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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
JUSTITIE1 

Vastgesteld 1 december 1987 

Het voorbereidende onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende opmerkingen en vragen. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het voorstel, zeker nu tijdens de behandeling in de Tweede 
Kamer de Wet Afbreking Zwangerschap op goede gronden uit het 
voorstel is gehaald. 

Zij namen kennis van het feit dat, gelet op het technisch karakter van 
het wetsvoorstel, is afgezien van herwaardering van de straf die op een 
verboden gedraging is gesteld. 

Hoewel op zichzelf niet aan de orde, rees bij deze leden echter toch de 
vraag hoe de situatie moet worden beoordeeld dat, zoals in de memorie 
van toelichting wordt vastgesteld, in de praktijk door de rechter straffen 
worden opgelegd die ver beneden het maximum liggen dat op het 
betrokken feit is gesteld. Op zichzelf is het juist te achten dat de geloof-
waardigheid van de handhaving uit de kans op betrapping, opsporing en 
berechting kan blijken. Behoort daartoe echter niet tevens, zo vroegen de 
aan het woord zijnde leden zich af, dat de door de wetgever bedreigde 
(maximumstraf) niet te ver uitgaat boven de in de praktijk door de rechter 
opgelegde straf? Welke consequenties - ook in generaal preventief 
opzicht - dienen door de wetgever getrokken te worden uit het kennelijk 
bestaande verschil in opvatting omtrent de ernst van door de wetgever 
strafbaar gestelde gedragingen, mede gelet op het feit dat de hoogte van 
het bedreigde strafmaximum niet is bedoeld om ruimte te scheppen óók 
voor gevallen van ernstige recidive? 

Ten slotte zouden de leden van de C.D.A.-fractie nog gaarne inzicht 
krijgen in het navolgende. Gelet op artikel 89, tweede lid, tweede volzin, 
van de Grondwet, tevens gelet op artikel 140 van de Grondwet, moeten 
voorzieningen worden getroffen voor die wetten waarin de bepaling van 
de hoogte van de maximumstraf thans nog gedelegeerd wordt aan een 
algemene maatregel van bestuur. Kan inzicht worden verschaft op welke 
termijn de nodige voorzieningen getroffen zullen zijn? 

De voorzitter van de commissie, 
Wagemakers 

De griffier van de commissie, 
Mevrouw Dijkstra-Liesveld 
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