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22962 Partiële wijziging van het Burgerlijk Wetboek,
het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en enkele andere wetten

Nr. 3

Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van artikel 25a,
vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad
van State

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit verzamelwetsvoorstel bevat enkele weinig omvangrijke wetswijzi–
gingen die elk op zichzelf staan en om wille van een doelmatige wetge–
vingsprocedure zijn samengebracht in één wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel is getoetst aan de hand van de beknopte vragenlijst,
opgenomen in de aanwijzingen inzake toetsing van ontwerpen van wet
en van algemene maatregelen van bestuur (Stcrt. 1985, 18) en stuit uit
dien hoofde niet op bezwaren.

Artikel I

Bij Wet van 7 juni 1990 tot wijziging van Titel 4 van Boek I van het
Burgerlijk Wetboek (Stb. 1990, 302) is in artikel 20h, tweede lid, een
fout geslopen. In dit tweede lid moeten na de woorden «ten aanzien van
hetwelk» de woorden «een akte of» worden opgenomen.

Artikel II

A

Artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht heeft tot doel te voorkomen
dat verschillende feiten afzonderlijk worden vervolgd, waardoor het
maximum aan strafsanctie dat zou gelden indien de zaken gevoegd
waren, overschreden kan worden. De veroordeling tot straf geldt op
grond van artikel 63 namelijk ook voor de feiten die voor de veroordeling
zijn gepleegd en die, waren zij eerder ontdekt, hadden kunnen worden
gevoegd met de feiten waarvoor de veroordeling is uitgesproken.

De voorgestelde wijziging van artikel 63 beoogt duidelijker tot
uitdrukking te brengen dat, indien zich de situatie voordoet als in artikel
63 wordt bedoeld, bij de veroordeling volstaan kan worden met de
verwijzing naar artikel 63. Daarmee wordt genoegzaam aangegeven dat
met de andere veroordelingen rekening is gehouden. Het is bij
toepassing van artikel 63 niet noodzakelijk alle vroegere veroordelingen
expliciet te vermelden.
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Bij Wet van 26 november 1986, houdende herziening van de regeling
betreffende de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrij–
heidstelling (Stb. 1986, 593) is de voorwaardelijke invrijheidstelling en
de herziening daarvan als instituut vervallen. Als gevolg daarvan heeft de
tweede volzin van artikel 77, tweede lid, ook geen betekenis meer.

Bij Wet van 27 maart 1986 (Stb. 139) is artikel 28, eerste lid, onder
3°, van het Wetboek van Strafrecht, inzake de ontzetting van het
kiesrecht, gewijzigd. De desbetreffende artikelen van het Wetboek van
Strafrecht zijn bij dezelfde wet aangepast. In de opsomming van de aan
te passen artikelen is echter abusievelijk - het vervallen - artikel 299
vermeld in plaats van artikel 295. Artikel 295 wordt nu alsnog aangepast.

Blijkens onder meer artikel 61, eerste lid, van boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek wordt het huwelijk voltrokken door partijen en werkt de
ambtenaar van de burgerlijke stand daaraan slechts mee. Artikel 379 van
het Wetboek van Strafrecht gaat er echter nog vanuit dat de voltrekking
door de ambtenaar van de burgerlijke stand geschiedt. Dit artikel wordt
nu in overeenstemming gebracht met de desbetreffende bepalingen van
boek 1, Burgerlijk Wetboek.

Bij de Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het
afbreken van zwangerschap (Wet afbreking zwangerschap) (Stb. 1981,
257), in werking getreden op 1 november 1984, is onder andere artikel
297 van het Wetboek van Strafrecht vervallen. Over het hoofd gezien is
het schrappen van de verwijzing naar genoemd artikel in artikel 422 van
hetzelfde Wetboek. Deze omissie wordt hierbij hersteld.

Artikel III

Bij Wet van 3 juli 1989 tot wijziging van de Auteurswet 1912 in
verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk
beschermde werken (Stb. 1989, 282) is in artikel 31 a voor het vierde
onderdeel ten onrechte «b» geplaatst

Artikel IV

Evenals artikel 422 Wetboek van Strafrecht (zie de toelichting op
artikel II, onder E), wordt alsnog artikel 160, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering aangepast aan de Wet afbreking zwangerschap. De
vermelding van de vervallen artikelen 297 tot en met 299, alsmede de
overbodige vermelding van artikel 295, Wetboek van Strafrecht, wordt
geschrapt.

B en C

Bij Wetvan 27 november 1991 (Stb. 663) houdende enkele wijzi–
gingen van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in
het bijzonder betreffende bepalingen houdende termijnen, is artikel 370,
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eerste lid, geschrapt. Dientengevolge is de termijn van dagvaarding voor
de politierechter van drie dagen op tien dagen gesteld. Om organisato–
rische redenen werd een uniforme dagvaardingstermijn voor commune
misdrijven wenselijk geacht.

Inmiddels is echter in verscheidene arrondissementen gebleken dat
deze wetswijziging de toepassing van «snelrecht» de facto onmogelijk
maakt. Met «snelrecht» wordt aangeduid de gang van zaken waarbij
verdachten van misdrijven die voor de politierechter worden vervolgd en
die zich in voorlopige hechtenis bevinden, binnen een termijn van zeven
a acht dagen, dat wil zeggen gedurende de tenuitvoerlegging van het
bevel tot bewaring, op de zitting worden gebracht. Door de verlenging
van de dagvaardingstermijn voor de politierechter van drie tot tien dagen
is deze procedure alleen nog mogelijk als de verdachte overeenkomstig
artikel 265, tweede lid, toestemming tot verkorting van deze termijn
geeft. Verdachten die in aanmerking komen voor snelrecht, structureel
instemming met verkorting van deze termijn te vragen, levert principiële
en praktische problemen op. Bovendien is de verwachting dat de raads–
lieden hun cliënten zullen adviseren die instemming te onthouden. Dit
leidt ertoe dat ten aanzien van de verdachten die in aanmerking komen
voor «snelrecht» en die op een termijn van tien dagen worden gedag–
vaard, een bevel gevangenhouding wordt gevorderd. Vlak voor de zitting
van de politierechter dient dan een (meervoudige) raadkamer deze
vordering te behandelen, hetgeen een substantiële werkverzwaring en
extra kosten met zich brengt.

Gelet hierop, stel ik, in overleg met de vergadering van procureurs–
generaal, voor om de dagvaardingstermijn voor de politierechter weer
terug te brengen op drie dagen. Het voorgestelde artikel 370, eerste lid,
voorziet hierin.

Artikel 560, eerste lid, Sv bepaalt - kort gezegd - dat de indiening van
een gratieverzoek de tenuitvoerlegging van een straf die nog niet is
aangevangen, opschort. De gedachte achter deze bepaling is te
voorkomen dat de straf, op het moment dat op het gratieverzoek wordt
beslist, reeds (deels) is ondergaan. In de praktijk is echter gebleken dat
het gratieverzoek kan worden gebruikt om een door Nederland in het
buitenland gestarte uitleveringsprocedure te stuiten. Hangende de uitle–
veringsprocedure is immers de tenuitvoerlegging van de straf waarvoor
de uitlevering is gevraagd nog niet aangevangen, zodat het indienen van
een gratieverzoek schorsende werking heeft. Daarmee ontvalt de
grondslag, een executabel vonnis, aan de uitleveringsprocedure en zou
deze moeten worden gestaakt totdat op het gratieverzoek is beslist. Dat
is ongewenst, met name als de veroordeelde zich reeds in uitleveringsde–
tentie bevindt en op vrije voeten zou moeten worden gesteld.

Daarom wordt voorgesteld de wetstekst aan te vullen door aan lid 2
van artikel 560 een derde uitzondering op de schorsende werking van het
gratieverzoek toe te voegen, te weten de situatie, dat een uitleverings–
verzoek in behandeling is genomen of dat met het oog daarop de
voorlopige aanhouding is gelast.

Artikel V

Door een omissie is in artikel 16 van de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen niet voorzien in de mogelijkheid nadere
voorschriften te geven met betrekking tot de verklaring van de
geneesheer-directeur. Deze omissie wordt hierbij hersteld.
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De in artikel 23 van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische
ziekenhuizen vermelde stukken bevatten persoonsgegevens in de zin van
de Wet persoonsregistraties. De vraag is of deze persoonsgegevens
steeds zullen worden opgenomen in een samenhangende verzameling
van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens
die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een
doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.
Indien dat het geval is, is er ingevolge artikel 1 van de Wet persoonsregi–
straties sprake van een persoonsregistratie en daarmee deze wet van
toepassing. Aan te nemen valt dat dit per gemeente zal kunnen
verschillen. Een grotere gemeente waar veel inbewaringstellingen
voorkomen zal eerder aan het criterium voor een persoonsregistratie
voldoen dan een kleinere gemeente waar een inbewaringstelling een niet
veel voorkomend verschijnsel is. Dit zou tot gevolg hebben dat de
dossiers van een deel van de gemeenten onder de Wet persoonsregi–
straties zouden vallen en de dossiers van de andere gemeenten niet. Een
uniforme regeling ter bescherming van de prsoonlijke levenssfeer van
betrokkenen schept duidelijkheid. Sinds de totstandkoming van de Wet
persoonsregistraties, die een uitgewerkte regeling van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer bevat, ligt het voor de hand bij die wet
aan te sluiten in plaats van de materie bij algemene maatregel van
bestuur te regelen. Ingevolge artikel 19 van de Wet persoonsregistraties
dient iedere gemeente te voorzien in de vaststelling van een reglement
voor de betrokken persoonsregistratie. In dit wijzigingsvoorstel, waarover
de Registratiekamer positief heeft geadviseerd, wordt de Wet persoons–
registraties van toepassing verklaard op alle dossiers, die een ingevolge
het tweede lid van artikel 23 aangelegde verzameling van persoonsge–
gevens inhouden.

Artikel VI

Aangezien de voorgestelde wijzigingen in beginsel elk op zichzelf
staan, is voorzien dat het tijdstip van inwerkingtreding per artikel of
onderdeel verschillend kan worden vastgesteld.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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