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Graag ga ik in op de door de vaste Commissie van Justitie gestelde
vragen en gemaakte opmerkingen naar aanleiding van de memorie van
antwoord en de vierde en vijfde nota van wijziging.

ALGEMEEN

Ik begrijp de verbazing bij de leden van de CDA fractie dat er al weer
vijf nota's van wijziging zijn verschenen op dit verzamelvoorstel met een
beperkte strekking en begrijp evenzeer hun behoefte aan een verklaring
hiervoor. Het betoog van de leden van de VVD-fractie sluit hierbij aan,
waar zij stelden niet onder de indruk te zijn van hetgeen ik terzake
opmerkte in de memorie van antwoord, te weten dat het uitgangspunt bij
de vraag of verschillende wetswijzigingen in een verzamelvoorstel
moeten worden opgenomen, een doelmatige wetgevingsprocedure is. Dit
uitgangspunt kan meebrengen, zoals in het onderhavige geval is
geschied, dat in de loop der tijd pebleken oneffenheden in verschillende
wetten door middel van een verzamelvoorstel zo spoedig mogelijk
worden weggenomen. Ik versta het betoog van de leden van de
VVD-fractie aldus, dat zij met mij van mening zijn dat gehleken onvolko–
menheden of naderhand wenselijk gebleken verbeteringen uiteraard op
zo kort en zo effectief mogelijke wijze dienen te worden aangebracht. Ik
verschil alleen met deze leden van mening op het volgende punt. Bijstel–
lingen van de wettekst kunnen mijns inziens best in een gezamenlijk
wetsvoorstel worden opgenomen, zonder dat deze bijstellingen inhou–
delijk samenhangen. Dergelijke bijstellingen zouden volgens de leden van
de VVD-fractie steeds in afzonderlijke wetsvoorstellen tot wijziging van
de desbetreffende wetten moeten worden opgenomen. Ik blijf echter van
mening dat de eerste weg voor alle betrokkenen doelmatiger is dan de
tweede.
Waar het uiteindelijk om gaat, is de inhoud van het onderhavige
wetsvoorstel. Ik heb met genoegen geconstateerd dat deze leden zich
inhoudelijk over het algemeen met de voorstellen konden verenigen.

Wat de concrete vraag van deze leden naar een afzonderlijk
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke
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handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) betreft, wijs ik erop dat
de in de vijfde nota van wijziging van opgenomen wijziging niet is
opgespaard totdat zodanig wijzigingsvoorstel gereed zou zijn voor
indiening. Zoals in de toelichting op de genoemde nota van wijziging is
aangegeven, verdient het de voorkeur op grond van financiële overwe–
gingen de inmiddels gebleken omissie zo spoedig mogelijk weg te
nemen.

Uit het hierboven gegeven betoog over de inhoud van dit verzamel–
voorstel laat zich, dit in reactie op de allereerste vraag van de leden van
de CDA-fractie, de verklaring voor de vijf nota's van wijziging afleiden.
Allereerst wil ik erkennen dat het achteraf bezien, ter wille van de
overzichtelijkheid, de voorkeur had verdiend om de eerste vier nota's van
wijziging tegelijk in te dienen met de memorie van antwoord. Die
werkwijze zou het totaal op twee nota's van wijziging hebben gebracht,
waardoor de indruk was weggenomen dat dit wetsvoorstel voortdurend
op talloze punten ingrijpend is aangevuld en gewijzigd. Het zijn en blijven
echter bescheiden bijstellingen, waarvan enkele voor een effectieve
werking van de desbetreffende wet evenwel van grote betekenis zijn.

Een verzamelvoorstel als het onderhavige krijgt ongewild een zwaan–
kleef-aan-karakter. Enkele wijzigingsvoorstellen lagen reeds enige tijd
klaar, van andere werd het aanvankelijk niet opportuun geacht ze alvast
mee te nemen en nog weer andere vloeien voort uit de uitvoerings–
praktijk van een bepaalde wet. Kortom, in de praktijk van de werking van
een wet blijkt om de zoveel tijd dat een bepaald punt aanpassing
behoeft. Een geschikt middel om zo'n aanpassing te realiseren, blijft een,
eventueel tijdens de parlementaire behandeling nog bijgesteld, verzamel–
voorstel.

ARTIKELEN

Artikel II, onderdeel B en Artikel IV, onderdeel D

Terecht constateerden de leden van de CDA-fractie dat in de memorie
van antwoord is voorbijgegaan aan hun vraag of het wel opportuun is om
zes jaar na dato een artikel te schrappen over een onderwerp
(vervroegde invrijheidstelling) dat juist nu aan hernieuwde discussie
onderhevig is. Ik meen dat een voorstel tot schrapping van de tweede
volzin van artikel 77, tweede lid, Sr. niet, zoals deze leden bepleitten,
behoeft te wachten totdat de Tweede Kamer zich heeft uitgelaten over
de standpuntbepaling van het kabinet over de toekomst van de regeling
van de vervroegde invrijheidstelling (VI). Het gaat bij de onderhavige
wijziging louter en alleen om schrapping van een volzin, waarin gewag
wordt gemaakt van het instituut «voorwaardelijke invrijheidstelling» een
instituut dat sinds 1986 niet meer bestaat. De verwijzing ernaar in artikel
77, tweede lid, kan daarom, als zijnde zinledig, vervallen. De bovenbe–
doelde standpuntbepaling van het kabinet over de toekomst van de
regeling van de vervroegde invrijheidstelling, waarnaar is gevraagd in de
door deze leden gememoreerde motie-Soutendijk van 3 november 1992,
kan de Tweede Kamer binnenkort tegemoet zien.

In de nota van de Staatssecretaris van Justitie, waarin de hierbedoelde
standpuntbepaling is opgenomen, zal, dit naar aanleiding van een desbe–
treffend verzoek van deze leden, een overzicht worden opgenomen van
stelsels met betrekking tot de vervroegde invrijheidstelling in de landen
met een rechtsstelsel dat vergelijkbaar is met dat in ons land. Tevens zal,
eveneens in antwoord op een vraag hierover van de aan het woord zijnde
leden, in de nota een overzicht worden opgenomen van de in die landen
geldende strafbedreiging voor vergelijkbare delicten.
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Artikel IV, onderdelen B en C

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de dagvaardingstermijn van
tien dagen en de heenzendingen als gevolg van het capaciteitstekort. De
vraag van deze leden of de tiendagentermijn het risico verhoogt dat
verdachten bij gebrek aan celcapaciteit moeten worden heengezonden
wordt bevestigend beantwoord. Bij een dagvaardingstermijn van drie
dagen kan de voorlopige hechtenis korter duren en is de kans op
heenzendingen beperkter. In de praktijk is het aantal heenzendingen bij
een dagvaardingstermijn van tien in plaats van drie dagen niet zoveel
groter omdat de beslissing tot heenzendingen doorgaans wordt genomen
in de eerste paar dagen van de voorlopige hechtenis. Het probleem van
de dagvaardingsterrnijn van tien dagen is dan ook niet zozeer dat
hierdoor meer heenzendingen plaatsvinden, maar dat als gevolg van deze
termijn de raadkamer de gevangenhouding moet bevelen. Deze extra
raadkamerzitting legt het nodige beslag op de toch al beperkte capaciteit
van de rechtbank.

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