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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht inzake algemene strafbaar–
stelling van voorbereidingshandelingen.

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 16 september 1991 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het

Wetboek van Strafrecht te wijzigen met betrekking tot de regeling van de
strafbare poging en aan te vullen met algemene bepalingen omtrent de
strafbaarheid van voorbereidingshandelingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van Titel IV van het Eerste Boek komt als volgt te luiden:
Poging en voorbereiding
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Het eerste lid van artikel 45 komt als volgt te luiden:

Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader
zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.

Artikel 46 wordt vervangen door:

1. Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is
strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen, gelden of
andere betaalmiddelen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen
kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van dat misdrijf verwerft,
vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft.

2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij
voorbereiding met de helft verminderd.

3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is
gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste tien jaren.

4. De bijkomende straffen zijn voor voorbereiding dezelfde als voor
het voltooide misdrijf.

Na artikel 46 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 46a

Poging om een ander door een der in artikel 47, eerste lid onder 2e,
vermelde middelen te bewegen om een misdrijf te begaan, is strafbaar,
met dien verstande dat geen zwaardere straf wordt uitgesproken dan ter
zake van poging tot het misdrijf of, indien zodanige poging niet strafbaar
is, terzake van het misdrijf zelf kan worden opgelegd.

Artikel 46b

Voorbereiding noch poging bestaat indien het misdrijf niet is voltooid
tengevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk.

Artikel 77ii komt als volgt te luiden:

De straffen en maatregelen zijn voor poging en voorbereiding dezelfde
als voor het voltooide misdrijf.

Artikel 78 komt als volgt te luiden:

Waar van misdrijf in het algemeen of van enig misdrijf in het bijzonder
gesproken wordt, wordt daaronder medeplichtigheid aan, poging tot en
voorbereiding van dat misdrijf begrepen, voorzover niet uit enige
bepaling het tegendeel volgt.
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Artikel 134bis vervalt.

H

In artikel 282, eerste lid, wordt, in plaats van «zeven jaren en zes
maanden» gelezen: «acht jaren».

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 129 komt als volgt te luiden:

Waar van misdrijf in het algemeen of van enig misdrijf in het bijzonder
gesproken wordt, wordt daaronder medeplichtigheid aan, poging tot en
voorbereiding van dat misdrijf begrepen, voorzover niet uit enige
bepaling het tegendeel volgt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 268, nrs. 1-2


