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Wij hebben de eer het voorlopig verslag van de vaste Commissie voor 
Justitie als volgt te beantwoorden. 

De oorzaken van de sterke daling gedurende de afgelopen 10 jaren van 
het aantal en het percentage der gevallen waarin voorwaardelijke 
invrijheidstelling niet plaatsvindt, moeten niet worden gezocht in een 
sterke stijging van het cellentekort (welke eerst in de jaren '80 zich 
ernstig deed gevoelen), of in de overbelasting van het justitieel apparaat. 
Veeleer is er een directe relatie aan te wijzen tussen de wetswijziging van 
10 december 1975 (Stb. 684) waarbij de bijzondere kamer bij het 
gerechtshof te Arnhem werd ingesteld, belast met de behandeling van 
beroepen tegen beslissingen inzake de Vl-verlening, en de sterke afname 
van het percentage afwijzingen. Uit de rechtspraak van het hof, dat zich 
niet heeft beperkt tot marginale toetsing van het ministeriële beleid, doch 
een eigen beleidsvormende taak heeft ontwikkeld, valt af te leiden, dat 
het hof de verlening van voorwaardelijke invrijheidstelling van meet af 
aan heeft beschouwd als een recht, waarop alleen in uitzonderlijke 
gevallen inbreuk gemaakt mag worden. Verwezen zij naar het artikel van 
prof. mr. Th. W. van Veen, «De voorwaardelijke invrijheidstelling, de 
rechtspraak van het Hof te Arnhem», dat in 1979 in het rechtsgeleerd 
magazijn Themis verscheen (p. 4-29) en toen al de door het hof gestimu-
leerde beleidswijziging onderkende. 

De jurisprudentie van het hof wordt duidelijk gedragen door het niet 
overtuigd zijn van de heilzame werking van voortgezette vrijheidsbeneming 
nadat een moment gekomen is waarop invrijheidstelling zou kunnen 
worden verleend. 

Wij beschouwen de vooral onder de invloed van de rechtspraak van het 
Arnhemse hof gegroeide situatie, waarin de Vl-verlening een recht is 
geworden en in 99% van de daarvoor in aanmerking komende gevallen 
ook wordt verleend, terwijl ook het aantal herroepingen naar verhouding 
minimaal is, als een feitelijk gegeven. Met dit feitelijk gegeven, dat wij als 
uitgangspunt voor de voorgestelde wetswijziging hebben gekozen, is ook 
de rechterlijke macht gedurende de afgelopen tien jaren vertrouwd 
geraakt en zij heeft, zo moet toch worden aangenomen, haar straftoeme-
tingspraktijk daarop afgestemd. Zij heeft leren leven met het gegeven dat 
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naar alle waarschijnlijkheid een duurzame onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
voor slechts tweederde gedeelte zal worden ondergaan, en voorts dat 
onzeker is of een latere veroordeling wegens een nieuw strafbaar feit zal 
leiden tot een herroeping en tenuitvoerlegging van het resterende 
gedeelte van de straf. 

Waar het voorliggende wetsvoorstel aan de bestaande situatie beoogt 
recht te doen en bovendien meer zekerheid aan de rechter verschaft over 
de consequenties voor de veroordeelde van een latere veroordeling 
wegens een nieuw strafbaar feit, kan moeilijk het verwijt tot dit wetsvoorstel 
worden gericht, dat het - anders dan voorheen - de rechter in een positie 
plaatst waarin hij wordt «gebruikt» om de samenleving een indruk te 
geven die uiteindelijk niet met de werkelijkheid overeenstemt. Veeleer zou 
kunnen worden gezegd dat een misleidend effect zou uitgaan van een 
voortzetting van de huidige situatie, waarin een heel ambtelijk apparaat in 
stand zou worden gehouden, belast met het voorbereiden en het treffen 
van jaarlijks honderden Vl-beschikkingen voor de schone schijn, omdat 
de uitkomst daarvan nagenoeg volledig voorspelbaar is. 

De rechtsgrond voor het toekennen van een wettelijk recht (behoudens 
uitzonderingen) aan tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen veroordeelden 
om van die straf slechts tweederde gedeelte te behoeven ondergaan is 
verklaarbaar vanuit een historisch perspectief. 

Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede 
Kamer heeft de tweede ondergetekende uiteengezet dat bij de opstelling 
van het voorstel gekozen is voor een benadering die verklaarbaar is vanuit 
het verleden, aanvaardbaar voor het heden en vatbaar als aanknopingspunt 
voor verdere ontwikkelingen en veranderingen in de toekomst. Wij 
onderkennen de logica van de gedachte dat wanneer eenmaal de stap is 
gezet om de voorwaardelijke invrijheidstelling om te vormen tot een recht 
op vervroegde invrijheidstelling, de totale afschaffing van de VI ware te 
overwegen, zodat in alle gevallen (behoudens gratie) de ten uitvoer te 
leggen straf gelijk is aan de door de rechter opgelegde. 

Wij zijn er echter van overtuigd dat die stap zeker voor dit moment te 
radicaal zou zijn. 

Die overtuiging berust op twee overwegingen. De eerste overweging 
heeft betrekking op wat wij hebben aangeduid als de psychologie of de 
theorie van de straftoemeting. Zij veronderstelt de aanvaarding, dat de 
veroordeling door de rechter en de vaststelling van de hoogte van de 
straf een eigen maatschappelijke functie heeft, die, als het aankomt op de 
wijze waarop die straf wordt ten uitvoer gelegd - althans waar het om 
duurzame vrijheidsstraffen gaat - uitgewerkt raakt en plaats maakt voor 
andere sociale belangen, welke pleiten voor vervroegde invrijheidstelling. 
Op zijn manier brengt Van Veen het aldus onder woorden: «Het is echter 
zo menselijk om mogelijkheden tot strafverkorting te scheppen bij het 
opleggen van gevangenisstraf, dat een nieuwe regeling van de VI zou 
ontstaan als wij de bestaande zouden afschaffen» (RM Themis Loc. cit. 
p.28). 

De tweede overweging is een meer pragmatische: zij berust op de 
vrees dat de rechter, hoezeer ook bekend met het semi-automatisme van 
de VI, bij de integrale afschaffing daarvan, er niet licht toe te brengen zal 
zijn het huidige straftoemetingsbeleid, gelet op de maatschappelijke 
functie die aan zijn optreden toekomt, drastisch te wijzigen en het niveau 
van de op te leggen duurzame vrijheidsstraffen met gemiddeld een derde 
te verlagen. Zou die vrees worden bewaarheid, dan zou zulks capaciteits-
problemen bij het gevangeniswezen ten gevolge hebben, in vergelijking 
waartoe de thans bestaande capaciteitsnood in het niet zou verzinken. 

Onze eerste overweging impliceert niet noodzakelijkerwijs, dat het 
onderscheid tussen de functie van de straftoemeting en de functie van de 
tenuitvoerlegging van straf moet worden gezocht in de grotere nadruk die 
in het tweede geval op de individualiteit van de veroordeelde zou worden 
gelegd. Voorzover er in een rechtsstatelijk systeem van strafrechtspleging 
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' Voor een uitgebreidere beschouwing 
omtrent de beperkingen van individualise-
ringsmodellen zij verwezen naar de klassieke 
studie van Nigel Walker «Sentencing in a 
rational society», Pelican Books 1972, hfdst. 
8 en 9. 

ruimte is voor individualisering dient dit zowel in het wettelijk arsenaal 
aan sanctiemodaliteiten als in het straftoepassingsregime tot uitdrukking 
te komen. In een wettelijk systeem als het onze, waarin traditioneel aan 
de rechter slechts in geringe mate eigen of afgeleide verantwoordelijkheden 
zijn toegedacht in de sfeer van de strafexecutie, ligt het voor de hand dat 
de bevoegdheden van de administratie aan algemene wettelijke maatstaven 
worden gebonden, die de vrijheid tot individualisering van het straftoe-
passingsbeleid beperken.1 

In dat licht achten wij het in het wetsvoorstel voorziene stelsel van een 
aan wettelijke maatstaven gebonden algemene regeling van vervroegde 
invrijheidstelling te passen in het bestaande systeem van onze strafrechts-
pleging. 

De reden waarom niet is gekozen voor een totale afschaffing van de VI 
en in plaats daarvan een, niet aan een bepaalde maximale duur van de op 
te leggen vrijheidstraf gekoppelde, algemene toepasselijkheid van de 
voorwaardelijke veroordeling is de volgende. 

Wij hebben, het zij herhaald, met het voorliggend wetsvoorstel willen 
aansluiten bij de gegroeide rechtspraktijk en een regeling willen creëren 
die past in het bestaande systeem van het Nederlandse strafvorderings-
recht. In dat systeem berust de zorg en de verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde straffen niet primair bij 
de zittende magistratuur, doch bij de administratie, die daarbij gebonden 
is aan algemene wettelijke criteria. Waar de rechter invloed is toegekend 
op de beoordeling van de vraag of en in hoeverre opgelegde straffen 
dienen te worden ten uitvoer gelegd gaat dit om straffen ten aanzien 
waarvan het tijdsverloop tussen de strafoplegging en de beslissing 
omtrent de (modaliteit van) tenuitvoerlegging betrekkelijk kort is. Alleen 
dan kan de rechter reële verwachtingen koesteren op grond waarvan hij 
gedragsvoorwaarden kan stellen, waaraan hij de veroordeelde zich jegens 
hem gebonden kan achten. Gaat het om voorwaarden, waarvan de 
naleving pas na verloop van enige jaren - nadat eerst een lange periode 
van vrijheidsberoving is ondergaan - actueel wordt, dan kan gevoeglijk 
worden getwijfeld over de «actualiteit» van de zo lang geleden vastgestelde 
voorwaarden. Men zou natuurlijk kunnen tegenwerpen dat aanvankelijk 
gestelde voorwaarden naderhand kunnen worden bijgesteld en aangepast. 
Waar voorzienbaar is dat dit regel zou worden, lijkt het dan rationeler de 
bepaling van de voorwaarden uit te stellen tot het moment waarop de 
naleving daarvan actueel wordt. 

Wanneer men dit aan de administratie zou overlaten dan heeft men te 
maken met de figuur van de bestaande regeling van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling. Men zou ook kunnen overwegen het naderhand vast-
stellen van voorwaarden en de controle daarop aan de rechter op te 
dragen. Gelet op het genoemde tijdsverloop rijst de vraag of de rechter 
die de straf heeft opgelegd daartoe meer geschikt is dan een willekeurige 
andere rechter. Als gevolg van roulatie van rechters binnen en tussen 
rechtbanken en hoven zouden immers dikwijls andere personen dan zij 
die op de zaak gezeten hebben tot het stellen van voorwaarden geroepen 
worden. Tot in haar verdere consequenties doorgedacht zou het dan 
wellicht meer voor de hand liggen daarmee een gespecialiseerde rechter 
te belasten. 

Men komt dan al gauw bij de figuur van de executierechter, een figuur, 
die aan het bestaande Nederlandse strafrechtsplegingsysteem vreemd is. 
De invoering van een dergelijk instituut (dat overigens ook door prof. mr. 
J. P. Balkema, blijkens zijn artikel «De rechter en de executie» in de Van 
Veen-bundel, p. 1-15, niet wordt bepleit) zou eerst recht een drastische 
afwijking van het bestaande systeem inhouden en daarmee van de opzet 
van dit wetsvoorstel. 

Dichter bij de uitgangspunten van het bestaande systeem blijft de 
suggestie van dr. G. Knigge in diens bespreking van het voorliggende 
wetsvoorstel in Delikt en Delinkwent (1985, afl. 5). Zijn systeem komt 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18 764, nr. 119b 3 



evenwel neer op een soort automatische gedeeltelijke voorwaardelijke 
veroordeling en die figuur vinden wij, zoals wij hierboven uiteenzetten, 
minder passend bij langdurige vrijheidsstraffen, d.w.z. vrijheidstraffen 
waarvan het effectief ten uitvoer te leggen gedeelte meer dan twee jaren 
bedraagt. Bovendien gaat Knigge ervan uit, dat alsnog van de mogelijkheid 
om geen VI te verlenen of deze te herroepen ruim gebruik zal worden 
gemaakt. Wij menen evenwel dat er gelet op de ontwikkelingen van de 
afgelopen tien jaren geen grond voor een dergelijke verwachting bestaat. 

De vraag of de aan het wetsvoorstel ten grondslag gelegde uitgangs-
punten, zoals de vermindering van de werklast van het justitieel apparaat, 
de vermindering van druk op de cellencapaciteit, de verbetering van de 
rechtspositie van de veroordeelde en het op peil houden van de kwaliteit 
en de geloofwaardigheid van het strafrechtelijk systeem en een versterking 
van de rechterlijke inbreng bij de vormgeving en tenuitvoerlegging van 
straffen wel met elkaar te verenigen zijn bij de huidige stand van zaken in 
de rechtshandhaving is moeilijk in objectieve termen te beantwoorden. 

Voor ons staat vast, dat de uiteenlopende uitgangspunten in het 
wetsvoorstel uitwerking hebben gekregen en op een wijze welke tot een 
in zich zelf consistente regeling heeft geleid. Opvattingen omtrent de 
geloofwaardigheid van het strafrechtelijk systeem zijn het produkt van 
persoonlijke appreciatie. Onze indruk is dat ons streven met onze voor-
stellen een zo veel mogelijk op de feitelijk bestaande situatie afgestemde 
regeling te presenteren er toe moet leiden dat de geloofwaardigneid van 
de taakuitoefening door de rechterlijke macht daardoor niet negatief 
wordt beïnvloed. Integendeel, hoe verder rechtsregel en rechtspraktijk 
uiteenlopen, des te meer staat de geloofwaardigheid van het rechtssysteem 
onder druk. 

De kans dat na aanvaarding van het wetsvoorstel de rechtsongelijkheid 
zou toenemen doordat de ene rechter bij de straftoemeting wel en de 
andere niet met de vervroegde invrijheidstelling rekening zou houden 
achten wij niet reëel, juist omdat de wet zoveel duidelijkheid zal bieden. 
Veeleer is het zo dat thans de mogelijkheid van rechtsongelijkheid 
bestaat wanneer de ene rechter de kansen op Vl-verlening wat anders 
zal inschatten dan de andere. 

De vraag wat moet gebeuren met de veroordeelde in de door artikel 
15a, vierde lid, laatste volzin, bedoelde situatie, vindt haar antwoord in 
het tweede lid van artikel 15b: de veroordeelde wordt hangende de 
beslissing van het gerechtshof op de vordering, waarin het openbaar 
ministerie ingevolge het eerste lid van dat artikel is ontvangen, niet 
vervroegd in vrijheid gesteld. Wijst het hof nadien niettemin de vordering 
af, dan biedt artikel 1 5d een schadevergoedingsregeling. 

Een opvatting over de kritische beschouwingen van A. H. J. Schmidt in 
Delikt en Delinkwent 1985, aflevering 3 is reeds in de memorie van 
antwoord op het voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Justitie 
van de Tweede Kamer gegeven (kamerstuk 18 764 nr. 5, blz. 10). 

Overigens komt het ons voor dat de beschouwingen van de heer 
Schmidt bepaald niet als onverdeelde kritiek op het wetsvoorstel kunnen 
worden aangemerkt. Integendeel, inhoudelijk lijkt deze auteur tegen de 
voorstellen weinig bezwaar te heben. Zijn kritiek richt zich vooral op een 
bepaalde wijze van vormgeving, kritiek die overigens naar onze opvatting 
geen hout snijdt. Een aantal van de kritische kanttekeningen van G. 
Knigge in zijn artikel «De voorwaardelijke veroordeling opnieuw geregeld 
(wetsontwerp 18 764)» in Delikt en Delinkwent, 1985, aflevering 7, heeft 
ons voor dat een vordering tot tenuitvoerlegging van een (gedeelte van 
14g Sr. te herformuleren. Verwezen zij naar de tweede nota van wijziging, 
kamerstuk 18 764, nr. 9. 

De problemen die de auteur bespeurt in het bepaalde in artikel 14h, 
derde lid, Sr., dat overigens materieel geheel overeenkomt met het 
bestaande derde lid van artikel 14i Sr. zijn ons niet duidelijk. Wij stellen 
ons voor dat een vordering tot tenuitvoerlegging van een (gedeelte van 
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een) voorwaardelijke veroordeling wegens overtreding van de algemene 
voorwaarde in de meeste gevallen gelijktijdig met de dagvaarding terzake 
van het nieuw gepleegd feit aan de veroordeelde/verdachte zal worden 
betekend. Als het niet in één en hetzelfde document wordt vervat, dan 
zullen de beide stukken gezamenlijk worden verzonden. Het lijkt dan nogal 
theoretisch ervan uit te gaan dat aan één van beide stukken, in casu de 
oproeping, gebreken zouden kleven. In ieder geval lijkt het niet erg voor 
de hand te liggen de wetgeving in te richten op de veronderstelling dat er 
wel fouten zullen worden gemaakt. Zou dit toch gebeuren, dan zien wij 
niet in waarom een veroordeelde daarvan niet zou mogen profiteren. 

De bevoegdheden van de enkelvoudige kamers van de rechtbanken tot 
herroeping is thans, na de tweede nota van wijziging, naar het voorkomt 
duidelijk geregeld. 

Ook voor het misverstand dat in geval van overtreding van de algemene 
voorwaarde, welke naar aanleiding van een rechtbankvonnis diende te 
worden nageleefd, door het plegen van een strafbaar feit waarvan de 
katonrechter in eerste aanleg kennis neemt, de tenuitvoerlegging van de 
voorwaardelijke straf door geen enkele rechter zou kunnen worden gelast, 
behoeft in de herziene reactie van het tweede lid van artikel 14g Sr. geen 
aanleiding te bestaan. In dat geval geldt het bepaalde in de eerste volzin 
van dat lid. Ook de opmerkingen van Knigge met betrekking tot de 
verhouding tussen de bevoegdheden van de verschillende kamers binnen 
een gerecht of van verschillende gerechten hebben in het gewijzigde 
artikel 14g een weerklank gevonden. In de toelichting op de tweede nota 
van wijziging wordt verduidelijkt, dat de regeling er niet aan in de weg 
staat dat de tenuitvoerlegging van de door de economische meer- of 
enkelvoudige kamer opgelegde voorwaardelijke straffen door de gewone 
meer- of enkelvoudige kamer van de rechtbank wordt gelast en vice 
versa. 

Tenslotte is door de invoeging in het eerste lid van artikel 14g van de 
woorden «en onverminderd het bepaalde in artikel 14f» verduidelijkt, dat 
in alle gevallen waarin de rechter die over de niet-naleving van voorwaarden 
te oordelen krijgt, ongeacht of hij ze zelf heeft opgelegd, kan worden 
volstaan met de verlenging van de proeftijd of het wijzigen of aanvullen 
van gestelde voorwaarden. Ook in dit opzicht hebben wij van de beschou-
wingen van Knigge geprofiteerd. 

De vraag of het bezwaarlijk is dat als gevolg van het bepaalde in het 
vierde lid van artikel 14g Sr. het openbaar ministerie in een betrekkelijk 
vroeg stadium een beslissing heeft te nemen over het indienen van een 
vordering tot tenuitvoerlegging beantwoorden wij zonder aarzeling 
ontkennend. 

Wij achten het juist wenselijk, dat het openbaar ministerie, wanneer het 
eenmaal besloten heeft over te gaan tot de vervolging van een nieuw, 
binnen de proeftijd begaan strafbaar feit, voor zichzelf van meet af aan 
uitmaakt of het daarin tevens aanleiding ziet een vordering tot tenuitvoer-
legging in te dienen. Bovendien weet dan de veroordeelde meteen waar 
hij aan toe is. Zou het gerechtelijk vooronderzoek dat terzake van het 
nieuwe feit is ingesteld, onvoldoende grond opleveren om alsnog een 
vervolging terzake in te stellen, dan kan een ingediende vordering tot 
tenuitvoerlegging alsnog worden ingetrokken. Een bezwaar is dat niet, 
aangezien die vordering toch eerst kan worden behandeld en toegewezen 
bij gelegenheid van de vervolging van en veroordeling wegens het nieuwe 
strafbare feit. 

Ook de vraag of een beslissing omtrent een vordering tot tenuitvoerleg-
ging geacht kan worden begrepen te zijn onder «vonnissen door de 
rechtbank als einduitspraak of in de loop van het onderzoek op de 
terechtzitting gegeven» wordt, voor de gevallen dat een dergelijke 
beslissing bij gelegenheid van een veroordeling terzake van een nieuw 
strafbaar feit wordt genomen, bevestigend beantwoord. In het voorgestelde 
artikel 361a Sv. wordt immers voorgeschreven dat het vonnis alsdan 
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(d.w.z. in dergelijke gevallen) ( ) ook de beslissing van de rechtbank 
over de vordering inhoudt. Men moet zich daarbij voorstellen dat het 
vonnis meerdere dicta bevat (een op zichzelf niet ongebruikelijk verschijn-
sel), waaronder een veroordeling terzake van het ten laste gelegde feit en 
een uitspraak omtrent de gevorderde tenuitvoerlegging van de eerdere 
geheel of gedeeltelijke voorwaardelijke veroordeling. Uiteraard zal de 
onbevoegd verklaring om over de vordering te oordelen of de niet-ont-
vankelijkheid van de officier van justitie de «complicatie» opleveren, dat 
het vervolgens niet tot een herroeping komt. Deze mogelijkheden kan 
men echter niet uitsluiten: de rechter bij wie de vordering is ingediend 
kan, gelet op het bepaalde in artikel 14g, tweede lid, niet bevoegd zijn 
daarvan kennis te nemen, of de officier van justitie kan ten onrechte de 
termijn van het vierde lid van dat artikel hebben overschreden. 

Het feit dat de kantonrechter en de politierechter in vele gevallen 
kunnen volstaan met «mondelinge» vonniswijziging behoeft naar het ons 
voorkomt geen bijzondere problemen op te leveren. In de bij de ministeriële 
beschikking ter voldoening aan de artikelen 367 ev. en 382 ev. Sv. (zoals 
deze laatstelijk is gewijzigd bij beschikking van 7 oktober 1964, Stcrt. 
1964, 199) gegeven voorschriften omtrent de wijze van aantekening van 
het mondelinge vonnis van de kantonrechter, onderscheidenlijk van de 
politierechter in het proces-verbaal ter terechtzitting biedt de rubriek 
bijkomende beslissingen (kolom 8) plaats om beslissingen omtrent 
vorderingen tot tenuitvoerlegging aan te tekenen. 

In de bij ministeriële beschikking van 16 december 1975 (Stcrt. 1976, 
3) gegeven voorschriften ter uitvoering van de artikelen 378a, tweede lid, 
395a, tweede lid, en 501, tweede lid, Sv. en van artikel 48, eerste lid, 
Wet op de economische delicten, bieden, voor de gevallen waarin geen 
proces-verbaal ter terechtzitting wordt opgemaakt doch wordt volstaan 
met een zogenaamd stempelvonnis, de rubrieken «eventuele andere door 
de rechter genomen beslissingen» plaats om beslissingen omtrent 
vorderingen tot tenuitvoerlegging aan te tekenen. Een aanvulling of 
wijziging van de genoemde beschikkingen is derhalve niet nodig. 

In zijn artikel «Van voorwaardelijk naar vervroegd» in het Nederlands 
Juristenblad van 4 mei 1985 plaatst prof. mr. J. P. Balkema enige 
kritische kanttekeningen bij de in het voorgestelde artikel 15a, eerste lid, 
genoemde gronden voor uitstel van de VI. Zijn conclusie is dat die 
gronden niet veel zouden voorstellen, omdat de daarmee beoogde 
effecten hetzij door de veroordeelde zelf zouden kunnen worden gefrus-
treerd, hetzij langs andere wegen te bereiken zijn. Als consequentie van 
deze opvatting trekt prof. Balkema de conclusie dat er reden zou zijn de 
gehele figuur van vervroegde invrijheidstelling maar af te schaffen. 

Eerder in deze memorie hebben wij uiteengezet dat wij dit een te 
radicale stap vinden ten opzichte van het bestaande wettelijke systeem. 
Bij de formulering van de uitstelgronden in artikel 15a Sr. hebben wij 
aansluiting gezocht bij het thans nog geldende artikel 15a en getracht de 
daarin omschreven criteria voor het niet verlenen of herroepen van 
voorwaardelijke invrijheidstelling aan te scherpen. 

Wanneer men bezwaar oppert tegen uitstelgronden gelegen in het zijn 
veroordeeld terzake van een ernstig misdrijf begaan na de aanvang van 
de tenuitvoerlegging van de straf of in het zich anderszins nadien zeer 
ernstig hebben misdragen, omdat dit kan leiden tot een soort «dubbele 
bestraffing», ofwel gehanteerd kan worden als surrogaat voor de voorlopige 
hechtenis, dan moet men dezelfde bezwaren koesteren tegen de bestaande 
Vl-regeling. Vindt men echter in vormen van wangedrag een rechtvaardi-
ging voor een verlenging van de detentieperiode, dan ligt het toch in de 
rede daarbij primair te denken aan de meest ernstige vormen van 
wangedrag. 

De stelling dat een veroordeelde tot gevangenisstraf die wegens de 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestesvermogens 
in een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden is 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18 764, nr. 119b 6 



geplaatst op ieder moment de beëindiging van die plaatsing kan forceren, 
lijkt ons in haar algemeenheid niet houdbaar. In het wetsvoorstel 11 932 
is immers voor die gevallen in een beroepsgang op de bijzondere kamer 
van het Arnhemse gerechtshof voorzien, dezelfde instantie die beslist 
over vorderingen tot uitstel van vervroegde invrijheidstelling, hetwelk 
uiteraard zulke beroepen ook kan afwijzen. Aldus is de eenheid van 
besluitvorming in dezen gegarandeerd. 

Voor plaatsing van een veroordeelde in een justitiële inrichting voor 
verpleging van ter beschikking gestelden op grond van artikel 13 Sr, als 
voorgesteld in wetsontwerp 11 932 (en dat strekt ter vervanging van 
artikel 47 (gedeeltelijk) en van artikel 120 van de Gevangenismaatregel) 
worden geen specifieke wettelijke criteria gesteld. Met name is artikel 
37a Sr. niet van overeenkomstige toepassing verklaard, waarin in het eerste 
lid, onder 2°, voor de terbeschikkingstelling als voorwaarde wordt genoemd, 
dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van 
personen of goederen het opleggen van terbeschikkingstelling eist. De 
plaatsing uit hoofde van artikel 13 Sr. is dan ook niet geheel op één lijn te 
stellen met een terbeschikkingstelling en alleen om die reden al achten 
wij de in het voorliggende wetsontwerp geformuleerde uitstelgrond in 
artikel 15a, eerste lid, onder a, niet op gespannen voet te staan met de 
uitgangspunten van de nieuwe TBR-regeling. De in artikel 13 bedoelde 
plaatsing geschiedt niet met het oog op de bescherming van de maat-
schappij - omdat daarin door het gevangenisregime genoegzaam wordt 
voorzien - maar met het oog op een noodzakelijk gebleken aanpassing ir. 
de bejegening van de tot een vrijheidsstraf veroordeelde die ernstig 
geestelijk gestoord is en behandeling behoeft, die niet in (de gevangenis 
kan worden geboden. Met net oog op een gunstige ontwikkeling in het 
behandelingsproces kan in uitzonderlijke gevallen een beschikbaarheid 
tot na het moment waarop men voor vervroegde invrijheidstelling in 
aanmerking zou komen dringend gewenst zijn. De huidige Vl-praktijk 
geeft hiervan enkele voorbeelden (zie het overzicht op blz. 6 van de 
memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de vaste Commissie 
voor Justitie van de Tweede Kamer). 

De in bepaalde publikaties geuite kritiek op de in het wetsvoorstel aan 
het openbaar ministerie bij het Arnhemse gerechtshof toegedachte rol in 
procedures tot de behandeling van vorderingen tot uitstel kunnen wij 
niet onderschrijven. De rol van de procureur-generaal in die procedures is 
geen andere dan die welke hij thans vervult in beroepsprocedures tegen 
beslissingen VI niet te verlenen of te herroepen. Wij citeren Noyon, 
Langemeyer, Remmelink, het Wetboek van Strafrecht, uit aantekening 4a 
bij de artt. 15c-17: «Wat het functioneren van de PG bij het hof betreft: 
men zal diens taak kunnen vergelijken met die van de PG bij de Hoge 
Raad. Hij is geen «partij» (partijen zijn de appellant en, schoon deze niet 
op de zitting is vertegenwoordigd, de minister van justitie) en geeft 
adviezen aan het hof. Dit zo zijnde, dient hij zich uiteraard niet te referen 
aan het oordeel van het hof, gelijk geschiedde in hof Arnhem, 2 januari 
1978, NJ 1978, nr. 277». 

In de voorgestelde regeling is zijn rol niet anders gedacht. Het vorderende 
OM behoeft niet ter zitting aanwezig te zijn, doch kan desgewenst 
namens het hof wel worden opgeroepen. Dat de vordering na indiening 
niet kan worden gewijzigd (zij kan uiteraard wel worden ingetrokken) is 
geen ramp: het staat het hof vrij om naar bevind van omstandigheden 
een kortere periode uitstel te gelasten dan is gevorderd. 

En tenslotte kan het ook thans voorkomen dat de PG bij het hof 
conclusie moet nemen in geval van een beroep tegen het niet verlenen of 
herroepen van voorwaardelijke invrijheidstelling terzake van een vrijheids-
straf opgelegd of bevestigd bij arrest van het Arnhemse hof zelve. Het ligt 
voor de hand dat in een dergelijk geval een ander lid van het OM bij het 
hof de behandeling van de vordering tot uitstel bijwoont dan het lid dat 
met de vervolging in hoger beroep van de strafzaak was belast. 
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Wij zijn, kortom, er niet van overtuigd, dat de voorgestelde procedure 
onvoldoende doordacht zou zijn. 

De vraag van de leden van de V.V.D. fractie naar een reactie op de 
kritische opmerkingen van A. H. J. Schmidt over het voorliggend wets-
voorstel is in het vorenstaande reeds beantwoord. Wij herhalen bij deze 
dat wij, voor zover die kritiek negatief is, deze van ondergeschikte 
betekenis achten en wij geen bruikbare alternatieven voor de gewraakte 
verwijzingssystematiek zien. Voor zover die kritiek positief is («het 
wetsontwerp maakt een veerkrachtige indruk en lijkt - op de wijze die in 
het nader rapport mijns inziens elegant wordt geschetst - te passen in de 
bestaande en te kunnen passen in de op korte termijn te realiseren 
penitentiaire politiek») hebben wij daar met voldoening van kennis 
genomen. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Staatssecretaris van Justitie, 
V. N. M. Korte-van Hemel 
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