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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 29 februari 1984 

De vaste Commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek 
van dit ontwerp van wet, brengt het navolgende verslag uit. 

Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling van het 
wetsvoorstel kennis genomen. Zij onderschreven de doelstelling de nog 
steeds toenemende internationale handel in drugs met een onaanvaardbaar 
risico terug te dringen. In de stelling, dat niet moet worden uitgesloten dat 
deze handel ook langs andere weg dan via wetgevende maatregelen - bij 
voorbeeld door verbetering van opsporingsmethoden - bestreden kan 
worden, konden zij zich vinden. Zij waren echter van mening, dat het beleid 
ten aanzien van de problematiek van het gebruik van drugs met een 
onaanvaardbaar risico zich niet mag beperken tot de strafrechtelijke 
benadering. Noch de wetswijzigingen in het onderhavige voorstel, noch 
verbetering van opsporingsmethoden, zullen naar de mening van de leden 
van de P.v.d.A.-fractie op zich zelf genoeg blijken om de noodzakelijke 
beperking van de handel in de genoemde drugs in voldoende mate te 
bereiken. 

Om deze doelstelling dichterbij te brengen, zal ook in andere richting 
moeten worden gezocht. In de eerste plaats in een voortzetting van de 
reeds uitgevoerde medische behandelingsmethoden. Ten slotte zou 
gedacht moeten worden aan experimenten met verstrekking van heroïne 
onder medische verantwoordelijkheid. Hoewel een recent voorstel van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam hier niet direct aan de orde 
kon worden gesteld, achtten deze leden het toch van belang om deze 
mogelijkheid op deze plaats te noemen, ten einde de bestrijding van de 
drugsproblematiek in een breder kader te plaatsen. Een experiment met 
name in Amsterdam lag te meer voor de hand nu de omvang van de 
problematiek daar het grootst was. Aan het experiment zou een uitvoerige 
evaluatie moeten worden verbonden. 

In dit verband waren de leden van de P.v.d.A.-fractie overigens verheugd 
over de mededeling van de bewindslieden dat het wetsvoorstel niet was 
gericht op het scheppen van ruimere strafrechtelijke mogelijkheden tot 
optreden tegen verslaafden. 
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De leden van de C.D.A.-fractie spraken hun grote erkentelijkheid uit over 
het tot stand komen van het onderhavige wetsontwerp, dat in grote lijnen 
overeenkomt met de ideeën, die in deze fractie ter zake bestaan en, zoals 
bekend, bij verschillende gelegenheden de afgelopen jaren naar voren zijn 
gebracht. Het gaat om één van de meest geraffineerde vormen van 
hedendaagse misdaad, die vanwege haar internationale vertakkingen en 
wisselende technieken met name het opsporingsapparaat voor bijna 
onoverkomelijke problemen stelt. Sedert de laatste parlementaire wijziging 
van de Opiumwet in 1976 is de handel in en het gebruik van hard drugs 
niet alleen nationaal maar in de gehele westerse wereld onrustbarend 
gestegen. Het gaat hier om een specifiek internationaal probleem. De VN 
Internationale Controle Raad voor Verdovende Middelen vraagt daarom 
dan ook om een vastberaden internationaal optreden bij de bestrijding van 
de handel. Ook het regeerakkoord laat op dit terrein niets aan onduidelijkheid 
bestaan. Met de regering waren de leden van de C.D.A.-fractie het eens dat 
het primair moet gaan om een handel in drugs met onaanvaardbare 
risico's. 

Het spreekt vanzelf dat bij de redactie van artikel 10a niet gedacht is aan 
het op kleine schaal dealen tussen verslaafden onderling. Dat valt duidelijk 
buiten het bestek hiervan. Zoals in de toelichting op het wetsontwerp 
wordt opgemerkt, werd reeds in 1976 de maximumstraf voor grensover-
schrijdende narcoticahandel op 12 jaar gebracht. Desondanks schijnt 
- recente uitspraken van eerder genoemde Internationale Controle Raad 
zijn daar een voorbeeld van - in het buitenland de indruk te zijn blijven 
bestaan dat het justitieel beleid hier te lande aanzienlijk toleranter zou zijn 
dan in het buitenland, waardoor een hoogst ongewenste magneetfunctie 
zou kunnen ontstaan. 

In dat verband is het van belang een indruk te verkrijgen hoe de maxi-
mumstraf in landen als België, West-Duitsland en Frankrijk geregeld is en 
of de gemiddelde strafmaat in deze landen beduidend afwijkt van die in 
Nederland. Ook zou gaarne een nader inzicht verkregen worden in de 
mogelijkheden hier en in het buitenland van verbeurdverklaringen, daar in 
vele gevallen na gevangenisbeëindiging de woekerwinsten, inmiddels 
in het binnen- en buitenland belegd, tot een blijvende bron van inkomsten 
voor deze ex-delinquenten kunnen leiden, aldus de leden van de C.D.A.-
fractie. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van het wetsontwerp dat moet leiden tot verbetering van de mogelijkheden 
tot bestrijding van de internationale handel in drugs met een onaanvaardbaar 
risico. Zij meenden bij het wetsontwerp de navolgende opmerkingen te 
moeten maken. 

Deze leden memoreerden, dat zij zich altijd sterk hebben gemaakt voor 
een harde aanpak van de handel waarop het wetsontwerp zich primair 
richt. Zij wezen daarbij in het bijzonder op de brede steun voor dit standpunt 
vanuit het opsporingsapparaat en op de conclusies van het rapport: 
«Hard-drug Beleid» van de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting. Deze leden 
juichten daarom een wetsontwerp, dat zich met effect richt tegen deze 
(internationale) handel in drugs met een onaanvaardbaar risico toe. Zij 
vroegen zich toch af of - eenmaal wet geworden - de bepalingen van het 
onderhavige wetsontwerp inderdaad een substantiële bijdrage kunnen 
leveren aan de bestrijding van de handel in casu. Daarbij recapituleerden 
zij de in de memorie van toelichting opgesomde bezwaren, die de opsporing, 
vervolging en straftoemeting bij het huidig wettelijk instrumentarium 
ondervinden. Aan deze bezwaren werd hunnerzijds toegevoegd, dat de 
strafbedreiging niet opweegt tegen de enorme winsten in de handel en dat 
overtredingen van de Opiumwet «crimes without victims» zijn. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden onderschrijven dat met wetswijzi-
gingen alleen niet kan worden volstaan. Als bovendien het onderhavige 
wetsontwerp een aanzet zou vormen, maar niet dé oplossing, om een 
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einde te maken aan de ongewenste handel, klemt des te meer de vraag 
welke invulling gegeven wordt aan de praktische voorzieningen van 
organisatorische en technische aard. 

Ten slotte meenden de leden van de V.V.D.-fractie dat in het Nader 
Rapport en de memorie van toelichting onvoldoende is ingegaan op de 
opmerking van de Raad van State waarin gewezen wordt op opvattingen 
uit sommige strafrechtelijke kringen, volgens welke verscherping van de 
middelen tot bestrijding de toestand van degenen, die verslaafd zijn, 
eerder verslechtert dan verbetert. 

De leden van de fractie van D'66 hadden met gemengde gevoelens van 
het voorliggend ontwerp van wet kennis genomen. De strekking van het 
ontwerp, de vergroting van de effectiviteit van het strafrechtelijke optreden 
tegen de handel in drugs, sprak hen zeer aan. In het verleden hadden zij dit 
ook telkens bepleit. 

Het was deze leden niet ontgaan dat met name de politie met gigantische 
problemen kampt waar het gaat om de opsporing van ernstige misdrijven 
als de handel van drugs met onaanvaardbaar risico. Wanneer de ook door 
de regering genoemde Rotterdamse commissaris J. A. Blaauw over het 
opereren van drugshandelaren schrijft «hun uiterst conspiratieve werkwijze 
wordt steeds meer gekanaliseerd in maffia-achtige organisaties. Hun 
afschermingsmethodieken zijn zonder meer professioneel te noemen», dan 
is dit geenszins een overdrijving, doch een reëel vraagstuk waarvoor de 
politie in de dagelijkse praktijk staat gesteld, waaraan (andere) beleidsmakers 
zich evenwel niet mogen onttrekken. Deze leden wilden vanuit deze 
overwegingen ook met alle inzet aan een integraal en samenhangend 
drugsbeleid en - meer in het bijzonder - aan een doelmatig strafrechtelijk 
optreden tegen de handel in drugs meewerken. De wijze waarop beide 
ondertekenaars dit doel wilden nastreven kon vooralsnog evenwel niet de 
instemming van de leden van de fractie van D'66 verkrijgen. 

Het was deze leden niet ontgaan dat ook de staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur als - tweede - ondertekenaar is opgetreden. 
Zorgvuldige lezing van het ontwerp en de toelichting, waarop het rust, 
leerden deze leden echter niet waaruit de bijzondere verantwoordelijkheid 
van deze bewindsman voor het beleid op het terrein van de volksgezondheid 
en het drugsbeleid in het bijzonder nu in het wetsvoorstel tot uitdrukking is 
gebracht. Uiteraard zal bestrijding van de handel tot voor de hand liggend 
gevolg hebben dat dit de positie van de verslaafde op het eerste gezicht ten 
goede zal komen. Ook was het deze leden niet ontgaan dat het wetsvoorstel 
meerdere malen vermeldt dat het niet is gericht op het scheppen van 
nieuwe strafrechtelijke mogelijkheden tot optreden tegen verslaafden. 

Een verwijzing naar het drugsbeleid dat vanwege het departement van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt gevoerd ontbreekt echter 
geheel. Het wetsvoorstel ademt een sterk juridische sfeer en laadt daarmee 
het odium op zich dat de juridische bestrijding van de handel nagenoeg als 
doel op zich zelf wordt beschouwd, althans de inbedding met het overig 
door de overheid gevoerde drugsbeleid ontbreekt. Hoezeer zij ook begrepen 
dat het onderhavige wetsvoorstel niet beoogt het laatste woord over een 
samenhangende visie tot drugshulpverlening te schetsen - zouden zij 
enigerlei verwijzing van de hierbij voorgestelde nadere wijzigingen in de 
Opiumwet naar het overige beleid op dit terrein in de memorie van 
antwoord niet als een overbodigheid ervaren. Wat is de opvatting van de 
regering hierover? 

Voorgaande woorden waren van meer dan procedurele of systematische 
betekenis, zo merkten deze leden op. Ten slotte gaat het immers om 
verbetering te brengen in de positie van de drugsgebruikers. Het lag naar 
hun mening dan ook voor de hand dat ook de regering zich afvraagt welke 
gevolgen de wetswijziging buiten de aanbodzijde tot gevolg heeft. Strengere 
en ruimere strafbepalingen verhogen de risico's voor de handel. Dit kan 
een soort domino-effect teweegbrengen aangezien hogere risico's niet 
alleen een stijging in de prijzen, maar ook een grotere kans op knoeierijen 
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met drugs tot gevolg hebben. Sterk afhankelijke verslaafden zullen, 
ondanks kwaliteitsverlies en hogere prijzen, niettemin tot aankoop overgaan. 
De afname van vermogensdelicten, verbetering van de algehele toestand 
van de volksgezondheid ligt, zo stelden deze leden met andere woorden 
vast, niet bij voorbaat voor de hand. Heeft de regering dergelijke aspecten 
bij de besluitvorming overwogen en welke afweging heeft zij daarbij 
gemaakt? Is er onderzoek gedaan naar mogelijke effecten voor de drugsge-
bruikers van maatregelen of andere omstandigheden die de handel 
bemoeilijkten of beperkten? 

De aan het woord zijnde leden van de fractie van D'66 vroegen de 
regering op deze vragen en de problematiek, die zij hier aanstipten, meer in 
algemene zin in te gaan. Kan uiteengezet worden hoe in enkele andere 
landen in West-Europa aan het strafrechtelijk optreden tegen de handel in 
drugs vorm wordt gegeven en welke de gevolgen daarbij zijn voor de 
positie van de gebruikers? Met name was voor de beoordeling van dit 
wetsvoorstel relevant of versterking van het strafrechtelijk optreden, door 
«samenspanningsartikelen» dan wel door «voorbereidingsartikelen», heeft 
geleid tot teruggang in de handel. In hoeverre hebben buitenlandse 
ervaringen bij opstelling van het wetsvoorstel een rol gespeeld? 

Beantwoording van deze vragen was voor de leden van de fractie van 
D'66 van essentiële betekenis voor hun eventuele instemming met een zo'n 
drastische, juridische ingreep van principiële aard als in dit wetsvoorstel, 
nu ook het voorbereiden en bevorderen van de handel strafbaar worden 
gesteld. 

Hoewel de leden van de P.S.P.-fractie vonden dat de handel in illegale 
drugs met een onaanvaardbaar risico bestreden moet worden, hadden zij 
bezwaren tegen de nadere wijziging van de Opiumwet, waarin wordt 
voorgesteld een aantal voorbereidingshandelingen strafbaar te stellen en 
de rechtsmacht van de Nederlandse rechter te verruimen. Zij waren 
teleurgesteld dat noch in het wetsontwerp, noch in de memorie van 
toelichting iets blijkt van een «integraal drugbeleid». Integendeel, de 
voorgestelde wetswijziging blijkt volgens de memorie van toelichting te 
zijn ingegeven door de behoefte aan een meer effectieve bestrijding van de 
handel in verdovende middelen met onaanvaardbaar risico. In die zin 
beschouwden deze leden het wetsvoorstel als een eenzijdige tegemoetko-
ming aan de klachten van opsporingsambtenaren over de beperkingen die 
de wet hun stelt, gepaard gaande met een verminderde rechtsbescherming 
van de burger. Naar de mening van deze leden betekende de voorgestelde 
wetswijziging dat de burger de bescherming van het aan het strafrecht ten 
grondslag liggende uitgangspunt dat alleen voltooide gedragingen strafbaar 
behoren te zijn, ontbeert. Wordt de reikwijdte van de voorgestelde strafbe-
palingen niet dermate ruim, dat het redelijk vermoeden van schuld op een 
buitengewoon groot aantal mensen van toepassing wordt, zo vroegen de 
leden van de P.S.P.-fractie zich af. En wat is precies het verschil tussen 
samenspanning en bij voorbeeld een poging tot een voorbereidingshande-
ling? Kan de regering nader uiteenzetten waarom in het eerste geval het 
bezwaar dat de rechtszekerheid niet voldoende gewaarborgd kan worden 
wel geldt, in het tweede geval niet? 

De regering verwijst in de memorie van toelichting naar landen met een 
stringentere wetgeving op het gebied van de illegale drugbestrijding. Heeft 
de regering gegevens waaruit blijkt dat in landen als Duitsland, Zwitserland, 
Oostenrijk en Frankrijk sprake is van een merkbare teruggang in de handel 
in verdovende middelen, zo wilden de aan het woord zijnde leden van de 
P.S.P.-fractie weten. 

Het wetsontwerp heeft tot doel de bestrijding van de handel in illegale 
harddrugs te bevorderen, zo begrepen deze leden. Neemt het Breed Front 
voor vernieuwing van het drugbeleid terecht aan dat de zin van het 
bevorderen van die bestrijding niet alleen of zozeer ligt in de bestrijding als 
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zodanig, maar in de opvatting dat zulks bijdraagt aan een vermindering van 
de problemen die er rond het gebruik van illegale drugs in onze samenleving 
zijn ontstaan (Commentaar van de Vereniging Breed Front d.d. 23 september 
1983 inzake voorliggend wetsontwerp aan de vaste Commissie voor 
Justitie). 

De leden van de P.S.P.-fractie misten evenwel een visie op de gevolgen 
die de voorgestelde wetswijziging buiten de aanbodzijde met zich mee kan 
brengen. Betekenen hogere risico's voor de handel geen hogere prijzen, 
wat een toename van de vermogensdelicten met zich mee kan brengen? En 
wordt de kans op knoeierijen niet groter met een toename van de kans op 
ziekten? In dit verband wezen zij op de beleidsopties geformuleerd in 
«Uitgangspunten vooreen integraal heroïnebeleid», gebaseerd op het 
onderzoek «Heroïnegebruikers in Nederland», door het Criminologisch 
Instituut Groningen van mei 1983. Zij waren benieuwd naar het commentaar 
van de bewindslieden op dit verslag en met name op punt 4.3 (blz. 26) 
waarin staat dat legalisering van heroïne de meest effectieve beleidsmaat-
regel is om de illegale heroïnestructuur te bestrijden. 

De leden van de P.P.R.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van het voorliggende wetsontwerp. Zij konden de doelstelling ervan, het 
aanpakken van de «grote jongens» achter de harddrughandel, van harte 
onderschrijven. Ook waren zij verheugd over de expliciete uitspraak dat het 
voorstel niet van toepassing is op mensen die handelen ten behoeve van 
het eigen gebruik. 

Voorts vroegen deze leden in hoeverre er rekening mee is gehouden dat 
door dit wetsontwerp de handel bemoeilijkt zal worden en daardoor de 
prijzen op de markt zullen stijgen. Bovendien is de kans zeer wel aanwezig 
dat door de verhoging van de pakkans na verloop van tijd de markt nog 
ingewikkelder zal worden dan zij nu al is. Op welke wijze zal daar dan op 
ingespeeld worden, zo wilden deze leden weten. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had met waardering kennis genomen van de 
inhoud van het wetsontwerp. De handel in verdovende middelen is naar 
zijn oordeel een zodanig crimineel bedrijf dat bijzondere strafrechtelijke 
middelen daartegen geoorloofd zijn. Zowel de strafbaarstelling van 
bepaalde voorbereidings(bevorderings)handelingen als de voorgestelde 
uitbreiding van de Nederlandse rechtsmacht had de instemming van deze 
fractie. 

Toch meende dit lid dat de toelichting bij het wetsvoorstel enige aanvulling 
behoefde. Immers, in de nu gegeven toelichting wordt wel zorgvuldig de 
juridische betekenis van de wetswijziging uiteengezet en gemotiveerd, 
maar ontbreekt het antwoord op de vraag of het gekozen middel dienstbaar 
is aan het gestelde doel. Kan worden duidelijk gemaakt dat een goed 
strafrechtelijk optreden tegen de handel in drugs met onaanvaardbaar 
risico op dit moment op aantoonbare wijze wordt gefrustreerd door de 
afwezigheid van de nu voorgestelde wettelijke bepalingen? Verwachten de 
bewindslieden dat in de toekomst van de nu voorgestelde bepalingen ook 
werkelijk veel gebruik zal worden gemaakt? Kortom, is deze wetswijziging 
een reëel antwoord op een reële behoefte, zo vroeg dit lid . 

Strafbaarstelling van bepaalde voorbereidings(bevorderings)handelingen 

Met betrekking tot de gekozen methode om de eerder aangehaalde 
doelstelling te bereiken, vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie of de 
bewindslieden konden aangeven waarom in dit geval een methode was 
gekozen die in haarconsequenties een «samenspanningsartikel» zeer dicht 
benadert. Zij merkten daarbij op, dat het opnemen van een «samenspan-
ningsartikel» in het algemeen niet ten onrechte wordt beschouwd als een 
te grote afwijking van de bepaalbaarheid van strafbare feiten, welk beginsel 
in artikel 1, eerste lid. Wetboek van Strafrecht is neergelegd. Zij vroegen 
zich ernstig af, of hiermee de rechtszekerheid geen geweld zou worden 
aangedaan. Deze leden wilden de bewindslieden in dit verband opmerkzaam 
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maken op het artikel van R. C. P. Haentjens in Delikt en Delinkwent, januari 
1984, blzz. 32-49. Zowel over Haentjens opmerkingen over de bepaalbaar-
heid van strafbare feiten als over diens vergelijking van de nu voorgestelde 
wetsbepaling met reeds eerder strafbaar gestelde voorbereidingshandelin-
gen of samenspanning zouden zij graag het oordeel van de minister van 
Justitie vernemen. Tevens informeerden zij naar diens oordeel over de 
conclusies van Haentjens die erop neerkwamen dat via het leerstuk van de 
poging, internationale regels en afspraken over uitlevering en over over-
dracht van strafvervolging hetzelfde doel zou kunnen worden bereikt als 
het onderhavige wetsvoorstel beoogt, zonder het nadeel van het schaden 
van de rechtszekerheid. 

De leden van de C.D.A.-fractie konden de argumentatie volgen, volgens 
welke uiteindelijk niet gekozen is voor een samenspanningsartikel omdat 
hier inderdaad de rechtszekerheid voor de individuele burger een probleem 
kan vormen. Dit neemt niet weg dat het hier om een uiterst ernstig vergrijp 
gaat, dat het zoals terrorisme wel degelijk gevolgen kan hebben voor de 
staat en derhalve raakvlakken vertoont met de artikelen 96, lid 1,103 en 122 
van het Wetboek van Strafrecht. In ieder geval is het van belang meer 
inzicht te verkrijgen in het denken op dit gebied bij de overige leden van de 
Raad van Europa. Bestaan er, zo wilden de aan het woord zijnde leden 
weten, elders in Europa samenspanningsartikelen op dit terrein? 

De leden van de V.V.D.-fractie meenden dat de keuze, om samenspanning 
tot de handel in drugs met onaanvaardbaar risico niet strafbaar te stellen, 
bij de behandeling van het wetsontwerp centraal staat. Zij wezen hierbij op 
de talrijke positieve conclusies en aanbevelingen om op goede gronden 
(zoals ook vermeld in de memorie van toelichting) de samenspanning op te 
nemen in de Opiumwet. Zij vroegen zich af of de overwegingen die tot de 
bepalingen van het wetsontwerp hebben geleid te veel de indruk geven 
een subjectief karakter te dragen. 

Tevens brachten deze leden onder de aandacht, dat uit het proefschrift 
van G. P. M. F. Mols «Strafbare samenspanning een rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend onderzoek» kan worden afgeleid dat de mogelijkheid 
van de samenspanningsfiguur hier niet moet worden uitgesloten. 

Tevens konden deze leden uit het Nader Rapport opmaken, dat overwe-
gingen van doelmatigheid bij de keuze uiteindelijk hebben geprevaleerd. 
Met name in verband met problemen rond de bewijsvoering zouden de 
voorgestelde bepalingen doelmatiger lijken. Juist daarom vroegen deze 
leden, waarin concreet de problemen en hun zwaarte verschillen tussen het 
bewijs, dat een overeenkomst is gesloten en bij voorbeeld het bewijs, dat 
getracht is een ander te bewegen of dat een wetenschap of vermoeden 
heeft bestaan. Te meer, zo stelden deze leden, omdat ook bij de voorgestelde 
strafbepaling (evenals bij samenspanning) bewezen moet worden dat de 
gedragingen zich hebben gericht op het plegen van opiumdelicten. Zij 
wezen in dit verband op hetgeen het Nader Rapport bij par. 3 hierover stelt. 
Samenvattend, waren de leden van de V.V.D.-fractie van mening dat het 
onderscheid tussen voorbereidingshandelingen en samenspanning zeer 
subtiel is. 

Met betrekking tot de formulering van onderhavige bepalingen vroegen 
deze leden om een exacte invulling van het begrip: voorbereidingshandeling 
en nadere omschrijving van de begrippen voorwerpen, vervoermiddelen, 
stoffen, betaalmiddelen (tot het plegen van drughandel). 

Zij konden onderschrijven, dat door de voorgestelde strafbepaling de 
politie in een eerder stadium zal kunnen optreden maar met het oog op 
doelmatigheid betwijfelden deze leden of in praktische zin met deze 
bepaling tegemoet wordt gekomen aan de huidige bezwaren. 

Vervolgens meenden de leden van de V.V.D.-fractie dat de constructie 
van het wetsontwerp heeft geleid tot een strafbedreiging die niet aansluit 
bij de primaire doelstelling: de bestrijding van de internationale handel. 
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Niet alleen staat de strafbedreiging in géén verhouding tot de grote 
winsten van de organisatoren en financiers maar bovendien zijn zij beter af 
dan de (kleine) koeriers. In dit verband vroegen de leden van de V.V.D.-fractie 
zich af waarom geen aandacht is besteed aan de algemene wens om de 
handel juist financieel hard aan te pakken. Zij wezen daarbij onder meer op 
de aanbeveling in het rapport «Hard-drug Beleid» van de Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting om als bijkomende straf de handelaar in zijn gehele 
vermogen te treffen. 

Zeer gedocumenteerd, zo constateerden de leden van de fractie van 
D'66, wijzen de bewindslieden de strafbaarstelling van samenspanning als 
middel tot bestrijding van de handel af. Hoewel de memorie van toelichting 
anders doet vermoeden, kwam dit niet als een volstrekte verrassing. 
Vanzelfsprekend en terecht zijn ettelijke bezwaren tegen een samenspan-
ningsbepaling op te sommen, waarbij de grote aanslag op de rechtszekerheid 
van de burger door de zeer ruime reikwijdte van een dergelijke bepaling 
nog een gematigde kritiek is. Afwijzing van samenspanning leidt naar de 
mening van deze leden niet automatisch tot de oplossing die de bewinds-
lieden in de voorliggende voorstellen kiezen. 

Zij hadden goed gelezen dat ook de regering volmondig toegeeft, dat het 
een illusie zou zijn, dat met deze wijzigingen een einde zal worden gemaakt 
aan de verboden invoer en handel in verdovende middelen in Nederland. 
Deze realistische opvatting zou, behalve de door deze leden hiervoor 
genoemde ongewisheden inzake de gevolgen voor de gebruiker en de 
omvang van de handel, tot ernstige bezinning moeten hebben geleid over 
de principiële aspecten die aan het strafbaar maken van voorbereiden of 
bevorderen van gedragingen verbonden zijn. 

Geldt tot op heden de algemene regel dat het delict begaan moet zijn wil 
het strafbaar zijn, de huidige strafrechtelijke mogelijkheden gaan al 
aanmerkelijk verder doordat ook vervolgbaar zijn de handelingen die een 
begin van uitvoering vormen van het strafbaar gestelde feit (en overigens 
voldoen aan de vereisten voor poging). 

Nu stelt de regering dat de pogingsleer te kort schiet aangezien bepaalde 
handelingen in een te laat stadium pas als strafbare poging kunnen worden 
gekwalificeerd. Daarbij haalt zij onder meer zeer uitvoerig het «Eindhovense 
brandstichtingsarrest» uit 1934 aan. Deze leden merkten op dat dit zeer 
bekende arrest van de Hoge Raad in de literatuur nagenoeg overal als zeer 
behoudend is gekenschetst. Tegen deze strikt objectieve opvatting is groot 
verzet gerezen en de Hoge Raad is hier dan ook - al eerder dan in 1978 -
op teruggekomen (HR 29 mei 1951, NJ 1951, nr. 480, «Hamerarrest»). Zij 
meenden dat de regering op blz. 7 van de memorie van toelichting dan ook 
een te pessimistische opvatting over de reikwijdte van de poging huldigt, 
wat te meer blijkt door de aansluiting bij een opvatting in een dissertatie uit 
1965, terwijl de memorie zelf al melding maakt van een gemitigeerde 
opvatting van de Hoge Raad uit 1978. Naar de mening van deze leden volgt 
uitde rechtspraak dat erbij gekwalificeerde delicten een begin van uitvoering 
is, zodra een begin is gemaakt met de kwalificerende handeling. Gaat het 
bij voorbeeld om diefstal met braak, dan is er sprake van een begin van 
uitvoering zodra de dief de ruit van een etalage inslaat met de bedoeling 
om bij voorbeeld sieraden te stelen, doch reeds bij het inslaan van de 
etalageruit betrapt wordt. 

Projecteerden zij voorgaande op de opsporings- en vervolgingsmogelijk-
heden van politie en justitie, dan staat voor deze leden geenszins bij 
voorbaat vast - louter vanuit juridisch oogpunt bezien - dat men met het 
huidig instrumentarium niet uit de voeten zou kunnen. Willen de bewinds-
lieden hierop ingaan, zo vroegen de leden van de fractie van D'66. Zij 
hoopten dat de regering nog nader met voorbeelden - zo mogelijk uit de 
jurisprudentie - kan aantonen waar de juridische knelpunten nu precies 
zitten, die de noodzaak tot deze principiële stap aangeven. Willen de 
bewindslieden hierop ingaan? 
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Zij wezen er nog op dat samenspanning door de bewindslieden als 
oplossing juist wordt afgewezen aangezien dit slechts bij enkele zeer 
uitzonderlijke misdrijven - misdrijven tegen de veiligheid van de staat - is 
strafbaar gesteld. 

Het bevreemdde deze leden dan ook dat de regering, ter onderbouwing 
van de voorstellen in de wet, erop wijst dat de afzonderlijke strafbaarstelling 
van bepaalde voorbereidingshandelingen niet ongebruikelijk is door onder 
meer dezelfde artikelen betreffende de misdrijven tegen de veiligheid van 
de staat aan te halen. Hieruit blijkt overduidelijk dat de voorliggende 
voorstellen ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de beginselen van 
rechtszekerheid van de burger door verder op te schuiven naar de voorbe-
reiding van een eventueel strafbare gedraging. Ook de overige gevallen 
geven aan dat een dergelijke bijzondere strafbaarstelling slechts in uitzon-
derlijke omstandigheden geschiedt. 

Zolang de noodzaak van deze essentiële wijzigingen niet is aangetoond, 
wezen zij de voorgestelde bepalingen af. Alle energie ware beter in verbe-
tering van opsporingsmethoden te steken. Zij sloten bovendien niet uit dat 
het geldende recht, met de pogingsleer en vormen van deelneming, nog 
meer dan tot op heden ter bestrijding van de handel in drugs benut zou 
kunnen worden. 

Het lid van de G.P.V.-fractie achtte de weigering van de regering om een 
samenspanningsartikel in de wet op te nemen niet geheel bevredigend. Hij 
erkende dat het hier om een zeer delicate juridische materie gaat, die een 
zeer zorgvuldige behandeling verdient. De verwijzing naar eerdere uitspraken 
hierover door de wetgever in 1953 en 1963 is weinig overtuigend, aangezien 
de omvang van de hard-drugscriminaliteit destijds veel geringer was dan 
nu het geval is. Onbevredigend achtte dit lid het dat nu in anderhalve 
pagina toelichtingstekst een zaak wordt afgedaan, die door vele direct 
betrokkenen zeer gewenst wordt geacht. 

Hij wees erop, dat het niet gaat om een algemene strafbaarstelling van 
samenspanning, maar één gericht op bepaalde opiumdelicten. Het gaat 
derhalve slechts om de toepassing van een geschikt strafrechtelijk middel, 
specifiek gericht op een zeer criminele subcultuur, dat derhalve niet in zijn 
algemeenheid een mogelijke aantasting van de rechtszekerheid van de 
individuele burger behoeft te betekenen. Het middel is wellicht wat grof, 
maar het richt zich dan ook slechts op een zeer bepaald en afgeschermd 
crimineel circuit. Uit de toelichting (blz. 5 en 6) blijkt dat de bezwaren van 
de bewindslieden voornamelijk de algemene strafbaarstelling betreffen. 
Niet duidelijk wordt of deze algemene bezwaren ook voluit gelden in het 
geval van een meer op bepaalde opiumdelicten toegesneden strafbaarstel-
ling. Dit lid zou het derhalve op prijs stellen wanneer deze zaak alsnog in 
studie zou worden genomen, bij voorkeur in overleg met de op blz. 5 
genoemde instanties en personen. Evenmin was duidelijk gemotiveerd 
waarom ook de op blz. 6 van de toelichting genoemde suggestie van prof. 
J. Remmelink niet bruikbaar is. Wat is precies het verschil tussen deze 
suggestie en de wel voorgestelde strafbaarstelling van voorbereidingshan-
delingen, zo vroeg het lid van de G.P.V.-fractie. 

Uitbreiding van de Nederlandse rechtsmacht 

De leden van de C.D.A.-fractie kenden verder grote betekenis toe aan de 
wijziging van artikel 13 en met name de mogelijkheid daarin de Nederlandse 
strafwet ook toepasselijk te maken voor hen die zich buiten Nederland 
schuldig maken aan de bevordering en voorbereiding van bepaalde 
opiumdelicten. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden veel effectiever 
dan thans tegen «groot»-handelaren in het buitenland op te treden. De 
visie van de regering dat er goede gronden bestaan voor het scheppen van 
ruimere rechtsmachtregelingen ten aanzien van gedragingen, die in het 
buitenland worden ondernomen met het oogmerk de Nederlandse samen-
leving schade toe te brengen, wordt daarom ten volle gedeeld. Hiermee 
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worden het opsporingsapparaat kansen geboden om veel effectiever dan 
thans op te treden tegen met name op internationale schaal werkzame 
organisaties. Ook zal hierdoor de internationale samenwerking op dit 
terrein veel intensiever worden. Er moge nog eens worden gerefereerd aan 
de motie-Gualthérie van Weezel/Nijpels, waarbij gevraagd werd om een 
intensievere uitwisseling van gegevens binnen de Raad van Europa. In dit 
verband is de discussie over het Turkse lidmaatschap niet geheel zonder 
belang. In dit verband zou gaarne vernomen worden of het juist is dat de 
Turkse overheid met de gedachte speelt de papaverteelt in de toekomst op 
het Turkse platteland te stimuleren. 

De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven het uitgangspunt dat aan 
de betreffende strafbare feiten ook een werking over de (Nederlandse) 
grenzen heen moet kunnen worden gegeven. Bij deze kwestie van extrater-
ritoriale jurisdictie/volledige rechtsmacht tekenden deze leden echter aan 
dat ook zij niet de illusie hadden dat met deze bepaling een einde zou 
worden gemaakt aan de verboden invoer en handel in verdovende middelen 
in Nederland. De Nederlandse justitie is op dit punt volledig afhankelijk van 
internationale samenwerking. 

Ten aanzien van de overdracht van strafvervolging vroegen zij zich af of 
de bestaande en toekomstige internationale verdragen in de praktijk hier 
wel oplossing kunnen bieden voor wat betreft de effectiviteit in bepaalde 
landen. Als voorbeeld van de onmacht gaven deze leden het feit dat 
ondanks internationaal streven de produktie van verdovende middelen 
continueert. 

Het lid van de G.P.V.-fractie stelde een vraag naar de te verwachten 
medewerking van andere landen aan het Nederlandse opsporings- en 
vervolgingsbeleid op grond van het nu voorgestelde derde lid van de 
Opiumwet. Om welke landen zal het met name gaan? Is nu reeds bekend 
wat de houding van deze landen zal zijn ten opzichte van de uitbreiding van 
de Nederlandse rechtsmacht? Bestaan er met die landen adequate wettelijke 
afspraken over uitlevering e.d.? 

Dit lid veronderstelde dat een goed strafrechtelijk gebruik van de nu 
voorgestelde nieuwe wettelijke bepalingen vrij arbeidsintensief zal zijn. Dat 
geldt in het bijzonder de uitbreiding van de Nederlandse rechtsmacht. Zal 
het nodig zijn hiervoor extra justitieel personeel aan te wijzen, zo vroeg het 
lid van de G.P.V.-fractie. 

De positie van de z.g. undercover-agent 

Ten aanzien van de positie van de undercover-agent stelden de leden 
van de P.v.d.A.-fractie zich in de eerste plaats op het standpunt dat voor 
hen de aanvaardbaarheid uit het oogpunt van strafrechtelijke ethiek nog 
lang geen uitgemaakte zaak was. Zij waren daarom geneigd de uitkomsten 
van de nadere bestudering door de commissie-Duk af te wachten, alvorens 
over dit onderwerp een definitief standpunt in te nemen. In dit verband 
vroegen deze leden welke taakopdracht de Commissie partiële herziening 
strafvordering (commissie-Duk) heeft gekregen. 

Overigens verschilden zij van mening met de bewindslieden over de 
vraag, of de gedragingen van een undercover-agent niet onder de delict-
omschrijving van artikel 10a zouden kunnen vallen. Hoewel de bedoeling 
van een undercover-agent zal zijn gericht op het opsporen en niet op het 
bevorderen van de bedoelde misdrijven, waren deze leden er nog niet van 
overtuigd, dat de voorgestelde formulering van artikel 10a de undercover-
agent buiten schot zou laten. Immers, het ontbreken van de bedoeling om 
het misdrijf te bevorderen, sluit in het geheel niet uit dat de gedragingen 
van een undercover-agent kunnen worden begrepen onder de formulering: 
«hij die om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10, voor 
te bereiden (...)», zo merkten de leden van de P.v.d.A.-fractie op. 
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De leden van de C.D.A.-fractie hadden met grote belangstelling kennis 
genomen van de passage over de positie van de z.g. undercover-agent; 
een figuur, die met de Zwitserse wetgeving als voorbeeld in het verleden 
eveneens door deze fractie in de discussie naar voren is gebracht. 

Uit de toelichting is duidelijk dat met de wettelijke realisering van een en 
ander - afgezien van de vraag of een wettelijke regeling gewenst is -
gezien de ingewikkeldheid van de materie, nog wel enige tijd gemoeid zal 
zijn. De laatste alinea op blz. 11 is echter niet geheel duidelijk waar een 
wetsontwerp op dit terrein niet nodig wordt geacht, terwijl op diezelfde 
bladzijde gesproken wordt over het verzoeken aan de commissie-Duk 
hierover een rapport uitte brengen. Bestaan er in het buitenland mogelijk-
heden deze figuur wettelijk te construeren? Wat is de positie van een 
buitenlandse undercover-agent in Nederland? In hoeverre wordt van hun 
diensten alhier gebruik gemaakt en bestaan er afspraken inzake het 
vervolgingsbeleid ten aanzien van hier te lande werkzame undercover-agen-
ten? 

Ten slotte zouden de leden van de C.D.A.-fractie nader ingelicht willen 
worden in hoeverre zonder wettelijke regeling ter zake politiefunctionarissen 
c.q. politie-infiltranten de mogelijkheid bezitten zich op verschoning te 
beroepen, daar het hier dikwijls gaat om een uiterst delicate en voor 
betrokkenen vaak kwetsbare aangelegenheid. 

De leden van de V.V.D.-fractie onderstreepten hier nogmaals dat veel 
- zo niet alles - zou afhangen van de eerder gestelde vraag hoe de invulling 
van de praktische voorzieningen van organisatorische en technische aard 
zal plaatsvinden. Deze leden stelden bovendien de vraag welke de aanpas-
singen zullen zijn in de «Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorde-
ringsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet». Deze vraag werd 
door de leden van de V.V.D.-fractie mede in verband gebracht met de 
opmerkingen in de memorie van toelichting over de positie van de zoge-
naamde undercover-agent. De mededeling dat deze kwestie in zekere mate 
(en dus niet volledig dan wel voldoende) door de jurisprudentie van de 
Hoge Raad wordt gereguleerd, vraagt om een spoedig en duidelijk standpunt 
van Justitie. Kennelijk laveert de opsporingsambtenaar nu nog tussen 
wetgeving, jurisprudentie, opportuniteitsbeginsel, (onderhandse) afspraken 
en zijn eigen normbesef, aldus de leden van de V.V.D.-fractie. 

De leden van de fractie van de D'66 juichten de voornemens van de 
regering inzake de problematiek van de «undercover-agents» toe. Is het 
verzoek aan de Commissie partiële herziening strafvordering reeds gedaan 
en wanneer valt een eindrapportage te verwachten, zo vroegen deze leden. 

Met waardering had het lid van de G.P.V.-fractie kennis genomen van de 
beschouwingen van de bewindslieden over de positie van de z.g. underco-
ver-agent. Dit lid achtte het een goede zaak dat de regering bereid is dit 
vraagstuk in studie te nemen. Is het mogelijk deze studie nog tijdens de 
behandeling van het onderhavige wetsontwerp af te ronden, zodat overwo-
gen kan worden het wetsontwerp zo nodig aan te vullen, zo vroeg dit lid 
ten slotte. 

Artikel 10a 

Algemeen 

De in dit artikel geschreven omschrijvingen kwamen de leden van de 
P.P.R.-fractie als tamelijk vaag voor. Met name nu een toch nieuw begrip 
als de voorbereidingshandeling wordt ingevoerd, vroegen zij zich af of een 
exactere omschrijving niet gewenst is. Te zeer is het nu nog een open vraag 
hoe deze omschrijvingen in de praktijk gebruikt zullen worden. De bewijslast 
zal erg moeilijk zijn en dat brengt het gevaar met zich mee dat met name 
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de kleinere handelaren de grootste kans lopen gepakt te worden en de 
organisator/financier buiten schot zal blijven. Om te kunnen beoordelen in 
hoeverre deze wet werkelijk de werking zal hebben die de regering zich 
voorstelt, vroegen de leden van de P.P.R.-fractie of de bewindslieden 
bereid waren de Kamer regelmatig informatie te verschaffen. 

Artikel 10a, eerste lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zagen - er in dit verband van uitgaande 
dat geen betere oplossing voor de internationale drugshandel te vinden 
zou zijn dan door middel van het onderhavige wetsvoorstel - geen aanleiding 
om lagere maximale sancties vast te stellen dan op artikel 10, vierde lid, 
van de Opiumwet zijn gesteld. Juist bij een delict waarbij de drijfveer 
zozeer gelegen is in het verwerven van grote geldsbedragen en nu de 
voorgestelde wetsbepaling zich met name richt tegen de financiers van de 
internationale drugshandel, ligt een hoog maximum meer voor de hand. Zij 
vroegen zich dan ook af waarom, nu bij de voorgestelde maximale gevan-
genisstraf gekozen is voor de helft van dat van het zwaarste delict in de 
Opiumwet (art. 10, vierde lid: 12 jaar gevangenisstraf), de voorgestelde 
maximale geldboete beperkt blijft tot 1/5 gedeelte van de maximale 
geldboete op artikel 10, vierde lid, te weten f250000? 

Ten slotte vroegen zij het oordeel van de bewindslieden over de moge-
lijkheid verschillende maxima voor de geldboete te laten gelden al naar 
gelang het behaalde voordeel. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen met betrekking tot het strafmaxi-
mum van 6 jaar, of zich niet bepaalde gevallen kunnen voordoen, waarin 
handelingen zoals omschreven in het in te voeren artikel 10a, van zodanige 
aard zijn dat ze in wezen weinig of niet verschillen met de handelingen in 
artikel 10 van de Opiumwet. Kan, aldus deze leden, meer inzicht verkregen 
worden op grond van welke overwegingen tot deze termijn van 6 jaar 
gekomen is? Hetzelfde merkten deze leden op, geldt voor de geldboete van 
ten hoogste f50000 in artikel 10a, lid 3. 

Slotopmerkingen 

In verband met de urgentie van een en ander stelden de leden van de 
C.D.A.-fractie een zo spoedig mogelijke memorie van antwoord op hoge 
prijs. 

De leden van de fractie van D'66 merkten op dat zij in de toelichting op het 
wetsvoorstel een beschouwing misten over de mogelijke verzwaring van 
de werklast van het rechterlijke en justitieel apparaat. Valt hieromtrent, ook 
in kwantitatieve zin, meer informatie te verstrekken, zo vroegen zij ten 
slotte. 

De voorzitter van de commissie, 
Kosto 

De griffier van de commissie, 
Kerkhofs 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 17975, nr. 4 11 


