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Gaarne beantwoorden wij het voorlopig verslag van de vaste Commissie 
voor Justitie over het wetsontwerp als volgt. 

Algemeen 

Het deed ons genoegen, dat de leden van de P.v.d.A.-fractie de doelstelling 
van het wetsvoorstel onderschreven, te weten het terugdringen van de nog 
steeds toenemende (internationale) handel in drugs met onaanvaardbaar 
risico, en ook verder positief stonden tegenover het wetsvoorstel. Wij zijn 
het met hen eens, dat ook door andere dan wetgevende maatregelen deze 
handel moet worden bestreden, bij voorbeeld door verbetering van 
opsporingsmethoden. Op het vraagstuk van experimenten met verstrekking 
van heroïne onder medische verantwoordelijkheid, zoals door burgemeester 
en wethouders van de gemeente Amsterdam is voorgesteld, gingen wij 
reeds in ander verband nader in (zie de brief van 15 februari 1984 van de 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, kamerstukken 17 867, nr. 8). Aangezien 
dit onderwerp geen direct verband houdt met het hier te bespreken 
wetsvoorstel mogen wij met een verwijzing volstaan. Het is overigens juist 
dat het wetsontwerp niet gericht is op het scheppen van ruimere strafrech-
telijke mogelijkheden tot optreden tegen verslaafden. De strafbepalingen 
die betrekking hebben op de aanwezigheid (voor eigen gebruik) van drugs, 
worden niet verscherpt. 

Wij waren eveneens verheugd over de bijval die het wetsvoorstel van de 
zijde van de leden van de C.D.A.-fractie kreeg. Terecht wijzen deze leden 
erop, dat de handel en het gebruik van z.g. hard drugs niet alleen een 
nationaal maar ook een specifiek internationaal probleem is. Ten onrechte 
bestaat daarbij in het buitenland wel eens de indruk, dat het beleid hier te 
lande aanzienlijk toleranter zou zijn dan elders. Naar aanleiding van de 
beschouwingen van deze leden merken wij het volgende op. 

Het VN Internationaal Comité van Toezicht op Verdovende Middelen 
heeft in zijn verslag over 1983 uiting gegeven aan bezorgdheid over de 
toename van de handel in en het gebruik van verdovende middelen in 
West-Europa. Hierbij constateert het comité, dat bepaalde sectoren van de 
publieke opinie in sommige landen de opvatting huldigen dat het probleem 
kan worden verminderd door minder stringent op te treden tegen gebruikers 
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van met name die verdovende middelen, die een groot aantal consumenten 
kennen. Een dergelijke houding is, naar de mening van het comité, niet in 
overeenstemming met de opvattingen hieromtrent, welke in de desbetref-
fende verdragen zijn neergelegd, terwijl er bovendien geen rekening wordt 
gehouden met de effecten, die op deze wijze in andere landen teweeg 
gebracht kunnen worden. 

Ten aanzien van Nederland in het bijzonder merkt het comité vervolgens 
op, dat uit gesprekken van het comité met de Nederlandse regering, naar 
aanleiding van bij het comité tot uitdrukking gebrachte bezorgdheid van 
enige Westeuropese landen over recente ontwikkelingen hier te lande met 
betrekking tot het beleid ten aanzien van verdovende middelen, is gebleken 
dat de Nederlandse wetgeving voldoet aan de eisen, die het Enkelvoudig 
Verdrag van New York van 1961 daaraan stelt en dat de Nederlandse 
regering vastbesloten is die wetgeving in stand te houden en te handhaven. 
Volgens het comité waren de eerder genoemde ontwikkelingen van 
uitzonderlijke aard, terwijl het niet waarschijnlijk was, dat vergelijkbare 
ontwikkelingen zich opnieuw zouden voordoen. Hierbij werd met name 
gedoeld op de z.g. Kokerjufferaffaire, over het verloop van welke zaak de 
Kamer laatstelijk bij brief van 29 november 1983 van de tweede ondergete-
kende (kamerstukken 17 867, nr. 7) werd ingelicht. Uit het bovenstaande 
kan niet worden afgeleid, dat het comité van opvatting is dat in Nederland 
sprake zou zijn van een aanzienlijk toleranter klimaat dan elders. 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden verder graag een indruk verkrijgen 
over in landen als België, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk geldende 
strafmaxima voor handel in of verboden in- en uitvoer van verdovende 
middelen en over de in deze landen voor die delicten gemiddeld opgelegde 
straffen. Wat de wettelijke strafbedreiging in de Bondsrepubliek betreft 
stelt par. 29 van het Gesetz zur Neuordnung des Betaubungsmittelrechts 
op de handel in niet geringe hoeveelheden vrijheidsstraf van ten minste 1 
jaar en ten hoogste 4 jaren. Wordt handel in georganiseerd verband 
gedreven of worden drugs in niet geringe hoeveelheid ingevoerd, dan kan 
een vrijheidsstraf van ten minste 2 jaren enten hoogste 15 jaren worden 
opgelegd. Artikel L 627, eerste lid, van de Franse Code de la Santé Publique, 
bedreigt handel in verdovende middelen (stupéfiants) met gevangenisstraf 
van 2 tot 10 jaren en geldboete van 5000 tot 50 000 000 FF. De verboden in-
en uitvoer is strafbaar gesteld met gevangenisstraf van 10 tot 20 jaren en 
hetzelfde boetebedrag. In België zijn voorschriften omtrent de handel in 
verdovende middelen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 31 december 
1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen. Overtreding 
van die voorschriften is strafbaar gesteld in artikel 2 bis van de Wet van 21 
februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen 
en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica met gevange-
nisstraf van ten minste 3 maanden en ten hoogste 5 jaren. Indien het feit is 
begaan als daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid 
van een vereniging dan wordt vrijheidsstraf (dwangarbeid) van 10 tot 15 
jaren bedreigd en is de dader leidend persoon van zo'n vereniging, dwang-
arbeid van 15 tot 20 jaren. 

Omtrent de in deze drie landen voor de verschillende drugdelicten 
gehanteerde gemiddelde strafmaten zijn op korte termijn geen recente 
gegevens te verkrijgen. Voor wat de Bondsrepubliek Duitsland betreft dient 
er op te worden gewezen, dat het nieuwe Gesetz zur Neuordnung des 
Betaubungsmittelrechts pas in 1982 in werking is getreden en dat de 
ervaringen met die wet derhalve nog beperkt zijn. 

De wettelijke mogelijkheden tot verbeurdverklaring of ontneming in 
Nederland van zich hier te lande bevindende geldbedragen die bestemd 
zijn voor - of de opbrengst vormen van - grote drugtransacties, zijn, zeker 
na de op dit gebied door de Wet vermogenssancties (Wet van 31 maart 
1983, Stb. 153) aangebrachte wijzigingen, voldoende te achten. De moge-
lijkheden om dergelijke bijkomende straffen of maatregelen te doen 
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effectueren ten aanzien van geldbedragen die zich in het buitenland 
bevinden, zijn thans nog onvoldoende voorhanden. Dat zal echter anders 
zijn, zodra de internationale samenwerking op het gebied van de overdracht 
van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen verder tot 
ontwikkeling is gekomen en met name de daarop betrekking hebbende 
verdragen in brede kring zijn aanvaard. Voor Nederland is de desbetreffende 
wetgeving voorgesteld in de thans bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aanhangige wetsontwerpen 18128 en 18129. 

De leden van de V.V.D.-fractie, die verklaarden een wetsontwerp toe te 
juichen dat zich effectief richt tegen de (internationale) handel in drugs met 
onaanvaardbaar risico, hadden toch enige twijfel of - eenmaal wet gewor-
den - de bepalingen van het onderhavige wetsontwerp inderdaad een 
substantiële bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van die handel. Zij 
vroegen in dit verband welke invulling zal worden gegeven aan de praktische 
voorzieningen van organisatorische en technische aard tot bestrijding van 
de handel in drugs met onaanvaardbaar risico. Naar aanleiding hiervan 
merken wij het volgende op. 

De hier bedoelde voorzieningen zijn in het algemeen kostbaar, terwijl de 
effectiviteit ervan op voorhand niet altijd eenvoudig is te schatten. De 
huidige budgettaire situatie vormt een belemmering voor het initiëren van 
plannen, welke een enigszins onzeker karakter dragen. 

Op nationaal niveau kan gedacht worden aan een uitbreiding van de 
afdelingen die zich binnen de onderscheiden politiekorpsen bezighouden 
met de bestrijding van de handel in verdovende middelen. Daarbij dient 
echter bedacht te worden, dat een dergelijke uitbreiding niet ten koste zal 
mogen gaan van de politie-inzet op andere gebieden. 

Wij zijn dan ook van mening dat de eerste verantwoordelijkheid voor het 
treffen van dergelijke maatregelen - althans voor zover het de gemeentelijke 
politiekorpsen betreft - ligt bij het lokale driehoeksoverleg, dat immers het 
beste kan oordelen over de lokale politie-inzet. 

Daarnaast kunnen voorzieningen worden getroffen die kunnen bijdragen 
tot een betere informatie-inwinning, -analyse en -verstrekking. In dat kader 
denken wij aan een spoedige invoering van de CID-regeling die thans op de 
departementen van eerste ondergetekende en van de minister van Binnen-
landse Zaken wordt ontworpen. 

Tevens kan de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) met zijn 
verbindingsambtenaren in diverse bronlanden van verdovende middelen 
een belangrijke rol in dezen spelen. Gezien het feit, dat de grootste aandacht 
uitgaat en dient te blijven uitgaan naar de internationaal georganiseerde 
handel in drugs met onaanvaardbaar risico, wordt vooral gezocht naar 
mogelijkheden om ook voorzieningen in het kader van internationale 
samenwerking tot stand te brengen. 

Binnen Interpol wordt, mede op initiatief van Nederland, getracht om op 
korte termijn te komen tot een systeem van snelle informatie-uitwisseling 
tussen consumptielanden onderling enerzijds en tussen consumptie- en 
produktielanden anderzijds. Ook andere elementen van politiële samenwer-
king worden bezien. 

In het kader van het z.g. Pompidou-overleg van de Raad van Europa 
wordt een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om te komen tot verder-
gaande samenwerking op het gebied van het ontnemen van uit de drug-
handel ontstane winsten aan de handelaren door middel van het opsporen, 
in beslag nemen en verbeurdverklaren van die winsten. Ook in de VN-Com-
missie voor de Verdovende Middelen, in welke commissie Nederland eind 
vorig jaar tot lid werd gekozen, wordt aan dit laatste onderwerp aandacht 
besteed. 

Voor een reactie op de opvatting die in sommige strafrechtelijke kringen 
wel wordt gehoord, dat verscherping van de middelen tot bestrijding de 
toestand van degenen die verslaafd zijn, niet ten goede behoeft te komen, 
verwijzen wij naar onze beschouwingen in antwoord op opmerkingen van 
de leden van de fracties van D'66, P.S.P. en P.P.R. 
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De leden van de fractie van D'66, die met gemengde gevoelens van het 
wetsvoorstel hadden kennis genomen, wilden met alle inzet naar zij zeiden 
aan een doelmatig strafrechtelijk optreden tegen de handel in drugs 
meewerken. De wijze waarop wij dit doel nastreefden kon echter niet hun 
instemming krijgen, omdat het drugbeleid dat in het bijzonder vanwege het 
departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt gevoerd, 
onvoldoende in de memorie van toelichting tot uitdrukking zou zijn 
gebracht. Deze leden gispten ook de «sterk juridische sfeer» die het 
wetsvoorstel zou ademen, waardoor de indruk kon ontstaan dat de juridische 
(bedoeld zal zijn: de strafrechtelijke) bestrijding van de handel in drugs met 
onaanvaardbaar risico als doel op zich zelf wordt beschouwd. 

De suggestie, dat het wetsvoorstel een eenzijdige aanpak te zien geeft en 
minder zou passen in een integraal en samenhangend drugbeleid, wijzen 
wij af. Wij zijn ons terdege bewust van het belang van een drugbeleid dat 
een samenhangende visie vertoont en in zijn diverse facetten goed is 
doordacht. De regering heeft dit beleid uiteengezet in verschillende aan de 
Staten-Generaal gerichte brieven en nota's die daar ook in den brede 
besproken zijn. Wij verwijzen kortheidshalve naar de op 15 april 1983 aan 
de Tweede Kamer gerichte brief van de tweede ondergetekende (kamer-
stukken 17867, nr. 1) en de daarop verschenen vervolgstukken, waarbij een 
uitvoerige uiteenzetting is gegeven van de voortgang van het drugbeleid. 
Deze brief was weer een vervolg op een eerdere gedachtenwisseling over 
de hulpveriening aan drugverslaafden (zie kamerstukken 16680). Het leek 
ons niet zinvol de hier gememoreerde discussies nog eens in de memorie 
van toelichting bij het onderhavige wetsontwerp over te doen. Uitgangspunt 
van ons beleid - wij verwijzen voor het overige kortheidshalve naar de 
reeds genoemde brief van 15 april 1983 —is, dat het voorkómen en opvangen 
van de risico's die voor de verslaafde zelf, voor zijn of haar onmiddelijke 
omgeving en voor de maatschappij uit druggebruik voortvloeien, de 
centrale doelstelling moet zijn en blijven. Niet de bestrijding van het 
druggebruik op zichzelf of de repressie van personen omdat zij drugs 
gebruiken, maar het verminderen van de risico's staat voorop. Naast de 
aandacht voor de werking van de stoffen zelf en voor de bestrijding van de 
illegale handel, zullen de individuele en maatschappelijke omstandigheden 
waaronder men met druggebruik begint en dit voortzet, bij de beleidsont-
wikkeling worden betrokken. Vervolgens merkt die brief onder het hoofd 
«justitiële aspecten» op dat het ten aanzien van de gebruikers en verslaafden 
niet in de rede ligt de repressie te verscherpen. Veeleer wordt bezien of, 
rekening houdend met de beperktheid van de financiële middelen, het 
hulpverleningsaanbod voor de verslaafden verder kan worden aangepast 
aan de behoefte. Daarentegen zal de opsporing en vervolging van handelaren 
in drugs met onaanvaardbaar risico worden geïntensiveerd (waarna een 
korte samenvatting volgt van het wetsontwerp dat thans voorligt). 

Uit deze verwijzingen moge blijken, dat het wetsontwerp zeker niet in 
een eenzijdig juridisch kader kan worden geplaatst. Het geeft uitdrukking 
aan en is onmisbaar bestanddeel van een samenhangend drugbeleid, dat 
gericht is op, waar mogelijk, hulpverlening aan de verslaafde of gebruiker 
en bestrijding van de handel in drugs. 

Over de redenering dat een bestrijding van die handel de toestand van 
degenen die verslaafd zijn eerder verergert dan verbetert, merken wij het 
volgende op. Zoals wij hierboven reeds hebben uiteengezet streven wij 
naar een integraal en samenhangend drugbeleid. Daarbij dienen wij zowel 
de situatie van de huidige verslaafden als die van potentiële en beginnende 
gebruikers in ogenschouw te nemen. Wij ontkennen niet dat het bestaan 
van een illegale markt een prijsopdrijvend effect heeft met nadelige 
gevolgen voor individuele gebruikers en dat wij daarbij voor een maat-
schappelijk dilemma staan. Daar tegenover staat dat een beperkt aanbod 
van drugs, hoge prijzen en de illegaliteit preventieve effecten hebben op 
potentiële en beginnende gebruikers en ook op de huidige gebruikers. Men 
dient het brede niveau van de totale drugproblematiek en het niveau van 
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de individuele gebruikers uit elkaar te houden. De positieve effecten van 
het drugbeleid wegen zwaarder en daarom stellen wij ons ten doel de 
handel in drugs met onaanvaardbaar risico zoveel mogelijk terug te 
dringen. Het alternatief wijzen wij af, namelijk dat men zich die inspanning 
niet getroost en accepteert dat de handel in drugs met onaanvaardbaar 
risico minder wordt belemmerd dan mogelijk zou zijn met alle consequenties 
van dien, zoals een verhoging van het verbruiksniveau en een uitbreiding 
van het aantal gebruikers. 

Wil het regeringsbeleid zowel nationaal als internationaal geloofwaardig 
zijn, dan is een zo doeltreffend mogelijke bestrijding van de handel geboden. 
Verder moge worden bedacht, dat het wetsvoorstel zich niet in de eerste 
plaats richt tegen de klein- of straathandel van betrekkelijk geringe hoeveel-
heden, maar tegen de organisatoren en geldschieters die achter die handel 
schuil gaan en die onder de bestaande wetgeving veelal ongestraft en 
ongemoeid blijven. Het zijn, zoals dit elders in het voorlopig verslag door 
de leden van de P.P.R.-fractie treffend wordt opgemerkt, de «grote jongens» 
achter de harddrughandel tegen wie het wetsvoorstel zich richt, en niet 
zozeer koeriers en andere personen die in de organisatie een ondergeschikte 
taak vervullen. In dit verband is tevens van belang dat het wetsontwerp 
uitbreiding geeft aan de rechtsmacht van de Nederlandse rechter ten 
aanzien van in het buitenland gepleegde voorbereidings- of ondersteunings-
handelingen voor zover die samenhangen met de handel in of naar 
Nederland van drugs met onaanvaardbaar risico. 

Onder deze omstandigheden hebben wij er geen behoefte aan gevoeld 
nader onderzoek te doen naar mogelijke effecten voor de druggebruiker 
van de voorgestelde maatregelen of naar andere omstandigheden die de 
handel kunnen bemoeilijken of beperken, nog daargelaten dat dergelijk 
onderzoek ons bij uitstek moeilijk uitvoerbaar en in zijn uitkomsten uiterst 
speculatief lijkt. 

De leden van de fractie van D'66 achtten voor de beoordeling van het 
wetsontwerp voorts relevant of wat zij noemden «versterking van het 
strafrechtelijk optreden door samenspanningsartikelen of voorbereidings-
artikelen»zou leiden tot een teruggang in de handel in verdovende middelen. 
Zij vroegen in hoeverre buitenlandse ervaringen bij de opstelling van de in 
het wetsontwerp opgenomen voorstellen een rol hebben gespeeld. Het 
antwoord op deze vraag luidt dat zulke ervaringen geen rol hebben 
gespeeld. In de wetgeving van de meeste landen zijn voorbereidingshande-
lingen dan wel vormen van samenspanning steeds al algemeen of speciaal 
met het oog op drugdelicten strafbaar gesteld. Er zijn ons geen voorbeelden 
uit het buitenland bekend, waarin recentelijk, net als thans door ons wordt 
voorgesteld, ten einde de handel in verdovende middelen met onaanvaard-
baar risico beter te kunnen bestrijden, bepaalde op die handel gerichte 
voorbereidingshandelingen zijn strafbaar gesteld, die dat voorheen nog 
niet waren. 

Met onze uiteenzetting, bestemd voor de leden van de fractie van D'66, 
hebben wij deels ook een antwoord gegeven op de beschouwingen van de 
leden van de P.S.P.-fractie. Voor ons «integraal drugbeleid» verwijzen wij 
naar onze al meermalen genoemde brief van 15 april 1983. Daaruit blijkt 
ook, dat het wetsvoorstel volstrekt niet kan worden opgevat als een 
«eenzijdige» tegemoetkoming aan de wensen van het opsporingsapparaat. 
Dat aan het strafrecht het uitgangspunt ten grondslag ligt dat alleen 
voltooide gedragingen strafbaar behoren te zijn, is niet juist. Men denke 
slechts aan het leerstuk van de strafbaarheid van de poging en de vele in 
de memorie van toelichting gegeven voorbeelden in het Wetboek van 
Strafrecht, maar ook in provinciale en gemeentelijke verordeningen, 
waarbij voorbereidingshandelingen afzonderlijk strafbaar zijn gesteld. Wij 
kunnen evenmin inzien, dat de reikwijdte van de voorgestelde strafbepalin-
gen zodanig is, dat het redelijk vermoeden van schuld op een buitengewoon 
groot aantal mensen van toepassing wordt. Daarvoor zijn de bedoelde 
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wetsbepalingen veel te strikt geformuleerd. Het verschil tussen samenspan-
ning en de poging tot voorbereidingshandeling ligt hierin, dat bij de eerste 
figuur de enkele wilsovereenstemming voldoende is, terwijl bij poging tot 
voorbereidingshandeling een begin van uitvoering van die handeling 
aanwezig moet zijn. Het delict van samenspanning is dus met die enkele 
wilsovereenstemming voltooid, ook al blijft elke concrete gedraging 
achterwege om aan die overeenkomst uitvoering te geven. Voor de poging 
tot voorbereidingshandeling is een concrete gedraging wèl vereist en dit 
vereiste komt de rechtszekerheid ten goede. 

De leden van de P.S.P.-fractie maakten melding van de in de memorie 
van toelichting gegeven voorbeelden van landen die een stringentere 
wetgeving kennen op het gebied van de bestrijding van drugsdelicten dan 
in Nederland tot nu toe. De vraag of de regering beschikt over gegevens 
waaruit blijkt dat in landen als de Bondsrepubliek, Zwitserland, Oostenrijk 
en Frankrijk sprake is van een aanmerkelijke teruggang in de handel in 
verdovende middelen beantwoorden wij ontkennend. Zoals hierboven in 
antwoord op een vraag van dezelfde strekking van de leden van de D'66-
fractie reeds is opgemerkt, is de wetgeving van die landen niet, zoals thans 
door ons wordt voorgesteld, speciaal aangepast ten einde bepaalde 
voorbereidingshandelingen, strafbaar te stellen, die dat voorheen niet 
waren. Effecten, als door de leden van de P.S.P.-fractie bedoeld, kunnen 
dan ook niet worden geregistreerd. Wel kan worden gezegd, dat ook in die 
landen, net als in Nederland, eerder een algemene toeneming dan een 
afneming van de handel in en het gebruik van verdovende middelen met 
een onaanvaardbaar risico valt te constateren. 

De beschouwingen van het z.g. Breed Front, waarnaar deze leden nog 
verwezen, geven ons geen aanleiding onze uitgangspunten voor een 
effectief drugbeleid, zoals hierboven door ons samengevat, te wijzigen. 

Op de gevolgen die het wetsontwerp voor de handel in drugs met 
onaanvaardbaar risico zal hebben, gingen wij hierboven reeds in. Blijken 
de voorgestelde bepalingen effectief, dan zal vooral de groothandel 
worden belemmerd en het aanbod van deze middelen afnemen; de 
potentiële gebruiker wordt daardoor ontmoedigd zonder dat de strafrechte-
lijke repressie zich tegen hem richt. 

Dat legalisering van heroïne (de schrijvers verstaan onder legalisering: 
abrupte legalisering) zou inhouden dat de illegale heroïnestructuur wordt 
beëindigd, is een veronderstelling waarbij de volgende kanttekeningen 
passen. De veronderstelling gaat voorbij aan de internationale dimensie 
van de drugproblematiek, waarbij het bestaan van een legale heroïnemarkt 
in Nederland de bestrijding van de illegale heroïnemarkten in andere 
landen negatief beïnvloedt. Bovendien gaat de veronderstelling voorbij aan 
de negatieve gevolgen van een groter aanbod van heroïne, waarvan bij een 
legale markt sprake is. De risico's verbonden aan het gebruik van heroïne, 
zijn van dien aard dat wij een zo groot mogelijke beperking van het aanbod 
nastreven. Overigens wordt er, slechts enkele regels verder, in de door de 
leden van de P.S.P.-fractie genoemde publikatie op blz. 27 op gewezen dat 
«een abrupte legalisering wellicht een explosieve toename van het inciden-
tele, geïntegreerde en matige gebruik van heroïne te zien zou geven. Dit 
zou kunnen resulteren in een wijdverbreid heroïnisme-probleem.» 

Het doet ons genoegen dat de leden van de P.P.R.-fractie de doelstelling 
van het wetsontwerp om de «grote jongens» achter de harddrughandel 
harder aan te pakken, konden onderschrijven. Het ontwerp is in elk geval 
niét gericht, althans niet primair tegen de kleine handelaar tevens gebruiker. 
Wij verwijzen nog eens naar het nieuwe artikel 10a, tweede lid. Het gaat er 
om dat het wetsontwerp de politie meer mogelijkheden geeft om de 
organisatoren en financiers van de handel in heroïne en andere hard drugs 
te grijpen. Tot nu toe moesten deze bij voorkomende gelegenheden 
ongemoeid worden gelaten, omdat het bewijs van enig strafbaar feit niet te 
leveren viel. Hiermede zijn wij tevens ingegaan op het verdere betoog van 
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deze leden over het mogelijk ingewikkelder worden van de markt na de 
totstandkoming van het wetsvoorstel. Overigens verwijzen wij hen naar 
onze uiteenzettingen in antwoord op soortgelijke vragen van leden van de 
fracties van V.V.D., D'66 en P.S.P. 

De opmerkingen van het lid van de G.P.V.-fractie, die met waardering 
had kennis genomen van het wetsontwerp maar zich wel afvroeg in 
hoeverre het wetsvoorstel een reëel antwoord gaf op een reële behoefte, 
vonden eveneens reeds in onze hiervoor gegeven beschouwingen een 
beantwoording. Het lijkt ons moeilijk voor tegenspraak of betwisting 
vatbaar dat de voorgestelde wetswijziging de slagvaardigheid van het 
politie-apparaat bij het optreden tegen de handel in drugs met onaanvaard-
baar risico ten goede zal komen. Het is dan ook geen toeval dat vooral van 
die zijde op een wetsontwerp als het onderhavige veelvuldig en met kracht 
is aangedrongen. Voor de politie is het in hoge mate frusterend om keer op 
keer te moeten vaststellen, dat de grote organisatoren en geldschieters 
achter de handel, initiatiefnemers enz, vrijuit gaan, terwijl veelal alleen 
figuren van het tweede plan, die met de daadwerkelijke uitvoering waren 
belast, konden worden aangehouden en berecht. 

In de tweede plaats wordt door het wetsvoorstel uitbreiding gegeven aan 
de Nederlandse rechtsmacht, hetgeen vooral het optreden tegen de handel 
in het buitenland, voor zover op Nederland gericht, zal vergemakkelijken. 
Hoe groot de precieze effecten van het wetsvoorstel zullen zijn, valt nu nog 
moeilijk aan te geven. Dat het wetsvoorstel echter zeker een uitwerking ten 
goede zal hebben, derhalve een reëel antwoord is op een reële behoefte, 
daaraan twijfelen wij niet. 

Strafbaarstelling van bepaalde voorbereidingshandelingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of wij konden aangeven waarom 
wij wel de figuur van de strafbaarstelling van samenspanning tot opiumde-
licten hebben afgewezen, uit een oogpunt van rechtszekerheid, maar geen 
bezwaar hadden tegen het introduceren van een strafbaarstelling die in 
haar consequenties naar het oordeel van deze leden een samenspannings-
artikel zeer dicht zou benaderen. 

In ons antwoord aan de leden van de P.S.P.-fractie zijn wij al ingegaan op 
het verschil tussen samenspanning en de strafbaarstelling van afzonderijke 
voorbereidingshandelingen. Het verschil komt in hoofdzaak hierop neer, 
dat bij samenspanning nog geen concrete gedragingen zijn strafbaar 
gesteld maar de strafbaarheid reeds aanwezig is bij het totstandkomen van 
een overeenkomst tussen twee of meer personen, terwijl bij de tweede 
figuur, gelijk die in het wetsontwerp nader is uitgewerkt, méér wordt 
verlangd, te weten: 

- het op een ander rechtstreeks invloed uitoefenen om hem tot het 
beoogde misdrijf, als bedoeld in artikel 10, derde of vierde lid, van de 
Opiumwet, te brengen; 

- het zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het 
plegen van dat feit trachten te verschaffen; 

- het voorhanden hebben van voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen of 
betaalmiddelen waarvan men weet of ernstige reden heeft om te vermoeden 
dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit. 

De vorm die is gekozen is om de genoemde voorbereidingshandelingen 
strafbaar te stellen, is die van een bijzonder gevaarzettingsdelict met 
gemengd formele en materiële omschrijving (vgl. N. Keijzer, Strafbaarheid 
van voorbereidingshandelingen, Arnhem 1983, blz. 92). Deze constructie is 
in het strafrecht geen zeldzaamheid in tegenstelling tot de figuur van de 
samenspanning. Bij de formulering van de nieuwe bepaling is aansluiting 
gezocht bij artikel 96, tweede lid, artikel 134o/'s, en artikel 214 W.v.Sr. 

Van de opinie van mr. R. C. P. Haentjens «Is de voorgestelde wijziging 
van de Opiumwet een strafrechtelijk monstrum?» in: Delikten Delinkwent 
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1984, blzz. 32-49, hebben wij kennis genomen. Zijn conclusie (blz. 37-38) is 
dat de voorgestelde wijziging van de Opiumwet, voor zover het de straf-
baarstelling van voorbereidingshandelingen betreft, op grond van wetssys-
tematische overwegingen «overtrokken» is. De wetgever heeft in het 
Wetboek van Strafrecht de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen 
slechts voor een beperkt aantal delictsomschrijvingen gereserveerd. Het 
gaat dan, aldus vervolgt de schrijver, om buitengemeen gevaarlijke 
misdrijven. Van een zodanige ernstige gebeurtenis is zijns inziens - naar 
vooralsnog moet worden aangenomen - geen sprake. 

Wij menen dat deze conclusie op twee punten faalt. In de eerste plaats is 
de zelfstandige strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in het 
Wetboek van Strafrecht niet tot buitengemeen gevaarlijke misdrijven, zoals 
misdrijven tegen de veiligheid van de staat, beperkt. Wij noemen slechts, 
zonder naar volledigheid te streven, de misdrijven bedoeld in de artikelen 
134b/s, 214, 223 en 234 W.v.Sr., en verwijzen verder naar tal van verbods-
bepalingen in provinciale en gemeentelijke verordeningen. In de tweede 
plaats zien wij de handel in heroïne en andere drugs met onaanvaardbaar 
risico, zeker wanneer het gaat om de handel in het groot, wèl als een 
buitengewoon ernstig misdrijf dat met alle kracht bestreden moet worden. 
Wij kunnen niet inzien hoe dit delict, dat door het grofste winstbejag wordt 
ingegeven en in zijn gevolgen voor tal van, meest jonge, mensen funest is, 
ook maar in enig opzicht kan worden gebagatelliseerd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen tevens ons oordeel over de 
conclusie van Haentjens dat via het leerstuk van de poging, internationale 
regels en afspraken over uitlevering en overdracht van strafvervolging 
hetzelfde doel zou kunnen worden bereikt als het onderhavige wetsvoorstel 
beoogt, zonder het nadeel van het schaden van de rechtszekerheid. 

Wat het leerstuk van de poging aangaat stelt Haentjens dat er «niets 
tegen is - met name geen volkenrechtelijk bezwaar - Nederlandse rechts-
macht aanwezig te achten in het geval dat de pogingshandeling geheel in 
het buitenland is verricht» ook door een buitenlandse dader. De schrijver 
gaat er hier aan voorbij dat er geen Nederlandse wetsbepaling is die dit 
uitdrukkelijk bepaalt en dat in de memorie van toelichting omstandig is 
betoogd dat voor poging, net als voor deelnemings- en voorbereidingshan-
delingen, naar Nederlands recht moet worden aangenomen, dat dit een 
naar tijd en plaats zelfstandig te beoordelen gedraging is, die op zich zelf 
onder de termen van de Nederlandse strafrechtelijke rechtsmachtbepalingen 
dient te vallen, wil de Nederlandse rechter bevoegd zijn daarvan kennis te 
nemen. 

De mogelijkheden om gebruik te maken van de instrumenten van 
uitlevering en overdracht van strafvervolging zijn afhankelijk van een 
aantal voorwaarden. Wil Nederland dat een andere staat een vervolging 
instelt dan dienen de desbetreffende feiten wel in die staat strafbaar te zijn, 
hetgeen, zoals in de memorie van toelichting is gesteld (blz. 8, laatste volle 
alinea), bepaald niet altijd het geval hoeft te zijn. Wil Nederland de uitlevering 
vragen om zelf een vervolging in te stellen, dan dient de Nederlandse 
rechter wel bevoegd te zijn van het feit kennis te nemen, hetgeen zonder de 
door ons voorgestelde uitbreiding van de omvang van de werking van de 
Nederlandse strafwet voor de daardoor bestreken feiten niet het geval zal 
zijn. Het is denkbaar, dat in gevallen waarin voorbereidings- of deelnemings-
handelingen inzake verboden invoer in Nederland in het buitenland wel 
strafbaar zijn gesteld, aan de bijzondere rechtsmachtregelingen van artikel 
2, tweede lid, van het Europees Verdrag inzake overdracht van strafvervol-
ging, resp. artikel 17 van het Beneluxverdrag inzake het overnemen van 
strafvervolging, de bevoegdheid van de Nederlandse rechter kan worden 
ontleend om van die feiten, als de vervolging daarvan aan Nederland zou 
worden overgedragen, kennis te nemen. Nederland is echter nog bij geen 
van beide Verdragen partij (de wetgeving ter goedkeuring en uitvoering is 
bij de Eerste Kamer aanhangig, kamerstukken 15971 en 15972) en ook na 
een Nederlandse bekrachtiging zal het Beneluxverdrag nog niet in werking 
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treden en bindt het Europees Verdrag ons voorshands alleen in de relaties 
met Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Turkije. Het is niet te 
verwachten dat de kring van verdragspartijen in de nabije toekomst 
spectaculair zal toenemen. 

Kortom, de conclusie van Haentjens, dat de instrumenten op het gebied 
van de internationale rechtshulp hier in oplossingen voorzien en dat 
daarom de voorgestelde uitbreiding van de omvang van de werking van de 
strafwet niet nodig zou zijn, delen wij niet. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de wetgevingen van andere 
lid-staten van de Raad van Europa samenspanning strafbaar stellen, hetzij 
in het algemeen, hetzij ten aanzien van drugdelicten. Wij hebben daartoe 
de rechtsstelsels van elf Europese landen onderzocht. De uitkomst van dit 
onderzoek is dat samenspanning in het algemeen is strafbaar gesteld in 
Groot-Brittannië en Ierland, krachtens common law, in de Bondsrepubliek 
(par. 30, lid 2, van het Strafgesetzbuch ten aanzien van Verbrechen) en in 
Spanje (de artikelen 3 en 4 van het Strafwetboek), en in het bijzonder ter 
zake van drugdelicten in Frankrijk (artikel L 627, lid 2, van de Code la Santé 
Publique), Oostenrijk (par. 14, lid 1, van het Suchtgiftgesetz) en Zweden 
(artikel 23, lid 2, van het Strafwetboek). Samenspanning is niet strafbaar 
gesteld in België, Denemarken, Italië en Zwitserland. 

In de memorie van toelichting (blzz. 5 en 6) - wij komen hiermede toe 
aan de beschouwingen van de leden van de V.V.D.-fractie - hebben wij 
uiteengezet waarom wij, ondanks enkele daartoe strekkende aanbevelingen, 
ervan hebben afgezien de samenspanning tot opiumdelicten strafbaar te 
stellen. Aangezien wij de redenen voor onze standpuntbepaling daar ter 
plaatse uitvoerig hebben toegelicht, menen wij daarnaar te kunnen verwijzen. 
Dat de mogelijkheid van de samenspanningsfiguur niet is uitgesloten, zoals 
G. P. M. F. Mols in zijn proefschrift Strafbare samenspanning stelt, hebben 
wij niet betwist. Wij achten een dergelijke strafbaarstelling echter niet 
wenselijk of opportuun en hebben tevens ernstige twijfel over de doelma-
tigheid daarvan. Ook de genoemde auteur vindt de samenspanningsfiguur 
«problematisch», omdat dan wel erg ver wordt doorgedrongen in de 
privésfeer van de rechtsgenoten (a.w. blz. 160). In dit verband verwijzen wij 
nog naar de uiteenzetting van prof. mr. N. Keijzer, hoogleraar in het 
strafrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, die in zijn recente, reeds 
eerder aangehaalde, studie over Strafbaarheid van voorbereidingshande-
lingen, blz. 87, betoogt, dat de ratio van de huidige strafbaarstelling van 
samenspanning hierin is gelegen, dat door de gesloten overeenkomst een 
ernstig gevaar voor de veiligheid van de staat in het leven is geroepen, 
temeer voor zover de deelnemers zich jegens elkaar tot de tenuitvoerlegging 
van hun misdadig plan gebonden voelen, zodat de kans dat zij hun voorne-
men nog zullen laten varen geringer is. De meeste heroïnehandelaren 
zullen echter niet zozeer handelen omdat zij zich daartoe jegens hun 
partners verbonden hebben, maar om het gewin, en wellicht ook onder 
bedreiging. De overeenkomst zelf speelt, naar mag worden aangenomen, 
als tot de gevaarlijkheid bijdragend motief een minder grote rol. Op grond 
van deze en andere overwegingen komt prof. Keijzer dan ook tot de 
conclusie dat, indien een verder naar voren schuiven van de grens van de 
strafbaarheid tot in de voorbereidingsfase zou worden overwogen ten 
einde de opsporingsmogelijkheden van opiumdelicten te verbeteren, het 
de voorkeur verdient bepaalde voorbereidingshandelingen daartoe 
strafbaar te stellen; strafbaarstelling van de blote overeenkomst is niet 
vereist. Uit praktisch oogpunt ziet hij bovendien als voordeel, dat wat 
verdachten van samenspanning precies zijn overeengekomen veelal 
moeilijker te bewijzen is dan de daadwerkelijke handelingen die ter voorbe-
reiding van het beoogde misdrijf werden verricht. 

Wij achten de afwijzing van de strafbaarstelling van samenspanning tot 
opiumdelicten derhalve op goede gronden te verdedigen. Het is ons dan 
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ook niet geheel duidelijk wat wordt bedoeld met de opmerking in het 
voorlopig verslag, dat het wetsontwerp te veel de indruk zou geven een 
subjectief karakter te dragen. 

Wij ontkennen niet dat het onderscheid tussen voorbereidingshandelingen 
en samenspanning soms subtiel kan zijn, bij voorbeeld bij het een ander 
trachten te bewegen om het feit te plegen, te doen plegen enz. Het lijkt ons 
echter moeilijk voor betwisting vatbaar, dat het bewijs van hetgeen twee of 
meer personen precies overeengekomen zijn, veelal moeilijker te leveren is 
dan van een concrete voorbereidingshandeling die bij voorbeeld hierin 
bestaat dat iemand wordt benaderd om als tussenpersoon bij de handel in 
verdovende middelen op te treden. 

Onder voorbereidingshandeling dient te worden verstaan: elke gedraging 
die wordt bedoeld te dienen ter voorbereiding van een strafbaar feit zonder 
dat die gedraging reeds een begin van uitvoering van dat feit oplevert 
(anders zou er, althans bij misdrijven, sprake zijn van strafbare poging). 

Bij voorwerpen, voertuigen en betaalmiddelen, als bedoeld in artikel 10a, 
lid 1, onder 3°, van het wetsontwerp denke men aan voorwerpen en 
voertuigen die geschikt zijn gemaakt voor de smokkel van drugs met 
onaanvaardbaar risico, bij voorbeeld de handelaar die zijn auto of koffer 
heeft voorzien van geheime bergplaatsen. 

Ook de koerier die wordt aangetroffen met een koffer met geld stelt zich 
bloot aan verdenking van het in genoemde bepaling omschreven strafbare 
feit. Wel zal steeds aan de handeling, wil zij strafbaar zijn, de eis worden 
gesteld dat ze ertoe strekt «om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid 
van artikel 10» voor te bereiden ofte bevorderen», met andere woorden: 
het moet gaan om een voorbereidings- of bevorderingshandeiing van 
welker karakter als zodanig de verdachte zich bewust is c.q. bewust moet 
zijn geweest. 

Wat «stoffen» betreft moet worden gedacht aan z.g. precursors die 
geschikt zijn voor de bereiding van heroïne en andere hard drugs. 

Een en ander zal er dus toe leiden, dat de politie in een veel eerder 
stadium kan optreden dan thans het geval is, n.l. nog voordat een uitvoe-
ringshandeling is geconstateerd. Uit reacties die ons tot nu toe van de zijde 
van de politie en het OM hebben bereikt, hebben wij afgeleid dat onze 
voorstellen in die kringen in het algemeen met instemming zijn begroet. De 
twijfel van de leden van de V.V.D.-fractie of in praktische zin met deze 
bepaling wordt tegemoet gekomen aan de huidige bezwaren delen wij dan 
ook niet. 

Wij hebben in de memorie van toelichting (blz. 14) uiteengezet dat bij de 
strafbedreiging rekening is gehouden met het vroege stadium waarin de 
door het wetsontwerp strafbaar gestelde gedragingen worden geconsta-
teerd. Gelet op het feit dat poging minder zwaar wordt gestraft dan het 
voltooide misdrijf, hebben wij deze lijn doorgetrokken en op de voorberei-
dingshandeling weer een minder zware strafbedreiging gesteld dan op de 
poging (nl. de helft van het maximum van de vrijheidsstraf en de helft van 
het laagste maximum van de in artikel 10 bedreigde geldboeten). Aan de 
andere kant hebben wij ons er rekenschap van gegeven dat de voorgestelde 
bepalingen zich richten tegen de organisatoren en financiers van de handel 
wier gedragingen niet minder maar eerder meer afkeurenswaardig zijn dan 
die van ondergeschikte uitvoerders. Wij kunnen ons voorstellen dat deze 
afweging door anderen weer anders wordt gemaakt, wat dan zou kunnen 
leiden tot zwaardere strafbedreigingen. Hoe echter uit de door ons voorge-
stelde strafbedreigingen zou kunnen worden afgeleid, dat het wetsontwerp 
niet aansluit bij de primaire doelstelling, de bestrijding van de internationale 
handel, is ons niet duidelijk. 

Het voorstel, om de handelaar bij wijze van bijkomende straf in zijn 
gehele vermogen te treffen, zou neerkomen op het prijsgeven van het 
uitgangspunt van ons strafrecht, dat er op enigerlei wijze verband moet 
bestaan tussen de verbeurd te verklaren voorwerpen en het misdrijf 
(vergelijk artikel 33a W.v.Sr.). Anders staat de weg open voor een algehele 
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verbeurdverklaring van het vermogen, welke straf in artikel 174 van de tot 
1983 geldende Grondwet uitdrukkelijk was uitgesloten. Weliswaar is deze 
bepaling in de nieuwe Grondwet niet meer opgenomen, maar alleen omdat 
ze als een overtollige «reminiscentie aan een lang vervlogen tijd» werd 
beschouwd. Wij achten de huidige regeling van de verbeurdverklaring ruim 
genoeg om de handelaar in zijn vermogen, indien dit kan worden achter-
haald, te treffen. Bovendien wijzen wij op de bij de Wet vermogenssancties 
(Stb. 1983, 153) met ingang van 1 mei 1983 in het Wetboek van Strafrecht 
geïntroduceerde mogelijkheid van ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel (zie het nieuwe artikel 36e W.v.Sr.). 

Niettemin waren de beschouwingen van de leden van de V.V.D.-fractie, 
alsmede die van de leden van de P.v.d.A.-fractie en van de C.D.A.-fractie 
aan het slot van het voorlopig verslag, voor ons aanleiding om ons nog 
eens op de bedreigde strafmaxima te bezinnen. Daarbij hebben wij in onze 
overwegingen betrokken, dat krachtens artikel XI van de op 1 mei 1984 in 
werking getreden Wet indeling geldboetecategorieën (Stb. 1984, 91) ook 
wijziging is gebracht in de geldboetemaxima van de Opiumwet. Zo is in 
artikel 10 van die wet, na de daarin aangebrachte wijziging, de hoogst 
bedreigde geldboete een van de vijfde categorie (maximaal honderdduizend 
gulden) met dien verstande dat op grond van het nieuwe artikel 12, indien 
de waarde der zaken waarmee of met betrekking tot welke de strafbare 
feiten zijn begaan of die geheel of gedeeltelijk door middel van die feiten 
zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum der 
geldboete op die feiten gesteld, ook indien het feit door een natuurlijk 
persoon (en niet alleen door een rechtspersoon, vgl. artikel 23, zevende lid, 
W.v.Sr.) is begaan, een geldboete van de naast hogere categorie (dus 
maximaal één miljoen gulden) kan worden opgelegd. 

In een bij deze memorie gevoegde nota van wijzigingen stellen wij thans 
het volgende voor: 

1. In het ontworpen artikel 10a, eerste lid, dat in verband met de tot-
standkoming van de Wet indeling geldboetecategorieën toch reeds moest 
worden aangepast, wordt dezelfde geldboetecategorie bedreigd als in 
artikel 10, tweede, derde en vierde lid (nieuw), te weten de vijfde categorie. 

2. Het nieuwe artikel 12 wordt aangevuld met een verwijzing naar de 
strafbare feiten omschreven in artikel 10a, eerste lid. Bij veroordeling van 
een organisator of financier van de handel die over grote hoeveelheden 
drugs met onaanvaardbaar risico kon beschikken, zal derhalve een geldboete 
van maximaal één miljoen gulden kunnen worden opgelegd, nog afgezien 
van de mogelijkheid van verbeurdverklaring en ontneming van het weder-
rechtelijk verkregen voordeel. 

Wij menen op deze wijze aan de in het voorlopig verslag geuite bezwaren 
te zijn tegemoet gekomen, waarbij onze oorspronkelijke beschouwingen 
over de straftoemeting in zoverre tot hun recht blijven komen dat het 
maximum van de bedreigde vrijheidsstraf op zes jaar blijft gesteld. 

De leden van de fractie van D'66 konden zich vinden in de afwijzing van 
de strafbaarstelling van samenspanning als middel tot bestrijding van de 
handel in drugs met onaanvaardbaar risico. Daarbij wezen zij op de grote 
aanslag op de rechtszekerheid van de burger door de zeer ruime reikwijdte 
van een dergelijke bepaling. Zij wezen echter ook de voorgestelde bepalingen 
af, omdat zij meenden dat de behoefte daaraan niet was aangetoond. 
Daarbij traden zij in een uitvoerige bespreking van de jurisprudentie van de 
Hoge Raad omtrent de pogingsleer waaruit dit zou moeten blijken. 

Onder verwijzing naar relevante recente literatuur, met name de al 
meermalen genoemde studie van prof. N. Keijzer (blz. 30) uit 1983, zouden 
wij willen stellen, dat de Hoge Raad weliswaar zijn vooroorlogse jurispru-
dentie waarbij strafbaarheid van de poging slechts werd aangenomen, 
indien begonnen was met de uitvoering van althans een onderdeel van het 
delict zoals in de wet omschreven, resp. al datgene was verricht hetgeen 
zonder nader ingrijpen van de dader het verboden gevolg zou doen 
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intreden, enigszins versoepeld lijkt te hebben, maar dat de conclusie als 
zou de grens tussen strafbare uitvoering en straffeloze voorbereiding 
aanmerkelijk zijn verlegd, vooralsnog niet getrokken kan worden. Het door 
deze leden nog genoemde z.g. Hamerarrest uit 1951, N.J. 1951, nr. 480, 
bevat ook daarom geen maatstaf, omdat een rol gespeeld kan hebben dat 
de klap met de hamer als begin van uitvoering van poging tot moord met 
hamer en gas op zich zelf reeds een misdrijf (mishandeling) opleverde. 

Wij zien de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen als zelfstandig 
misdrijf, op de wijze als in het wetsontwerp is geschied, niet als een 
alledaagse zaak. Om die reden hebben wij de reikwijdte van die bepalingen 
dan ook zo beperkt mogelijk gehouden, onder andere door bij voorbeeld de 
handel in verdovende middelen vermeld op lijst II, daarvan uit te zonderen. 
De regering is niet voornemens de thans voorgestelde strafbepalingen ook 
ten aanzien van andere misdrijven voor te stellen. Dat wij hiertoe in het 
onderhavige geval besloten hebben, hangt samen met de buitengewone 
ernst van de handel in drugs met onaanvaardbaar risico en de noodzaak 
om te kunnen optreden tegen organisatoren en financiers die te gemakkelijk 
hun straf dreigen te ontlopen. Wij hopen dat de leden van de D'66-fractie 
deze overwegingen nog eens in hun beschouwingen willen betrekken. 
Overigens hebben wij eveneens duidelijk te kennen gegeven (zie memorie 
van toelichting blz. 4) dat met wetswijzigingen alléén niet kan worden 
volstaan, maar dat politie en openbaar ministerie ook bedacht moeten zijn 
op praktische voorzieningen van organisatorische en technische aard, 
waardoor de handel in drugs met onaanvaardbaar risico beter kan worden 
bestreden. Het laatste kan echter geen afdoend alternatief zijn voor het 
eerste. Zonder strafbaarstelling van de organisatoren en financiers van de 
handel is een verbetering van de opsporing veelal niet doeltreffend. De 
voorstellen tot wetswijziging en de verbeteringen in het vlak van de 
opsporing dienen elkaar niet uit te sluiten maar zijn onderling onmisbare 
complementen. 

Wij menen dat in het vorenstaande aan de wens van het lid van de 
G.P.V.-fractie, om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom wij ervan 
hebben afgezien de samenspanning tot bepaalde opiumdelicten niet 
strafbaar te stellen, is voldaan. Dat de wetgever reeds eerder deze figuur 
heeft afgewezen (in 1953 en 1963) was voor ons slechts een bijkomstige 
overweging. De overige daartoe aangevoerde gronden kunnen onze 
beslissing voldoende dragen. Wij zijn tot de indiening van het wetsontwerp 
gekomen, omdat wij de strafbaarstelling van samenspanning een minder 
bruikbare en ook om andere redenen minder wenselijke oplossing achten, 
zoals nader uiteengezet in par. 2 van de memorie van toelichting. Wij 
menen dat politie en justitie beter uit de voeten kunnen met de thans 
voorgestelde strafbaarstelling van bepaalde voorbereidingshandelingen 
dan met een samenspanningsartikel. Hierom hebben wij er geen behoefte 
aan dit onderwerp alsnog opnieuw in studie te nemen. De suggestie van 
prof. mr. J. Remmelink, om samenspanning strafbaar te stellen maar de 
strafbaarheid in die zin te beperken dat een daad om de uitvoering van het 
misdrijf voor te bereiden zou worden vereist, hebben wij niet overgenomen, 
aangezien bij de huidige samenspanningsartikelen in het Wetboek van 
Strafrecht een dergelijke afzonderlijke daad ter voorbereiding van de 
uitvoering van het misdrijf niet wordt verlangd. In de tweede plaats menen 
wij dat het hier besproken wetsontwerp meer mogelijkheden tot een 
effectieve bestrijding van de handel biedt dan in het voorstel van prof. 
Remmelink zijn vervat. Zo wordt in zijn voorstel de eis gesteld, dat partijen 
het met elkaar eens zijn geworden, dus een overeenkomst zijn aangegaan, 
terwijl in het wetsontwerp (artikel 10a, eerste lid, onder 1°) het enkele 
«trachten te bewegen» voor de strafbaarheid reeds voldoende is, dus ook 
als geen overeenkomst tot het plegen van het feit tot stand is gekomen. 
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Uitbreiding van de Nederlandse rechtsmacht 

Wij zijn erover verheugd, dat de leden van de C.D.A.-fractie konden 
instemmen met het voorstel de Nederlandse strafwet ook van toepassing 
te maken op hen die zich buiten Nederland schuldig maken aan de bevor-
dering en voorbereiding van bepaalde opiumdelicten. In dit verband wezen 
zij er terecht op, dat hiermee het opsporingsapparaat kansen worden 
geboden om veel effectiever dan thans het geval is op te treden tegen met 
name op internationale schaal werkzame organisaties. Daarbij refereerden 
zij aan de motie-Gualthérie van Weezel/Nijpels, waarbij werd gevraagd om 
een intensievere uitwisseling van gegevens binnen de Raad van Europa. 
Deze zaak heeft, zoals wij reeds eerder in deze memorie hebben doen 
uitkomen, onze aandacht. Door de General Assembly van Interpol is een 
werkgroep ingesteld die de mogelijkheid van een informatiecentrum voor 
West-Europa moet onderzoeken. De drugs spelen hierbij een belangrijke, 
zo niet overwegende rol. 

De vraag van de leden van de C.D.A.-fractie of het bericht juist is dat de 
Turkse overheid met de gedachte zou spelen de papaverteelt op het Turkse 
platteland in de toekomst te stimuleren wordt op grond van hieromtrent 
van officiële Turkse zijde ontvangen berichten ontkennend beantwoord. 

De leden van de V.V.D.-fractie tekenden bij hun instemming met de 
voorstellen tot uitbreiding van de Nederlandse strafrechtelijke rechtsmacht 
aan dat de voorgestelde regeling geen einde zal maken aan de verboden 
invoer en handel in verdovende middelen gericht op Nederland, en dat de 
Nederlandse justitie op dit punt volledig afhankelijk is van internationale 
samenwerking. 

Dat laatste is juist, maar zien wij niet als een bezwaar. De ervaring leert 
dat de bereidheid tot internationale samenwerking ten behoeve van de 
bestrijding van de handel in verdovende middelen bij de justitie en politie 
van de meeste staten groot is en dat die samenwerking over het algemeen 
naar tevredenheid verloopt. Wel dientte worden bedacht dat de Nederlandse 
justitie pas de samenwerking met de justitie van een ander land zal 
inroepen als zij feiten op het spoor is tot de kennisneming waarvan zij uit 
hoofde van de Nederlandse jurisdictieregels bevoegd zal zijn. Dit betekent, 
dat uit hoofde van de thans voorgestelde nieuwe wettelijke regels in een 
eerder stadium en in meer gevallen het instrumentarium van de stafrechte-
lijke rechtshulp in gang kan worden gezet. 

De leden van dezelfde fractie vroegen voorts of de bestaande en toekom-
stige verdragen op het gebied van de overdracht van strafvervolging in de 
praktijk wel voldoende soelaas zullen bieden om de verbreiding van de 
internationale handel terug te dringen. Wij zouden op deze vraag willen 
antwoorden dat de overdracht van strafvervolging, al dan niet gebaseerd 
op een verdrag, evenals de uitlevering of de z.g. kleine rechtshulp een 
instrument is voor internationale strafrechtelijke samenwerking. De 
effectiviteit van het instrumentarium wordt bepaald door de omvang en 
wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt. Dat is een kwestie van 
rechtspraktijk en beleid in de verschillende staten afhankelijk van de 
ervaringen die met die instrumenten worden opgedaan en de geverseerdheid 
daarmee om te gaan. Wij kunnen slechts constateren, dat de beschikbaarheid 
van een zo volledig mogelijk instrumentarium voor internationale strafrech-
telijke rechtshulp de eerste voorwaarde is voor de daadwerkelijke ontwik-
keling van een nauwe en doelmatige internationale samenwerking. 

Het tegengaan van de illegale produktie van verdovende middelen in 
andere landen zal door Nederland in het algemeen met andere middelen 
dan het strafrecht en de strafrechtelijke rechtshulp dienen te geschieden. 
Gedacht kan hierbij worden aan het in het kader van de ontwikkelingssa-
menwerking bevorderen van de teelt van vervangende gewassen. 
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Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg op welke landen de behoefte tot 
internationale samenwerking zich met name zal richten, of bekend is wat 
de houding van die landen zal zijn ten opzichte van de uitbreiding van de 
Nederlandse rechtsmacht en of er met die landen adequate afspraken voor 
uitlevering en dergelijke bestaan. 

Wat de landen betreft zal de aandacht zich vooral richten op de overige 
Westeuropese staten, de lid-staten van de Raad van Europa, en buiten 
Europa op z.g. «bronlanden», gelegen in Zuid-Oost-Azië en in Latijns-Amerika 
en op een land als Pakistan. 

Aangezien het recht van de meeste Westeuropese landen reeds rechts-
machtregelingen kent, die overeenkomen met hetgeen thans door ons voor 
de Opiumwet wordt voorgesteld, en soms zelf nog verdergaande rechts-
machtregelingen, verwachten wij niet dat een uitbreiding van de omvang 
van de werking van de Nederlandse strafwet bij die landen enige bedenking 
zal oproepen. Ook verwachten wij geen bedenkingen van de kant van de 
«bronlanden», omdat uit het feit dat met enkele van die landen afspraken 
zijn gemaakt tot detachering van Nederlandse politiefunctionarissen, blijkt 
dat die landen bereid zijn tot samenwerking bij het in een zo vroeg mogelijk 
stadium voorkomen en bestrijden van de handel in uit die landen afkomstige 
verdovende middelen. 

Met de meeste Westeuropese landen bestaan uitleveringsverdragsver-
houdingen, die ook voor handel in verdovende middelen uitlevering 
mogelijk maken. Dat is het geval voor wat betreft het Benelux-Uitleverings-
verdrag en het Uitleveringsverdrag van de Raad van Europa, waarbij naast 
Nederland zijn aangesloten Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, de Bondsre-
publiek Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Noorwegen, 
Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Finland en Israël. Binnenkort zijn de 
bekrachtigingen door Portugal en IJsland te verwachten. 

Het bilaterale Uitleveringsverdrag met Groot-Brittannië biedt tevens de 
mogelijkheid uit te leveren voor drugdelicten, zo is tussen beide landen 
vastgesteld. Dat Verdrag geldt ook in de relatie met Pakistan. Er bestaan 
geen uitleveringsverdragsrelaties met de bronlanden in Zuid-Oost Azië en 
Latijns-Amerika, terwijl ook het bestaande verdrag met Frankrijk niet 
voorziet in de mogelijkheid van uitlevering ter zake van drugdelicten. Met 
dat land en met landen als Peru, Colombia, Thailand, Maleisië, Singapore 
zal echter uitlevering ter zake van drugdelicten mogelijk worden zodra het 
Koninkrijk tot het Protocol van 25 maart 1972 tot wijziging van het Enkel-
voudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961, zal zijn toegetreden. 
Een ontwerp van Rijkswet tot goedkeuring van dat protocol is reeds enige 
tijd bij de Tweede Kamer aanhangig (kamerstukken 17 360 (R 1202)). De 
memorie van antwoord kan zeer binnenkort tegemoet worden gezien. 

De positie van de z.g. undercover-agent 

Zoals in de memorie van toelichting (blzz. 10-11) werd medegedeeld, zou 
de eerste ondergetekende initiatieven nemen tot nadere bestudering van 
het gecompliceerde vraagstuk van de undercover-agent. Daarbij dacht hij 
aan de mogelijkheid dat de commissie partiële herziening strafvordering 
(de commissie-Duk), aangevuld met een of meer politiedeskundigen, zou 
worden verzocht hierover te rapporteren. Inderdaad is kort daarop - nl. bij 
brief van 21 juli 1983 - de commissie verzocht het vraagstuk van de 
anonieme getuige in studie te nemen. Het vraagstuk van de anonieme 
getuige is breder dan dat van de undercoveragent; in het algemeen gaat 
het bij de anonieme getuige om de getuige die bezwaar heeft tegen het 
afleggen van een getuigeverklaring op grond van het feit dat hij voorziet 
daardoor zijn identiteit aan de verdachte en diens omgeving prijs te geven 
en daardoor gevaar voor zijn persoon in het leven te roepen. Dit bezwaar 
hoeft niet te zijn ontleend aan de omstandigheid dat de getuige als under-
cover-agent optreedt. Het kan ook gaan om getuigen bij tal van andere 
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delicten die zich bedreigd voelen door de verdachte en diens omgeving, 
om slachtoffers die nieuw geweld vrezen als zij voor de verdachte belastende 
verklaringen afleggen enz. Het vraagstuk van de bedreigde getuige is voor 
het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak aanleiding 
geweest een werkgroep in te stellen onder leiding van mr. S. Slagter, 
vice-president in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze 
werkgroep heeft een rapport opgesteld dat in Trema (nr. 7, mei 1983) is 
gepubliceerd en aan de eerste ondergetekende is aangeboden. Het lag 
daarom voor de hand de commissie uit te nodigen niet alleen het vraagstuk 
van de anonieme getuige in opiumzaken te bestuderen maar die studie te 
richten op het probleem in al zijn facetten. 

Bij het vraagstuk van de anonieme of bedreigde getuige geldt het een 
even principiële als complexe materie. Er is immers onmiskenbaar een 
zekere spanning tussen het streven enerzijds de anonimiteit van de 
bedreigde getuige te waarborgen en anderzijds de belangen van de 
verdediging in het strafproces veilig te stellen. Daarenboven is het antwoord 
op de vragen waartoe de anonieme getuige aanleiding geeft van groot 
belang voor een goed functioneren van onze strafrechtspraak en de 
opsporing van ernstige misdrijven. Het was dan ook niet te verwachten 
toen de eerste ondergetekende het verzoek tot bestudering van dit vraagstuk 
aan de commissie partiële herziening strafvordering deed, dat deze studie 
op korte termijn resultaat zou opleveren, laat staan dat een wetswijziging 
waarin de voorstellen van de commissie nader zouden zijn uitgewerkt op 
korte termijn haar weg naar het Staatsblad zou vinden. 

Aan de commissie was gevraagd aan de studie van het vraagstuk van de 
anonieme getuige voorrang te willen geven en daarbij ook een of meer 
politiedeskundigen te betrekken. Tot nu toe is de commissie echter aan 
deze studie niet toegekomen. De personele bezetting van de commissie 
geeft problemen doordat verschillende leden min of meer gelijktijdig 
ontslag hebben verzocht wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd of het aanvaarden van een andere functie, terwijl weer andere 
leden, onder wie de voorzitter, zeer kort voor het tijdstip staan waarop zij 
hun actieve werkkring, uit hoofde waarvan zij voor het lidmaatschap van de 
commissie waren gekwalificeerd, zullen verlaten. 

Voor de eerste ondergetekende is een en ander aanleiding geweest om 
zich nog eens te bezinnen op de aan de commissie partiële herziening 
strafvordering gegeven opdracht tot bestudering van het vraagstuk van de 
anonieme getuige. Hij meent dat op korte termijn gestreefd moet worden 
naar concrete voorstellen die eventueel tot wetswijziging kunnen leiden. 
Om dit doel te bereiken is het hem bij nadere overweging wenselijk 
voorgekomen de bedoelde studie, onder intrekking van het vorig jaar aan 
de commissie partiële herziening strafvordering gedane verzoek, te laten 
verrichten door een kleinere commissie die een ad-hockarakter heeft en 
waarvan de leden opgrond van hun bijzondere deskundigheid of bekendheid 
met het onderwerp kunnen worden aangetrokken. Deze kleinere commissie 
zal sneller kunnen werken dan de commissie partiële herziening strafvorde-
ring. De eerste ondergetekende prijst zich gelukkig prof. mr. J. Remmelink, 
advocaat-generaal bij de Hoge Raad, bereid te hebben gevonden het 
voorzitterschap van deze commissie op zich te nemen. Van de commissie 
zullen verder een of meer leden van de rechterlijke macht, het openbaar 
ministerie, de balie en de politie deel uitmaken. 

De commissie zal zo spoedig mogelijk worden samengesteld en geïnstal-
leerd, opdat zij onmiddellijk na de vakantieperiode haar werkzaamheden 
kan aanvangen. 

Over het voortbestaan van de commissie partiële herziening strafvordering 
zal de eerste ondergetekende een beslissing nemen, nadat hij kennis heeft 
genomen van het rapport dat de projectgroep externe advisering (de 
projectgroep Van der Ploeg) binnenkort aan de regering zal uitbrengen 
over het functioneren van de externe adviesorganen op de deelterreinen 
openbare orde, veiligheid en juridische aangelegenheden. De projectgroep 
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zal in deze rapportage ook aandacht schenken aan het functioneren van de 
commissie partiële herziening strafvordering. 

Na deze uiteenzetting beantwoorden wij de nog resterende vragen van 
de leden van de verschillende fracties over dit onderwerp als volgt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. verschillen met ons van mening 
over de vraag, of de gedragingen van de undercover-agent onder de 
delictsomschrijving van artikel 10a zouden kunnen vallen. Zij meenden dat 
hier onder omstandigheden van voorbereidingshandelingen gesproken zou 
kunnen worden. Wij menen dat de intentie die de undercoveragent heeft 
om de bedoelde gedragingen te doen uitmonden in de opsporing van 
misdrijven, in plaats van het plegen daarvan, doorslaggevend is. Wij zien 
op dit punt geen ernstige problemen, mede door toepassing van het 
opportuniteitsbeginsel op grond waarvan het openbaar ministerie van het 
instellen van een strafvervolging kan afzien. Wij hopen hiermede aan de 
leden van de C.D.A.-fractie duidelijk te hebben gemaakt dat ons betoog in 
de laatste alinea van blz. 11 van de memorie van toelichting concludent is. 
Een bijzondere voorziening in dit wetsontwerp voor de undercover-agent is 
niet nodig. Dat neemt echter niet weg dat het vraagstuk van de anonieme 
of bedreigde getuige in zijn algemeenheid nadere bestudering behoeft. 

Deze leden informeerden nog naar het optreden van buitenlandse 
undercover-agenten hier te lande. 

Vooralsnog is de praktijk dat het OM tegen hier te lande werkzame 
undercover-agenten die zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden 
houden aan de aanwijzingen, hun door de verantwoordelijke politiechef in 
overleg met het bevoegde OM gegeven, voor door hen ter zake van de 
uitvoering van hun werkzaamheden begane strafbare feiten niet op eigen 
initiatief een vervolging instelt. 

Van de diensten van buitenlandse undercover-agenten wordt in Nederland 
slechts bij hoge uitzondering gebruik gemaakt. De buitenlandse underco-
ver-agent in Nederland optredend, heeft zich te houden aan de aanwijzingen 
die door de verantwoordelijke Nederlandse politiechef aan hem worden 
gegeven; hij heeft in Nederland materieel geen andere positie dan een 
Nederlandse burger (niet-politieambtenaar) die als undercover-agent 
optreedt. 

Ten slotte stelden de leden van de C.D.A.-fractie de vraag in hoeverre 
zonder (bijzondere) wettelijke regeling ter zake politiefunctionarissen c.q. 
politie-infiltranten de mogelijkheid bezitten zich te verschonen bij het 
beantwoorden van vragen als zij als getuige zijn opgeroepen. 

Wij verwijzen hen naar een uitspraak van de Hoge Raad van 17 maart 
1981, N.J. 1981, nr. 382. De Hoge Raad heeft bij die gelegenheid beslist dat 
aan een als getuige gehoorde politie-ambtenaar het recht van verschoning 
niet toekomt op grond dat het beantwoorden van zekere vragen met 
betrekking tot de in de strafzaak opgetreden anonieme informant van de 
politie voor deze te riskant zou zijn. Wel kan dit een reden zijn om de 
beantwoording van de desbetreffende vragen te beletten op grond van 
artikel 288 W. v. Sv. Wij zijn met deze leden van mening dat het hier 
dikwijls gaat om een delicate en voor betrokkenen vaak kwetsbare aangele-
genheid; de bovenbedoelde commissie die een studie aan het vraagstuk 
van de anonieme getuige wijdt, zal haar dan ook zeker in haar beschouwingen 
betrekken. 

Wij menen met de leden van de V.V.D.-fractie dat het vraagstuk hoe de 
undercover-agent moet optreden vele kanten heeft, zodat een spoedig en 
duidelijk standpunt wenselijk zou zijn. Nu is het echter wel vaker met 
ingewikkelde vraagstukken zó, dat duidelijke regels juist door de complexiteit 
van het probleem, de veelheid van gevallen waarom het gaat, de uiteenlo-
pende omstandigheden waaronder moet worden opgetreden enz., moeilijk 
te geven zijn. In een dergelijk geval kan de jurisprudentie van de Hoge 
Raad soms uitkomst brengen waar de wetgever, die nu eenmaal aan min 
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of meer algemene voorschriften gebonden is, die niet of minder gemakkelijk 
kan geven. In elk geval is een zorgvuldige voorbereiding van zulke voor-
schriften noodzakelijk. Daarmede is echter tijd gemoeid. De vraag van de 
leden van de fractie van D'66 wanneer een eindrapportage valt te verwachten, 
kunnen wij daarom niet met zekerheid beantwoorden. Het is echter 
realistisch te menen dat hiermede een tijdsverloop van 1 a 2 jaar gemoeid 
zal zijn, te rekenen vanaf medio 1984. Hieruit volgt dat er niet aan kan 
worden gedacht, om, zoals het lid van de G.P.V.-fractie suggereerde, 
eventueel bij nota van wijziging het onderhavige wetsontwerp op dit punt 
aan te vullen. 

De vraag van de leden van de V.V.D.-fractie, welke de aanpassingen 
zullen zijn in de richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid 
inzake strafbare feiten van de Opiumwet (Stcrt. 1980, 137), beantwoorden 
wij als volgt: 

In de bedoelde richtlijnen wordt de hoogste prioriteit gegeven aan 
strafbare feiten met betrekking tot de middelen vermeld in lijst I, anders 
dan bezit voor eigen gebruik. Nu de voorgestelde wetswijziging uitsluitend 
op deze categorie delicten betrekking heeft, behoeven de richtlijnen in dit 
opzicht geen aanpassing. 

Indien het wetsontwerp wet zal zijn geworden, is een aanpassing van de 
bestaande richtlijnen, waar het de uitgangspunten voor de te vorderen 
straffen betreft wellicht noodzakelijk. Hieromtrent zal door de procureurs-
generaal bij de gerechtshoven, door wie de richtlijnen zijn uitgevaardigd, te 
zijner tijd dienen te worden beslist. Gelet op de Wet indeling geldboeteca-
tegorieën, die op I mei 1984 in werking is getreden, zal overigens, hoe dan 
ook, een dergelijke aanpassing moeten volgen. 

De leden van de fractie van D'66 en het lid van de G.P.V.-fractie verwijzen 
wij naar onze uiteenzetting aan het begin van deze paragraaf. De bestudering 
van ingewikkelde vraagstukken, zeker wanneer het om wetswijzigingen op 
strafvorderlijk terrein gaat, vergt tijd. Bepaalde toezeggingen over het 
tijdstip van indiening van een eventueel wetsontwerp kunnen wij derhalve 
niet doen. 

Artikel 10a 

Algemeen 

Wij zijn bereid aan de wens van de leden van de P.P.R.-fractie te voldoen 
door aan de Staten-Generaal regelmatig inlichtingen te verschaffen die 
kunnen leiden tot een goede evaluatie van de voorgestelde strafbepalingen. 
Met onze uiteenzettingen op eerdere vragen in het voorlopig verslag en 
met de bij deze memorie gevoegde nota van wijzigingen hopen wij de 
vrees van deze leden te hebben weggenomen, dat de organisator/financier 
van de handel buiten schot zal blijven, en de opsporingsactiviteiten zich te 
zeer zouden richten op de kleinere handelaren. In het vorenstaande hebben 
wij reeds uiteengezet dat de voorgestelde strafbepalingen zo exact mogelijk 
zijn geformuleerd, rekening houdende met de uiteenlopende, door de 
rechter in laatste instantie te beoordelen, situaties, die de voorgestelde 
bepalingen moeten bestrijken. 

Artikel 10a, eerste lid 

Wij hebben er met instemming kennis van genomen dat de leden van de 
P.v.d.A.-fractie geen betere oplossing zagen voor het probleem van de 
internationale drughandel dan door middel van het onderhavige wets-
ontwerp. Aan hun wens om vooral hogere geldboetemaxima te bedreigen, 
waardoor de financiers van de handel gevoelig kunnen worden getroffen, 
is voldaan door in het ontworpen artikel 10a, eerste lid, dezelfde geldboete-
categorie te bedreigen als in het bij het Wet indeling geldboetecategorieën 
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gewijzigde artikel 10, tweede, derde en vierde lid, en door de aanvulling 
van artikel 12 van de Opiumwet met een verwijzing naar de strafbare feiten 
bedoeld in artikel 10a, eerste lid. Wij nemen aan, dat door het nieuwe 
artikel 12 thans ook geen behoefte meer bestaat aan de mogelijkheid 
verschillende maxima voor de geldboete te laten gelden al naar gelang het 
behaalde voordeel. Wij zouden van die mogelijkheid ook daarom geen 
voorstander zijn, omdat het behaalde voordeel in de fase van de voorberei-
dingshandeling veelal geen rol speelt, nog daargelaten dat het in het 
algemeen niet gemakkelijk zal zijn dit voordeel nauwkeurig vast te stellen. 

Ook de leden van de C.D.A.-fractie zullen zich kunnen vinden, naar wij 
aannemen, in het voorstel tot verhoging van het geldboetemaximum in 
artikel 10a, eerste lid. Voor het maximum van de vrijheidsstraf geldt dat wij 
dit op zes jaar willen laten staan en omdat naar onze mening een zeker 
verschil in strafmaat hier gerechtvaardigd is nu het gaat om de bestraffing 
van voorbereidingshandelingen en niet van het voltooide delict van de 
handel in drugs met onaanvaardbaar risico. 

Slotopmerkingen 

Mede op aandrang van de leden van de C.D.A.-fractie hebben wij 
voorrang gegeven aan het opstellen van deze memorie van antwoord. Wij 
spreken de hoop uit dat ook de Tweede Kamer van haar kant bij de verdere 
behandeling van dit wetsontwerp spoed wil betrachten, opdat het wellicht, 
als ook de Eerste Kamer tot een spoedige behandeling zou besluiten, nog 
dit kalenderjaar het Staatsblad kan bereiken. 

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van D'66, of inlich-
tingen kunnen worden gegeven over de mogelijke vermeerdering in 
werklast van het rechterlijke apparaat, merken wij het volgende op. 

De voorgestelde strafbepalingen strekken ertoe dat het tijdstip waarop in 
de organisatie van de handel kan worden ingegrepen, naar voren wordt 
geschoven. Daarnaast zullen dikwijls dezelfde verdachten in een eerder 
stadium kunnen worden aangehouden dan thans het geval is, dat wil 
zeggen voordat de handelstransactie werd voltooid. Voor zover onder de 
nieuwe wet personen kunnen worden aangehouden die onder de huidige 
wet vrijuit gaan - men denke met name aan de organisatoren en financiers 
van de handel - , zal hun aanhouding er vermoedelijk toe leiden dat zulke 
transacties in de kiem worden gesmoord, waardoor in een later stadium 
minder kleine handelaren behoeven te worden aangehouden. 

Al met al - kwantitatieve ramingen zouden niet meer zijn dan natte-vin-
gerwerk - menen wij dat de werklast van politie en justitie geen dusdanige 
verzwaring zal ondergaan, dat op die grond van de voorgestelde wetswijzi-
ging behoort te worden afgezien. 

De minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
J. P. van der Reijden 
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