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Bij Kabinetsmissive van 28 april
1989, no. 89.010388, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Minister van Justitie, bij de Raad van
State ter overweging aanhangig
gemaakt een voorstel van wet met
memorie van toelichting, houdende
aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Straf–
vordering, de Wet voorlopige
regeling schadefonds geweldsmis–
drijven en andere wetten met
voorzieningen ten behoeve van
slachtoffers van strafbare feiten.

1. Het wetsvoorstel maakt voeging
mogelijk ook ten aanzien van de
zogenoemde ad informandum
gevoegde (niet in de tenlastelegging
voorkomende) strafbare feiten, die
de rechter in aanmerking mag
nemen bij de strafoplegging. Dit
blijkt uit de toelichting op artikel
361, tweede lid, onder b, van het
Wetboek van Strafvordering (Artikel
III, onderdeel G) (memorie van
toelichting , paragraaf 2.9, tweede
alinea). De Raad van State kan zich
niet aan de indruk onttrekken dat
niet alle implicaties van dit voorstel
zijn overzien. De Raad zou er in dit
verband in de eerste plaats op willen
wijzen dat hiermee de belangrijke
regel, dat de tenlastelegging de
grondslag vormt voor het onderzoek,
wordt doorbroken. Feiten die niet ten

Blijkens de mededeling van de
directeur van het Kabinet der
Koningin van 28 april 1989, No.
89.010388 machtigde Uwe
Majesteit de Raad van State zijn
advies betreffende het bovenver–
melde wetsvoorstel rechtstreeks aan
mij te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 9 augustus 1989, No
W03.89.0208, moge ik U hierbij
aanbieden.

1. De Raad kan zich niet aan de
indruk onttrekken dat niet alle impli–
caties van het voorstel om voeging
mogelijk te maken terzake van de ad
informandum gevoegde feiten die de
rechtbank in haar strafoplegging
betrekt, zijn overzien. Hij wijst er in
de eerste plaats op dat met dit
voorstel de belangrijkste regel, dat
de telastlegging de grondslag vormt
voor het onderzoek, wordt
doorbroken. Feiten die niet ten laste
worden gelegd, kunnen immers
voortaan wel leiden tot het opleggen
van schadevergoeding.

De Raad gaat met deze opmerking
echter voorbij aan het feit dat de ad
informandum-procedure zelf reeds
een uitzondering vormt op deze
regel. Het voorstel tot aanvulling van
artikel 361, tweede lid, onder b, van

914833F
ISSN0921 7371
SDU uitgevenj 's Gravenhage 1989 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 345, B



laste worden gelegd kunnen immers
voortaan wel leiden tot het opleggen
van schadevergoeding.

Een ander gevolg is dat de
verdachte hierdoor in zijn verde–
diging wordt bemoeilijkt. Indien aan
de regeling wordt vastgehouden, zou
deze naar het oordeel van de Raad
moeten voorschrijven dat de
verdachte tijdig op de hoogte wordt
gebracht van de desbetreffende
vordering.

Behalve de hiervoor genoemde
bezwaren is naar het oordeel van de
Raad een belangrijk bezwaar gelegen
in het feit dat de ad informandum–
p '• Tiatiek als zodanig nog niet
geheel uitgekristalliseerd lijkt. Het is
daarom zeer de vraag of het mogelijk
en wenselijk is bij deze, op zichzelf al
ingewikkelde ontwikkeling aan te
knopen door ook daarbinnen de
complicerende voeging mogelijk te
maken. De aarzelingen van het
college worden nog versterkt door
de wijze waarop aan dit onderwerp
in het wetsvoorstel uitwerking is
gegeven. Immers, voor het
meewegen van de ad informandum
gevoegde feiten bij de strafop–
legging is nodig dat de verdachte de
feiten heeft erkend (HR 25
september 1984, NJ 1985, 317,
r.o.4.3.) Dit lijkt niet zonder meer,
zoals in de toelichting op artikel 361,
tweede lid, onder b, wordt gesugge–
reerd, gelijkgesteld te kunnen
worden met het voorbehoud «mits
deze schade niet wordt betwist».

In de toelichting ware nader op dit
punt in te gaan.

het Wetboek van Strafvordering sluit
'bij deze door de Hoge Raad gesanc–
tioneerde procedure aan.

Volgens deze procedure kunnen
feiten die niet ten laste worden
gelegd, onder bepaalde voorwaarden
in de strafoplegging worden
betrokken. Volgens het onderhavige
voorstel kunnen deze ad infor–
mandum gevoegde feiten onder
vergelijkbare voorwaarden leiden tot
de oplegging van schadevergoeding.
Niet valt in te zien waarom feiten die
ad informandum worden gevoegd
wel zouden kunnen leiden tot straf–
verzwaring, maar niet tot het
opleggen van schadevergoeding.

In dit verband wijs ik erop dat
ingevolge artikel 8, onder a, van de
Wet op de economische delicten de
maatregel van artikel 36e van het
Wetboek van Strafrecht, de
ontneming van het wederrechtelijk
verkregen voordeel, betrekking kan
hebben op voordeel uit feiten die
niet ten laste zijn gelegd, maar die
soortgelijk zijn aan de telastegelegde
feiten en waaromtrent voldoende
aanwijzingen bestaan dat zij door de
veroordeelde zijn begaan.

De regel dat de telastelegging de
grondslag vormt van het onderzoek
is derhalve, voor zover het onderzoek
betrekking heeft op de financiële
gevolgen van het feit, in belangrijke
mate gerelativeerd.

Mede gelet hierop acht ik het
verantwoord in aansluiting op de
bestaande jurisprudentie de
benadeelde partij in haar vordering
terzake van ad informandum
gevoegde feiten toe te laten tot het
strafproces. Zou deze mogelijkheid
niet worden geopend dan zou een
niet te verantwoorden achterstand
van de benadeelde partij ten
opzichte van de staat als belangheb–
bende bij de toepassing van de
maatregel van het wederrechtelijk
verkregen voordeel, ontstaan.

Voorts is een gevolg van het
voorstel, volgens de Raad, dat de
verdachte in zijn verdediging wordt
bemoeilijkt. Naar zijn oordeel zou de
verdachte tijdig op de hoogte
moeten worden gesteld van de
vordering. Het wetsvoorstel voorziet
hierin door in artikel 51f, tweede lid,
te bepalen dat als de officier van
justitie een vervolging instelt of
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2. Het wetsvoorstel zal een
aanzienlijke verhoging van de
werkbelasting meebrengen. In de
uitgebrachte adviezen worden
verschillende varianten genoemd,
welke evenveel of minder werkbe–
lasting meebrengen. De Raad wijst in
dit verband op de behandeling in
raadkamer van de vordering van de
benadeelde na het in kracht van
gewijsde gegaan zijn van de
uitspraak, de vereenvoudigde civiele
procedure, eveneens na afhandeling
van de strafzaak, en de mogelijkheid
om buiten het geding om tot een
schadevergoeding te komen.

voortzet, hij de verdachte zo spoedig
mogelijk schriftelijk meedeelt dat de
benadeelde partij zich heeft
gevoegd. De mededeling bevat de
inhoud van de vordering en de
gronden waarop deze berust. Voor
alle duidelijkheid is de toelichting op
artikel 51f, tweede lid, aangevuld
met de opmerking dat de
verplichting van de officier van
justitie om de verdachte de
vordering van de benadeelde partij
mee te delen ook geldt in die
gevallen waarin de vordering
betrekking heeft op een ad infor–
mandum te voegen feit.

Naar het oordeel van de Raad is
voorts een bezwaar van het voorstel
dat de ad informandumprocedure
nog niet gehee! uitgekristalliseerd
lijkt. Daarom is het voor hem de
vraag of het mogelijk en wenselijk is
bij deze ontwikkeling aan te knopen.
De Raad geeft echter niet aan welke
aspecten van de procedure nog in
ontwikkeling zijn. Naar mijn mening
zijn de voorwaarden waaronder de
Hoge Raad de voeging ad infor–
mandum toelaatbaar acht, voldoende
duidelijk om daarbij aan te knopen.
Deze voorwaarden zijn dat de
rechter het aannemelijk acht dat de
verdachte de ad informandum
gevoegde feiten heeft begaan en dat
terzake van deze feiten geen
vervolging meer zal worden ingesteld
(H.R. 10-01-1978, N.J. '79, 244,
H.R. 29-11-1983, N.J. '84, 277, en
H.R. 25-09-1984, N.J. '85, 317). Ik
zie dan ook niet in waarom hier niet
bij kan worden aangeknoopt.

Ten slotte bepleit de Raad in de
toehchtmg nader in te gaan op de
voorwaarde waaronder de vordering
van de benadeelde partij terzake van
de ad informandum gevoegd feit
ontvankelijk is, namelijk dat de
verdachte de vordering niet betwist.
Aan deze wens is in paragraaf 2.9
van de memorie van toelichting
gevolg gegeven.

2. Aan het advies van de Raad is
gevolg gegeven.
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Voorkomen moet worden dat deze
laatste mogelijkheid op de achter–
grond raakt. In de dereguleringspara–
graaf van de memorie van toelichting
waren deze varianten te bespreken.

3. De tweede en derde volzin van
artikel 51f, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering (Artikel
III, onderdeel A), welke het infor–
meren van de verdachte betreffen,
dienen ten behoeve van de overzich–
telijkheid in een apart lid te worden
opgenomen.

4. Het voorgestelde artikel 361,
tweede en derde lid, van het
Wetboek van Strafvordering regelt
de gronden waarop de benadeelde
partij niet-ontvankelijk kan worden
verklaard.

Niet geheel duidelijk is waarom
uitsluitend in het derde lid uitdruk–
kelijk is bepaald dat de rechtbank,
indien zij de vordering niet-ontvan–
kelijk verklaart, bepaalt «dat de
benadeelde partij haar
vordering....slechts bij de burgerlijke
rechter kan aanbrengen». Het komt
de Raad voor dat de mogelijkheid
van aanhangigmaking bij de burge–
lijke rechter in beginsel ook
aanwezig is, indien de vordering
niet-ontvankelijk is wegens de in het
tweede lid, onder a en b, genoemde
gronden. In de memorie van
toelichting wordt alleen met
betrekking tot de onder a genoemde
grond uitdrukkelijk uitgesproken dat
hierna de vordering aan de burger–
lijke rechter kan worden voorgelegd
(memorie van toelichting, paragraaf
2.5). Nader ware in te gaan op de
onder b genoemde grond. Naar 's
Raads oordeel is het voorts wenselijk
dat de uitspraak, waarbij de
vordering niet-ontvankelijk wordt
verklaard, de gronden daarvoor
inhoudt. Hierop ware in de
toelichting in te gaan.

5. Voor enkele redactionele kantte–
keningen moge het college verwijzen
naar de bij het advies behorende
bijlage.

3. Aan het advies van de Raad is
gevolg gegeven.

4. Naar aanleiding van het advies
van de Raad is in de memorie van
toelichting (paragraaf 2.9) uitdruk–
kelijk gesteld dat als de benadeelde
partij niet ontvankelijk is op grond,
genoemd in onderdeel b van het
tweede lid van artikel 361, zij haar
vordering kan aanbrengen bij de
burgerlijke rechter. Voorts is
eveneens naar aanleiding van het
advies van de Raad aan de tekst van
artikel 361, vierde lid, toegevoegd
dat de beslissing van de rechtbank
over de vordering van de benadeelde
partij met redenen is omkleed. Deze
formulering is ontleend aan artikel
359, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering.

5. Ik deel voor de goede orde ten
slotte nog mee dat de volgende
wijzigingen in het wetsvoorstel zijn
aangebracht. In artikel 51d, derde
lid, tweede volzin, is de termijn
waarbinnen de benadeelde partij een
bezwaarschrift kan indienen tegen
deze beslissing van de officier van
justitie om haar kennisneming van
processtukken te onthouden, van
drie dagen verlengd tot veertien
dagen. Voorts is in de derde volzin
bepaald dat het gerecht niet binnen
acht dagen op het bezwaarschrift
beslist, maar zo spoedig mogelijk.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 345, B



De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no. W03.89.0208 van de Raad van
State van 9 augustus 1989

- In Artikel II ware de in onderdeel
C voorgestelde wijziging vóór
onderdeel B te plaatsen.

- In Artikel II, onderdeel C, ware,
gezien het opschrift van Titel IIA, van
het Eerste Boek van het Wetboek
van Strafrecht, «schadevergoedings–
maatregel» te vervangen door:
schadevergoeding.

- In Artikel II, onderdeel F, ware,
gezien de aanhef van artikel 77h,
vierde lid, van het Wetboek van
Strafrecht «schadevergoedingsmaat–
regel» te vervangen door: schadever–
goeding. Voorts ware punt 147 van
de Aanwijzingen voor de wetge–
vingstechniek in acht te nemen.

Dit voorstel sluit aan bij het voorstel
tot wijziging van artikel 32 van het
Wetboek van Strafvordering, dat het
inzagerecht van de verdachte op
kennisneming van processtukken
regelt, zoals vervat in het
wetsvoorstel tot wijziging van het
Wetboek van Strafvordering en
enige andere wetten, in het bijzonder
betreffende bepalingen houdende
termijnen (T.K. 1988/1989, 21 241).

Voorts is de tekst van artikel 334,
derde lid, enigszins anders geformu–
leerd. De tekst, zoals voorgelegd aan
de Raad van State, ging er vanuit dat
de officier van justitie hoogstens
twee keer het woord kan voeren. Uit
artikel 311, vijfde lid, van het
Wetboek van Strafvordering volgt
echter dat de officier van justitie in
dit opzicht geen beperkingen zijn
opgelegd. Gelet hierop is artikel 334,
derde lid, aangepast.

Ik verzoek U mij machtiging te
verlenen om het hierbij gevoegde
gewijzigde wetsvoorstel en de
daarbij behorende gewijzigde
memorie van toelichting, een
afschrift van dit nader rapport en de
oorspronkelijke tekst van het
wetsvoorstel met de oorspronkelijke
tekst van de memorie van
toelichting, naar de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes
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