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VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 22 februari 1993

De vaste Commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend
onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer van haar voorlopige bevin–
dingen als volgt verslag uit te brengen.

Algemeen

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennis–
genomen van dit wetsvoorstel.

Zij hadden, na bestudering, nog slechts een enkele vraag te stellen.

De leden van de WD-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van dit wetsvoorstel. In het algemeen konden zij zich ermee
verenigen.

Zij stelden vas dat de regering met dit wetsvoorstel beoogt om in
enkele wetten wijzigingen aan te brengen, die vooral van wettechnische
en ondergeschikte aard zijn. In dit verband vroegen zij de regering of er
criteria zijn, en zo ja welke, op grond waarvan wijzigingen in verschil–
lende wetten gezamenlijk in één wetsvoorstel kunnen worden gedaan. Zij
merkten daarbij op dat het naar hun oordeel de overzichtelijkheid van de
wetsgeschiedenis van de aldus gewijzigde wetten niet bevordert.

Deze leden meenden voorts dat kennelijk om wille van het gemak
(en/of snelheid) al snel een bepaald voorstel wordt aangemerkt van
wettechnische dan wel ondergeschikte aard te zijn. Zo zou met klem van
argumenten kunnen worden betoogd dat verkorting van de dagvaar–
dingstermijn voor de politierechter in afwijking van de normale dagvaar–
dingstermijn, in tegenstelling tot wat in het onderhavige wetsvoorstel
wordt gesuggereerd, wel degelijk inhoudelijk van aard is. Hetzelfde, zo
betoogden deze leden, geldt bij voorbeeld ook voor het voorstel om het
gratieverzoek geen opschortende werking te doen hebben tijdens de
uitleveringsprocedure.

Na deze algemene opmerkingen gingen deze leden nog kort in op
enkele wijzigingsvoorstellen.
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ARTIKELEN

Artikel II

B

De leden van de CDA-fractie constateerden dat de regering voorstelt
om de passage handelend over de herroeping van een voorwaardelijke
invrijheidstelling in artikel 77 Sr. te schrappen. Hoewel deze leden
erkenden dat het instituut als zodanig in 1986 is afgeschaft, leek het hun
toch niet opportuun om deze passage op dit moment te schrappen.
Allereerst niet omdat er zes jaren voorbij zijn gegaan zonder dat tot actie
is overgegaan zodat de noodzaak kennelijk zeer gering is en ten tweede
niet omdat de Kamer voorstelt een herwaardering van de gedachtengang
die aan de voorwaardelijke mvnjheidsteiling ten grondslag lag te bezien.
Deze leden verwezen onder meer naar het mondeling overleg over de
alternatieve sancties.

Naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van art. II onder b)
vroegen de leden van de WD-fractie op welke termijn de Kamer een
wetsvoorstel tegemoet kan zien waarbij de onvoorwaardelijke vervroegde
invrijheidstelling komt te vervallen en in plaats daarvan de voorwaarde–
lijke invrijheidstelling wederom wordt ingevoerd. Zij wezen erop, dat
vanuit de Kamer hierom meer malen nadrukkelijk is gevraagd. Tevens is
daarbij kenbaar gemaakt dat zolang de onvoorwaardelijke invrijheid–
stelling bestaat geen verdere experimenten moeten worden gedaan met
nieuwe vormen van alternatieve sancties.

De leden van de CDA-fractie vroegen de regering de verhouding aan te
geven tussen (de toelichting op) artikel II onderdeel D van dit
wetsvoorstel en artikel II van wetsvoorstel 21 847 «Herziening Titel 4
Boek 1». In laatstgenoemd artikel wordt artikel 61 lid 1 boek 1 BW
geschrapt terwijl daar in onderhavig wetsvoorstel nog expliciet naar
verwezen wordt.

Artikel IV

B en C

De leden van de CDA-fractie hadden evenals de regering vernomen
van de praktische problemen die veroorzaakt zijn door de uitbreiding van
de dagvaardingstermijn van 3 naar 10 dagen. Zij waren dan ook met de
regering van mening dat het bijzonder ongewenst is om deze situatie te
laten voortduren, vooral omdat hiermee de toepassing van het door deze
leden zo voorgestane snelrecht praktische gefrustreerd wordt.

Wel vroegen deze leden of de regering heeft overwogen artikel 265 lid
2 (waarin bepaald wordt dat de verdachte moet instemmen met termijn–
verkorting) aan te passen. Ook vroegen deze leden of zij het juist zagen
dat er met het voorgestelde artikel in de hand toch ook weer op 10
dagen uitgekomen zou kunnen worden als betrokkenen dat wensen. Wat
is het maximum?

Voorts vroegen de leden van de CDA-fractie of het juist is dat als
gevolg van de 10-dagentermijn in verscheidene arrondissementen
heenzendingen hebben plaatsgehad en zo ja, om welke aantallen en
welke arrondissementen het daarbij ging.

Heeft de cellencapaciteit in deze problematiek nog een rol gespeeld?
Tot slot vroegen deze leden de regering of er naar haar mening nog
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negatieve effecten zijn te verwachten van de terugbrenging van de
termijn naar minstens drie dagen. Zij dachten hierbij aan vormfouten
omdat er meer haast gemaakt zal moeten worden.

Wat betreft de verkorting van de dagvaardingstermijn naar ten minste
drie dagen wezen de leden van de VVD-fractie allereerst naar hun eerder
gemaakte opmerking of het voorstel wel in dit wetsvoorstel past.

Kennelijk, zo stelden zij verder, zijn de gevolgen voor het
lik-op-stuk-beleid bij de wet van 27 november 1991 (Staatscourant 663)
onvoldoende doordacht, hetgeen tot het voorstel leidt het oude artikel
370 lid 1 weer op te nemen in het Wetboek van Strafvordering.

De thans aangevoerde bezwaren met het oog op het lik-op-stuk-beleid
tegen een dagvaardingstermijn voor de politierechter van 10 dagen
deelden de leden van de WD-fractie. Voor een goed lik-op-stuk-beleid is
een korte dagvaardingstermijn noodzakelijk. Evenwel mag hierdoor de
verdachte niet in zijn verdediging worden geschaad. Deze leden misten
hierover een beschouwing van de regering. Van de gelegenheid maakten
zij voorts gebruik om de regering te vragen naar de resultaten van het
lik-op-stuk-beleid tot dusverre.

De leden van de CDA-fractie betuigden hun instemming met deze
wijziging die in hun optiek een leemte vult namelijk in de fase waarin een
gratieverzoek wordt ingediend om een uitleveringsprocedure te vertragen
dan wel onmogelijk te maken.

De leden van de WD-fractie konden zich ermee verenigen dat aan het
tweede lid van artikel 560 Sv. een derde lid wordt toegevoegd, waarin
als uitzondering op de opschortende werking van het gratieverzoek wordt
opgenomen de situatie dat eeri uitleveringsverzoek in behandeling is
genomen of dat met het oog daarop de voorlopige aanhouding is gelast.

Naar aanleiding van deze wijziging vroegen deze leden of het waar is,
dat verzoeken van Nederlanders die in een vreemde staat zijn veroor–
deeld, om hun straffen in Nederland te mogen uitzitten krachtens de Wet
overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen regelmatig niet worden
toegestaan, omdat de buitenlandse staat bevreesd is, dat tenuitvoer–
legging van die straffen kunnen worden gefrustreerd hetzij door de
vervroegde invrijheidstelling hetzij door de honorering van een gratie–
verzoek.

Artikel V

A

In dit artikel, zo merkten de leden van de VVD-fractie op, wordt een
omissie hersteld in artikel 16 van de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Hier is in feite sprake van een
voorwaardelijk herstel. Voorwaarde is dat de BOPZ werkelijk in werking
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treedt. Komt het vaker voor dat ommissies in wetsvoorstellen die nog
aanhangig zijn bij de Staten-Generaal door middel van een wet als de
onderhavige worden weggewerkt?

Zo ja, kunnen daarvan voorbeelden worden gegeven?

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier van de commissie,
De Gier
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