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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 16 oktober 1984 

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

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden, dat de bewindslieden 
diep ingingen op de internationale samenwerking ter bestrijding van de 
handel in drugs met onaanvaardbaar risico. 

In dit verband vroegen zij welke afspraken er zijn gemaakt op het laatste 
Pompidou Overleg van 12/13 september 1984. Is aandacht geschonken aan 
de toenemende handel in cocaïne uit Zuid-Amerika? Is de 
commissie-Remmelink, die de problematiek van de anonieme getuige 
moet onderzoeken, reeds met haar werkzaamheden begonnen? Ware het 
niet verstandig de commissie aan een maximum termijn te binden, zo 
vroegen deze leden. 

Wat is de reden, dat de ons omringende landen wat meer begrip voor de 
Nederlandse opstelling inzake het drugbeleid hebben? Zijn deze landen 
eindelijk overtuigd dat Nederland de handel hard wil aanpakken? Hebben 
deze landen begrip voor een minder harde strafrechtelijke, meer sociale 
aanpak van de gebruiker? 

Verkondigt de regering in het Pompidou Overleg en in bilaterale 
internationale contacten een andere mening dan hier te lande? 

Ten slotte wilden de leden van de P.v.d.A.-fractie weten of de minister 
meer informatie kan geven over het functioneren van in het buitenland 
gestationeerde politiefunctionarissen en of uitbreiding van het aantal 
functionarissen in de bedoeling ligt. 

De leden van de C.D.A.-fractie spraken hun grote waardering uit voor de 
snelle en uitvoerige wijze waarop de memorie van antwoord tot stand 
gekomen is. Zij deelden volledig de regeringsvisie, dat wil het 
regeringsbeleid zowel nationaal als internationaal geloofwaardig zijn, een 
zo doeltreffend mogelijke bestrijding van de «groot»-handel geboden is. 
Uit de memorie van antwoord blijkt duidelijk dat van een harmonisatie van 
Europees beleid ter zake nauwelijks sprake is. Dit geldt niet alleen voor de 
strafbaarstelling van de z.g. samenspanning zoals die in landen als het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Bondsrepubliek geldt, maar ook voor 
de strafmaat die in de Europese landen sterk uiteen loopt. 
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In verband met dit laatste, bleef voor de leden van de C.D.A.-fractie de 
vraag bestaan in hoeverre de wettelijke mogelijkheden tot 
verbeurdverklaring of ontneming van zich in Nederland bevindende 
geldbedragen, die bestemd zijn voor of de opbrengst vormen van grote 
drugtransacties, werkelijk voldoende zijn. Bestaan er, zo luidde de vraag, 
geldboeten op dit terrein, die te vergelijken zijn met bij voorbeeld Frankrijk 
(van 5000 tot 50 000000 FF) en wat is de recente praktijk met grote 
overtreders? Wat zal een en ander concreet voor gevolg hebben voor de 
toepassing van de Wet indeling geldboete categorieën, die op 1 mei jl. in 
werking getreden is? 

De leden van de C.D.A.-fractie deelden verder de mening van de regering 
dat het vraagstuk van de anonieme getuige niet versmald moet worden tot 
het vraagstuk van de z.g. «under-cover»agent. Terecht wordt immers 
gesteld dat het ook kan gaan om getuigen die zich bedreigd voelen door de 
verdachte en diens omgeving. 

Het gaat hier weliswaar om een complexe materie waarvan de bestudering 
zeker zeer tijdrovend zal zijn, maar gezien het grote belang van deze 
kwestie zouden de leden van de C.D.A.-fractie het op prijs stellen indien 
hieraan niet alleen een grote prioriteit zou worden toegekend, maar dat ook 
op basis van praktijkervaringen bij deze studie politiedeskundigen betrokken 
zouden worden. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met veel belangstelling kennis 
genomen van de uitvoerige memorie van antwoord. Op een aantal punten 
bleef de behoefte aan verduidelijking bestaan. 

Deze leden constateerden vervolgens dat de wens om een wet tot stand 
te brengen die de internationale handel in hard-drugs terug dringt 
uitdrukkelijk bevestigd is. In casu een wet primair gericht tegen de 
organisatoren en geldschieters («de grote jongens») die achter de kleine 
handelaren schuil gaan. 

Anderzijds, zo stelden de leden van de V.V.D.-fractie vast, blijkt de 
zwaarte van het wetsontwerp niet te liggen in de strafbaarstelling van 
bepaalde gedragingen en de sanctienormen, maar in het feit dat het de 
politie meer mogelijkheden geeft om de organisatoren en financiers te 
grijpen. 

Als dan onderhavig wetsontwerp de grenzen, waarbinnen het strafrecht 
zou dienen te blijven, te ver uitzet dan dient terecht een uiterst zorgvuldige 
afweging plaats te vinden, in bijzonder met het oog op de rechtszekerheid 
van de individuele burger. 

Zulk een afweging, met het oog op de privacy van de individuele burger, 
waar het de verruiming van de mogelijkheden voor de politie betreft, 
hadden de leden van de V.V.D.-fractie ook in de memorie van antwoord 
niet kunnen terugvinden. Deze leden zagen in de memorie van toelichting 
wel bevestigd dat het onderscheid tussen voorbereidingshandelingen en 
samenspanning subtiel is en dat ook de gevolgen van beide vormen 
nauwelijks verschillen. 

Daarom, zo meenden de leden van de V.V.D.-fractie, behoren de resultaten 
van onderhavig voorstel getoetst te worden aan juist die uitgangspunten 
die bij de samenspanning scherp werden gesteld. 

In dit verband hadden de leden van de V.V.D.-fractie met aandacht kennis 
genomen van het artikel van mr. G.Mols: «De Groningse opiumverordening: 
een kwestie van gewenning», in NJB van 26 mei 1984, afl. 21, blz. 621 e.v. 
In dit artikel critiseert de schrijver de ontwikkeling waarbij aan preventief 
strafrecht vanuit oogpunt van doelmatigheid de voorkeur gegeven wordt 
boven het meer repressief georiënteerde, thans geldende, strafrecht. De 
leden van de V.V.D.-fractie wezen op de reeks bezwaren die de auteur 
verbonden acht aan deze benadering van de strafrechtspleging waarbij 
doelmatigheid de hoogste prioriteit geniet. Samengevat komen die 
bezwaren hierop neer, dat de rechtszekerheid in onaanvaardbare mate 
geweld wordt aangedaan omdat de delictomschrijving per definitie vaag 
en veelomvattend is en dat de eigen opsporingstechnieken die het preventief 
strafrecht oproept een verregaande inbreuk maken op de vrijheid van de 
burger. 
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De leden van de V.V.D.-fractie memoreerden de vragen die zij juist met 
betrekking tot deze bezwaren in het voorlopig verslag hadden gesteld. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren van oordeel dat de nadere verklaring 
die de memorie van toelichting geeft op een aantal begrippen van de 
delictomschrijving de grenzen niet strikter heeft bepaald. De voorgestelde 
strafbepaling zal op een groot aantal mensen van toepassing blijven. In 
verband met de opsporingstechnieken, in casu de strafprocessuele aspecten 
van het wetsontwerp, wezen de leden van de V.V.D.-fractie kortheidshalve 
tevens op de opmerkingen in het advies, inzake onderhavig wetsontwerp, 
van de Nederlandse Orde van Advocaten. Over de voorbeelden die in dit 
advies zijn aangedragen en de motivering die daarbij tot de conclusie leidt, 
dat het wetsontwerp in aanzienlijke mate de rechtspositie van de verdachte 
in het strafproces aantast, vernamen deze leden graag een reactie van de 
betrokken bewindslieden. 

Zij stelden daarbij uitdrukkelijk de vraag wat de ongewenste gevolgen 
zijn van het wetsvoorstel voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid en 
hoe daadwerkelijk voorkomen wordt dat, met gebruikmaking van de 
formulering van Mr. G. Mols in eerder genoemd artikel, die ongewenste 
gevolgen voor het straf(proces)recht voorkomen kunnen worden. 

Parallel aan deze vraag stelden de leden van de V.V.D.-fractie nogmaals 
de problematiek aan de orde dat het wetsvoorstel tot een verzwaring van 
de werklast van het rechterlijk en justitieel apparaat zal leiden. 

Ook mr. R. C. P. Haentjes wees in zijn artikel «Criminele politiek en het 
wetsontwerp tot nadere wijziging van de Opiumwet» in NJB van 7 januari 
1984, afl. 1, blz. 10 e.v., op deze aangelegenheid. Hij noemde daarbij de 
brief van de minister van Justitie aan de andere ministers betreffende 
«nieuwe wetgeving en werkdruk justitie apparaat» van 12 augustus 1982, 
met de aankondiging dat alle komende wetsontwerpen op de werklast 
zullen worden beschouwd. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden tot hun spijt ook in de memorie 
van antwoord zulk een beschouwing niet terugvinden. Deze leden zouden 
daarom de mening van betrokken bewindslieden willen vernemen over de 
conclusie van de Nederlandse Orde van Advocaten in eerder genoemd 
advies, dat de gevolgen van het wetsvoorstel voor het justitieel apparaat, 
inclusief het gevangeniswezen, niet zijn te overzien. 

Bij de uiteenzetting van de memorie van antwoord over de positie van de 
«undercover-agent» merkten de leden van de V.V.D.-fractie het volgende 
op. Allereerst hadden zij toch in het vertrouwen verkeerd, dat de Commissie 
Duk specifiek over dit vraagstuk zou rapporteren. 

Maar de memorie van antwoord gaf de indruk dat met de rapportage 
over de anonieme getuige tevens aan de toezegging over de kwestie van 
de «undercover-agent» zou zijn voldaan. 

Dit kwam de leden van de V.V.D.-fractie echter voor als het vergelijken 
van twee verschillende grootheden. Tegenover deze verandering van een 
eerdere toezegging stelden deze leden, dat het hier toch opsporingsambte-
naren en een onorthodoxe opsporingsmethode betreft. 

De leden van de V.V.D.-fractie wezen nogmaals op hetgeen zij over deze 
kwestie in het voorlopig verslag hadden opgemerkt. 

Tevens vestigden zij de aandacht op onder meer het artikel naar aanleiding 
van het boek van Dr. Cyrille Fijnaut in het NRC Handelsblad van 7 mei 1984. 
«Infiltranten politie in drugwereld bewandelen juridisch glibberig pad». 
Opvallend in dit artikel waren de volgende opmerkingen. Ten eerste dat 
duidelijk moet worden gemaakt hoe gevaarlijk het vacuüm is waarin 
politie-infiltranten, ondanks alle mooie verklaringen van hogerhand, 
moeten opereren. Op de tweede plaats dat het grootste gevaar is: de 
uitwaaiering van de infiltratietechniek over het gehele justitiële politieop-
treden. 

Omwille van de rechtszekerheid van de burger en van de opsporings-
ambtenaar «undercover-agent», waren de leden van de V.V.D.-fractie van 
oordeel dat zolang deze kwestie niet duidelijk is geregeld en vastgelegd, 
deze opsporingsmethode onwenselijk is. 
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Vervolgens hebben de leden van de V.V.D.-fractie vernomen dat, blijkens 
de memorie van antwoord, een verzoek om rapportage in feite nog steeds 
zijn beslag moet krijgen. Deze leden zouden nu gaarne willen vernemen 
hoe de opdracht aan de Commissie Remmelinkzal luiden en wordt toegelicht 
en of deze Commissie inmiddels is samengesteld. 

Met betrekking tot de strafbedreiging in het wetsvoorstel waren de leden 
van de V.V.D.-fractie verheugd met de heroverwegingen die, althans voor 
wat betreft de geldboete-maxima, de sanctienorm in evenwicht hebben 
gebracht met de aard van het ontworpen delict. Ten slotte meenden de 
leden van de V.V.D.-fractie dat de heroverwegingen ook consequent tot een 
aanpassing van de vrijheidsstraf zouden moeten leiden. 

De leden vroegen de bewindslieden daarom nogmaals om hun oordeel 
op dit onderdeel in heroverweging te nemen. 

Het kon de goedkeuring van de leden van de D'66-fractie wegdragen dat 
de regering zich terdege bewust is van het belang van een integraal en 
samenhangend drugbeleid. Zij moedigden de regering dan ook aan in haar 
streven de individuele en maatschappelijke omstandigheden waaronder 
men met druggebruik begint in de beleidsontwikkeling te betrekken en om 
de hulpverlening verder aan te passen aan de behoefte van de verslaafden. 
Ten aanzien van de opmerkingen van de regering over de «aanbodzijde» 
merkten deze leden op dat een beperking van het aanbod van verdovende 
middelen, gepaard gaande met hogere prijzen en een grotere kans op 
«knoeierijen» weliswaar potentiële gebruikers af zou kunnen schrikken, 
maar dat dit niet het geval zal zijn voor reeds verslaafde gebruikers. 
Kenmerk van de verslaving is immers dat men niet meer buiten datgene 
kan waaraan men verslaafd is geraakt en de hoge prijs zal dan niet preventief 
of afschrikkend werken. 

De aan het woord zijnde leden betreurden het dat er geen buitenlands 
onderzoek bekend is met betrekking tot het eventueel terugdringen van de 
handel in verdovende middelen door middel van «samenspanningsartike-
len» dan wel «voorbereidingsartikelen», omdat er nu geen vergelijkingsma-
teriaal voorhanden is. 

De leden van de fractie van D'66 hadden met belangstelling de toelichting 
van de regering gelezen op de begripsomschrijving van de voorbereidings-
handeling. Toch bleven deze leden zich afvragen of men zich niet op een 
hellend vlak begeeft met het strafbaar stellen van een voorbereidingshan-
deling tot het plegen van een delict in de zin van de Opiumwet. Zij bleven 
van mening dat het hier gaat om een principiële stap die een aantasting 
zou kunnen betekenen van de rechtsbescherming van de burger. Op grond 
van de argumenten van de regering dat het hier gaat om ernstige misdrijven 
en dat de wet zich vooral richt tegen de organisatoren en financiers van de 
drughandel, overwogen deze leden hun bezwaren tegen deze wet minder 
zwaar te laten wegen. Daarbij heeft voor deze leden bijzonder zwaar 
gewogen dat de regering heel duidelijk stelt dat zij deze strafbaarheid van 
voorbereidingen zeer beslist wil beperken tot het onderhavige wetsvoorstel. 

De leden van de D'66-fractie betreurden het daarom des te meer dat de 
regering niet verder is ingegaan op hun vraag waar nu precies de juridische 
knelpunten zitten, die de noodzaak tot deze principiële stap rechtvaardigen. 

De leden van de fractie van D'66 begroetten de instelling van de ad-hoc 
commissie, die het vraagstuk van de anonieme getuige zal gaan bestuderen, 
met instemming. Deze leden zouden er, evenals de minister, op aan willen 
dringen dat de commissie zo spoedig mogelijk met voorstellen komt die 
eventueel tot wetswijziging zouden kunnen leiden. 

De toezegging van de regering om regelmatig inlichtingen te verschaffen 
over de werking van de voorgestelde strafbepalingen kon de goedkeuring 
van de leden van de fractie van D'66 wegdragen. Vooral met het oog op de 
bescherming van de rechtszekerheid van de burger leek het deze leden een 
goede gedachte om tot een regelmatige evaluatie van de werking van de 
strafbepalingen te komen. 
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Na kennisneming van de memorie van antwoord, bleven de leden van de 
P.S.P.-fractie van mening, dat het wetsvoorstel te beschouwen is als een 
eenzijdige tegemoetkoming aan de wensen van het opsporingsapparaat en 
gepaard gaat met een verminderde rechtsbescherming van de burger. De 
leden van de P.S.P.-fractie voelden zich in deze gesteund door het com-
mentaar van de Nederlandse Orde van Advokaten van 25 juni jl. op het 
wetsvoorstel. 

Onder verwijzing naar «de strikte formulering» stelden de bewindslieden 
dat zij niet inzien dat de reikwijdte van de voorgestelde bepalingen zodanig 
is dat het redelijke vermoeden van schuld op een buitengewoon groot 
aantal mensen van toepassing wordt. In schril contrast met deze uitspraak, 
staat in bovengenoemd commentaar te lezen dat de aard van de voorberei-
dingshandelingen en de formele wijze van formuleren, zonder dat daarbij 
de eis is gesteld dat bij de dader het oogmerk moet bestaan om een 
opiumdelictvoorte bereiden, met zich mee brengen dat het aantal potentiële 
verdachte mensen aanzienlijk zal groeien. De leden van de P.S.P.-fractie 
zagen hierop graag een reactie van de bewindslieden. 

De leden van de P.S.P.-fractie nodigden de ondertekenaars uit hun visie 
te geven op de conclusie in eerder vermeld commentaar dat het wetsontwerp 
in aanzienlijke mate de rechtspositie van de verdachte in het strafproces 
aantast. Deze leden vroegen verder of de ondertekenaars in hun visie 
willen betrekken wat er in genoemd commentaar staat vermeld over de 
opsporings- en vervolgingsactiviteiten die plaatsvinden buiten medeweten 
en controle van de verdachte. 

Met een tijdige beantwoording van deze vragen en opmerkingen acht de 
commissie de openbare behandeling van dit voorstel van wet voldoende 
voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Kosto 

De griffier van de commissie, 
Kerkhofs 
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