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1. Inleiding

Van vele zijden zijn signalen gekomen over de toeneming van zware
criminaliteit en de wijziging van het karakter van deze criminaliteit. In het
rapport van de Werkgroep bestrijding zware georganiseerde criminaliteit
(rapport van november 1987) wordt de toename van de zware, georgani–
seerde, bovenlokale criminaliteit beschreven. Een van de kenmerken van
deze criminaliteit is haar planmatigheid. De werkgroep Justitie-Banken
heeft in het rapport overvallencriminaliteit ( 's-Gravenhage, 16 februari
1988) een analyse gegeven van een bepaalde vorm van zware crimina–
liteit, namelijk het overvallen van banken. De werkgroep concludeert dat
nieuwe methoden moeten worden ontwikkeld ter bestrijding van deze
criminaliteit. Recentelijk bracht het WODC een gedeelte van de boven–
lokale misdaadmarkt in beeld (Misdaadondernemingen, ondernemende
misdadigers in Nederland, 's-Gravenhage, augustus 1990). Het
onderzoek beschrijft de georganiseerde handel in verboden goederen
(verdovende middelen, afvalstoffen) en de bedrijfsmatige misdaad
(bedriegelijke beleggingen met internationale kredieten, witwassen van
zwart geld enz.). Het typeert de bovenlokale misdaadmarkt als bijzonder
wendbaar en de misdaadorganisaties als sterk persoonsgebonden,
afhankelijk van de «patroon» die de organisatie op poten zette. Op beide
publikaties kom ik hieronder terug.

Mijn ambtsvoorganger heeft in het verslag inzake de ontvoering van de
heer G.J.Heijn ( Kamerstukken II, 1987-1988, 20399, nrs. 1-2) uiteen–
gezet waarom de wetgever in uitbreiding van het wettelijk instrumen–
tarium bij ontvoeringen met afpersing (gijzeling) diende te voorzien.
Gedacht werd hierbij in het bijzonder aan de strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen voor bepaalde strafbare feiten van zeer
ernstige aard. Daarnaast stond mijn ambtsvoorganger nog een tweetal
voorzieningen voor ogen, te weten: enerzijds het wetsvoorstel tot
uitvoering van het op 14 december 1973 te New Yorktot stand gekomen
Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van misdrijven tegen
internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten (Trb.
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1981, 69), en van het op 17 december 1979 te New York tot stand
gekomen Verdrag tegen het nemen van gijzelaars (Trb. 1981, 53) en
anderzijds het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht
en het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter
verruiming van de mogelijkheid tot toepassing van de maatregel van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermo–
genssancties. Het eerste voorstel heeft reeds kracht van wet gekregen
(Wet van 19 mei 1988 Stb. 276); het tweede voorstel is op 5 april jl. bij
de Tweede Kamer ingediend ( Kamerstukken II 1989-1990, 21 504, nr.
1-2).

2. De werkgroep straf baarsteliing van voorbereidingshande–
lingen

Ter bestudering van de vraag inzake de mogelijkheid van strafbaar–
stelling van voorbereidingshandelingen stelde mijn voorganger bij besluit
van 24 juni 1988 een werkgroep in onder voorzitterschap van Prof. Mr.
Th. W. van Veen. Deze kreeg tot taak te bezien of het aangewezen was
de voorbereidingshandelingen bij bepaalde misdrijven strafbaarte
stellen. Reeds op 31 oktober 1988 bracht de werkgroep rapport uit. Het
rapport voorziet in een tweetal zelfstandige strafbaarstellingen van
voorbereidingsdaden, in de vorm van strafbepalingen die aan met name
genoemde delictsomschrijvingen uit het Tweede Boek van het Wetboek
van Strafrecht moeten worden toegevoegd.

Allereerst stelt de werkgroep voor aan de artikelen 288, 289, 303 en
312 van het Wetboek steeds de navolgende bepaling toe te voegen:

«Degene die om het feit, als bedoeld in het ... lid te plegen,
voorwerpen, vervoermiddelen of gegevens, vastgelegd op een gegevens–
drager aanwezig heeft, die zijn bestemd tot het plegen van dat feit,
wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste ... jaren of een
geldboete van de ... categorie.»

Voorts stelt de werkgroep voor aan de artikelen 282a en 317 van het
Wetboek de bepaling toe te voegen:

«Degene die om het feit, als bedoeld in het... lid te plegen,
voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gegevens, vastgelegd op een
gegevensdrager of ruimten aanwezig heeft, die zijn bestemd tot het
plegen van dat feit, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste ... jaren of een geldboete van de ... categorie.»

De werkgroep erkent enerzijds principieel de noodzaak van de straf–
baarheid van voorbereidingshandelingen ten aanzien van de zoëven
genoemde bovenlokale en planmatige criminaliteit. In die gevallen kan de
politie het uit oogpunt van maatschappijbeveiliging zeer vaak niet laten
aankomen op een «begin van uitvoering» in de zin van het huidig artikel
45 Sr van het criminele voornemen. Zij verhindert de realisering van de
plannen, door te laten merken dat de voornemens bij de politie bekend
zijn. Het preventief effect daarvan - aan repressie komt men in deze
gevallen uit de aard der zaak niet toe - is op de langere termijn echter
gering omdat de ervaring leert dat de gewaarschuwden niet van verder
crimineel gedrag afzien doch - binnen een vaak «verbeterde» planning -
een ander object zoeken. De door de politie stukgemaakte zaak functio–
neert dus slechts als criminaliteitsverschuivend en zelfs - in een aantal
gevallen - als een generale repetitie voor een daadwerkelijke uitvoering
waarbij meer succes is verzekerd. Deze zienswijze van de werkgroep
onderschrijf ik geheel. Zij wordt gesteund door de bevindingen vervat in
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het in de inleiding genoemd WODC-onderzoek en eveneens door de
hieronder ad 4.a te bespreken evaluatie van de Regionale Samenwer–
kende Recherche Regio Noord-Brabant oost. De bovenlokale misdaad–
markt is in staat buitengewoon flexibel te reageren op de preventieve
interventie van politiezijde. De misdaadondernemer heeft vrijwel onmid–
dellijk een uitwijkmogelijkheid naar een ander marktsegment, naar
andere klanten of opdrachtgevers, naar andere handelswaar of andere
diensten. Na verloop van tijd kan de organisatie weer terugstromen naar
de bedding, destijds verlaten wegens het optreden van de politie en
opnieuw actief worden. De eerdere «mislukking» wordt als bedrijfsverlies
afgeboekt voorzover zij niet verhaald wordt op de uitvoerder.

Anderzijds ducht de werkgroep van een algemene strafbaarstelling van
de voorbereidingshandeling een te vergaande en zelfs onnodige inbreuk
op de grondgedachte van ons Wetboek van Strafrecht, te weten: dat het
bij strafbare feiten niet primair om planning, maar om handelingen of
gedragingen moet gaan. Deswege redigeerde zij het voorgestelde op een
wijze die aansluit bij de redactie van het tweede lid van artikel 96 van het
Wetboek. Daarin worden zeer bepaalde voorbereidingshandelingen tot
een beperkt aantal staatkundige misdrijven zelfstandig strafbaar gesteld.

Ik kan de vrees van de werkgroep niet delen. Het komt mij voor dat het
geheel afhankelijk is van de concrete redactie van de strafbepaling,
waarin de algemene strafbaarheid van de voorbereiding tot misdrijf is
geregeld, of zich zulk een systeembreuk met de geldende algemene
strafbaarheidsleer voordoet. Indien in een dergelijke bepaling nauwkeurig
wordt voorzien in een aantal objectieve en objectiveerbare bestanddelen
- bij dit laatste denk ik mede aan de schuldvormen - blijft de aansprake–
lijkheid beperkt. Het grondidee dat het strafrecht slechts reageert tegen
uiterlijke handelingen en alszodanig ultimum remedium is wordt niet
aangetast. Dit wordt gewaarborgd indien een dergelijke bepaling zoveel
mogelijk spoort met de terminologie van het huidige artikel 45 waarin de
strafbare poging wordt geregeld. Ook dit artikel vestigt thans strafrechte–
lijke aansprakelijkheid in een voorfase.

Buitendien heb ik nog een ander principieel bezwaar tegen de
voorstellen van de werkgroep. Zij brengt de voorbereidingshandeling,
waarvan zij erkent dat het in wezen een onvolkomen delictsvorm
oplevert, wetstechnisch onder in zelfstandige delictsomschrijvingen in
het Bijzonder Deel van het Wetboek. Dit heeft tengevolge dat de actie–
radius van die strafbaarstellingen andermaal uitgebreid kan worden via
de bepalingen uit het Algemeen Deel op het stuk van de deelneming en
de poging. In het stelsel van de werkgroep is niet uitgesloten dat, via
artikel 45 van het Wetboek, poging tot het delict, voorzien bij de aan de
artikelen 288, 289, 303 en 312 van het Wetboektoe te voegen straf–
baarstelling ook nog eens strafrechtelijke aansprakelijkheid oplevert.
Deelneming aan zulk een poging zou eveneens strafbaarheid kunnen
opleveren. Dit gaat te ver. Indien principieel de strafwaardigheid van de
voorbereidingshandeling wordt erkend, dient zulks plaats te vinden in het
Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht, waar ook de overige
uitbreidingen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid - anders dan voor
het door een enkel persoon begaan voltooid delict - hun plaats hebben
gevonden. Duidelijk dient aanstonds te zijn dat de strafrechtstoepasser
te maken heeft met een onvolkomen delictsvorm, waarvan de reikwijdte
en betekenis geheel accessoir zijn ten opzichte van de eigenlijke ver–
bodsnormen van de zelfstandige delictsomschrijvingen uit Boek II van
het Wetboek van Strafrecht en, via artikel 91 van dat Wetboek, ook,
indien nodig, uit de Bijzondere Strafwetten voorzover daarbij misdrijven
in het leven geroepen worden.
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1 T. J. Noyon en G. E. Langemeijer, Het
Wetboek van Strafrecht, 7de druk, bewerkt
door J. Remmelink, Arnhem, aantekening 12
ad artikel 45 Sr supplement 2.
2 Noyon, Langemeijer, Remmelink, a.w.,
aantekening 2 ad artikel 134bis Sr
supplement 44.

Het voorliggend ontwerp voorziet in een dergelijke opzet en redactie.
Het kent een zeer beperkte strafbaarheid voor voorbereidingshande–
lingen, zij het voor een open verzameling van delicten op misdrijfniveau.
Voorts voorziet het in een stroomlijning van de huidige strafbaarheid
voor onvolkomen delictsvormen, zonder hier de grenzen van de aanspra–
kelijkheid ten principale te verleggen Zo stelt het voor in artikel 45 het
negatieve bestanddeel dat dogmatisch bekend staat als «het ontbreken
van vrijwillige terugtred»1 en dat het OM praktisch allerlei stel– en bewijs–
moeilijkheden berokkent te schrappen en het uitblijven van delictsvol–
tooiing door toedoen of mede door toedoen van de dader als algemene
grond van straffeloosheid op te nemen aan het eind van Titel IV van Boek
I, gewijd als deze is - in de ontworpen redactie - aan alle onvolkomen
delictsvormen. Het betreft hier geen strafuitsluitingsgrond in eigenlijke
zin, maar een rechtsgrond om de betrokkene rechtens niet meer als
«dader» aan te merken. Dit is in de voorgestelde redactie tot uitdrukking
gebracht door te bepalen dat bij een vrijwillige terugtred door de dader
geen strafbare voorbereiding of poging voorhanden is. De redactie is
ontleend aan het derde lid van artikel 261 van het Wetboek van Straf–
recht, waar een vergelijkbare grond tot uitsluiting van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid is neergelegd ten aanzien van het misdrijf van «smaad»
of «smaadschrift». Daar is bepaald dat noch smaad noch smaadschrift in
strafrechtelijke zin bestaan voorzover de dader heeft gehandeld tot
noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen menen dat
het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telast–
legging eiste. Aldus wordt duidelijk dat op een op smaad of smaadschrift
toegespitste telastelegging geen sprake kan zijn van enig strafrechtelijk
daderschap in de in dit derde lid weergegeven gevallen. Gelet op het
bepaalde bij artikel 50 van het Wetboek van Strafrecht is hier dus sprake
van een objectieve grond van uitsluiting van de aansprakelijkheid die ook
toegerekend moet worden aan ieder van de deelnemers. Die zelfde
consequentie ware ook te trekken ten aanzien van het bepaalde bij het
thans voorgestelde artikel 46b. Bij de strafuitsluitingsgronden - die het
strafrechtelijk daderschap in tact laten - is de geijkte redactie daaren–
tegen: «Niet strafbaar is hij die ...». Men zie ondermeer de artikelen 39
tot en met 43 van het Wetboek van Strafrecht. Met die woorden drukt de
wet, volgens het in het strafrecht gangbare taaleigen, duidelijk uit dat er
enerzijds wel een «dader» is aan wie een «feit» toe te rekenen is maar
dat deze alsnog - wegens rechtvaardiging of uitsluiting van de schuld -
niet strafbaar zijn. Dat is, in de voorgestelde regeling van de straffe–
loosheid bij voorbereiding en poging bij gebleken vrijwillige terugtred,
juist niet het uitgangspunt van de wet. Bij vrijwillige terugtred is er niet
langer sprake van een «feit» in de rechtsorde dat primaire rechtsgrond is
voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Treedt de voorbereider vrijwillig
terug - door te bewerken dat uitgesloten is dat met behulp van zijn
voorbereidingshandelingen het aanvankelijk beogde misdrijf nog begaan
wordt - dan is het wederrechtelijkheidsgehalte van zijn daad zo gering
dat een strafrechtelijke reactie onmogelijk behoort te zijn. Verder wordt
in het voorstel art. 134bis geschrapt uit het Wetboek en worden de straf–
baarstellingen uit die bepaling overgebracht naar een nieuw artikel 46a.
Art. 134bis bevat, volgens de staande dogmatiek en jurisprudentie2 geen
eigenlijke delictsomschrijving maar slechts een regeling van aansprake–
lijkheid wegens «poging tot uitlokking» en «poging tot doen plegen». In
het licht van evengemelde bezwaren tegen de voorstellen van de
werkgroep voorbereidingshandelingen ligt het voor de hand de wetssys–
tematische consequenties te trekken en ook de regeling van deze
voorbereidingshandelingen, in het belang van de rechtszekerheid, te
fixeren in het Algemeen Deel van het Wetboek.
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3 G. A. van Hamel, Inleiding tot de studie
van het Nederlandsche strafrecht, 4de druk,
bewerkt door J. V. van Dijck, Haarlem/
's-Gravenhage, p.187.
' Noyon, Langemeijer, Remmelink, Het
Wetboek van Strafrecht, a.w., aantekening
12 ad artikel 51 Sr supplement 57.

3. Het huidige strafrecht

Het gedachtengoed als zodanig is strafrechtelijk vrij. Cogitationis
poenam nemo patitur (letterlijk: voor denken kan niemand aan
bestraffing bloot gesteld worden). Fuers Denken kann man Keinen
henken. Alle klassieke, door de eeuwen gepolijste adagia die aan het
zelfde principe van beperking der staatsmacht uitdrukking geven. Slechts
de op een bepaalde tijd en plaats verrichte gedraging met bijbehorende
omstandigheden, te rubriceren onder een wettelijke delictsomschrijving,
dient onderwerp te zijn van strafrechtelijke interventie. Dat deze
«gedraging» niet moet worden gedefinieerd als een «gewilde spierkrach–
telijke beweging», zintuigelijk waarneembaar en tastbaar - zoals de
oudere schrijvers leren3 - behoeft nauwelijks betoog. Het strafrecht
reageert steeds vaker op menselijke daden, waarbij het lichamelijke
aspect alszodanig geen enkele rol meer speelt. Bij de actuele rechtstoe–
passing wordt het daderschapsbegrip gehanteerd als een van de toere–
keningscriteria die bij de uiteindelijke strafbaarheid een rol spelen: is er
bij de aansprakelijke sprake van een zodanig uiterlijk kenbare opstelling,
dat het redelijk is een door de wet geïncrimineerde toestand aan hem toe
te rekenen. Die «opstelling» wordt dan vertaald als «gedraging» zonder
dat daartoe nodig is dat de «dader» via zijn «beweegzenuwen» een
blijvende verandering in de historische werkelijkheid heeft veroorzaakt,
zoals in het oorspronkelijk stelsel van de strafwetgever van 1881 onont–
beerlijk was. Ik noem hier de talloze omissiedelicten, waarbij zuivere
nalatigheid de rechtsgrond voor de strafrechtelijke reactie is. Men denke
aan de vormen van steunfraude, strafbaar ex artikel 225 van het
Wetboek, waarbij de dader nalaat op het bijstandsformulier in te vullen
dat hij inkomsten uit arbeid of uit anderen hoofde heeft. Men denke ook
aan het delict ex artikel 68 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,
waarbij voor de aansprakelijkheid volstrekt irrelevant is wie feitelijk de
aangifte onjuist heeft ingevuld en opgemaakt - de ervaring leert dat dit
vaak een ander is dan de eigenlijke aangifteplichtige. Ik herinner aan het
functioneel daderschap, waarbij het strafrecht aanknoopt bij de
maatschappelijke functie van iemand om handelingen van anderen aan
de functionaris, als strafbare dader, toe te rekenen. Art. 3 van de Rijtij–
denwet 1936 rekent het feit, dat een bestuurder van een vrachtauto
heeft gereden in dienstbetrekking zonder tachograaf in de cabine, toe
aan de werkgever die «geacht» wordt dat feit te hebben gepleegd. Het
functionele delict speelt een belangrijke rol in de bijzondere
sociaal-economische ordeningswetgeving. De strafrechtelijke aansprake–
lijkheid van de rechtspersoon, erkend in artikel 51 van het Wetboek van
Strafrecht, is logisch sluitstuk van deze ontwikkeling, waarbij het dader–
schap wordt verintellectualiseerd, evenals de strafbaarheid van hen die
tot de aan de rechtspersoon toerekenbare daad opdracht hebben
gegeven of daartoe leiding gaven, hetgeen - zoals in de jurisprudentie
ook aangenomen is - ook door nalaten kan geschieden". Dergelijke
vormen van strafbaarheid tasten de vrijheid van het gedachtengoed niet
aan, al ligt de grond van de strafrechtelijke reactie op de keper
beschouwd veeleer in de innerlijke opstelling van de dader dan in zijn
lichamelijkheid.

Het uitgangspunt van de wetgever van 1881 dat voorbereidingshande–
lingen slechts bij hoge uitzondering strafbaar behoren te zijn, is, geheel
in de lijn van evengenoemde ontwikkeling, gaandeweg losgelaten. Bij een
aanzienlijk aantal misdrijven is het verrichten van voorbereidingshande–
lingen in het Bijzonder Deel van het Wetboek reeds strafbaar gesteld. In
dit verband noem ik onder meer, naast het door de meergemelde
werkgroep tot uitgangspunt genomen tweede lid van artikel 96, nog de
artikelen 97, tweede lid, 98a derde lid, 103, 122, 132, 137e, 214, 223,
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234 en 240 alsmede 337 van het Wetboek. In deze strafbaarstellingen
heeft de voorbereidingshandeling technisch het uiterlijk aangenomen van
een zelfstandig delict, waartoe de wetgever steeds het rechtsgoed, dat
aan de delictsomschrijving oorspronkelijk ten grondslag werd gedacht,
heeft uitgebreid. Een zeer bijzondere plaats neemt nog artikel 134bis in.
Hier worden, zoals reeds aangegeven, de «mislukte uitlokking» en het
«mislukt doen plegen» van een misdrijf, eveneens als zelfstandige -
volkomen - delicten strafbaar gesteld. Niettegenstaande deze uiterlijke
dogmatische aankleding gaat het hier om algemene uitbreidingen van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid, terwijl het beoogde delictuele gevolg
geheel is uitgebleven. Van een «begin van uitvoering» in de zin van
artikel 45 van het Wetboek mag hier, wil het strafrecht op basis van dit
artikel kunnen reageren, geen sprake zijn. Daarom bevat het artikel een
hoogst eigenaardige negatieve bijkomende voorwaarde van straf–
baarheid: het OM moet aantonen - en telasteleggen - dat het door de
auctor intellectualis voorgestelde misdrijf of strafbare poging daartoe
niet is gevolgd. Deze vergaande criminalisering van de voorberei–
dingsfase werd in 1923 in het Wetboek ingevoegd: «het enkele feit, dat
men iemand, bij wien anders de gedachte aan een strafbaar feit wellicht
niet zou zijn opgekomen, tot een misdrijf tracht te verleiden, is van zoo
ernstige aard, dat ingrijpen van den strafrechter niet achterwege mag
blijven», aldus de toenmalige Minister van Justitie Heemskerk in de
Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1923-1924, 189, Weekblad
van het Recht 11 091). Het artikel, dusdoende een onvolkomen
delictsvorm introducerend, is natuurlijk in de Titel gewijd aan misdrijven
tegen de openbare orde geheel misplaatst. Het behoort thuis in Titel IV
van het Algemeen Deel. De huidige plaatsing is slechts te verklaren
omdat de aard van het bij dit artikel verboden gedrag de bewindsman
sterk deed denken aan de bij artikel 131 verboden «opruiing». In
aansluiting wijs ik nog op de strafbaarheid van de voorbereidingshan–
deling sui generis bestaande in de deelneming aan een organisatie die
tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, welke handeling verboden
is bij artikel 140 van het Wetboek. De actieradius van dit artikel is
beperkt. De strafbaarstelling is zeker niet aan te wenden om een straf–
baarheid te reconstrueren in al die gevallen waarin twee of meer
personen voorbereidingen treffen ter krenking van een elders door de
strafwet veiliggesteld rechtsgoed. Op de eerste plaats moet immers, wil
aansprakelijkheid ex artikel 140 Sr haalbaar zijn, een «organisatie» via
wettige bewijsmiddelen aantoonbaar zijn. Daarvoor is een bestendig
samenwerkingsverband tussen meer dan twee personen onontbeerlijk.
De deelnemers aan dat verband moeten doelbewust hun betrekkingen
afstemmen op een crimineel doel. Het vervolgens aan de organisatie
toerekenbare wilselement - het oogmerk - moet aantoonbaar gericht zijn
op de verwezenlijking van een meervoud van delicten. Weliswaar behoeft
het niet tot een daadwerkelijk begin van uitvoering van die misdrijven
gekomen te zijn. Maar zonder een dergelijk begin is in het algemeen
nauwelijks bewijsbaar dat de organisatie het begaan van misdrijven
placht te billijken, te aanvaarden en zelfs na te streven.

Tot slot wordt artikel 10a van de Opiumwet nog gememoreerd. Deze
delictsomschrijving is ingevoerd bij de wet van 4 september 1985 (Stb.
495), bevattende de strafbaarstelling van voorbereidings– en bevorde–
ringshandelingen met betrekking tot de handel in verdovende middelen
met een onaanvaardbaar risico. Bij de behandeling van het voorstel van
wet is gezegd dat er geen precedentwerking van mocht uitgaan. Tevens
werd er op gewezen dat het strafbaarstellen van voorbereidingshande–
lingen geen ongewone figuur is in het Wetboek van Strafrecht (Kamer–
stukken II, 1983-1984, 17 975, nr. 5 blz. 8). De voorbereiding van
georganiseerde criminaliteit heeft thans in Nederland dusdanige vormen
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aangenomen dat aan een algemene strafbaarheid van preparatoria, wil
het strafrecht als publiek rechtshandhavingsmechanisme nog geloof–
waardig blijven, niet valt te ontkomen.

4. Het wetsvoorstel

4.a. Achtergronden

Tijdens de fase van voorbereiding van misdrijven staat de politie thans
in het merendeel van de gevallen, nu een algemene strafbaarheid van
voorbereiding tot misdrijf niet bestaat, machteloos. De strafvorderlijke
bevoegdheden van de politie ontstaan volgens de thans geldende
wetgeving pas als van verdenkmg terzake van strafbare poging in de zin
van artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht sprake is. Daartoe is nodig
dat het tot een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf is
gekomen. De sedert jaren gevestigde jurisprudentie hanteert strikt objec–
tieve criteria ter vaststelling of zich een dergelijk begin voordoet. Van het
beoogde misdrijf moet als het ware een fragment zijn verwerkelijkt, met
alle gevaarzetting voor de maatschappij van dien. Deze interpretatie
stemt geheel overeen met de wetsgeschiedenis van artikel 45. In de
Memorie van Toelichting van 1881 werd de strafbare poging
omschreven als «de begonnen maar niet voltooide uitvoering van een
misdrijf» (H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht,
Haarlem 1881, deel I blz. 391). Kon die benadering destijds, toen aan
het spierkrachtelijk bestanddeel van het strafbare feit zeer groot belang
werd gehecht, bevredigend zijn, thans - gelet op de hierboven onder 3
geschetste ontwikkelingen - stemt zij minder overeen met de directe
behoeften van de praktijk en het rechtsgevoel. In zijn arrest van 8
september 1987 NJ 1988, 612 m.nt A.C. 't Hart nam de Hoge Raad
geen begin van uitvoering aan van het voorgenomen misdrijf - te weten:
afpersing, strafbaar ex artikel 317 van het Wetboek - toen twee
personen zich met een auto naar een bank hadden begeven maar het
voertuig nog niet hadden verlaten. De verdachten zaten in een gestolen
auto met verwisselde kentekenplaten. In hun auto hadden zij een dubbel
loops jachtgeweer en een imitatievuistvuurwapen evenals handboeien,
touw en tape om de bankbediende te knevelen. Zij droegen dubbele
kleding en hadden pruiken bij zich die zij later ook opzetten. Zij wachtten
erop dat de bankbediende de bank zou openen. Deze kreeg echter
argwaan en waarschuwde de politie. Na een wilde achtervolging werden
zij door de politie gearresteerd. De Hoge Raad nam geen strafbare
poging aan omdat geen sprake was van een gedraging welke naar haar
uiterlijke verschijningsvorm moest worden beschouwd als te zijn gericht
op voltooiing van het voorgenomen misdrijf. De verwijzing naar de uiter–
lijke verschijningsvorm van de gedraging duidt op een vrij ver gaande
objectivering. Slechts een handelwijze die een aanmerkelijke kans doet
ontstaan op de bij de wet verboden schending van het rechtsgoed heeft
een dergelijke verschijningsvorm. Op 6 juli 1972 werd een winkelier te
Schiedam, die met een grote hoeveelheid geld onderweg was naar zijn
woning in de nacht overvallen en met pistoolschoten om het leven
gebracht. De politie arresteerde de daders kort daarop. Zij was al enige
tijd ervan op de hoogte dat zij een inbraak beraamden en hield hen al
zekere tijd in het oog. Zij kon echter niet strafvorderlijk optreden ter zake
van het voorgenomen misdrijf, zolang de daders daaraan nog niet
begonnen waren. Ik moge voorts verwijzen naar de door de Werkgroep
Voorbereidingshandelingen weergegeven praktijkgevallen, waarin het
dilemma, waarin de politie in deze gevallen steeds weer verkeert, in den
brede wordt geïllustreerd.

Van politiële zijde is recentelijk mijn aandacht gevestigd op een aantal
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eveneens navrante gevallen. Zij zijn vervat in een verslag van de
Regionale Samenwerkende Recherche Regio Noord-Brabant Oost. Het
verslag strekt zich uit over de onderzoeksperiode augustus 1988 tot
februari 1990. Het relateert een onderzoek ingesteld naar een groep
personen waarvan reeds geruime tijd bekend was dat zij zich landelijk
bezighield met het voorbereiden en uitvoeren van gewapende overvallen,
diefstal van voertuigen, inbraak in bedrijfspanden en handel in verdo–
vende middelen. Het hoogtepunt van het opsporingsonderzoek speelde
zich af op 2 december 1988 toen leden van de groep zich opmaakten
een overval te begaan te Tilburg. De verdachten stopten met een bestel–
busje en een auto bij een winkelcentrum. In dit winkelcentrum waren
bankfilialen gesitueerd. Kennelijk waren de verdachten van plan een van
deze filialen te overvallen. Met kettingen waren eerder, op een parkeer–
terrein buiten Tilburg twee spoorbielzen achterin de kofferruimte van de
evengenoemde auto gemonteerd, kennelijk met het doel de pui van het
filiaal te kunnen rammen en zich zo toegang te verschaffen. Die
werkwijze was door de groepsleden, naar de politie gebleken was, reeds
eerder met succes gevolgd. In de laadruimte van de bestelbus was een
motorrijwiel geplaatst opdat de daders zich na de overval, met achter–
lating van de ramauto, uit de voeten zouden kunnen maken - eveneens
een methode die eerder vruchtdragend was gebleken. Het ramvoertuig
was geparkeerd bij de kennelijk voorgenomen plaats van de overval met
de achterzijde van het voertuig in het struikgewas, zulks met het duidelijk
oogmerk om de opvallende constructie van de spoorbielzen, die een
eindje buiten de laadruimte staken, aan het oog van eventuele passanten
te onttrekken. In combinatie met de eerdere observaties van politiële
zijde en de concrete waarnemingen die de opsporingsambtenaren ter
plaatse deden met betrekking tot de handelwijzen van de daders, kon
deze bielzenconstructie geen ander doel hebben dan het volvoeren van
een bankoverval op de wijze, die reeds eerder met vrucht was betracht.
Uitgesloten moest worden geacht, gelet op wat de redelijke ervaring kan
leren met betrekking tot de kennelijke strekking van het menselijk
handelen, dat deze constructie toevalligerwijs een geheel andere
bestemming had dan het rammen van de pui van een te beroven
bankgebouw. De motor werd daarop uit de laadruimte van de bestelbus
gereden en ongeveer honderd meter verderop verscholen achter een
flatgebouw geparkeerd, op plusminus driehonderd meter van het winkel–
centrum waar het beoogde object zich bevond. Ook deze handelwijze
kon, gelet op de omstandigheden en de voorgeschiedenis van de bende–
leden, op niets anders wijzen dan het stellige voornemen een overval te
begaan. Het rechercheteam wist dat exact hetzelfde scenario - zij het,
dat toen niet met bielzen maar met een ramvrachtwagen werd gewerkt -
tot volledig succes had geleid te Arnhem op 24 mei 1988. Met de te
Nijmegen gestolen vrachtauto werd de pui uit de bank gereden op het
moment dat de nachtkluis was geopend om de geldcassettes te lichten.
Twee overvallers hielden het aanwezige personeel onder schot; de
geldcassettes werden uit de kluis genomen en de vlucht vond plaats op
een motor, tevoren in de nabijheid geparkeerd. Het was de politie
duidelijk geworden dat voordat Tilburg het doelwit werd leden van de
groep te Roosendaal, Nijmegen en Leiden inspectietochten hadden
ondernomen kennelijk eveneens van preparatieve strekking teneinde
bankovervallen te begaan. In het zicht daarvan acht de politie op 2
december het moment rijp zich met het Openbaar Ministerie te verstaan
over de te volgen lijn: moet de overval uit veiligheidsoverwegingen
«stuk» gemaakt worden of moet een moment worden afgewacht waarop,
via de arrestatie van de betrokken groepsleden die tot «daden» (met alle
gevaarzetting van dien) zijn overgegaan het hele circuit zal kunnen
worden opgerold tot en met de auctor intellectualis toe die vanuit
Eindhoven de overvallen plant en de taakverdeling binnen de groep
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regelt. Het Openbaar Ministerie beslist evenwel dat er niet met vrucht
ingegrepen kan worden, omdat er nog geen strafbaar begin van
uitvoering van het voorgenomen misdrijf voorhanden is. De doelstelling
van de daders wordt nog onvoldoende «naar buiten tredend» geacht. Dit
standpunt lijkt mij, gelet op de bovenweergegeven jurisprudentie,
volkomen juist. Op het moment dat de beoogde overvallers hun opstel–
lingen hadden ingenomen op het parkeerterrein was noch een fragment
verwezenlijkt van het delict ex artikel 312 van het Wetboek van Straf–
recht noch van het afpersingsmisdrijf ex artikel 317 van dat wetboek.
Van een «uiterlijke verschijningsvorm van enige gedraging, gericht op
voltooiing» van een van deze misdrijven kon geen sprake zijn. De betrok–
kenen laten kort daarop plotseling motor en bus achter, stappen over in
een huurauto die bij de motor stopt en bestuurd wordt door een ander
groepslid, en verdwijnen van het toneel. De enige verklaring hiervoor kan
zijn dat de verdachten erachter zijn gekomen dat de politie hen in de
gaten houdt. Van «tatige Reue» (werkdadig berouw) is hier dus geen
sprake geweest en dus evenmin van vrijwillige terugtreding in strafrech–
telijke zin. Latere vergevorderde voorbereidingshandelingen van deze
groep moeten van politiële zijde zelf worden «stukgemaakt» omdat het
Openbaar Ministerie de gevaarzettmg die uitgaat van een strafbaar begin
van uitvoering niet durft af te wachten. Zo verijdelt de politie in opdracht
van het Openbaar Ministerie zowel een te Maastricht geplande overval
als een op 27 maart geprojecteerde bankoverval te Utrecht, alsmede een
geplande overval te Nieuwegein waarbij de voorgenomen modus
operandi steeds vergelijkbaar is met die uit de evenweergegeven
Tilburgse casus. In de Nieuwegeinse casus kon de uitvoering van het
misdrijf met name daarom niet worden afgewacht omdat de verdachten,
eenmaal buiten de bank gekomen zich tevens zouden bevinden op een
doorgangsroute voor scholieren. De situatie zou hier voor de politie
volstrekt onbeheersbaar zijn, mede met het oog op mogelijke gijzelne–
mingen. lets dergelijks gold ook voor de overval die zou hebben moeten
plaatsvinden in het drukke winkelcentrum Utrecht-Overvecht. De
overvallen werden verijdeld door surveillancewagens op opvallende wijze
rond de plaats van het voorgenomen misdrijf te laten rijden. In dit
Utrechtse geval werd waargenomen dat het bendelid, dat op de gestolen
motor, waarop de vlucht zou moeten plaatsvinden, aan kwam rijden na
aarzeling een rondje om het winkelcentrum maakte waarna hij terugreed
naar de parkeerplaats waar de motor was gestationeerd. Ook te
Maastricht, waar het misdrijf zou moeten plaatsvinden in een
bankgebouw aan het drukke Vrijthof durfde het Openbaar Ministerie het
risico van een «gecontroleerde overval», waarbij flanerend en winkelend
publiek zou worden blootgesteld aan eventueel schietende overvallers
die zich een vluchtweg trachten te banen, niet aan. In de diverse in het
verslag weergegeven casus zou de verdachten gedurende de geschetste
voorbereidingsfasen slechts het rijden in gestolen auto's en het bezit van
wapentuig telastegelegd kunnen worden. Maar bij dergelijke strafvervol–
gingen zouden de uiteindelijke criminele doelstellingen welker bewijs–
baarheid alszodanig zondermeer vaststond niet strafrechtelijk verdiscon–
teerd kunnen worden. De handelwijzen van de verdachten ontleenden
juist hun bijzonder gevaarzettend karakter voor de samenleving en voor
de potentiele slachtoffers (die in bepaalde gevallen van politiële zijde niet
onkundig gelaten konden worden van het dreigend gevaar) aan die
subjectieve doelstellingen. Langs evengemelde «beperkte» strafvorder–
lijke aanpak zou ook nimmer strafrechtelijk gereageerd kunnen worden
tegen het uiteindelijke brein achter alle geschetste voorbereidingsdaden.
De doelstelling, strafvorderlijk «vat» te krijgen op de «grote man achter
de schermen» bleek onhaalbaar. Het team kon slechts de deelneming
aan een aantal ondernomen en voltooide - overvallen van een beperkt
aantal groepsleden bewijsbaar maken. Een succesvolle vervolging van de
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groepsleden in hun collectiviteit, als participanten in de verschillende
voorbereidingshandelingen die onderling een identiek patroon volgden,
bleek er - gelet op de huidige deelnemingsregeling en de regeling van de
onvolkomen delictsvormen, niet in te zitten, ook niet via artikel 140 Sr. In
dit verband is voor de beoordeling van het beleid van politie en Openbaar
Ministerie nog van belang, dat de rechtspraak aanvaardt dat opzettelijke
nalatigheid van overheidswege om, ter voorkoming van een geplande
overval - waarvan tijd en plaats bij de overheid bekend zijn - speciale
veiligheidsmaatregelen te nemen een onrechtmatige daad kan opleveren
jegens eventuele slachtoffers van de overval ( zie Hof 's-Gravenhage NJ
1977 381). Ik vestig verder de aandacht op bijlage 4 bij het in de
inleiding genoemde rapport overvallencriminaliteit van de werkgroep
Justitie-Banken. Die bijlage behelst een overzicht van in de periode
1985-1987 door de politie «stukgemaakte» zaken, waarbij de verdachten
overvallen hadden beraamd. De verdachten voerden hun voornemen niet
uit nadat de politie had doen blijken met de criminele intenties geheel op
de hoogte te zijn. Het betreft hier een veertigtal gevallen. Een van de
conclusies in het rapport is, dat een geweldsescalatie rond gelddistribu–
tiesystemen te duchten is. Nu de overheid niet bij machte is in een
voorbereidingsfase van een geplande overval adekwaat in te grijpen,
voorzien deze instituten steeds vaker en steeds verder gaand in eigen
beveiligingssystemen. Dit provoceert de aspirant-overvallers weer tot
voorbereiding van drastische geweldpleging om hun voornemen
niettemin te kunnen realiseren. Dat de gelddistributie-instellingen onder
de druk van die toenemende gevaarzetting hun dienstverlening
aanzienlijk zullen moeten beperken - ondermeer omdat het personeel
niet langer bereid is in het kantoor te blijven werken, waarvan bekend is
dat het «object» is van een geplande overval - is een gegeven dat bij
ongewijzigd overheidsbeleid aanvaard zou moeten worden. De Centrale
Recherche Informatiedienst deed mij een aansluitend overzicht per 26
juli 1990 toekomen dat het aantal «stukgemaakte zaken» vanaf
november 1987 tot heden bevat. Dit overzicht voegt aan het veertigtal
reeds in kaart gebrachte nog zesendertig vergelijkbare casus toe. In een
aantal gevallen zag de politie zich genoodzaakt de aspirant-overvallers
anoniem op te bellen en hen te «waarschuwen» voor een voorgenomen
politie-actie bij het uitvoeren van de criminele plannen. Soms plaatste de
politie een alszodanig herkenbare politie-auto voor het object waar de
delictuele actie volvoerd zou worden om daardoor bij de daders een
«terugtred» teweeg te brengen.

Van groot belang is ook het feit dat de ons omringende landen
enerzijds een verhoudingsgewijs subjectievere pogingsleer hanteren dan
de Nederlandse rechtspraak (beslissend is dan, dat de uitgevoerde daad
de vastheid van het voornemen van de dader tekent om te geraken tot
delictsvoltooiing) en anderzijds de voorbereidingshandeling en de
samenspanning tot misdrijf alszodanig algemener en verdergaand dan in
Nederland thans het geval is, strafbaar hebben gesteld. In de Bondsrepu–
bliek Duitsland wordt bij de toepassing van paragraaf 22 StrafGe–
setzBuch (StGB), waarin de strafbare poging wordt geregeld, geen
uitvoeringshandeling meer vereist. Frankrijk en Belgie nemen uitvoerings–
handelingen aan die hier te lande slechts als (straffeloze) voorbereidings–
handelingen zouden worden gezien. Sommige voorbereidingshande–
lingen zijn naar Frans en Belgisch recht zelfstandig als bijzondere gevaar–
zettingsdelicten, waarbij het misdadig oogmerk wordt verdisconteerd,
strafbaar. Engeland straft het ongeoorloofd bezit van schietwapens of
van inbrekerswerktuigen als aparte voorbereidingsdaden. Ook de
beschikbaarstelling van geld of goederen in de wetenschap of het
vermoeden dat zij zullen worden gebruikt in verband met «preparation of
acts of terrorism» levert een afzonderlijk strafbare voorbereidingshan–
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deling op. Natuurlijk, naar Nederlands recht is ongeoorloofd vuurwapen–
bezit ook zelfstandig strafbaar, maar daarbij kan het misdadig oogmerk,
dat aan de handeling zo'n bijzondere en onherleidbare dimensie geeft,
niet op het niveau van de aansprakelijkheid verdisconteerd worden, wat
wel het geval zou zijn, indien het vuurwapenbezit als voorbereidingsdaad
(tot een verder gelegen misdrijf, waarvan de kwalificatie in de telaste–
legging opgenomen wordt) strafbaar zou zijn.

Ik vestig nog de aandacht op een internationaal-strafrechtelijk aspect.
Voor de meer ingrijpende vormen van interstatelijke rechtshulp - ik denk
in het bijzonder aan de uitlevering, maar ook aan het uitvoeren van een
internationale commissie ter inbeslagneming - is wederkerigheid van
strafbaarheid van het feit, terzake waarvan de rechtshulp wordt aange–
vraagd, essentiële voorwaarde (men zie ondermeer artikel 552 I, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 5 van de Uitleve–
ringswet). Onaanvaardbaar zou zijn, indien blijvend dergelijke rechtshulp
geweigerd zou moeten worden voor feiten begaan ter voorbereiding van
grensoverschrijdende criminaliteit aan staten op wier grondgebied de
beoogde feiten zouden plaatsgrijpen en in wier rechtsmacht zich andere,
wel strafbare deelnemers bevinden. Men denke vooral aan voorberei–
dingshandelingen ten behoeve van terroristische organisaties, waarvan
het zwaartepunt zich buitenslands bevindt.

Ik ontveins mij overigens niet, dat het hier gedane beroep op de inter–
statelijke solidariteit bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad
geen zelfstandig dragend argument levert voor het voorliggend
wetsvoorstel. Principieel moet èèrst besloten zijn, dat voorbereidingshan–
delingen onder omstandigheden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid
moeten kunnen leiden, wil terzake voorbereidende daden door Nederland
te leveren internationale rechtshulp vanuit onze rechtsorde gewenst en
dus wettelijk of verdragstechnisch toelaatbaar zijn. Alleen wanneer deze
principiële beslissing ten aanzien van de strafbaarheid in de voorfase
genomen is, kan subsidiair gewezen worden op het bijkomend voordeel,
dat dan eerder wederkerigheid van strafbaarstelling bestaat met
betrekking tot het feitencomplex, waarvoor rechtshulp wordt aange–
vraagd.

Het vereiste der dubbele strafbaarheid heeft - als waarborgnorm in het
interstatelijk rechtshulpverkeer - de strekking te voorkómen dat de staat,
waaraan de verlening van bepaalde rechtshulp wordt gevraagd, zou
moeten medewerken aan het handhaven van normen die met de eigen
rechtsopvattingen in strijd zijn of waarbij een strafsanctie (van een
bepaalde hoogte) misplaatst wordt geacht. Aldus de HR in zijn uiterst
principiële arrest van 16januari 1973, NJ 1972281. Dat betekent dus,
dat Nederland zelfstandig de rechtspolitieke beslissing dient te nemen of
strafbaarheid van voorbereidingshandelingen strafbaar zullen zijn. Dat
betekent echter mijns inziens niet, dat Nederland bij het nemen van een
dergelijke beslissing blind behoort te zijn voor het rechtsgevolg van een
uitkomst ten gunste van de strafbaarheid in de preparatoire fase: dat
daardoor rechtshulp inzake feiten, die in het buitenland reeds strafbare
voorbereidingshandelingen opleveren, aanmerkelijk begunstigd kan
worden.

4.b. Uitgangspunten van het wetsvoorstel

Ik kom tot een gedetailleerde bespreking van het voorliggend voorstel.

Ik ben van oordeel dat de onvolkomen delictsvorm van de voorberei–
dingshandeling geheel los gemaakt moet worden van de concrete
aanleiding die mijn ambtsvoorganger had om de discussie over de straf–
baarheid van preparatoire fasen te entameren. De voorstellen van de
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Werkgroep Voorbereidingshandelingen staan grotendeels in het teken
van de zaak-Heijn, al heeft de werkgroep zich ook laten leiden door de
uitkomsten van de door de werkgroep alszodanig ook uitdrukkelijk
genoemde rapporten «overvallen-criminaliteit» (1988) en «bestrijding
zware criminaliteit» (1987). Na nader ampel beraad vermag ik niet goed
in te zien waarom voorbereiding tot gijzeling wel strafbaar gesteld zou
moeten worden, maar voorbereiding tot gemeengevaarlijke brand–
stichting (men zie artikel 157 van het Wetboek van Strafrecht) met
aanmerkelijke kans op levensgevaar voor derden of tot vernieling of
onbruikbaarmaking van werken, daaronder begrepen veiligheidsmaatre–
gelen (men zie artikel 162 van het Wetboek) voor het openbaar verkeer
of luchtverkeer (men denke in dit verband aan de luchtvaartkaping) straf–
feloos zouden moeten blijven.

Anderzijds deel ik de mening van de werkgroep dat de redactie van het
huidig pogingsartikel voor wat het objectief bestanddeel «begin van
uitvoering» intact gelaten moet worden. Het zou, wetstechnisch, weinig
moeite kosten de redactie van artikel 45 van het Wetboek sterk te
subjectiveren, door daarin tot uitdrukking te brengen dat de uitvoering
van het voornemen, niet die van het grondfeit zelf voor de strafbaarheid
beslissend is. Zulks zou echter een eind maken aan de in de jurispru–
dentie geheel uitgekristalliseerde begripsbepaling van de algemene
pogingsleer. Ik acht de daarmede gepaard gaande rechtsonzekerheid te
meer onaanvaardbaar, nu wetgever en praktijk deelneming aan strafbare
poging eveneens als strafbaar feit hebben aanvaard, evenals, in een
aantal gevallen, via artikel 134bis van het Wetboek, poging tot
deelneming. Een wijziging in artikel 45 zou dus doorwerken in de deelne–
mingstitel van het Algemeen Deel van het Wetboek en daar wellicht
onvoorziene en ook ongewenste aansprakelijkheden vestigen.

Voorts meen ik dat de oplossing evenmin gezocht moet worden in een
algemene strafbaarheid van «samenspanning». Volgens artikel 80 van
het Wetboek is strafbare samenspanning reeds gegeven zodra twee of
meer personen overeen zijn gekomen om het misdrijf te plegen. Het
loutere ineengrijpen van de criminele intenties vestigt reeds aansprake–
lijkheid. Een dergelijke algemene grensverlegging zou de door de
Werkgroep Voorbereidingshandelingen geformuleerde grondgedachte
van het Wetboek van Strafrecht - niet de planning, maar de daad -
inderdaad in gevaar kunnen brengen. Zulks was dan ook voor de
wetgever reden om strafbaarheid voor het samenspanningsdelict in
vergaande mate terug te dringen in de recente Wet tot Wijziging van het
Wetboek van Militair Strafrecht in verband met de herziening van het
militair tuchtrecht en ter afschaffing van de doodstraf (Wet van 14 juni
1990 Stb. 368). Die wijziging had ten doel het militaire strafrecht zoveel
mogelijk in overeenstemming te brengen met de grondbeginselen van
het commune strafrecht, volgens welke die strafbaarheid ook excep–
tioneel is.

De kern van het voorstel zit in de vervanging van het huidig artikel 46
uit Titel IV van het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht door
een delictsomschrijving die op essentialia overeenkomt met de
omschrijving van de strafbare poging in het voorgaande artikel. Het
huidige artikel 46 kan zonder bezwaar vervallen. Artikel 45 zelf brengt
reeds zonder meer tot uitdrukking dat slechts poging tot misdrijf
strafbaar is. Gelet op de slotbepaling van het Algemeen Deel, artikel 91,
geldt die beperking rechtstreeks voor de lagere wetgever, en, zolang het
tegendeel niet uitdrukkelijk uit de bijzondere strafbaarstelling blijkt, ook
voor de bijzondere strafwetten afkomstig van de wetgever in formele zin.
Om de beperking dat poging op overtredingsniveau niet strafbaar
behoort te zijn aan met name de gemeentelijke wetgever in te scherpen,
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werd in 1881 het huidig artikel 46 geformuleerd. Maar dat het hier een
wetssystematische overbodigheid geldt, is in de staande dogmatiek
algemeen aanvaard.

Het voordeel van de voorgestelde inlas is, dat - tenzij uit de eigen aard
van de voorbereidingshandeling het tegendeel moet volgen - alle
leerstukken en begripsbepalingen die voor de strafbare poging gelden,
onverkort kunnen worden geprolongeerd voor de voorbereidingshande–
lingen. Dit wordt duidelijk uitgedrukt door beide onvolkomen delicts–
vormen in een Titel te verenigen en de zinsbouw van artikel 45 in artikel
46-nieuw nauwkeurig na te volgen. In beide gevallen zal de dader, indien
vrijwillige terugtred aannemelijk is, straffeloos zijn.

Het ontbreken van die terugtred is thans in artikel 45 bestanddeel van
de omschrijving en moet door het Openbaar Ministerie als onderdeel van
het onderzoeksthema ter terechtzitting gesteld en bewezen worden. Het
betreft hier echter een negativum, voor het bewijs waarvan het Openbaar
Ministerie momenteel weinig meer kan doen dan zich beroepen op de
algemene ervaringsregel dat de dader, ware zijn voornemen niet door
een van buiten komende oorzaak verijdeld, ongetwijfeld tot delictsvol–
tooiing zou zijn geraakt. Het Openbaar Ministerie pleegt dan ook in de
telastelegging slechts te stellen dat «de uitvoering van het misdrijf alleen
tengevolge van omstandigheden van zijn wil onafhankelijk niet is
voltooid» zonder nader feitelijkheden bij te brengen waaruit dit zou
kunnen blijken, wat trouwens ook in het merendeel van de gevallen een
ondoenlijke opgaaf zou zijn. De Hoge Raad acht als bewijs voor het
«ontbreken der terugtred» sedert jaren voldoende dat niet blijkt van
enige vrijwillige medewerking van de dader tot verhindering van het
gevolg. Om nu het nauwe verband tussen «poging» en «voorbereiding»
wetstechnisch duidelijk te fixeren, wordt voor beide onvolkomen delicts–
vormen in artikel 46b van het voorstel het aanwezig zijn van vrijwillige
terugtred geformuleerd als grond van straffeloosheid sui generis, zoals
thans het geval is in paragraaf 24 van het Strafgesetzbuch van de
Bondsrepubliek Duitsland. Deze methode verlicht de stel– en bewijslast
van het vervolgende orgaan. De grond is zeker geen novum in ons
Wetboek van Strafrecht, want het huidig artikel 134bis volgt in zijn
tweede lid het voorbeeld van paragraaf 24 StGB. In het algemeen zal het
op de weg van de aansprakelijke «poger» of «voorbereider» liggen om ter
terechtzitting de grond voor straffeloosheid in te roepen. De rechts–
praktijk kan zich hier verlaten op de meergemelde algemene ervarings–
regel dat voornemens die zo stellig zijn dat zij «uiterlijk» blijken (eis,
waaraan en bij de strafbare poging en bij de strafbare voorbereiding in
het voorstel wordt vastgehouden), bijzondere omstandigheden daarge–
laten, als het aan de dader ligt zondermeer verwezenlijkt worden.
Niettemin blijft de exceptieve omstandigheid behoren tot het ambtshalve
onderzoeksterrein van de strafrechter, die naar het bestaan van een
vrijwillige terugtredmg aan de zijde van de aansprakelijke, als daartoe
aanleiding mocht bestaan zonder meer een onderzoek zal hebben in te
stellen. Het opzet-vereiste moet in beide onvolkomen delictsvormen
hetzelfde genomen worden. De bij poging gangbare onderscheiding
tussen absoluut en relatief ondeugdelijk middel en object is direct, op
dezelfde wijze, bruikbaar bij de voorbereidingshandeling. Deelneming
aan voorbereiding zal slechts strafbaar zijn inzoverre thans deelneming
aan poging strafbaarheid oplevert; zoals thans poging tot poging straf–
feloos is, zal in de toekomst poging tot voorbereiding en voorbereiding
tot voorbereiding evenmin strafbaarheid kunnen vestigen. De leer van de
locus delicti, zoals voor strafbare poging ontwikkeld, zal ook gelden voor
voorbereidingshandelingen en hetzelfde geldt voor de tijdsbepaling van
het delict.

In de delictsomschrijving van de strafbare voorbereiding is een
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zevental beperkende voorwaarden voor de aansprakelijkheid aange–
bracht, om de meergenoemde grondgedachte van het strafrecht veilig te
stellen. De strafbaarheid van de preparatoire fase zal pas gegeven zijn:

- bij misdrijven
- waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht

jaren of meer is gesteld
- en slechts als de dader opzet op delictsvoltooiing bezat
- terwijl de voorbereidingsmiddelen limitatief opgegeven zijn
- en sprake is van een verenigd verband waarin het beooogde feit zou

worden begaan
- terwijl de criminele bestemming van de gebezigde middelen

kennelijk moet zijn
- en straffeloosheid is gegarandeerd bij vrijwillige terugtred.
Buitendien wordt de wettelijke strafmaat bij voorbereiding in

verhouding tot die van de poging aanzienlijk gereduceerd. Dit is tevens
nodig om problemen in de sfeer van de eendaadse samenloop te
voorkomen. Ik ga daarop hieronder in punt 5 nader in.

Het voorstel onthoudt zich, evenals destijds ten aanzien van de
strafbare poging is gedaan, van een eigenlijke uitputtende definitie van
de voorbereidingshandeling. Het ontwerp drukt slechts de voorwaarden
of vereisten van de strafbare voorbereiding uit. Een scherpe grenslijn
tussen voorbereidingshandelingen en begin van uitvoering van het eigen–
lijke misdrijf is in het algemeen niet te trekken. Het voorstel drukt zo'n
lijn ook niet uit. Wettelijke voorschriften dienaangaande zouden alleen
leiden tot een casuistiek die in de wet niet thuis hoort en de vrije ontwik–
keling van het rechtsbegrip in de rechtspraak meer zouden schaden dan
baten.

Op de evengenoemde zeven beperkingsvoorwaarden ga ik thans
afzonderlijk in.

4.c. Misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf
van acht jaren of meer is gesteld

Deze beperkende voorwaarde is ontleend aan artikel 67b van het thans
aanhangig gewijzigd wetsontwerp tot wijziging van enkele bepalingen
van het Wetboek van Strafvordering omtrent de voorlopige hechtenis en
enige andere onderwerpen ( Kamerstukken II 1989-1990, 19 774 nr. 8).
Men zie het eerste lid van artikel 67b aanhef en onder c. De wettelijke
strafdreiging is een abstract maar handzaam criterium om het weder–
rechtelijkheidsgehalte van de geïncrimineerde gedraging aan te geven.
Met de genoemde maatstaf is een welomlijnde verzameling delicten
aangegeven, waarvan directe, ontoelaatbaar acute gevaarzetting voor de
samenleving te duchten is. Uit wetssystematisch oogpunt ware deze
maatstaf ook in dit ontwerp over te nemen. De aldus verkregen delicts–
verzameling is niet onaanzienlijk. De gedragingen verboden bij de navol–
gende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht voldoen aan het
criterium:

92, 93, 94, 95, 95a, 96, 97, 97a, 97b, 98a, 99, 100, 101, 102, 103,
105, 108, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 154, vierde lid, 157, 161bis,
ten derde, 161bis, ten vierde, 161quater, 162, 164, 166, 168, 170, 172,
173a, 174, 182, tweede en derde lid, 207, tweede lid, 207a, tweede lid,
208, 209, 210, 211, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 252, derde lid, 274,
275, 276, 277, 278, 279, tweede lid, 281, eerste lid, onder 2, 282
tweede, derde en vierde lid, 282a, 287, 288, 289, 291, 293, 301, derde
lid, 302, 303, 311, tweede lid, 312, 317, 364, 381, 382, 383, 384, 385,
385a, 385b, 395, tweede lid, ten derde, 396 tweede lid, ten tweede en
ten derde. Wel is hierbij aan te tekenen dat, onder omstandigheden,
bepaalde delictsvarianten uit deze verzameling weer af vallen omdat de
bestanddelen uit de delictsomschrijving niet voldoen aan bepaalde hierna
te bespreken beperkende voorwaarden.
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Door deze redactie en dit criterium worden alle economische delicten
buiten de actieradius van de algemene strafbaarstelling der voorberei–
dingshandeling gehouden. Artikel 4 van de Wet op de economische
delicten waarin de deelneming en de poging wordt geïncorporeerd in
deze kaderwet, kan derhalve, gelet op artikel 6 van deze wet dat de straf–
bedreiging fixeert op maximaal zes jaren, onaangetast blijven.

Het verschil met de aanpak van de Werkgroep strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen is apert. Die werkgroep koos voor het straf–
baarstellen van voorbereidingsdaden tot bepaalde en beperkt gehouden
rechtsgoedschendingen. Zij meende, dat, zoals reeds aangegeven, alleen
bepaalde delicten, middellijk of onmiddellijk gericht tegen de integriteit
van het menselijk leven of de onschendbaarheid van het fysieke lichaarn,
in een preparatoire variant te moeten strafbaarstellen en kwam uit bij de
artikelen 289 in verbinding met 288, 303, en 312 onderscheidenlijk 282a
en 317 van het Wetboek van Strafrecht. De werkgroep gaf daarbij nog
aan dat zij de artikelen 288, 303 en 312 daarbij alleen maar opnam,
omdat zij aannam dat in een groot aantal gevallen de voorbereiding van
de daarin genoemde feiten op dezelfde wijze zal verlopen als van de
daarvóör genoeme artikelen.

Mocht blijken dat deze verzameling van delicten alsnog te beperkt is,
dan ware de wettelijke strafpositie per delictsomschrijving waarvoor
criminalisering ook van de preparatoire fase gewenst is, afzonderlijk op
te trekken tot de vereiste acht jaren. Van een limitatieve opsomming in
de algemene regeling van de strafbaarheid ducht ik op den duur een
aanzuigende werking. De ervaring leert dat bij latere wetsvoorstellen een
dergelijke opsomming makkelijk uitgebreid wordt, zonder dat nadere
rekenschap gegeven wordt of het wederrechtelijkheidsgehalte van het
aldus aangeduide feit opneming in het artikel, waarin de opsomming
staat rechtvaardigt.

4.d. Het opzet-vereiste

De voor strafbaarheid vereiste schuldvorm is zo ver mogelijk vooraan
in het voorgestelde artikel opgenomen. Er moet van opzet sprake zijn.
Daden, die achteraf blijken voor de feiten van anderen een preparatoire
strekking te hebben gehad, terwijl tevoren slechts, wat de voorbereider
aangaat, ernstige redenen bestonden om die strekking aan te nemen
zullen dus buiten de actieradius van de strafbaarstelling vallen. Verder zal
het uiteindelijk te begane feit, waarop de voorbereidingshandeling
gericht is, een doleus delict moeten zijn, waarbij het strafbaar opzet op
alle bestanddelen van het feit gericht is. Pro parte culpose en pro parte
doleuse delicten zullen in voorbereidingsvorm in beginsel niet strafbaar
kunnen zijn. Dit zal slechts anders zijn, indien de eigenlijke gedraging
waarop de voorbereidingshandeling betrekking heeft slechts met opzet
begaan kan worden terwijl de culpa in de desbetreffende delictsom–
schrijving betrekking heeft op een buiten de gedraging gelegen
bestanddeel. Ik moge in dit verband verwijzen naar het arrest van de
Hoge Raad, NJ 1990 417. Dit college acht kennelijk «poging tot schuld–
heling» ex artikel 417bis van het Wetboek van Strafrecht wel een grond
voor strafrechtelijke aansprakelijkheid, ook al vereist het huidige artikel
45 van het Wetboek van Strafrecht een «voornemen» gericht op delicts–
voltooiing. De reden is ongetwijfeld - de Procureur-Generaal wees
daarop in zijn ambtshalve conclusie voor dit arrest - dat de culpa in
genoemd artikel 417bis niet de gehele delictshandeling beheerst, maar
slechts het gegeven dat de handeling betrekking heeft op een door

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 268, nr. 3 15



misdrijf verkregen voorwerp. In een dergelijk geval acht ik ook voorbe–
reiding tot een dergelijk deels culpoos, deels doleus begaan misdrijf een
grond voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. De redactie van artikel 46
zoals voorgesteld laat - geheel volgens de gangbare regeling in het
Wetboek - uitkomen dat het strafbaar opzet van de voorbereider gericht
moet zijn op alle bestanddelen die nadien in de omschrijving van de
onvolkomen delictsvorm voorkomen. De dader moet derhalve kennis
dragen van het criminele einddoel en tevens weten of voorzien dat het
voorgenomen feit in verenigd verband begaan zal worden. Ik wijs er nog
eens op dat de gangbare opzet-leer ook hier zal gelden. Voorwaardelijk
opzet - het handelen, desbewust aanvaardend de aanmerkelijke kans op
delictsvoltooiing - is dus voldoende om de strafrechtelijke aansprake–
lijkheid in te doen treden voor de onvolkomen delictsvorm. De in de
rechtspraktijk gangbare bewijsredeneringen ten aanzien van de doleuse
schuldvorm zijn ook hier toepasselijk. De rechter zal het voorbereidings–
opzet kunnen afleiden in tal van gevallen uit de strekking van de uiterlijk
kenbare opstellingen van de verdachte, gelet op de omstandigheden
waaronder deze plaatsvinden. Het voor voorbereiding vereiste opzet is
overigens uiteraard, conform de aanvaarde grondbeginselen van het
Wetboek, geheel kleurloos. De dader moet weten op welk feit zijn prepa–
ratoire handeling is gericht, doch dat dit als misdrijf bij de strafwet
verboden is behoeft hij - zoals overal elders in het Wetboek eveneens
het geval is - niet te weten. Het aldus omschreven opzet staat gelijk aan
het voornemen, vereist voor de strafbare poging.

4.e. De limitatieve omschrijving van de voorbereidingsmiddelen

Om de aansprakelijkheidsuitbreiding beperkt te houden is gekozen
voor een strikt limitatieve opsomming van de voorbereidingsmiddelen,
anders dan thans het geval is bij de strafbare uitlokking, waar de
opsomming slechts enuntiatief van aard is. De term «informatiedragers»
is ontleend aan artikel 240b van het Wetboek. Onder «voorwerpen»
moeten zelfstandige zaken worden verstaan die, al of niet in gezame–
lijkheid beschouwd, kennelijk dienstig zijn aan een crimineel doel. Zij
behoeven niet noodzakelijk reeds een kenbaar instrumentee! karakter te
hebben op het moment dat de overheid tussenbeide komt. Denkbaar is
dat daders, verspreid in hun onderling samenwerkingsverband,
voorwerpen onder zich hebben die, na samenvoeging, het onstekingsme–
chanisme van een bom vormen. Men kan dan bezwaarlijk ieder voorwerp
afzonderlijk reeds een instrumentele functie toedichten - het instrument
bestaat pas na samenvoeging van de samenstellende onderdelen. Ik
verwijs ter verdere illustratie naar de spoorbielzen, gebezigd door de
bendeleden in de onder 4.a. weergegeven casus van de te Tilburg
voorgenomen overval. Zolang de bielzen los van elkaar in de laadruimte
van het busje liggen, hebben zij geen instrumentele functie. Die ontstaat
pas, als zij door kettingen aan elkaar en aan het busje vastgemaakt, tot
«ram» zijn geworden. Niettemin vormen zij tevoren al afzonderlijk de
«voorwerpen» kennelijk bestemd tot het begaan van de overval in de zin
van het voorgestelde artikel 46. De politie zal dus, indien die bestemming
maar bewijsbaar is - en dit bewijs kan geleverd worden via het relaas van
eerdere door de politie geobserveerde operaties waarbij de bielzen
volgens het vaste scenario een ramfunctie kregen - al kunnen ingrijpen
nog voor de bus tot rambus is getransformeerd. Het moet hier natuurlijk
wel gaan om operaties van dezelfde verdachten of operaties van
dezelfde criminele organisatie, waarvan de verdachten deel uit maken en
waarin zij deelnemen in actieve zin. Het vervaardigen van «ruimten» en
het «invoeren» daarvan kan voorkomen bij voorgenomen gijzelingsacties.
Men denke aan het aaneenlassen van een tot verblijf ingerichte
container, die aan boord van een vaartuig binnenslands gebracht wordt.
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4. f. Het verenigd verband

Het voorstel beoogt zich niet te richten tegen loutere eenmansacties.
Het voorstel maakt deel uit van de bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit. Vandaar dat vereist wordt dat het beoogde misdrijf wordt
begaan in vereniging. Het betreft hier een nieuwe term, ingevoerd, opdat
geen doleuse deelnemingsvorm wordt uitgesloten. De term heeft een
vergelijkbare inhoud als wanneer de strafwet spreekt over «verenigde
personen» (zie bijvoorbeeld artikel 312, tweede lid, of artikel 138, vierde
lid, van het Wetboek ) of «verenigde krachten» (zie bijvoorbeeld artikel
141, eerste lid), zij het, dat de laatste term oorspronkelijk duidt op een
zeker massaal gebeuren. De rechtspraak is echter, zoals bekend, al snel
bereid gebleken om «verenigde krachten» of «vereniging van krachten»
ook al aan te nemen als slechts twee personen opzettelijk samendoen tot
het begaan van de verboden gedraging. Zie ondermeer het vonnis van de
rechtbank te 's-Gravenhage van 2 november 1916 NJ 1917 p. 477. De
Hoge Raad heeft deze uitleg steeds gebillijkt. Zie bijvoorbeeld het arrest
van dit college, gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie
1980 321, waar de Hoge Raad accoord ging met de toepassing van
artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht op een bewezenverklaring
inhoudende dat verdachte tezamen met slechts een ander opzettelijk
openlijk geweld had gepleegd. Aan deze interpretatie zou ik ook in dit
verband willen vasthouden. Zit dus bij de voorbereider de voorstelling
voor het voorgenomen misdrijf zelf te begaan met behulp van een ander
die daartoe medeplichtig zal zijn, dan is het verenigd verband volgens
het voorgestelde artikel 46a van het wetboek van Strafrecht gegeven.
Culpose samenwerking tot het begaan van het feit zal geen grond voor
aansprakelijkheid ex artikel 46a kunnen opleveren. Volgens de gangbare
dogmatiek is van een in vereniging begaan delict slechts sprake indien
opzettelijk wordt samengewerkt tot het onstaan van het delictuele
gevolg. Het gaat hier, dit voor alle duidelijkheid, om de opzet-eis bij de
personen die het feit, waartoe voorbereidingshandelingen getroffen
werden, zullen begaan. Anderzijds, ik gaf het al even aan, is niet vereist
dat ieder van de samenwerkende personen op voet van intellectuele of
fysieke gelijkheid in het verenigd verband participeert: van «medeplegen»
in de zin van artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht behoeft geen
sprake te zijn. Onvoldoende is een volkomen toevallig medewerken of
slechts van een zijde bedoeld samengaan tot het wettelijk verboden
gevolg. Aangezien het strafbaar opzet vooraan in de delictsomschrijving
tot uitdrukking is gebracht kan de dader van de voorbereidingshandeling
alleen aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van anderen die
met behulp van de voorbereidingsdaad begaan moeten worden, waarvan
hij bewust aanvaardde dat zij in gezamenlijkheid verricht zouden worden.
Let wel, dat in de voorgestelde constructie het verenigd verband geheel
beheerst wordt door het strafbare opzet van de voorbereider en dat dit
verband objectief niet tot verwezenlijking behoeft te zijn gekomen.
Doorslaggevend is dat in de voorstelling van de voorbereider het door
hem beoogde delict binnen een verenigd verband begaan moest worden.
Hij moet er dus op uit zijn geweest dat meerderen (waaronder eventueel
hijzelf) zouden komen tot het begaan van het misdrijf wat hij dacht te
bevorderen of te vergemakkelijken. De voorbereider moet dus kennis
hebben gedragen enerzijds van die toekomstige gezamenlijkheid - en
dus van het opzettelijk samenwerken van de deelnemers aan die
gezamenlijkheid - waarin de beoogde gedraging begaan zou worden,
anderzijds van de aard der te plegen gedraging. Begaan degenen tot wier
daden de voorbereider behulpzaam wilde zijn geheel andere feiten dan
waarop de voorstelling van de voorbereider gericht was, dan is slechts
sprake van «poging tot voorbereiding». En deze is, zoals reeds uiteen
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gezet, niet strafbaar. De voorwaarde, dat het te voltooien delict in
vereniging begaan moet worden, brengt niet mede, ik moge dit
benadrukken, dat de voorbereider van het beoogde misdrijf zelf
daadwerkelijk bij de uitvoering van het door hem voorbereide misdrijf
betrokken moet zijn. Ik wees al op de «eventualiteit» dat de voorbereider
bij het verenigd verband waarin het beoogde misdrijf begaan moet
worden, actief als deelnemer betrokken is. Voor de strafrechtelijke
aansprakelijkheid maakt het niet uit, of zijn toeleg was zelf actief in dat
verband te participeren of bij de delictsvoltooiing overigens als dader
niet nader betrokken te zijn.

De term «begaan» in plaats van «plegen» stelt buiten twijfel dat
voorbereiding van een deelnemingshandeling ook strafbaar is mits het
geprojecteerde grondfeit waarop de voorbereiding is gericht alszodanig
maar in vereniging zal geschieden. De voorbereidingsdaad zelf behoeft
natuurlijk niet in vereniging te geschieden. Hier kan van een «eenmans–
actie» sprake zijn, al zal deze meestal moeilijk te bewijzen zijn.

4.g. Kennelijkheid van de doelbestemming

De gebezigde middelen moeten kennelijk bestemd zijn tot het
criminele doel. De misdadige bestemming moet voor de gemiddelde
rechtsgenoot, gelet op de omstandigheden waaronder de middelen
werden gebruikt en aangetroffen, in het oog springen. Het wederrechte–
lijkheidsgehalte van de verboden gedraging wordt uiteraard bij de
voorbereidingshandeling ontleend aan het uiteindelijk voorgestelde doel
en niet zoals bij het voltooide delict - aan het gevolg. Dit betekent dat de
causaliteit die bij de poging en het volkomen delict zo'n grote rol speelt
hier vrijwel buiten spel staat en dat haar functie wordt overgenomen
door de finaliteit van de daad. Dit wordt in het voorstel dan ook tot
uitdrukkmg gebracht

4.h. De gedragingen

Via elders in de strafwet reeds gebezigde werkwoorden wordt de
voorbereidingsgedraging aangeduid. De term «voorhanden hebben» is
gekozen om aansluiting te vinden bij het thans bij de Tweede Kamer
aanhangige voorstel van wet tot aanvulling van het Wetboek van Straf–
recht en het Wetboek van Strafvordering met voorzieningen ten behoeve
van de bestrijding van heling (Kamerstukken II, 1989-1990 21 565, nrs
1-3,1990-1991, nrs 4-7). Dit voorstel drukt een bepaalde vorm van
posterieure begunstiging uit door te spreken van «voorhanden hebben»
van een goed (terwijl de dader ten tijde van de verwerving of het
voorhanden krijgen wist dat het een door misdrijf verkregen goed
betrof). Onder «voorhanden hebben» - ter vervanging van «vervoeren»,
«bewaren» en «verbergen» uit de huidige delictsomschrijvingen van
strafbare heling - verstaat dit voorstel ieder feitelijk aanwezig hebben
met welk doel of krachtens welke titel dan ook. Voor dit «voorhanden
hebben» is niet nodig dat de dader ten allen tijde onverwijld over het
goed kan beschikken. Het omvat ook het kunnen beschikken over een
goed dat elders is opgeslagen; een directe fysieke beschikkingsmacht is
dus niet nodig. Denk aan een spaartegoed op een bank, waarover,
blijkens afschrijvingen, beschikt is om voorwerpen te verwerven met een
bestemming als in het voorstel bedoeld. «Invoeren» onderscheidenlijk
«doorvoeren» duidt op binnen respectievelijk door het grondgebied van
Nederland brengen.

5. De samenloop

Het voorstel vermindert het maximum van de hoofdstraffen op het
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misdrijf gesteld bij voorbereiding tot de helft. Vergeleken met de
strafbare poging, waar een vermindering met een derde is voorzien -
men zie het tweede lid van artikel 45, dat door het voorstel ongerept
wordt gelaten - is de wettelijke strafreductie dus aanzienlijk. De primaire
rechtsgrond van deze vermindering is dat de schok voor de rechtsorde
die van een voorbereidingshandeling uitgaat vergelijkenderwijs geringer
is dan die welke teweeggebracht wordt door het misdrijf zelf of strafbare
poging daartoe. De strafvermindering is echter ook noodzakelijk om
problemen op het niveau van de eendaadse samenloop te voorkomen.
Immers, degeen die een poging begaat of het misdrijf voltooit zal in de
meeste gevallen ook voorbereidingsdaden in de zin van het voorgestelde
artikel 46 hebben verricht. Zal de dader dan cumulatief strafbaar zijn:
strafbaar voor de voorbereiding en al of niet geschorste uitvoering? Het
feitelijk geheel valt immers in deze gevallen te rubriceren onder meer
dan een delictsomschrijving. Nu evenwel de zwaarte van de wettelijke
hoofdstraf voor voorbereiding steeds beduidend zal verschillen van die
voor de poging voorzien, leidt toepassing van de in artikel 55 eerste lid,
neergelegde regel altijd tot uitsluiting van de aansprakelijkheid voor
strafbare voorbereiding. Voorzover in de strafwetgeving de voorberei–
dingshandeling sui generis voorkomt, zal de toepasselijkheid van de
concurrentieregeling van het tweede lid van het genoemd artikel het
Openbaar Ministerie verplichten de telastelegging toe te spitsen op de
bijzondere strafbaarstelling, die het strafrechtelijk schuldverwijt ook
indringender en specifieker weergeeft. Zulks is ook in overeenstemming
met het beginsel van artikel 1, eerste lid van het Wetboek dat de
wetgever verplicht de strafbaarstellingen zo gedetailleerd mogelijk te
redigeren en de wetstoepasser instrueert de meest gespecificeerde
delictsomschrijving te bezigen bij de vaststelling van de strafbaarheid.
Daarom is het onnodig en zelfs onwenselijk om de reeds in het Wetboek
opgenomen specifieke strafbaarstellingen van voorbereidingshandelingen
te ruimen: zij zullen dienst blijven doen in de gevallen dat zij concurreren
met de algemene strafbaarstellingen ex artikel 46 van het voorstel. Voor
het voortbestaan van artikel 10a Opiumwet is daarnaast nog een zeer
bijzondere reden: dit artikel verschaft Nederland in verbinding met het
bepaalde bij artikel 13 van de Opiumwet een zeer vergaande extraterrito–
riale rechtsmacht. Een dergelijk sequeel is niet verbonden aan het
voorgestelde artikel 46; hier blijft het territorialiteitsprincipe ex artikel 2
van het Wetboek hoofdregel.

6. Deregulering

Het wetsvoorstel strekt ertoe met een minimum aan regelgeving en
instandlating van de grondbeginselen van het Nederlandse materiële
strafrecht strafrechtelijke aansprakelijkheden te doen intreden, indien het
opzet van de dader aantoonbaar gericht is op het in verenigd verband
begaan van misdrijven, waarvan een ontoelaatbare objectieve gevaar–
zetting voor de samenleving uitgaat. Vergelijking met de voorstellen van
de Werkgroep strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen doet
uitkomen, dat uit dereguleringsoogpunt een algemene regeling van deze
strafbaarheid verre de voorkeur moet hebben. De gekozen redactie
ontslaat de wetgever voor het overige van de plicht per delictsom–
schrijving of delictscategorie aan de reeds bestaande strafbaarstellingen
van Boek II van het Wetboek van Strafrecht of die van de bijzondere
strafwetgeving nieuwe artikelleden toe te voegen, waarin bepaalde
voorbereidingsdaden, afzonderlijk te formuleren naar de aard van de in
het eerste lid verboden gedraging, onder strafbaarstelling worden
verboden. Ook kan thans volstaan worden met een algemene formulering
van de voorwaarden waaronder de dader alsnog wegens vrijwillige terug–
treding straffeloos wordt. Deze nieuwe algemene aansprakelijkheids–
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grond wordt opgenomen in Titel IV van Boek I van het Wetboek van
Strafrecht, waarin systematisch de strafbaarheid voor onvolkomen
delictsvormen voor het gehele Nederlandse materiële strafrecht geregeld
dient te worden. Aangesloten wordt ook bij het in het wetboek reeds
bestaande taalgebruik, gebezigd ten aanzien van de aansprakelijkheden,
intredend wegens deelneming, posterieure begunstiging of onvolkomen
daderschap. Aldus wordt voorts differentiatie van de aansprakelijkheids–
voorwaarden op bestanddeelniveau, die anders per - door strafbe–
dreiging veilig te stellen rechtsgoed wellicht anders geformuleerd zouden
kunnen worden, op formeel-wettelijk niveau voorkómen. Andermaal
wordt zo tot uitdrukking gebracht dat het Algemeen Deel van het
wetboek van Strafrecht de grondprincipes van de strafrechtelijke
aansprakelijkheidsleer formuleert en dat de bijzondere strafwetgeving
daarvan niet dan in uiterste noodzaak mag afwijken. Aldus wordt een van
de doelstellingen van de codificatie geactualiseerd. Voorts wordt door de
schrapping van art. 134bis uit het Bijzonder Deel van het wetboek van
Strafrecht een plooi rechtgetrokken, die tot op heden de vervolging van
daden, die strekten tot het bewegen van derden tot het begaan van
misdrijven, terwijl deze kwalijke toeleg zonder gevolg bleef, bijzonder
bemoeilijkte. Door de inlas van artikel 46a in het Algemeen Deel van het
Wetboek van Strafrecht wordt duidelijk uitgedrukt, dat «poging tot
deelneming» onder omstandigheden een grond kan opleveren voor straf–
baarheid. Door de «vrijwillige terugtreding» de plaats te geven van een
daderschapsuitsluitingsgrond wordt de stellast van het Openbaar Minis–
terie bij onvolkomen daderschap aanmerkelijk vereenvoudigd, terwijl zó
ook beter aansluiting gevonden kan worden bij het aan artikel 50 van het
Wetboek van Strafrecht ten grondslag liggende principe, dat steeds de
constitutieve objectieve voorwaarden voor de strafrechtelijke aansprake–
lijkheid kunnen worden toegerekend aan allen, die als daders of
deelnemers kunnen gelden, terwijl het uitblijven van deze bestanddelen
eveneens kan worden toegerekend aan allen die bij het feit betrokken
waren als daders of deelnemenden.

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN

Artikel I

A

Onderdeel A behoeft na het vorenstaande geen toelichting meer.

B

De delictsomschrijving van het huidig artikel 45 blijft geheel intact,
alleen is het negatief bestanddeel van het uitblijven van vrijwillige
terugtred om de hiervoor onder 2 uiteengezette redenen verwijderd en
ondergebracht als aparte grond van straffeloosheid in artikel 46b van het
voorstel, geldend voor alle in deze titel geregelde onvolkomen delicts–
vormen, met alle consequenties - gelet op artikel 50 van het Wetboek
voor de deelnemers van dien.

C

Onderdeel C behoeft na het vorenstaande geen nadere toelichting.

D

In het voorgestelde artikel 46a is de omschrijving van het huidig artikel
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134bis nagevolgd, zij het dat de negatieve bijkomende voorwaarde van
strafbaarheid dat «het misdrijf of een strafbare poging daartoe niet is
gevolgd» uit de strafbaarstelling is verwijderd en niet meer van «trachten
te bewegen» maar eenvoudigweg van «pogen» wordt gesproken.

De reden voor het verwijderen van het negativum is vergelijkbaar met
die, waarom wordt voorgesteld het ontbreken van vrijwillige terugtred te
verwijderen als bestanddeel uit artikel 45. Negativa behoren niet in enig
aan het Openbaar Ministerie opgedragen bewijsthema thuis en
bovendien brengt het woord «poogt» al zondermeer tot uitdrukking dat
de handelwijze van de dader niet tot enig strafrechtelijk gevolg bij de
bewogene heeft geleid. Komt deze immers tot een strafbare poging tot
het voorgestelde misdrijf, dan is hij daadwerkelijk «bewogen» en is ten
aanzien van de «beweger» van voltooide uitlokking sprake. Het
werkwoord «pogen» in plaats van «trachten» is des te verkieslijker om
eenheid van uitdrukking in de wet te verkrijgen en uit te doen komen dat
het hier om een vorm van strafbare poging gaat in de zin van artikel 45,
dat dat woord ook behelst. De term «trachten» is in 1923 enigszins
ondoordacht in de wet terecht gekomen en noodzaakte tot het opnemen
van de gewraakte negatieve voorwaarde van strafbaarheid. Verder opent
het voorgestelde artikel niet met «Hij die een ander...». De reden is, dat
de wet tot uitdrukking moet brengen dat we hier te maken hebben met
een onvolkomen delictsvorm, dus een accessoire uitbreiding van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid die ontleend moet worden aan een
zelfstandige delictsomschrijving uit Boek II van het Wetboek van Straf–
recht of een Bijzondere Strafwet. Volgens het geijkte taalgebruik duidt
«Hij die ...» op een geheel zelfstandige strafbaarstelling van een
gedraging als volkomen delict en die zinsnede is dus hier geheel
misplaatst.

Artikel 46b formuleert thans het ontbreken van vrijwillige terugtred
geheel positief: is delictsvoltooiing uitgebleven door omstandigheden
van de wil van de dader afhankelijk dan is noch dader noch deelnemer
strafbaar. Er is dan niets strafbaars meer in de rechtswerkelijkheid. Het is
niet nodig voor de straffeloosheid dat het uitblijven van de poging of het
misdrijf alleen is toe te schrijven aan de wilsbepaling van de aansprake–
lijke; omstandigheden extern aan die wilsbepaling mogen dat uitblijven
mede geeffectueerd hebben mits de dader maar bijdroeg aan die afloop
(bestaande in het uitblijven van delictsvoltooiing). In dit opzicht moet de
stellige jurisprudentie, die niet vergt dat enkel door 's daders terugtreden
delictsvoltooiing uitbleef, gecontinueerd kunnen worden. Daarom is
overigens, waar enigszins mogelijk, het taalgebruik van artikel 45 van het
Wetboek van Straf recht voortgezet.

Grondbeginsel van het in Titel VIIIA van het Wetboek van Strafrecht
geregelde strafrecht voor jeugdige personen is, dat geheel geabstra–
heerd wordt van de wettelijke strafbedreigingen uit het gewone straf–
recht, dat steeds afgestemd is op het daderschap van volwassenen of
niet-natuurlijke personen. Dit principe is geformuleerd in het eerste lid
van artikel 77b juncto artikel 77f, eerste lid, van dat wetboek. Het brengt
mede dat de commune bepalingen betreffende de verhoging van de
algemene maxima in geval van samenloop, vermindering van de wette–
lijke maxima op grond van poging of medeplichtigheid of wegens de
gematigde absorbtie bij samenloop alsmede de submissie in dit speci–
fieke rechtsgebied niet gelden. In artikel 77ii van het wetboek wordt deze
volledige abstractie van het volwassenenstrafrecht verwoord ten aanzien
van de poging, artikel 77jj brengt haar tot uitdrukking met betrekking tot
de medeplichtigheid. Aangezien het voorliggend ontwerp niet ten doel
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heeft afbreuk te doen aan evengenoemd grondbeginsel wordt voorge–
steld in artikel 77ii naast «poging» tevens te lezen: «voorbereiding».

Onderdeel F voorziet door aanvulling van artikel 78, zijnde een
bepaling uit de betekenistitel van het Eerste Deel van het Wetboek van
Strafrecht, met de voorbereidingshandeling in een zeer eenvoudige
incorporatie van deze onvolkomen delictsvorm in het gehele wetboek op
gelijke wijze als thans ten aanzien van de poging het geval is. Het
Tweede Boek behoeft derhalve, behoudens het bepaalde in onderdeel G
van dit voorstel, geen wijziging.

Dit onderdeel behoeft na het vorenstaande geen toelichting meer.

H

Bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel is van de zijde van het
Openbaar Ministerie de kanttekening gemaakt dat ook voorbereiding van
opzettelijke vrijheidsberoving strafbaar gesteld zou moeten worden. De
strafbaarstelling van de opzettelijke vrijheidsberoving is geregeld in
artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Blijkens het eerste lid van
dat artikel is het wettelijk strafmaximum zeven jaren en zes maanden. De
strafbedreiging blijft dus zes maanden onder de maatstaf die in het
voorgestelde artikel 46 wordt gehanteerd. Ik deel de mening van het
Openbaar Ministerie, dat ook voorbereiding van in vereniging te begane
gijzelingen alszodanig - dus: afgezien van het via de gijzelingsactie te
bereiken doel - een grond voor strafrechtelijk ingrijpen moet kunnen
opleveren. Vaak zal niet bewijsbaar zijn welk oogmerk de daders trachten
te verwerkelijken via hun voorgenomen gijzeling, in welk geval evenmin
bewijsbaar is dat de daders via de gijzelingshandeling een voorberei–
dingsdaad stelden tot het afpersingsmisdrijf ex artikel 317 van het
Wetboek van Strafrecht, weiks strafbedreiging wel voldoet aan de in
artikel 46 geformuleerde maatstaf. ik stel derhalve voor de strafmaat in
genoemd artikel 282, eerste lid, op te trekken tot acht jaren.

Artikel II

Door artikel 129 uit de zogenaamde betekenistitel van het Wetboek
van Strafvordering te veranderen op vergelijkbare wijze als wordt
voorgesteld ten aanzien van artikel 78 van het Wetboek van Strafrecht,
wordt de onvolkomen delictsvorm «voorbereiding van misdrijf» eveneens
op betrekkelijk simpele wijze geïntroduceerd in het gehele strafproces–
recht. Deze introductie heeft met name groot belang voor de toepassing
der dwangmiddelen. Ik denk ondermeer aan artikel 67, eerste lid, aanhef
en onder a, van het Wetboek van strafvordering. Daarin wordt bepaald
dat een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven in geval van
verdenking van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld. Volgens constante
jurisprudentie is met «de wettelijke omschrijving» in de zin van genoemd
artikel 67 bedoeld de omschrijving, zoals deze in de wet is te vinden
waar de strafbaarstelling van de voltooide delictuele gedraging specifiek
is geregeld. Geldt de verdenking een onvolkomen delictsvorm die
volgens het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht tot wette–
lijke strafvermindering aanleiding geeft, dan dient deze vermindering bij
de toepassing van meergemeld artikel 67 buiten beschouwing te blijven.
Zo levert verdenking van medeplichtigheid aan een misdrijf waarop in
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voltooide vorm vier jaren of meer is gesteld krachtens het huidige artikel
129 van het Wetboek van Strafvordering een geval op waarin op basis
van artikel 67 van dat wetboek voorlopige hechtenis mogelijk is, ook
indien hierop ingevolge artikel 49 van het Wetboek van Strafrecht een
gevangenisstraf van minder dan vier jaar is gesteld. Voor poging tot een
dergelijk misdrijf geldt hetzelfde. Volgens het voorgestelde artike! 129
zal voorbereiding tot zo'n misdrijf eveneens een geval voor voorlopige
hechtenis opleveren in de zin van artikel 67. Voor de toepassing van de
overige dwangmiddelen ware een vergelijkbare redenering op te zetten.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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