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Goedkeuring van het op 16 december 1970 te 's-Graven-
hage tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van 
het wederrechtelijk in zijn macht brengen van 
luchtvaartuigen 
(Verdrag van VGravenhage) 

Goedkeuring van het op 23 september 1971 te Montreal 
tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van weder-
rechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid 
van de burgerluchtvaart 
(Verdrag van Montreal) 

Uitvoering van het op 16 december 1970 te 's-Gravenhage 
tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van het 
wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen 
en van het op 23 september 1971 te Montreal tot stand 
gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen, gericht tegen de veiligheid 
van de burgerluchtvaart 
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De bijzondere Commissie voor de wetsontwerpen 11 865 en 
11 866 in welker handen deze wetsontwerpen gesteld zijn, 
heeft de eer daaromtrent als volgt verslag uit te brengen. 

Een zeer groot aantal leden nam met instemming kennis 
van de wetsontwerpen, die beogen alle mogelijke vormen van 
luchtpiratcrij tegen te gaan door een verdere aanpassing van 
de nationale strafwetgeving aan de hand van de inmiddels tot 
stand gekomen verdragen van 's-Gravenhage en Montreal. 

Een groot aantal leden sprak de hoop uit dat zowel de wet 
tot goedkeuring van de Verdragen van 's-Gravenhage en Mon-
treal als de wet die de uitvoering van de beide Verdragen in 
de Nederlandse wetgeving regelt, op korte termijn in hun 
geheel in werking kunnen treden. Ook spraken deze leden de 
hoop uit dat de landen, die zich met burgerluchtvaart bezig-
houden of daarmee te maken hebben en nog niet tot bekrach-
tiging zijn overgegaan, zulks eveneens spoedig zullen doen, 
opdat binnen afzienbare tijd van een mondiale aanpak kan 
worden gesproken. 

Sommige andere leden herinnerden eraan dat de organisaties 
van vliegers in de burgerluchtvaart aandringen op strenge maat-
regelen tegen kapingen en sabotage. Ter ondersteuning van 
deze eisen hebben zij op 19 juni 1972 een staking gehouden. 
De aan het woord zijnde leden toonden zich ernstig bezorgd 
over de veiligheid van passagiers, bemanningen en personeel oo 
de luchthavens. 

Sommige leden waren van mening dat de openbaarheid van 
de diverse inbrengen, de memorie van antwoord en van toe-
lichting en de parlementaire behandeling van de wetsontwer-
pen beperkingen opleggen aan bewindslieden en aan het parle-
ment. Publikaties met betrekking tot vliegtuigkapingen en in 
het bijzonder de daartegen te nemen preventieve en repressieve 
maatregelen blijven immers niet onbekend bij politieke of 
misdadige organisaties die plannen koesteren om vliegtuigen 
te kapen. Suggesties voor preventieve of repressieve maat-
regelen zouden naar het oordeel van deze leden derhalve beter 
kunnen worden besproken en behandeld in mondeling overleg 
tussen bewindslieden en de vaste Commissie voor de Inlich-
tingen- en Veiligheidsdiensten. Alleen dan kunnen de te nemen 
maatregelen effectief zijn. 

Hoewel er moeilijk concrete bewijzen voor zijn aan te 
voeren, hadden sommige leden, evenals de internationale bur-
gerluchtvaartkringen, zowel bij de overheid als bij de maat-
schappijen, sterk de indruk dat zeer waarschijnlijk veel vlieg-
tuigkapingen het gevolg zijn van gedetailleerde publiciteit 
rond voorgaande misdrijven van dien aard. Zij drongen daarom 
aan op een zo geheim mogelijke behandeling van het voorlig-
gende onderwerp. 

Juist nu kapingen meer en meer een puur crimineel karakter 
krijgen en - hoe verwerpelijk het ook blijft - het humanitaire 
element volslagen missen, zou een voorzichtige berichtgeving 
wellicht een groot algemeen belang kunnen dienen. 

De aan het woord zijnde leden waren zich ervan bewust dat 
de pers volledig vrij is in het verwerken van informatie doch 
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zij verheelden niet dat het gaat om de levens van honderden 
luchtreizigers en bemanningsleden, die door het optreden van 
onverlaten of geestelijk gestoorden in gevaar worden gebracht. 

Derhalve deden deze leden een dringend beroep op allen 
die bij deze wetsontwerpen betrokken zijn, weliswaar in woord 
en geschrift van hun afschuw te getuigen en de wetsontwerpen 
in grote lijnen te steunen, maar geen details van enig belang 
inzake preventie aan de openbaarheid prijs te geven. Zij waren 
van mening dat de bestrijding van vliegtuigkapingen niet in 
eerste instantie een zaak is van de luchtvaartmaatschappijen, 
maar van de overheid, omdat deze over de machtsmiddelen 
beschikt om preventieve en repressieve maatregelen te nemen. 
Ook in de Verenigde Staten huldigt men dit standpunt. 

Alle grote maatschappijen hebben daar de afspraak, dat voor 
details betreffende maatregelen inzake vliegtuigkapingen syste-
matisch naar de F.B.I. wordt verwezen en dat hierover zo 
weinig mogelijk naar buiten moet worden gebracht, ten einde 
het effect zo groot mogelijk te doen zijn. De aan het woord 
zijnde leden meenden dat geen middel onbeproefd mag worden 
gelaten om de vliegtuigkapingen te bestrijden. Hoewel zij in 
grote lijnen met de ingediende wetsontwerpen akkoord gingen, 
verwezen zij de bewindslieden gaarne naar de beslissingen van 
de Belgische Senaat te dien aanzien, maar meer nog naar 
de overwegingen die met betrekking tot dit punt in de Bel-
gische volksvertegenwoordiging een rol hebben gespeeld. 

Voorts meenden zij, dat het van het grootste belang is voor 
de burgerluchtvaart, ook voor die van Nederland, dat de ver-
dragen met betrekking tot „the suppression of unlawful acts 
against the safety of civil aviation" zo spoedig mogelijk wor-
dén bekrachtgd, ten einde preventief en repressief een wereld-
v/iid effect te bereiken. 

Het betreft hier in de eerste plaats het Verdrag van Tokio 
(1963), dat thans door 61 landen, waaronder ons Koninkrijk, 
is bekrachtigd. Een groot aantal andere leden vroeg overigens 
hoeveel en welke landen het Verdrag van Tokio hebben 
bekrachtigd. Het tweede Verdrag betreft „The Hague Con-
vention for the suppression of unlawful seizure of aircraft" 
(1970). Dit verdrag is door 18 landen, maar niet door 
Nederland bekrachtigd. 

Het derde Verdrag is een resultaat van „The Montreal Con-
vention for the suppression of unlawful acts against the safety 
of civil aviation" (1971). Dit verdrag is nog slechts door één 
land bekrachtigd. 

Niet alleen vanwege het grote rechtstreeks belang, maar 
ook vanwege het feit," dat Nederland gastheer is geweest voor 
de diplomatieke conferentie in 1970, waaraan de naam 
's-Gravenhage onverbrekelijk is verbonden, vroegen deze leden 
waarom ons land met de ratificatie van dit Verdrag nog steeds 
geen haast heeft gemaakt. 

De aan het woord zijnde leden en een groot aantal andere 
leden wezen erop dat tijdens de parlementaire behandeling 
van het wetsontwerp inzake goedkeuring van het Verdrag van 
Tokio door de toenmalige verantwoordelijke Minister is ver-
klaard dat het Verdrag, na goedkeuring, aanstonds voor Neder-
land zou worden bekrachtigd, doch dat bekrachtiging voor 
Suriname en de Nederlandse Antillen pas later zou volgen, 
aangezien de aanpassing van de interne wetgeving in die landen 
nog niet gereed was (Bijl. Hand. II 67/68 9491 (R 633)). 
Is het Verdrag van Tokio in die landen inmiddels bekrachtigd? 
Kunnen nadere mededelingen worden gedaan over het tijdstip 
waarop de uitvoeringswetgeving van de Verdragen van 's-Gra-
venhage en van Montreal in Suriname en de Nederlandse 
Antillen aereed zal zijn? 

Het is niet ondenkbaar dat bij de bekrachtiging van de Ver-
dragen van 's-Gravenhage en Montreal eenzelfde voorbehoud 
moet worden gemaakt als bij bekrachtiging van het Verdrag 
van Tokio. Eerstgenoemde leden deden een dringend beroep 
op de bewindslieden om, gezien het grote belang van een 
snelle bekrachtiging van de thans goed te keuren verdragen, 
bij hun Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse collega's op een 
snelle aanpassing van de interne wetgeving aan te dringen. 

Vele leden stelden de vraag, en sommige andere leden 
sloten zich hierbij aan, of er niet de mogelijkheid bestaat om 

te komen tot een internationale conventie, die voorziet in het 
opleggen van sancties aan staten, die onwillig zijn om reeds 
bestaande conventies inzake de bestrijding van aanslagen tegen 
het luchtverkeer uit te voeren. Zijn ook op dit punt nog nieuwe 
ontwikkelingen te melden en welke problemen doen zich 
voor? 

Laatstgenoemde leden vroegen in dit verband of er niet een 
kans bestaat dat, indien er landen zijn die uitlevering van 
verdachten tegenwerken of weigeren, de verdragen hun kracht 
verliezen en dat kapers die landen als een veilige haven gaan 
beschouwen. 

Vele leden vroegen of het juist is dat het aantal zuiver 
criminele misdrijven op dit gebied, dus het plegen van aan-
slagen, waarbij zelfs geen verwijderd politiek oogmerk in het 
geding is of wordt gebracht, proportioneel snel toeneemt. 

Indien het antwoord op deze vraag bevestigend luidt geeft 
zulks te meer aanleiding tot de veronderstelling, dat de risico's 
voor de daders van aanslagen tegen het luchtverkeer blijkbaar 
nog steeds te gering zijn in vergelijking met de kans om gepakt 
te worden. 

Het is immers niet in de eerste plaats de hoogte van de 
strafmaat, die afschrikwekkend werkt bij het plegen van mis-
drijven, doch de grotere of kleinere kans om dit misdrijf 
ongestoord te kunnen begaan. 

De aan het woord zijnde leden waren dan ook, evenals een 
zeer groot aantal andere leden, van mening, dat naast het 
scheppen van een zo waterdicht mogelijk internationaal systeem 
van strafrechtelijke sancties ook het verbeteren van de bevei-
liging uit een oogpunt van preventie van zeer grote betekenis 
was. De eerstgenoemde leden vroegen of het juist was dat op 
het gebied van beveiliging tot nog toe weinig vooruitgang is 
geboekt. Vindt er internationaal overleg plaats? Zijn er nog 
nieuwe ontwikkelingen te melden met betrekking tot de activi-
teiten van de commissie-Fonteyn op dit punt en hoe zijn de 
ervaringen van deze commissie? 

Sommige leden was het bekend, dat vele luchtvaartmaat-
schappijen over het nemen van veiligheidsmaatregelen een zeer 
intensief contact hebben. 

Adequate internationale afstemming van de veiligheids-
maatregelen, zoals deze reeds door ICAO en IATA zijn vast-
gelegd en ter kennis van alle aangesloten landen en luchtvaart-
maatschappijen zijn gebracht, zou nog eens nadrukkelijk 
onderstreept dienen te worden. 

De aan het woord zijnde leden vroegen, of ook de verschil-
lende nationale regeringen wel voldoende intensief contact 
hebben over het nemen van veiligheidsmaatregelen. Indien dit 
niet het geval is. is de Regering dan niet van mening, dat van 
Nederlandse zijde alles in het werk moet worden gesteld om 
hierin ten spoedigste verbetering te brengen? 

De reeds genoemde leden waren van mening, dat de rege-
ringen de verantwoordelijkheid dragen voor een redelijke en 
een op langere termijn hanteerbare veiligheid en dat deze 
tevens de consequenties, ook in financieel opzicht, daarvan 
op zich nemen. 

Dit is des te meer noodzakelijk omdat een luchthaven - ook 
Schiphol - per definitie niet alleen dient voor de nationale 
maatschappij, maar ook voor tientallen buitenlandse onder-
nemingen en hun internationale reizigers, die recht op be-
scherming van de natioinale overheid hebben. 

Ook een groot aantal andere leden meende dat het aan-
wezig zijn van veiligheidsmaatregelen op de verschillende 
luchthavens van groot belang is. Het was de hier aan het 
woord zijnde leden bekend, dat genoemde maatregelen op de 
Nederlandse luchthavens getroffen zijn. Het was hen tevens 
duidelijk, dat het in de openbaarheid brengen van deze veilig-
heidsmaatregelen gelijk staat met het tot nul reduceren van 
het effect van deze maatregelen. Zij wilden daarom volstaan 
met er op aan te dringen, dat de Regering ter zake de te 
treffen veiligheidsmaatregelen diligent blijft. Sommige leden 
sloten zich bij het betoog van laatstgenoemde leden aan. Ook 
vroegen sommige leden of de Regering bereid zou zijn om in 
internationaal verband een, voor zover de nationale grond-
wetten zulks toelaten, zo groot mogelijke eenheid van sanc-
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ties met betrekking tot vliegtuigkapers te bewerkstelligen. 
Hoewel de neiging bestaat om onderscheid te maken tussen 
kapingen voor politieke en zuiver criminele oogmerken, waren 
deze leden van oordeel, dat deze activiteiten te allen tijde als 
misdaad dienen te worden aangemerkt en derhalve volgens 
dezelfde strafmaat dienen te worden behandeld. 

Sommige andere leden vroegen wat de mening van de 
Regering is over de bewaking in de vliegtuigen zelf. Is dit 
reeds een serieus punt van overleg geweest? Deze leden vroe-
gen of de veiligheid van passagiers, bemanning en personeel 
op Schiphol voldoende gewaarborgd is. Als dit niet het geval 
is, zijn er dan plannen om de beveiliging is verbeteren? 

De meeste leden waren het erover eens dat het verhinderen 
dat wapens in algemene zin aan boord van een vliegtuig 
komen een van de meest effectieve manieren is om kaping en 
sabotage tegen te gaan. De verdragen van 's-Gravenhage en 
Montreal bevatte hierover geen bepaling. In Montreal werd 
op 10 september 1971 een daartoe door de IFALPA ingediend 
en door Nederland en Israël gesteund voorstel verworpen. 
Het leek deze leden gewenst dat in het Wetboek van Straf-
recht een bepaling wordt opgenomen die het „dragen of 
medenemen van een dodelijk of gevaarlijk wapen aan boord 
van een vliegtuig zonder de uitdrukkelijke toestemming van 
de vervoerder of zijn vertegenwoordiging" strafbaar stelt. 

Hoewel deze gedraging wellicht valt onder andere delicts-
omschrijvingen in het Wetboek van Strafrecht (of speciale 
wetten) zal het nader omschrijven van dit moderne luchtvaart-
delict een uiting kunnen zijn van het belang dat Nederland 
hecht aan een effectieve bestrijding van kaping en sabotage 
en zou, daardoor, van dit artikel een algemeen preventieve 
werking kunnen uitgaan. 

Een dergelijke tendens is ook in het buitenland waar te 
nemen; ter vergelijking moge dienen 

a. artikel 902(1) van de U.S.A. Federal Aviation Act 
(1958). 

b. Het Wetsontwerp tot wijziging van de Canadese Cri-
minal Code (Criminal Law Amendment Act, 1972), artikel 
76.3(1) 

Everyone, other than a peace officer engaged in the execu-
tion of his duty, who takes on board a civil aircraft an offen-
sive weapon or any explosive substance 

a. without the consent of the owner or operator of the 
aircraft or of a person duly authorized by either of them to 
consent thereto, or 

h. with the consent referred to in paragraph (a) but wit-
hout complying with all terms and conditions on which the 
consent was given is guilty to an indictable offence and is 
liable to imprisonment for fourteen years". 

Sommige andere leden waren van mening dat ook de clan-
destiene wapenhandel, indien ze via de lucht plaatsvindt, gevaar 
kan opleveren voor de veiligheid van luchtvaartuigen. Beschik-
ken de bewindslieden over gegevens in hoeverre deze handel 
door de lucht plaatsvindt? 

Een groot aantal andere leden betreurde het, dat het Ver-
drag van 's-Gravenhage geen bepalingen kent, die zegt, dat de 
verdragsluitende Staten ernaar streven om onvereenkomstig het 
internationale en het nationale recht alle redelijke maatregelen 
te nemen om het in artikel 1 omschreven feit te voorkomen. 
Kunnen de bewindslieden daarvoor een verklaring geven? 

Willen de bewindslieden een overzicht geven hoeveel en 
welke landen thans het Verdrag van 's-Gravenhage hebben be-
krachtigd en welke landen een voorbehoud hebben gemaakt ten 
aanzien van artikel 12, lid 1, van het Verdrag? 

Willen de bewindslieden tevens een overzicht geven hoeveel 
en welke landen op dit moment het Verdrag van Montreal 
hebben bekrachtigd en welke landen een voorbehoud hebben 
gemaakt ten aanzien van artikel 14, lid 1, van het Verdrag? 

2. De voorgestelde wijzigingen 

Vele leden waren ietwat teleurgesteld over de resultaten van 
het streven om de vliegtuigkaping en het plegen van sabotage-
handelingen tegen het luchtverkeer tot een universeel delict 
te bestempelen. De bewindslieden zullen zich herinneren, dat 
daarop vanuit de Kamer bij de behandeling van wetsontwerp 
10 594 van verscheidene kanten is aangedrongen {Handelingen 
der Tweede Kamer 1970-1971, 2 december 1970, blz. 1476 
e.v.). 

Het antwoord van de toenmalige Minister van Justitie kwam 
erop neer, dat hij dit probleem wilde laten rusten tot er voor 
die universaliteit een volkenrechtelijke basis zou zijn in de vorm 
van een Verdrag (Handelingen van de Tweede Kamer 1970-
1971, blz. 1488, linkerkolom). Nu deze er is zijn de ir. Je Ver-
dragen van den Haag en Montreal dienaangaande gestelde be-
perkingen op een dusdanige wijze naar ons strafwetboek over-
geheveld, dat het de hier aan het woord zijnde leden nodeloos 
ingewikkeld voorkomt. 

Bovendien rijzen dientengevolge andermaal vragen of de 
strafrechter straks tegen alle zich onverhoopt voordoende ge-
vallen wel doeltreffend en prompt zal kunnen optreden. Was 
de gekozen procedure onvermijdelijk en moet de gevolgde ge-
dragslijn van de Regering geweten worden aan artikel 8 van het 
Wetboek van Strafrecht, krachtens hetwelk de toepasselijkheid 
der artikelen 2 tot en met 7 van dit Wetboek wordt bepeikt 
door de uitzondering in het volkenrecht erkend? 

Zo ja, was het dan niet verstandiger geweest om de al dan 
niet aanwezigheid van die volkenrechtelijke uitzonderingen aan 
het inzicht van de rechter over te laten, gelijk deze insgelijks 
verplicht zal zijn ten aanzien van andere in artikel 4 van het 
Wetboek van Strafrecht als universeel gekwalificeerde mis-
drijven? 1) 

Is de Regering alsnog bereid haar voorstel te vervangen 
door het veel eenvoudiger voorstel om in artikel 4, 5° van 
het Wetboek van Strafrecht aan de artikelaanduiding 385 de 
letters a en b toe te voegen? 

Op blz. 3 van de memorie van toelichting, linkerkolom, 
eerste alinea, wordt gesteld, dat de omschrijving in artikel 
385bis (voortaan artikel 385a) ruimer is gekozen dan artikel 1 
van het Verdrag (van den Haag) doordat de woorden „aan 
boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht" zijn weggelaten. 

Waarom was het daar wel mogelijk een iets ruimere formule 
dan het Verdrag te kiezen en niet op het punt van het univer-
saliteitsbeginsel? 

De in de Nederlandse strafwet gekozen ruimere formule 
brengt ook een potentieel ruimere kring van delinquenten voor 
aanraking met die wet in aanmerking. Poging tot en medeplich-
tigheid aan dit delict zijn, aldus de memorie van toelichting 
(blz. 3, linkerkolom), volgens het Nederlandse recht eveneens 
strafbaar. Achtte men het niet noodzakelijk dit met zoveel 
woorden in een wetstekst te vermelden? 

Het was vele leden en met hen een zeer groot aantal andere 
leden opgevallen, dat de voorgestelde tekst van artikel 4, 7° van 
het Wetboek van Strafrecht niet de in de Verdragen genoemde 
verplichting tot uiting brengt, dat de universele jurisprudentie 
ook dient te omvatten de poging tot, de medeplichtigheid aan, 
en de medeplichtigheid aan poging tot de in artikel 4, 7° ge-
noemde misdrijven. 

De verplichting volgt voor wat betreft het Verdrag van 
's-Gravenhage uit het feit dat „the offence" (als genoemd in 
artikel 4, lid 2) ook inhoudt: 

1. poging tot, 2. medeplichtigheid aan en 3. medeplichtig-
heid aan poging tot de kaping (artikel lb jo., artikel la van 
het verdrag). 

!) Vergelijk het artikel van prof. mr. M. R. Nfok in N.J.B. 
N.J.B. 1971, nr. 11, blz. 286, waaruit blijkt, dat de wetgever ook 
ten aanzien van het Verdrag ter bestrijding van valsemunterij de 
eenvoudige weg heeft gevolgd. 
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Het Verdrag van Montreal heeft deze verplichting neerge-
legd in artikel 4, lid 6, in het bijzonder in verband met ar-
tikel 4, lid 3. 

Naar de mening van de aan het woord zijnde leden zou 
de hierboven genoemde verplichting als volgt in het Wetboek 
van Strafrecht kunnen worden opgenomen: 

Aan artikel 4 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, dat 
luidt: 

8°. Voor de toepassing van artikel 4, 7° wordt onder mis-
drijf mede verstaan een poging tot, medeplichtigheid aan, en 
medeplichtigheid aan poging tot, het misdrijf. 

Vele leden hadden geconstateerd, dat blijkens het nieuw 
voorgestelde artikel 4 lid 7 (onder a en c) de werking van de 
Nederlandse strafwet wel wordt uitgebreid tot aanslagen op 
luchtvaartuigen of daden van geweld tegen personen aan boord 
van een vliegtuig, wanneer de verdachte zich in Nederland be-
vindt. Aangezien terecht in de memorie van toelichting (pagina 
5, rechterkolom middenin) wordt opgemerkt, dat de beide hier-
bedoelde bepalingen geen betrekking hebben op het moment 
waarop de aanslag wordt gepleegd (in zodanige gevallen ware 
immers reeds het territorialiteitsbeginsel onverkort van toepas-
sing), vroegen deze leden of de woorden „wanneer de ver-
dachte zich in Nederland bevindt" niet beter zouden kunnen 
worden vervangen door de woorden „indien en zodra de ver-
dachte zich in Nederland bevindt". 

Overigens meenden de hier aan het woord zijnde leden, dat 
naar hun indruk de tot dusver op het punt van uitlevering 
bestane leemten, wat betreft de luchtpiraterij, door het thans 
ingediende wetsontwerp bevredigend zijn opgevuld. 

Een groot aantal leden betreurde het, dat de conferenties 
te 's-Gravenhage en te Montreal in een aantal gevallen niet 
hebben kunnen besluiten om teksten voor de verdragen op 
te stellen, die de meest ruime werkingssfeer garanderen. Het 
stemde hen tot voldoening, dat artikel 385bis van het Wetboek 
van Strafrecht de beperking, gelegen in artikel 1 van het Ver-
drag van 's-Gravenhage in de omschrijving van de elementen: 
„Aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht" alsmede 
artikel 168 van hetzelfde Wetboek de beperking gelegen in het 
Verdrag van Montreal in de woorden „in bedrijf" (artikel 1, 
lid 6 en c) niet kennen. Hoe luidt de wetgeving in dit opzicht 
in andere toonaangevende luchtvaartlanden? 

Een zeer groot aantal leden had opmerkingen over de vast-
gestelde artikelen 3856 en 385c die in het Wetboek van Straf-
recht zouden moeten worden opgenomen (zie artikel I F van 
het wetsontwerp). 

De beide voorgestelde artikelen, en wel in het bijzonder de 
voorgestelde sanctiebepalingen, vallen zonder noodzaak buiten 
het systeem van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dat, 
op het gebied van aanslagen tegen zee- en luchtvaart, als volgt 
is te omschrijven: 

- basisdelict (maximaal 12 jaar gevangenisstraf): artikel 
166, lid 1 en artikel 385bis, eerste alinea; 

- ongewenste gevolgen: artikelen 166, lid 2 en artikel 168, 
lid 1, of omstandigheden of oogmerk: artikel 385bis, tweede 
alinea. (Maximaal 15 jaar gevangenisstraf); 

- iemands dood tengevolge Gevenslange gevangenisstraf of 
tijdelijke van ten hoogste 20 jaren): artikelen 166 lid 3, 168 
lid 2 en 385bis, derde alinea. 

Hierbij merkten zij op, dat het huidige artikel 385bis op 2 
december 1970 op aandrang van de Tweede Kamer in over-
eenstemming is gebracht met het hierboven geschetste systeem. 
De hiervoor gebruikte argumenten zijn te vinden bij het amen-
dement Boot c.s. (stukken 1970/1971 10 594 nr. 10) en tij-
dens de debatten in de Kamer op 2 en 3 december 1970. 

Aangezien de door de voorgestelde artikelen 3856 en 385c 
bestreken (opzettelijke) gedragingen in het uiterste geval kun-
nen leiden tot dezelfde gevolgen als de andere „aanslagdelicten" 
lijkt het logisch dat ook deze artikelen in overeenstemming 
worden gebracht met het hierboven geschetste systeem al was 
het slechts om, mede ten opzichte van het buitenland, te accen-
tueren dat bij opzettelijk tegen de luchtvaart gerichte gedra-

gingen het teweeggebrachte gevolg in belangrijke mate van 
invloed is op de maximum strafmaat. 

Naar de mening van de aan het woord zijnde leden is in het 
voorgestelde artikel 3856 ten onrechte aansluiting gezocht bij 
artikel 162 Wetboek van Srafrecht. De „basisgedragingen" van 
162 Strafrecht zijn namelijk in eerste instantie niet gericht tegen 
de veiligheid van het openbaar verkeer of luchtverkeer terwijl 
de „basisgedragingen" van 3856 (opzettelijk een daad van 
geweld tegen iemand aan boord van een luchtvaartuig tijdens 
de vlucht) reeds in beginsel een directe verstoring van de orde 
aan boord en een daarmee gepaard gaan aandachtsverlies van 
de vliegers voor de vluchtuitvoering, dus een vermindering van 
de veiligheid van de vlucht opleveren. 

Om deze reden lag het volgens de aan het woord zijnde 
leden veeleer voor de hand om aansluiting te zoeken bij 166 
Wetboek van Strafrecht; voor wat betreft de gevolgen ont-
breekt bij het voorgestelde artikel 3856 het verongelukken van 
het vliegtuig zonder doden (maar met wellicht vele zwaarge-
wonden) en ook om deze reden zou artikel 3856 als volgt 
dienen te luiden: 

Artikel 3856: Hij die opzettelijk een daad van geweld begaat 
tegen iemand die zich aan boord van een luchtvaartuig tijdens 
de vlucht bevindt, wordt gestraft: 

1. met gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren, indien 
daarvan gevaar voor de veiligheid van het luchtvaartuig te 
duchten is; 

2. met gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren, indien 
daarvan gevaar voor de veiligheid van het luchtvaartuig te 
duchten is en het feit het verongelukken van het luchtvaartuig 
ten gevolge heeft; 

3. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste 20 jaren indien daarvan gevaar voor de veiligheid van 
het luchtvaartuig te duchten is en het feit iemands dood tenge-
volge heeft. 

Op grond van de hierboven uiteengezette overwegingen over 
het systeem van het Wetboek van Strafrecht meenden de reeds 
aan het woord zijnde leden, waar enkele leden zich bij aan-
sloten, dat het voorgestelde artikel 385c ook rekening dient 
te houden met de ernstige gevolgen die kunnen optreden wan-
neer (zoals bij het in de memorie van toelichting geschetste 
voorbeeld) een vliegtuig, na een landing op een minder ge-
schikt veld, verongelukt. 

Anderzijds is ook het valse bomalarm dat géén gevaar ver-
oorzaakt een, door de Regering erkend, bijzonderlijk hinderlijk 
verschijnsel dat, nog afgezien van een algemene preventieve 
werking, aparte strafbaarstelling verdient teneinde, wanneer 
de opsporing wél mocht gelukken, een vervolging mogelijk 
te maken. 

In deze gedachtengang zou artikel 385c als volgt luiden: 
Artikel 385c: hij die opzettelijk gegevens, waarvan hij weet 

of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij onjuist zijn, 
doorgeeft teneinde de orde en regelmaat van het luchtverkeer 
te verstoren wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren. 

Indien het feit gevaar voor de veiligheid der luchtvaart op-
levert wordt gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren opgelegd. 

Indien het feit gevaar voor de veiligheid der luchtvaart op-
levert en het verongelukken van een luchtvaartuig ten gevolge 
heeft wordt gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren opgelegd. 

Indien het feit gevaar voor de veiligheid der luchtvaart op-
lever en de dood tengevolge heeft wordt levenslange gevange-
nisstraf of tijdelijke van ten hoogste 20 jaren opgelegd. 

Een groot aantal leden wees erop, dat in artikel 7 van het 
Verdrag van 's-Gravenhage onder meer de mogelijkheid van 
seponeren is neergelegd. Deze leden vroegen of de beperking, 
dat zulks slechts is toegestaan als dat in een overigens verge-
lijkbaar geval van een ander ernstig misdrijf ook zou geschie-
den, wel een afdoende middel is om de desbetreffende instan-
ties te weerhouden van een onaanvaardbare uitspraak. Wan-
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neer beslist moet worden onder druk van dreiging met repre-
sailles als kaping van een ander vliegtuig of het doden van 
gijzelaars, is het de vraag of in het geval van een anderssoortig 
misdrijf, waarin met andere represailles wordt gedreigt niet een 
andere beslissing zou worden genomen. Het was de aan het 
woord zijnde leden opgevallen, dat ten aanzien van aanslagen 
tegen luchtvaarttuigen (artikelen 168 en 169 van het Wetboek 
van Strafrecht) en tegen hulpmiddelen ten behoeve van de 
luchtvaart (artikelen 162, 163, 166 en 167 van het Wetboek 
van Strafrecht) zowel het opzettelijk als het met schuld begane 
delict zijn strafbaar gesteld, terwijl artikel 385bis van het Wet-
boek van Strafrecht over kaping van luchtvaartuigen opzet in 
het geheel niet vermeldt en in de voorgestelde artikelen 385b en 
385c slechts de opzettelijk begane delicten zijn strafbaar ge-
steld. Is daardoor een verklaring te geven? 

De reeds eerder genoemde leden maakten ook een opmer-
king over de redactie der voorgestelde artikelen: in de voorge-
stelde tekst van artikel 4, lid 7, sub b van het Wetboek van 
Strafrecht wordt gesproken over een luchtvaartuig in vlucht, zo 
ook in de voorgestelde tekst voor artikel 86a, lid 2, van het-
zelfde Wetboek, terwijl in de voorgestelde teksten voor de arti-
kelen 3856 en 385c van dit Wetboek wordt gesproken over 
tijdens de vlucht. 

Tot slot was een zeer groot aantal leden van mening dat de 
regering door de inwerkingtreding van de alinea's a, c en d van 
het voorgestelde artikel 4, 7° van het Wetboek van Strafrecht 
te verschuiven tot het tijdstip waarop het Verdrag van Mon-
treal van kracht zal worden (zie artikel III en de memorie van 
toelichting) een terughoudendheid aan de dag legt welke door 
d<? omstandigheden niet gerechtvaardigd is. 

De ernst van de recente aanvallen op de burgerluchtvaart, 
wettigt in deze zeer zeker een vooruitlopen op de geschiedenis 
terwijl ook overigens de op 20 juni 1972 door de Veiligheids-
raad van tie Verenigde Naties uitgesproken concensusverklaring 
en de Resolutie van de ICAO Council van 19 juni 1972 een 
voldoende volkenrechtelijke basis vormen voor „anticiperende 
wetgeving". 

Aldus vastgesteld, 6 september 1972. 
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