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Het eindverslag van de vaste Commissie voor Justitie over het wets-
ontwerp beantwoorden wij als volgt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. informeerden naar de afspraken 
die gemaakt zijn op het laatste Pompidou-overleg van 12/13 september 
1984. Wij verwijzen hen naar de brief van de tweede ondergetekende van 5 
november 1984 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(kamerstukken 1984-1985, 17 867, nr. 9). In die brief wordt onder meer 
opgemerkt, dat afzonderlijk aandacht zal worden besteed aan de ontwik-
keling van het cocaïne-gebruik en aan de bestrijding van de produktie van 
en de handel in cocaïne. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., het C.D.A., de V.V.D. en D'66 
brachten de in de memorie van antwoord in het vooruitzicht gestelde 
instelling van een Commissie-Remmelink ter sprake. Deze Commissie is 
inmiddels geïnstalleerd en heeft een begin met haar werkzaamheden 
gemaakt. Verwezen zij naar de Nederlandse Staatscourant van 11 oktober 
1984, nr. 199, waarin het instellingsbesluit en de bij de installatie gehouden 
toespraken zijn afgedrukt. Uit deze stukken blijkt, dat de commissie niet aan 
een bepaalde tijdslimiet voor het voltooien van haar opdracht is gebonden, 
maar dat, gelet op de actualiteit van de door haar te onderzoeken proble-
matiek, verwacht mag worden dat zij grote voortvarendheid zal betrachten. 
In de commissie is een vertegenwoordiger van de politie opgenomen. 
Bovendien heeft de commissie de vrijheid desgewenst de opvattingen van 
deskundige buitenstaanders in te winnen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie informeerden verder naar de reden dat 
de ons omringende landen wat meer begrip hebben gekregen voor de 
Nederlandse opstelling inzake het drugbeleid. 
• De Nederlandse regering heeft gedurende een reeks van jaren op open 
en vaak gedetailleerde wijze in bilaterale contacten, alsook in het Pompi-
dou-overleg, inzicht verschaft in het Nederlandse drugbeleid. Hierbij zijn 
geen opvattingen uitgedragen welke afwijken van hetgeen hier te lande 
naar voren is gebracht. Men heeft er begrip voor dat een land zoekt naar 
wegen om aan de problemen die voortvloeien uit druggebruik tegemoet te 
komen welke, gelet op de situatie in het betrokken land, de meeste kans op 
een positief resultaat lijken te bieden, ook al zullen een of meer van die 
wegen voor andere landen niet de eerst aangewezen manieren vormen om 
hun drugproblemen te bestrijden. Steeds meer leden van de Pompidou-
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groep hebben moeten ervaren dat er niet één overal geldende aanpak van 
de drugproblematiek bestaat en dat er ruimte moet zijn voor het beproeven 
van andere methoden, ook als men het met sommige van die methoden 
zelf niet bij voorbaat eens is. 

De leden van de groep zijn ervan overtuigd dat het Nederland ernst is dat 
hier te lande de gebruiker wordt benaderd langs andere wegen dan die van 
de repressie alleen. Voor dit beleid bestaat een groeiend begrip, hoewel dit 
zeker niet in alle gevallen zonder meer ook goedkeuring of instemming 
inhoudt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen ten slotte, of de eerste onderge-
tekende meer informatie kan geven over het functioneren van in het 
buitenland gestationeerde politiefunctionarissen. 

De aan de Nederlandse Ambassades in Thailand, Peru en Pakistan 
verbonden verbindingsfunctionarissen van de CRI hebben tot taak om in 
nauw overleg met de plaatselijke autoriteiten in die landen inlichtingen in 
te winnen over de op ons land gerichte illegale internationale handel in 
verdovende middelen en deze inlichtingen door te geven aan de Nederlandse 
autoriteiten. Evenzeer hebben zij tot taak in Nederland verkregen informatie 
die van belang is voor de bestrijding van de illegale handel in verdovende 
middelen in het land, waarin zij zijn gestationeerd, te verstrekken aan de 
bevoegde autoriteiten van dat land. 

Op Curacao is een Nederlandse verbindingsfunctionaris van de CRI 
gestationeerd die daar dezelfde taak vervult. 

Een medewerker van de CRI reist enige malen per jaar naar Turkije om 
aldaar gedurende beperkte tijd dezelfde taak te vervullen. 

Overwogen wordt om - op basis van reciprociteit - met enkele andere 
landen (Bondsrepubliek Duitsland, Italië en Spanje) een soortgelijke 
regeling te treffen als thans met Turkije van kracht is. 

Het verheugt ons dat de leden van de C.D.A. fractie de snelle en uitvoerige 
wijze waarop de memorie van antwoord tot stand is gekomen op prijs 
hebben gesteld, en dat zij zich in de uitgangspunten van het wetsontwerp 
konden vinden. Na te hebben vastgesteld, dat de harmonisatie van Europees 
beleid nog nauwelijks is gerealiseerd, vroegen zij of de wettelijke mogelijk-
heden tot verbeurdverklaring of ontneming van zich in Nederland bevin-
dende geldbedragen, die bestemd zijn voor of de opbrengst vormen van 
grote drugtransacties werkelijk voldoende zijn. 

Wij zouden erop willen wijzen dat de verbeurdverklaring of ontneming 
van het wederrechtelijk verkregen voordeel niet aan enig maximum 
gebonden is en dat verder de bedreigde geldboete tot maximaal een 
miljoen gulden kan oplopen. De Wet indeling geldboetecategorieën die op 
1 mei 1984 in werking is getreden, houdt hier uitdrukkelijk rekening mee. 
Wij menen dat deze voorzieningen toereikend moeten worden geacht. 

Wij zijn het met deze leden eens dat het vraagstuk van de anonieme 
getuige niet versmald mag worden tot het vraagstuk van de z.g. under-
cover-agenten verwijzen naar onze uiteenzettingen over de commissie-Rem-
melink in deze nota. In deze commissie is ook een politiedeskundige 
opgenomen. 

De leden van de V.V.D.-fractie, die met veel belangstelling kennis hadden 
genomen van de uitvoerige memorie van antwoord, hadden op een aantal 
punten behoefte aan een nadere verduidelijking. Zij meenden dat het 
wetsontwerp, dat primair gericht is tegen de organisatoren en geldschieters 
(«de grote jongens») die achter de kleine handelaren schuilgaan, beoogt de 
politie meer mogelijkheden te geven om die organisatoren en geldschieters 
te grijpen. Die veronderstelling is inderdaad juist. Het wetsontwerp is er 
niet zozeer op uit om allerlei nieuwe gedragingen met zware straffen te 
bedreigen, als wel om de politie beter in staat te stellen de georganiseerde 
handel in drugs in het harttetreffen doorde centralefiguren in de organisatie 
te kunnen aanpakken. 

Tevens ligt het belang van het wetsontwerp hierin, dat aan het toepas-
singsgebied van de Nederlandse strafwet uitbreiding wordt gegeven door 
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ook gedragingen in het buitenland die gericht zijn op de invoer in Nederland 
(of uitvoer uit Nederland) van heroïne en andere drugs met onaanvaardbaar 
risico daaronder te brengen. Dat hierbij de grenzen van het strafrecht «te 
ver» zouden worden uitgezet, waarbij de rechtszekerheid van de individuele 
burger en diens privacy in het geding zouden komen, kunnen wij niet 
inzien. Wij hebben op dit punt wel degelijk een afweging gemaakt zoals uit 
het wetsontwerp voor zich zelf kan spreken. 

Zo is op grond van die afweging besloten om alleen de handel in drugs 
met onaanvaardbaar risico en niet die in de traditionele hennepprodukten 
op die wijze aan te pakken, terwijl voor wat betreft de omschrijving van de 
voorbereidingshandelingen die in het wetsontwerp zijn strafbaar gesteld 
aansluiting is gezocht bij sinds jaar en dag in het Wetboek van Strafrecht 
voorkomende strafbepalingen, gelijk in de memorie van toelichting (zie blz. 
6-7) is uiteengezet. 

Wij hebben kennis genomen van de beschouwingen van mr. Mols in het 
Nederlands Juristenblad van 26 mei 1984, blz. 621-624, maar achten diens 
stelling dat door het wetsontwerp «de rechtszekerheid in onaanvaardbare 
mate geweld (wordt) aangedaan omdat de delictsomschrijving per definitie 
vaag en veelomvattend is» een petitio principii. Ook de term «preventief 
strafrecht» laten wij gaarne voor rekening van deze auteur. 

Het verdere betoog van mr. Mols komt er, toegespitst op het onderhavige 
wetsontwerp, op neer dat gedragingen (voorbereidingshandelingen) 
zouden worden strafbaar gesteld zonder dat het gedrag als zodanig als 
strafwaardig wordt ervaren, ten einde via het materiële recht de bevoegd-
heden uit het procesrecht te kunnen activeren. Bij de bedoelde gedragingen 
zou het «vaak gaan om gewone algemeen aanvaarde en dagelijkse gedra-
gingen», om «gedragingen die a. in het algemeen volstrekt normaal en niet 
crimineel zijn, en b. in een verwijderd verband staan met een delict».... 

Het is ons onduidelijk hoe kan worden betoogd, dat de in het wetsontwerp 
strafbaar gestelde voorbereidingshandelingen kunnen worden gekwalifi-
ceerd, gelijk hier gebeurt, als «volstrekt normale» en «dagelijkse» gedragin-
gen. Het wetsontwerp verlangt immers met zoveel woorden dat de bedoelde 
gedragingen gepleegd worden om in de Opiumwet strafbaar gestelde 
misdrijven (handel in drugs met onaanvaardbaar risico) voor te bereiden of 
te bevorderen. Zoals ook in de memorie van toelichting (blz. 12) is betoogd, 
zijn de in het nieuwe artikel 10a omschreven gedragingen pas dan strafbaar, 
indien bij de dader opzet heeft bestaan. Aankoop van een voor heroïnetrans-
port bestemde auto is dus, anders dan in het bedoelde artikel in het 
Nederlands Juristenblad wordt gesuggereerd, voor strafbaarheid niet 
voldoende; die strafbaarheid is er alleen wanneer de koper weet of ernstige 
reden heeft om te vermoeden dat de auto bestemd is voor heroïnetran-
sporten, hetzij door hemzelf hetzij door derden. De bona fide koper gaat 
vrijuit. 

Wat het onderscheid tussen voorbereidingshandelingen en samenspan-
ning betreft, moge behalve naar de uiteenzetting in de memorie van 
toelichting (blz. 5-6) ook worden verwezen naar die in de memorie van 
antwoord (blz. 9-12). Wij menen dat deze uiteenzetting concludent is. 

Zoals uit het voorgaande volgt, kunnen wij niet het standpunt van de 
leden van deze fractie onderschrijven, dat de voorgestelde strafbepaling op 
een groot aantal mensen van toepassing zal zijn. In de eerste plaats is er 
het opzetvereiste dat hierboven ter sprake kwam. In de tweede plaats 
wordt door de aard van de strafbaar gestelde gedragingen de kring van 
mogelijk verdachte personen eng getrokken. Die gedragingen kunnen zijn: 

- 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. 
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Wij menen dat door een en ander de delictsomschrijving zo strikt is 
bepaald als mogelijk was. 

Wat de beschouwingen van de Adviescommissie Strafrecht van de 
Nederlandse Orde van Advocaten over het wetsontwerp betreft, merken 
wij allereerst op, dat tal van onderwerpen die in het advies van de Neder-
landse Orde ter sprake zijn gebracht, reeds een behandeling hebben 
gekregen in de memorie van antwoord. Beide stukken zijn namelijk vrijwel 
gelijktijdig verschenen (het advies van de Orde op 25 juni 1984, de memorie 
van antwoord op 28 juni 1984). Aangezien de Adviescommissie Strafrecht 
bij het schrijven van haar commentaar nog alleen de beschikking had over 
het wetsontwerp, met de memorie van toelichting en het voorlopig verslag, 
is dit commentaar voor een belangrijk deel achterhaald door onze in de 
memorie van antwoord gegeven uiteenzetting. 

Het betoog van de Adviescommissie Strafrecht komt erop neer dat het 
wetsontwerp de uiting is van een streven waarbij aan het opsporingsapparaat 
«vergaande strafprocessuele bevoegdheden» worden toegedeeld; aldus 
zou een ontwikkeling worden voortgezet en gestimuleerd «die in toene-
mende mate de rechtspositie van de verdachte, en in het verlengde 
daarvan de positie van de raadsman in het strafproces verkleint». In dit 
verband worden enkele kwesties ter sprake gebracht als het vraagstuk van 
de anonieme getuigen en dat van de undercover-agent waarop thans een 
aparte commissie studeert, het gerechtelijk vooronderzoek tegen een 
onbekende verdachte, het instellen van telefoontap tegen onbekenden en 
de raadsman bij het politieverhoor. Hoe belangwekkend de beschouwingen 
van de Adviescommissie over deze onderwerpen op zichzelf ook mogen 
zijn, zij zijn voor de beoordeling van het wetsontwerp niet van onmiddellijk 
belang. Wat de eigenlijke inhoud van het wetsontwerp betreft, betoogt de 
Adviescommissie dat het strafbaar stellen van voorbereidsingshandelingen 
bij opiumdelicten niet noodzakelijk zou zijn en dat zodanige strafbaarstelling 
niet goed in het stelsel van het Wetboek van strafrecht zou passen, omdat 
voor poging begin van uitvoering is vereist en afzonderlijke voorbereidings-
handelingen alleen strafbaar zijn gesteld ter zake van bijzondere ernstige 
hoofddelicten. 

Deze redenering komt ons niet erg overtuigend voor, aangezien wij de 
handel in verdovende middelen met onaanvaardbaar risico en de financie-
ring van die handel in tegenstelling tot de mening die de adviescommissie 
blijkbaar is toegedaan juist wel als een bijzonder ernstig hoofddelict 
beschouwen, waar afzonderlijk strafbaarstelling van voorbereidingshande-
lingen op zichzelf zeker geoorloofd is zonder dat zich daaraan de gevolg-
trekking laat verbinden «dat de rechtsbescherming van de individuele 
burger wordt geminimaliseerd ten behoeve van een slagvaardig justitieel 
optreden». Dat in de praktijk aan deze strafbaarstelling behoefte bestaat 
- dit geldt ook voor de in het wetsontwerp voorgestelde uitbreiding van 
rechtsmacht - achten wij voldoende aangetoond. De in het stuk van de 
Adviescommissie uitgesproken vrees dat bij aanvaarding van het ontwerp 
ernstige gevolgen voor de kwaliteit van de strafrechtspleging te duchten 
zijn, achten wij van elke grond ontbloot. 

Wij hebben een- en andermaal betoogd dat het niet in onze bedoeling 
ligt ook bij andere (ernstige) misdrijven voorbereidingshandelingen 
strafbaar te stellen omdat wij met de Adviescommissie van mening zijn 
dat, mede in verband tot de leerstukken van poging en deelneming, het 
door het strafrecht beheerste voorterrein dan te sterk wordt uitgebreid. Wij 
beschouwen het echter volkomen verantwoord dit wel te doen voor de 
voor het leven en de gezondheid van talloze jonge mensen zo funeste 
handel in heroïne en andere drugs met onaanvaardbaar risico. 

Ten slotte stellen wij nog eens met nadruk dat, anders dan in de nota van 
de Adviescommissie wordt gesuggereerd, de strafbaarstelling van bepaalde 
gedragingen in het voorbereidingsstadium op zichzelf de rechtspositie van 
de verdachte in geen enkel opzicht aantast. Hij heeft als elke andere 
verdachte recht op de juridische bijstand die in het Wetboek van Strafvor-
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dering voor de verdachte is voorzien; de bevoegdheden en strafprocessuele 
waarborgen die een verdachte toekomen, komen ook de verdachte van de 
in het wetsontwerp strafbaar gestelde gedragingen toe. In de bewijslast die 
op het OM rust wordt geen wijziging gebracht; zo zal, gelijk hiervoor reeds 
is betoogd, aan de rechter aannemelijk moeten worden gemaakt, dat bij de 
verdachte de opzet heeft bestaan om de handel in drugs met onaanvaardbaar 
risico voor te bereiden of te bevorderen. 

Wat de gevolgen van het wetsontwerp voor de capaciteit van het 
gevangeniswezen en de werklast van politie en justitie betreft, zijn de 
voorstellen het resultaat van een zorgvuldige afweging. Wij hebben de 
verwachting dat vele transacties in de kiem kunnen worden gesmoord 
doordat het tijdstip van aanhouding naar voren kan worden verschoven. 
Het is immers duidelijk dat indien de groothandel kan worden aangepakt in 
een vroeg stadium de behoefte om in een later stadium op te treden tegen 
wellicht vele kleine handelaren afneemt naarmate de handel «opdroogt». 
Vanuit dit gezichtspunt beschouwd zou het wetsontwerp een positief effect 
kunnen hebben op de capaciteit van het gevangeniswezen en de werklast 
van de politie en justitie. Een gunstig effect op de werklast zal ook hebben 
de omstandigheid dat thans gemakkelijker kan worden opgetreden tegen 
hen die bij de handel in drugs met onaanvaardbaar risico betrokken zijn, 
waar dat bewijs nu veelal niet of pas na een zeer omslachtig opsporings-
onderzoek te leveren is. 

In het kader van deze zorgvuldige afweging paste ook dat de vrijheidsstraf 
die in het wetsontwerp is bedreigd wel zwaar is (namelijk maximaal zes 
jaar) maar minder zwaar dan de vrijheidsstraffen die voor het voltooide 
delict in de huidige Opiumwet zijn bedreigd, te weten ten hoogste acht en 
twaalf jaar. Aanhouding en veroordeling van de verdachte in een vroeg 
stadium, zullen er dus toe kunnen leiden dat met een minder zware 
vrijheidsstraf kan worden volstaan dan nu veelal in het stadium van het 
voltooide delict pleegt te worden opgelegd. De mogelijkheid, die het 
wetsontwerp daarnaast opent om geldboeten tot maximaal een miljoen 
gulden op te leggen, nog afgezien van de sanctie van verbeurdverklaring, 
ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel enz., geeft tevens 
de gelegenheid de verdachte zeer gevoelig in zijn vermogen te treffen. 

Voor zover de leden van de V.V.D. fractie verwacht hadden in de memorie 
van antwoord een exacte, in getallen en percentages uitgedrukte, berekening 
van de effecten van dit wetsontwerp voor de praktijk aan te treffen, moeten 
wij hen teleurstellen. Een dergelijke berekening is bij vrijwel geen enkel 
wetsontwerp waarbij strafsancties in het leven worden geroepen, te geven. 
Wel is een evaluatie achteraf mogelijk. Wij zijn bereid die op gezette tijden 
aan de Staten-Generaal over te leggen, zodat aan de hand daarvan kan 
worden bezien of een bijstelling van de wet onder bepaalde omstandigheden 
nodig of wenselijk is. 

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de V.V.D.-fractie, dat 
de memorie van antwoord de indruk gaf dat met de rapportage over de 
anonieme getuige tevens aan de toezegging over de kwestie van de 
undercover-agent zou zijn voldaan, merkt de eerste ondergetekende het 
volgende op. Het Openbaar Ministerie heeft op dit ogenblik de problematiek 
van de infiltranten in onderzoek. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan 
de undercover-agent. Naar verwachting zal dit onderzoek in de loop van het 
jaar 1985 gereed komen. Gelet op dit gegeven heeft de eerste ondergete-
kende voorshands geen aanleiding gevonden de commissie-Remmelink te 
vragen specifiek te rapporteren over de problematiek van het werken met 
de undercover-agent. Wel ligt het op het terrein van deze commissie zich in 
te laten met de strafprocessuele aspecten van het gebruik van undercover-
agents, voor zover dezen uit veiligheidsoverwegingen tegenover de rechter 
aanspraak maken op anonimiteit. Nu in de praktijk het gebruik maken van 
undercover-agents bij de opsporing met inachtneming van de door de 
Hoge Raad gegeven jurisprudentie en in nauw overleg met het Openbaar 
Ministerie geschiedt, waarbij telkens de rechtszekerheid van de burger en 
de veiligheid van de opsporingsambtenaar/undercover-agent voorop 
staan, ziet de eerste ondergetekende voorshands geen redenen het 
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Openbaar Ministerie te verzoeken af te zien van het toepassen van deze 
opsporingsmethode. 

De leden van de V.V.D.-fractie die zich enerzijds beducht toonden voor de 
effecten van het wetsontwerp op de capaciteit van het gevangeniswezen, 
bepleitten anderzijds een verhoging van de op het ontworpen delict 
bedreigde vrijheidsstraf. Wij hebben in de memorie van toelichting (blz. 14) 
en de memorie van antwoord (blz. 10-11, 18) uiteengezet waarom het ons 
gerechtvaardigd voorkomt een verschil in strafmaat voor de vrijheidsstraf 
aan te brengen, nu het gaat om de bestraffing van voorbereidingshandelin-
gen en niet van het voltooide delict. Een van onze overwegingen is geweest 
dat rekening moet worden gehouden met de beperkte capaciteit van het 
gevangeniswezen. Verhoging van de vermogenssancties in het wetsontwerp 
leek ons aangewezen, omdat dit voor de capaciteit van het gevangeniswezen 
geen verschil maakt, terwijl juist met de groothandel in drugs vaak enorme 
bedragen zijn gemoeid. 

Wij hebben de beschouwingen van de leden van de D'66-fractie met 
belangstelling gelezen. Wij menen die beschouwingen, zeker na de hiervoor 
gegeven uiteenzettingen, grotendeels voor kennisgeving te mogen aanne-
men. Het is juist dat een reeds verslaafde gebruiker anders dan de potentiële 
gebruiker zich niet door hogere prijzen van het produkt zal laten afschrikken. 
Het wetsontwerp richt zich dan ook niet primair op de categorie van de 
verslaafde gebruiker, maar beoogt de handel in en het gebruik van verdo-
vende middelen met onaanvaardbaar risico te ontmoedigen in die gevallen 
waarin de ontmoediging nog efffect kan hebben. Ook indien er wel buiten-
landse gegevens met betrekking tot het eventueel terugdringen van de 
handel in verdovende middelen door middel van strafbaarstelling van 
samenspanning dan wel voorbereidingshandelingen, bekend zouden zijn 
geweest, moet de betekenis daarvan niet worden overschat. Niet minder 
belangrijk zijn het justitiële klimaat in het desbetreffende land, de intensiteit 
van de opsporing en repressie, de aanvoerlijnen die voor verdovende 
middelen naar het desbetreffende land bestaan enz. 

Aan onze uiteenzettingen over de juridische aspecten van het wetsontwerp 
in de memorie van toelichting en memorie van antwoord hebben wij niets 
meer toe te voegen. Wij menen dat die uiteenzettingen duidelijk zijn. Wij 
verwijzen in dit verband nog naar onze beschouwingen op de vragen van 
de leden van de V.V.D.-fractie in het eindverslag. Aan een regelmatige 
evaluatie van de werking van de strafbepalingen zijn wij gaarne bereid 
medewerking te verlenen. Het verheugt ons, dat de leden van de fractie 
van D'66 bereid zijn hun bezwaren tegen het wetsvoorstel minder zwaar te 
laten wegen nu het voorstel zich vooral richt tegen de organisatoren en 
financiers van de handel in drugs met onaanvaardbaar risico. 

De leden van de P.S.P.-fractie verwijzen wij naar ons antwoord aan de 
leden van de V.V.D.-fractie. Wij zijn daarin uitvoerig ingegaan op het 
commentaar van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde 
van Advocaten. Bij de dader moet wel degelijk opzet hebben bestaan om 
de in artikel 10, derde en vierde lid, van de Opiumwet bedoelde misdrijven 
voor te bereiden of te bevorderen. «Oogmerk» (naaste doel) is een ver-
scherping van het opzetvereiste dat bij de meeste in het Wetboek van 
Strafrecht omschreven (ook ernstige) misdrijven niet wordt verlangd, 
omdat anders onoverkomelijke bewijsproblemen dreigen te ontstaan. Er is 
dus geen sprake van dat het wetsontwerp op dit punt afwijkt van het 
systeem van het Wetboek van Strafrecht. Men zie verder de uiteenzetting 
op blz. 12 van de memorie van toelichting. Dat het wetsontwerp en de in 
het commentaar beschreven opsporings- en vervolgingspraktijken een 
doorbreking zouden inhouden van de «equality of arms» kunnen wij, mede 
in het licht van de rechtspraak over het onrechtmatig verkregen bewijs 
zoals die zich de laatste jaren ontwikkeld heeft, niet inzien. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

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