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inwerkingtreding van het ontwerp zijn ingediend en Waarop nog geen beslissing is genomen. De 
Raad wijst er mede naar aanleiding van het advies van het Hof op dat er strijdigheid met het 
legaliteitsbeginsel te Voorzien is voor reeds veroordeelden die thans onder de geldende 
voorwaarden op voorwaardelijke invrijheidsstelling kunnen rekenen.14 

Memorie van toelichting 

ln de toelichting wordt aangegeven dat aan de voorgestelde wijzigingen financiële gevolgen 
verbonden zijn. Verwacht wordt dat indien er hogere straffen gegeven worden, de kosten 
gerelateerd aan de detentie zullen toenemen. Er wordt echter aangegeven dat de exacte kosten niet 
in kaart gebracht kunnen worden en deze derhalve uit de praktijk zullen moeten blijken.15 De Raad 
acht deze toelichting niet toereikend gelet op het bepaalde in artikel 6 van de 
Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. ln ieder geval dient een indicatie te worden 
gegeven van de te verwachte kosten op basis van de te verwachte impact van deze verhoging van 
de strafmaxima voor zedendelicten en de overige in het ontwerp genoemde delicten. Het feit dat 
dit niet aangetoond kan worden doet wederom vermoeden dat het (verwachte)effect van het 
voorstel niet geheel duidelijk is bij de regering en dat er met de rechterlijke macht en overige 
instanties in de keten geen overleg ter zake heeft plaatsgevonden.

Redactioneel 

4.1 Geconstateerd is dat voorgesteld artikel I per te wijzigen boek van het \Wetboek van 
Strafrecht is ingedeeld. Elk te wijzigen boek wordt hierbij aangeduid met een Arabisch cijfer.
Deze indeling is echter wetstechnisch niet conform de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek.
Het Wetboek van Strafrecht is immers een enkele regeling,waardoor de opsplitsing naar boek niet 
nodig is. Elk te wijzigen artikel van het Wetboek van Strafrecht dient dus slechts op volgorde 
aangeduid te worden door een Latijns hoofdletter.

4.2 Zowel in de marge van het ontwerp als de toelichting zijn overige voorstellen ter 
redactionele verbetering geplaatst.

Conclusie en eindadvies 

Hoewel de Raad zich kan vinden in het streven van de regering om de bescherming van 
minderjarigen op het gebied van seksueel misbruik te versterken, heeft hij door een gebrekkige 
onderbouwing voor wat betreft de noodzaak en effectiviteit van de gepresenteerde voorstellen 
alsook de ambigue probleemstelling stevige bedenkingen bij het onderhavige ontwerp. De Raad 
kan zich hierdoor weliswaar wel met de doelstelling,maar niet met de inhoud van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan 
nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De Sec/r/etjris, DeNÃ/foorzitter,

Braamskamp 

14 Verwezen wordt eveneens naar het ter zake gelijkluidende advies van het Hof (zie noot 
15 MVT,


