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Bij Kabinetsmissive van 8 februari
1991, no. 91.001325, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Minister van Justitie, bij de Raad van
State ter overweging aanhangig
gemaakt een voorstel van wet met
memorie van toelichting tot wijziging
van het Wetboek van Strafrecht
inzake algemene strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen.

1. De Raad van State moet helaas
constateren dat ook in deze memorie
van toelichting een dereguleringspa–
ragraaf ontbreekt. De vragen
behorende bij de Aanwijzingen
inzake terughoudendheid met regel–
geving (Stcrt. 1984, 232) dienen
alsnog te worden beantwoord.

2. In het wetsvoorstel wordt in
afwijking van het rapport van de
Werkgroep strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen van 31
oktober 1988 gekozen voor een
algemene strafbaarstelling. Blijkens
voormeld rapport ducht de
werkgroep van een algemene straf–
baarstelling een te vergaande en
zelfs onnodige inbreuk op de grond–
gedachte van het Wetboek van
Strafrecht (WvSr) dat het bij
strafbare feiten niet zozeer om
planning, maar om handelingen of
gedragingen moet gaan. Deze vrees

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 8
februari 1991 no. 91 001325,
machtigde Uwe Majesteit de Raad
van State zijn advies betreffende het
bovenvermeld voorstel van wet
rechtstreeks aan mij te doen
toekomen.

Dit advies, gedateerd 7 augustus
1991 no. W03 91 0074 moge ik U
hierbij aanbieden.

1. De door de Raad geconsta–
teerde omissie met betrekking tot
een dereguleringsparagraaf in de
memorie van toelichting werd
opgeheven. Ik moge verwijzen naar
een toegevoegde paragraaf 6 in de
gewijzigde memorie van toelichting.

2. De Raad wijst op het verschil
tussen de verzameling feiten die
volgens het voorliggende voorstel
reeds in een voorbereidingsfase
strafbaar zullen worden en de feiten,
die de Werkgroep strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen van
31 oktober 1988 als in een voorbe–
reidingsfase strafbaar te stellen
daden op het oog had. De werkgroep
heeft gekozen voor het strafbaar–
stellen van de voorbereiding van de
delicten, strafbaar ingevolge de
artikelen 289 in verbinding met 288,
303 en 312 en voorts die, verboden
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wordt niet gedeeld, zo wordt in de
toelichting gesteld, omdat een
systeembreuk met de geldende
algemene strafbaarheidsleer kan
worden voorkomen, indien bij de
algemene strafbaarstelling
nauwkeurig wordt voorzien in een
aantal objectieve en objectiveerbare
bestanddelen, waardoor de aanspra–
kelijkheid beperkt blijft. De grondge–
dachte dat het strafrecht slechts
reageert tegen uiterlijke handelingen
en als zodanig ultimum remedium is,
wordt niet aangetast indien een
dergelijke bepaling zoveel mogelijk
spoort met de terminologie van het
huidige artikel 45 WvSr. In de
toelichting ware aan te geven welke
(categorieën van) misdrijven, waarop
naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van acht jaren of
meer is gesteld, niet in het voorstel
van de werkgroep, zoals na het
uitbrengen van het rapport nader
aangevuld, zijn begrepen, alsmede of
uit het oogpunt van de bestrijding
van de georganiseerde criminaliteit
(onderdeel 4f van de toelichting)
behoefte bestaat de voorbereiding
daarvan strafbaar te stellen. Immers
volgens het W.O.D.C.-rapport
«Misdaadondernemingen, onderne–
mende misdadigers in Nederland»
('s-Gravenhage, 1990) zou de
georganiseerde misdaad zich richten
op een beperkte categorie winstge–
vende misdaden. Indien uit voormeld
oogpunt geen behoefte aan straf–
baarstelling van alle vorenbedoelde
misdrijven mocht blijken te bestaan,
ware te motiveren waarom daartoe,
ondanks het feit dat het strafrecht
ultimum remedlum dient te zijn, toch
wordt overgegaan.

bij de artikelen 282a en 317 van het
Wetboek van Strafrecht. De
werkgroep nam de artikelen 288,
303 en 312 daarbij enkel op, omdat
zij aannam dat in een groot aantal
gevallen de voorbereiding van de
daarin genoemde feiten op dezelfde
wijze zal verlopen als van de
daarvóór genoemde artikelen. In
paragraaf 4.c. van de memorie van
toelichting op het voorliggend
voorstel som ik de delictsomschrij–
vingen uit het Bijzonder Deel van het
Wetboek van Strafrecht op die
beantwoorden aan de beperkende
voorwaarde ingevolge het voorge–
stelde artikel 46, eerste lid, dat het
beoogde feit een misdrijf moet
vormen waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf
van acht jaren of meer moet zijn
gesteld, wil de voorbereiding daartoe
aanleiding zijn tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid. Vergelijking van
de hier gegeven opsomming laat
aanstonds zien welke categorieën
van misdrijven wel onder de actie–
radius van het voorliggend voorstel
vallen en niet onder dat van de
meergemelde werkgroep. Ik voeg
daaraan onmiddellijk toe, dat de
algemene strafbaarheid van de
voorbereidingshandeling zich, via
artikel 91 van het Wetboek van
Strafrecht, ook uitstrekt over de
bijzondere strafwetgeving. Alleen
indien de wetgever in de formele wet
uitdrukkelijk bepaalt dat hij van deze
algemene strafbaarheid wenst af te
wijken, zal zulks anders zijn. Ook op
dit punt is de strekking van het
voorstel principieel anders dan die
van het door de werkgroep voorge–
stelde. Nu de Raad van mening is
dat de verschillen op dit punt niet
met voldoende scherpte in de
memorie van toelichting zijn aange–
geven, heb ik paragraaf 4.c. in dier
voege aangevuld, dat tegenover de
opsomming van de feiten, strafbaar
gedurende de voorbereidingsfase
ingevolge het voorliggend voorstel,
andermaal de feiten worden
opgenoemd die de werkgroep in het
preparatoire stadium strafbaar wenst
te stellen. Het is uitdrukkelijk niet
mijn bedoeling slechts voorberei–
dingshandelingen strafbaar te stellen
die gericht zijn op de voltooiing van
een uit winstbejag te begaan
strafbaar feit. Naar mijn mening
dienen ook onder meer voorberei–
dingshandelingen gericht op het
begaan van staatkundige feiten of
gemeengevaarlijke delicten, waarbij
aan de zijde van de toeleggers een
ideëel motief speelt, strafbaargesteld
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te zijn. Ik denk hierbij aan daders die
lid zijn van een in het buitenland
gevestigde illegale of terroristische
organisatie, die het oogmerk heeft
gericht op het begaan van een delict
waardoor de Nederlandse openbare
orde ernstig wordt geschokt, bijvoor–
beeld het doen derailleren van een
spoortrein (art. 164 van het Wetboek
van Strafrecht) of het vernielen van
tekenen, gesteld ter beveiliging van
de luchtvaart (art. 166 van het
Wetboek van Strafrecht). De Raad
van State verwijst naar het
W.O.D.C.-rapport «Misdaadonderne–
mingen, ondernemende misdadigers
in Nederland» ('s-Gravenhage, 1990)
en stelt de vraag of de strafbaarheid
der voorbereidingsfase niet ware te
beperken tot een beperkte categorie
winstgevende misdaden. De Raad
geeft aan, dat zulks wellicht beter
recht zou doen wedervaren aan de
idee dat het strafrecht ultimum
remedium behoort te zijn. Wetstech–
nisch, dat ware de Raad aanstonds
toe te geven, is een dergelijke
beperking in de strafbaarstelling niet
moeilijk te formuleren. Voldoende
zou reeds zijn, aan de delictsom–
schrijving ingevolge het voorgestelde
art. 46 toe te voegen, dat de dader
moet handelen uit winstbejag, of dat
zijn oogmerk op wederrechtelijke
verrijking moet zijn gericht.

Ik heb principieel de strafbaarheid
ruimer willen afstellen. Het is de
gevaarzetting voor de samenleving,
die de voorbereidingshandeling haar
bijzonder wederrechtelijkheidsaspect
verleent die de strafbaarheid recht–
vaardigt, niet het (in veel gevallen
moeilijk te bewijzen) oogmerk tot
winstbejag van de toeleggers. Wel
geef ik de Raad toe, dat tot op
heden de noodzaak om tot algemene
strafbaarstelling van voorbereidings–
handelingen te komen vooral is
gebleken ten aanzien van winstge–
vende misdaden. Dit kan echter in de
nabije toekomst anders komen te
liggen. Ik gaf zoëven al voorbeelden
van niet-commerciële voorberei–
dingshandelingen. Ik acht het thans
een een juist beginsel van criminele
politiek om de strafbaarheid van de
voorbereidingshandelingen abstract
afhankelijk te stellen van de ontoe–
laatbare gevaarzetting die van de
voltooiing van het voornemen van de
voorbereider of voorbereiders
uitgaat, ongeacht het subjectieve en
vaak moeilijk bewijsbare verrijkings–
motief dat de dader of de deelnemer
mocht hebben. Juist daarom heb ik
aangeknoopt bij de wettelijke straf–
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3. Op bladzijde 1 5 van de
memorie van toelichting (onderdeel
4a) wordt in de tweede alinea
gesteld dat in de ons omringende
landen de voorbereidingshande–
lingen algemener en verdergaand
dan in Nederland thans het geval is
strafbaar zijn. Uit dit rechtsverge–
lijkend betoog kan evenwel ook
worden opgemaakt dat men in de
genoemde landen nergens zover is
gegaan met strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen als thans
in het wetsvoorstel geschiedt. De
rechtsvergelijking kan dan ook
slechts in betrekkelijke mate dienen
als ondersteuning van de gemaakte
keuze. De stelling bovenaan
bladzijde 16 dat het onaanvaardbaar
zou zijn, indien de aldaar bedoelde
rechtshulp geweigerd zou moeten

bedreiging van een gevangenisstraf
van acht jaren of meer: een derge–
lijke strafpositie treffen we alleen
aan bij delicten die de samenleving
in ernstige mate schokken of het
rechtsverkeer op aanmerkelijke wijze
verstoren. Van deze «liaison» met de
wettelijk gefixeerde strafpositie gaat
een belangrijke reductie uit op de
uitbreiding van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid, die het gevolg is
van de toevoeging van een nieuwe
onvolkomen delictsvorm aan het
Algemeen Deel van het Wetboek van
Strafrecht. Aldus heb ik ook
gemeend recht te doen wedervaren
aan het zo belangrijke beginsel dat
het strafrecht te allen tijde ultimum
remedium is en moet blijven. Een
andere beperking, die gericht is op
de veiligstelling van deze ultimum
remedium-idee, is die, welke de
Raad aan de orde stelt onder de
punten 4 en 5 van zijn advies: dat
het beoogde misdrijf in vereniging
moet zijn begaan, met een kennelijke
- dat wil zeggen: welhaast tastbare,
goed objectiveerbare - doelstelling
of strekking. Ik gaf iri de memorie
van toelichting reeds aan, dat van
een «eenmans-actie» opzichzelf
voorshands niet voldoende gevaar–
zetting uitgaat, om strafrechtelijk
ingrijpen in de voorbereidingsfase te
legitimeren. Ik moge verwijzen naar
het gestelde in paragraaf 4.f. Het
gaat er mij inderdaad om, het straf–
rechtelijk systeem beter te equiperen
ten aanzien van de georganiseerde
criminaliteit en niet om de strafrech–
telijke aansprakelijkheidsleer, ten
grondslag liggend aan het Algemeen
Deel van het Wetboek van Straf–
recht, integraal te herzien.

3. Ik geef de Raad van State toe,
dat rechtsvergelijking slechts in
betrekkelijke mate kan dienen als
ondersteuning van een voor het
Nederlandse recht te maken keuze.
Het gestelde onder paragraaf 4a van
de memorie van toelichting, beoogt
geen zelfstandig argument te vormen
voor de invoering van de algemene
strafbaarheid van voorbereidingshan–
delingen. Het gaat hier om een
subsidiair motief: gewezen wordt op
de internationaal strafrechtelijke
consequenties ten gunste van met
name het secundaire rechtshulp–
verkeer, indien de Nederlandse
wetgever ertoe mocht besluiten
voorbereidingshandelingen algemeen
strafbaar te stellen. Nu de desbetref–
fende passages de Raad aanleiding
gaf tot de opmerkingen onder 3 van
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worden voor feiten begaan ter
voorbereiding van grensoverschrij–
dende criminaliteit aan staten op
wier grondgebied de beoogde feiten
zouden plaatsgrijpen en in wier
rechtsmacht zich andere, wel
strafbare deelnemers bevinden, komt
de Raad niet begrijpelijk voor. De
enkele behoefte aan wederkerigheid
kan immers afstuiten op het Neder–
landse inzicht dat voorbereiding in
het algemeen niet strafbaar moet
zijn. Een zelfstandig argument om
die strafbaarheid in te voeren, kan
die behoefte dan niet vormen. Dit
gedeelte van paragraaf 4a ware dan
ook te herschrijven.

4. Blijkens het voorstel wordt
vereist (memorie van toelichting,
onderdeel 4f, eerste alinea) dat het
beoogde misdrijf in vereniging wordt
begaan. Niet valt echter in te zien
waarom een zelfde voorbereidings–
handeling niet strafbaar is, indien het
misdrijf zal worden gepleegd door
één persoon, maar wel indien sprake
is van verscheidene personen.
Daargelaten de vele problemen die
naar het oordeel van de Raad zullen
rijzen bij de beantwoording van de
vraag of aan dit criterium is voldaan,
kan het voorgestelde onderscheid tot
het niet bevredigende gevolg leiden
dat de politie in zodanige
onzekerheid verkeert of meer
personen het strafbare feit zullen
plegen, dat zij zich in die fase
genoodzaakt ziet van arrestatie af te
zien en de voorbereiding verstoort
dan wel moet wachten totdat het
misdrijf, dan wel een poging daartoe,
wordt gepleegd, terwijl achteraf
blijkt dat er meer personen bij waren
betrokken. Daarnaast wijst het
college er nog op dat in de
opsomming van beperkende
voorwaarden in paragraaf 4 van de
toelichtmg (bladzijde 18) is
opgenomen dat de dader opzet op
delictsvoltooiing moet hebben
bezeten. Mede tegen het licht van
artikel 46b dient tot uitdrukking
gebracht te worden dat deze
voorwaarde niet meebrengt dat
degene die het aldaar bedoelde
misdrijf voorbereidt ook daadwer–
kelijk betrokken is geweest bij het
begaan van het misdrijf (bladzijde
23).

5. In de memorie van toelichting
wordt in onderdeel 4g ingegaan op
de kennelijkheid van de doelbe–
stemming van de middelen bedoeld
in het voorgestelde artikel 46. Het

zijn advies, is het desbetreffend
gedeelte van paragraaf 4a
herschreven.

4. en 5. De Raad vermag niet in te
zien, waarom eenzelfde voorberei–
dingshandeling niet strafbaar is,
indien het misdrijf zal worden
begaan door slechts één persoon. De
hier door mij aangebrachte
beperking is resultante van een
rechtspolitieke belangenafweging,
die steeds een rol speelt bij het
criminaliseren van gedragingen. Juist
aan in georganiseerd verband te
verrichten gedragingen, gericht op
het schenden van voor onze samen–
leving wezenlijke rechtsbelangen,
kan een objectief gevaarzettend
karakter niet worden ontzegd. Het is
het groepsproces, dat hier de
voltooiing van het voorgenomen
misdrijf in bijzondere mate begun–
stigt. In het samenwerkingsverband
zijn afspraken gemaakt, mensen
hebben zich sterk gemaakt voor het
uitvoeren van de hun toegedachte
taak, de betrokkenen hebben over en
weer concrete belangen bij het
nakomen van de afspraken en de
uitvoering van de voornemens. De
mogelijkheid van vrijwillige terugtred
is hier dan ook veel kleiner dan bij de
éénmansactie. Het samenwerkings–
verband zelf, eenmaal tot stand en
op gang gekomen, legt een druk op
de deelnemers om tot het daadwer–
kelijk begaan van het misdrijf over te
gaan. De individuele controle op het
geheel is door de participanten min
of meer uit handen gegeven. Het is
met name deze catalyserende
werking van het georganiseerd
verband, het «groepsgebeuren», die
mij aanleiding gaf tot uitdrukking te
brengen dat de voorbereidingshan–
deling alleen strafbaar zal zijn, indien
zij gericht is op een in georganiseerd
verband te plegen feit. Ik erken, dat
het bezwaar daarvan onder omstan–
digheden kan zijn, dat de politie
gedurende zekere tijd in onzekerheid
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woord «kennelijk» heeft ook
betrekking op het bestanddeel «in
vereniging begaan». De Raad vreest
dat het Openbaar Ministerie, dat
«het kennelijk bestemd zijn tot het in
vereniging begaan» ook zal dienen
aan te tonen met bewijsproblemen
zal worden geconfronteerd,
waardoor - achteraf - moet worden
geconstateerd dat het ingrijpen van
de politie ontijdig is geschied en
derhalve als onrechtmatig moet
worden aangemerkt. In het licht van
het vorenstaande is bij de Raad de
vraag gerezen of het noodzakelijk is
het element «in vereniging» te
handhaven.

verkeert of meerdere personen bij
het feit betrokken zullen worden. Ik
meen, dat dergelijke bezwaren eigen
zijn aan het strafrechtelijk systeem
van aansprakelijkheid. Het strafrecht
wil nu eenmaal pas in actie komen,
indien gebleken is, dat de dader of
verdachte heeft begaan wat de wet
onder strafbedreiging gebiedt of
verbiedt. Het door de Raad van State
ontwikkelde bezwaar kan gemakkelijk
geprolongeerd worden voor andere
objectieve delictsbestanddelen,
waarvan de verwezenlijking noodza–
kelijk is om de strafrechtelijke reactie
te rechtvaardigen. Ook hier doet zich
niet zelden een fase van onzekerheid
voor, of de dader wel alles zal
verrichten conform de wellicht
toepasselijke delictsomschrijving.
Toch kan dat opzichzelf geen reden
zijn de objectieve aansprakelijkheids–
voorwaarden maar uit de strafbaar–
stelling te verwijderen.

Bovendien zullen ten aanzien van
de strafbaargestelde voorbereiding
van een voorgenomen éénmansactie
steeds aanmerkelijke bewijspro
blemen njzen Indien de voorbereider
zich erop toelegt geheel alleen zijn
criminele intentie te verwezenlijken,
hoe zal de politie dan reeds in de
voorbereidingsfase het doorslag–
gevend bewijs vergaren, dat de
dader deze toeleg bezit? De voorbe–
reider zal zich, in dit geval, niet
uitlaten tegenover derden over zijn
voornemen. Doet hij dat wel, dan zal
dat in het merendeel der gevallen tot
doel hebben de derde bij de toeleg
te betrekken, zodat het voorgenomen
feit in vereniging - conform het
voorstel - begaan wordt. Niet goed
is daarentegen denkbaar, dat de
voorbereider duidelijk aan derden
doet blijken van zijn oogmerk, zonder
die derden op enigerlei wijze te
bewegen tot begunstiging of
deelname aan het voorgenomen feit.
De voorbereider zou dan enkel uit
informatieve overwegingen derden
zijn doetstellingen kenbaar maken.
Uitgesloten is een dergelijk geval
niet. Maar het komt toch te zelden
voor, dan dat de strafwet daarop
afgestemd zou moeten worden. De
materiële normstellingen en het
formele bewijsrecht houden elkaar in
het strafrecht wederkerig in de ban:
de wetgever dient niet strafbaar te
stellen hetgeen, naar redelijkerwijs
voorzienbaar is, zo goed als nooit
bewezen kan worden. Daarom
handhaaf ik de delictsbestanddelen
«kennelijk» en «in vereniging
begaan» in het voorliggend voorstel.
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6. Feitelijk onjuist is de consta–
termg in de eerste alinea van
onderdeel 4b van de toelichting
(«Uitgangspunten van het
wetsvoorstel») dat de voorstellen van
de werkgroep geheel in het teken
staan van de zaak-Heyn. Kennis–
neming van het rapport van de
werkgroep maakt duidelijk dat niet
alleen de zaak-Heyn, maar ook de in
de eerste alinea van de toelichting
door de werkgroep genoemde
rapporten «overvallen criminaliteit»
(1988) en «bestrijding zware crimi–
naliteit» (1987) uitgangspunten
waren voor de werkgroep. De
gemaakte vergissing ware te
herstellen.

7. In artikel 46b waarbij naar het
de Raad, anders dan de toelichting
op bladzijde 7 betoogt, voorkomt,
sprake is van een zuivere strafuitslui–
tingsgrond wordt voorgesteld dat er
geen strafbare voorbereiding zal zijn,
indien het misdrijf niet is voltooid
door omstandigheden van de wil van
de dader afhankelijk In onderdeel 4e
van de memorie van toelichting
wordt aangegeven in welk geval de
politie al kan ingrijpen voordat de
aldaar bedoelde bus tot rambus is
getransformeerd. De Raad begrijpt
de toelichting aldus dat, aange–
nomen dat de bestemming
bewijsbaar is, welk bewijs geleverd
kan worden via het relaas van
eerdere door de politie geobser–
veerde operaties waarbij de bielzen
een ramfunctie kregen, het enkele
voorhanden hebben van de bielzen al
voldoende is om te kunnen ingrijpen.

Terecht stelt de Raad dat het woord
«kennelijk» betrekking heeft op het
bestanddeel «in vereniging begaan».
De strekking van de voorgenomen
daad moet nu eenmaal objecti–
veerbaar zijn, willen wij er niet naar
afglijden, enkel intenties strafbaar te
stellen.

In de slotalinea van punt 4 van zijn
advies wijst de Raad op een ondui–
delijkheid in de memorie van
toelichting niet duidelijk genoeg
werd daarin tot uitdrukking gebracht
dat de voorwaarde, dat het te
voltooien delict in vereniging begaan
moet worden, niet medebrengt dat
de voorbereider van het beoogde
misdrijf zelf daadwerkelijk bij de
uitvoering van dat misdrijf betrokken
moet zijn. De desbetreffende
passage in de memorie van
toeiichting werd herschreven.

6. Ik geef de Raad van State
overigens gaarne toe, dat de
rapporten «overvallen-criminaliteit»
(1988) en «bestrijding zware crimi–
naliteit» (1987) mede uitgangs–
punten zijn geweest voor de
voorstellen van de werkgroep straf–
baarstelling van voorbereidingshan–
delingen. De memorie werd op dit
punt bijgesteld.

7. Ik handhaaf mijn standpunt, dat
artikel 46b van het voorliggend
wetsvoorstel geen strafuitsluitings–
gronden - rechtvaardigingsgronden
of schulduitsluitingsgronden -
formuleert, maar zuivere dader–
schapsuitsluitingsgronden. Ik heb
opzettelijk een formulering gekozen,
waarin tot uitdrukking komt dat bij
gebleken vrijwillige terugtred noch
strafbare voorbereiding bestaat,
noch strafbare poging. Ik zie dan ook
geen aanleiding, om de In het slot
van punt 7 door de Raad van State
voorgestelde redactiewijziging aan te
brengen in het voorliggend voorstel.
Het is allerminst mijn bedoeling, dat
bij gebleken vrijwillige terugtred wèl
een daderschap aan voorbereiding of
poging aangenomen wordt terwijl de
strafwaardigheid van de dader wordt
uitgesloten. Het gaat er mij princi–
pieel om, dat een voorbereider of
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Het is in dit gegeven voorbeeld niet
duidelijk of in deze situatie nog
sprake kan zijn van een vrijwillig
terugtreden. Bovendien betwijfelt de
Raad of deze combinatie van feiten
voldoende moet worden geacht om
te kunnen spreken van kennelijk
bestemd voor het begaan van, in het
voorbeeld, een overval. Ook de
voorgenomen overval zal toch nader
geconcretiseerd dienen te zijn. De
bielzen zouden toch in het onder–
havige geval - toevallig - een geheel
andere bestemming kunnen hebben
dan de vooronderstelde overval,
terwijl tegenover een desbetreffend
verweer van de verdachte het
Openbaar Ministerie het bewijs van
het bestemd zijn zal dienen te
bewijzen. In de toelichting ware
hieraan aandacht te besteden. De
Raad geeft voorts in overweging om,
teneinde ondubbelzinnig vast te
leggen dat sprake is van een strafuit–
sluitingsgrond, het woord «bestaat»
te vervangen door: is strafbaar.

poger die blijk heeft gegeven van
wat in de dogmatiek wel «tatige
Reue» wordt genoemd en door
vrijwillige terugtreding delictsvol–
tooiing heeft verhinderd, geen
gedraging kan worden toegerekend,
die een strafreactie zou kunnen
rechtvaardigen. Zij hebben rechtens
niet meer als daders te gelden.

Nu de Raad het in de memorie van
toelichting gegeven voorbeeld met
de rambus niet in alle opzichten even
helder acht, heb ik de memorie
enigszins aangepast. Overigens ben
ik van mening dat deze casus een
schoolvoorbeeld biedt van een geval,
waarin enerzijds iedere vrijwillige
terugtred bij de uitvoering van het
voornemen uitgesloten was -
afgaand op wat de ervaring te dezen
redelijkerwijze leert - en waarin
anderzijds de strekking van de
handelingen gedurende de voorbe–
reidingsfase een «kennelijke» was in
de zin van het voorliggend voorstel.
De Raad van State oppert dat de
bielzen, achterwaarts uit de rambus
stekend, onder de gegeven omstan–
digheden toevallig - een geheel
andere bestemming zouden kunnen
hebben dan de vooronderstelde
overval. Zolang wij in het strafrecht
ervan uit blijven gaan, dat menselijke
handelingen geduid moeten worden
naar wat de alledaagse, redelijke
ervaring leert, komt mij de interpre–
tatie van het gedrag van de
«rambus-bemanning» als kennelijke
voorbereiding tot een voorgenomen
overval, geenszins als onwerkelijk
voor. Mochten de bielzen - toevallig
- een geheel ander doel hebben dan
de vooronderstelde overval, dan zal
zulks bij de verdere waarheidsvinding
blijken. Ik wijs er evenwel op, dat
men de handelingen van de
bemanning niet mag interpreteren
lós van hun voorgeschiedenis. Het
ging hier om leden van een groep,
die zich in het verleden had gespe–
cialiseerd in het begaan van
overvallen door middel van
«rammen» en «rambussen».

De Raad vraagt zich nog af, of in
het gegeven voorbeeld nog sprake
kan zijn van een vrijwillig terug–
treden. Ik antwoord, alle factoren
van de casus verdisconterend,
ontkennend. Bij deze vraag waren
alle in de memorie van toelichting
aangegeven feiten en omstandig–
heden te verdisconteren. Ik wees er
in de memorie reeds op, dat de
enige redelijke verklaring voor het
«stokken» van de voorgenomen actie
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8. Het is de Raad niet duidelijk
waarom de thans bestaande straf–
baarstelling van voorbereidingshan–
delingen gehandhaafd blijft. Hierop
ware in te gaan.

slechts kan zijn geweest, dat de
daders erachter zijn gekomen dat de
politie doende was hun actie te
observeren. Ik wijs er in dit verband
op, dat volgens het voorliggend
voorstel, de verdachte een aanne–
melijk verweer zal hebben te voeren,
indien hij pleit niettemin - gelet op
de redelijkheid van evengemelde
duiding - in vrijwilligheid terug te zijn
getreden. Verder vestig ik de
aandacht erop, dat een betoog, dat
de voorbereider van zins was
vnjwillig terug te treden, als de
politie maar niet tussenbeide was
gekomen, op zichzelf voor de straf–
rechtelijke aansprakelijkheid beteke–
nisloos is. In een dergelijk geval is in
de objectieve werkelijkheid niet
teruggetreden. De delictsvoltooiing
mankeert tengevolge van de politiële
tussenkomst. Met die historische
werkelijkheid heeft het strafrecht te
maken, niet met hypothetische
vragen als wat er wellicht gebeurd
zou zijn als de politie niet correctief
had ingegrepen.

8. Het is de Raad niet duidelijk,
waarom de thans bestaande straf–
baarstellmg van voorbereidingshan–
delingen gehandhaafd blijft. De
reden is, dat het vaak arbitrair is, of
een bepaalde, thans als zelfstandig
misdrijf strafbaar gestelde daad, een
voorbereidingskarakter heeft tot een
verdergelegen misdrijf of dat de
daad die verboden wordt reeds in
zichzelf een zodanig wederrechtelijk–
heidaspect heeft, dat strafbaar–
stelling als voltooid delict gerecht–
vaardigd is. Een vaste maatstaf,
waardoor acute krenkingsdelicten te
onderscheiden zouden zijn van inlei–
dende gevaarzettingsdelicten,
waarbij de laatste kunnen gelden als
voorbereidingsdaden tot de eerste,
bestaat op dit moment niet. De
problematiek van deze onder–
scheiding is vergelijkbaar met die
van de scheiding tussen enerzijds de
«voorbereidingshandeling» en het
«begin van uitvoering» van het
eigenlijke misdrijf, waardoor van een
strafbare pogingshandeling sprake
is. In paragraaf 4.b. van de memorie
van toelichting betoogde ik, dat
uitputtende definities die theorie en
praktijk bevredigen hier niet te geven
zijn en dat wetgever en dogmatiek
zich tot op heden niet vermoeiden
met het trekken van universeel
geldige grenslijnen tussen dit soort
begrippen. Daarnaar thans te gaan
zoeken lijkt mij dorsen van ledig stro.
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Een dergelijke exercitie zou ook het
voorliggend ontwerp te veel
belasten, aangezien ik dan ook
genoodzaakt zou worden in
algemene beschouwingen te treden
over de strafrechtelijke gedraging,
het moment waarop de voltooiing
daarvan in alle gevallen aangenomen
moet worden, en wanneer een feit,
dat zich vaak als onvolkomen delict
manifesteert, beslist niet meer als
zelfstandig delict strafbaar gesteld
mag worden. Het ligt er maar net
aan, hoe men het bij een bepaalde
delictsomschrijving behorend achter–
üggend rechtsgoed omschrijft, of de
verboden gedraging wordt
beschouwd als een onvolkomen
delictsvorm, die alleen uit wetstech–
nische overwegingen de uiterlijke
verschijningsvorm van een voltooid
delict heeft gekregen, of juist als een
zelfstandig strafbaar feit, dat zijn
wederrechtelijkheid niet aan een
elders strafbaar gestelde gedraging
ontleent. Steeds weer blijkt in de
praktijk de waardering van bepaald
negatief gesanctioneerd gedrag
geheel afhankelijk van in abstracto
onbenoembare omstandigheden. Ik
denk bijvoorbeeld aan een
overtreding van de verbodsnorm,
gesteld bij artikel 13 van de Wet
Wapens en Munitie (Wet van 5
februari 1986, Stb. 41). lemand
heeft een wapen of munitie van
categorie I, vastgesteld bij deze wet,
voorhanden. Is dat nu een «voorbe–
reidingshandeling» of juist een
zelfstandig voltooid delict ? Dat is in
abstracto - dus: op formeel-wettelijk
niveau - niet vast te leggen. Dat
hangt helemaal af van het concrete
oogmerk van de betrokkene en de
omstandigheden waaronder de
handeling werd begaan, die inzicht
kunnen verschaffen over de kenne–
lijke strekking van de daad in relatie
tot handelingen van derden.
Hetzelfde geldt voor «dronken
rijden». Is dat nu een voorbereidings–
handeling tot het «veroorzaken van
een botsing, aan– of overrijding» in
de zin van artikel 36 van de Wegen–
verkeerswet onder de kwalificerende
omstandigheid van het derde lid
(verkeren onder invloed van stoffen
die de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden) ? Zo worden op
APV-niveau als zelfstandige delicten
strafbaar gesteld feiten, die typisch
voorbereidingsdaden zijn tot andere
delictuele gedragingen, bijvoorbeeld
het voorhanden hebben op de
openbare rijweg van plakmiddelen of
verfstoffen met het kennelijk doel
daarmede affiches aan te brengen of
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leuzen te kalken. Is van een
«krenkingsdelict» hier geen sprake ?
Het hangt er maar vanaf, hoe men
het rechtsgoed dat de desbetref–
fende APV-bepaling wil beschermen,
omschrijft. Men kan wel degelijk
menen, dat de openbare orde er
mede gemoeid is, als dergelijke
handelingen vergunnmgloos begaan
worden. Alleen ten aanzien van art.
134bis Sr is algemeen aanvaard, dat
het hier gaat om een onvolkomen
delictsvorm, die als voorbereidings–
handeling tot een door een ander te
begaan delict beter opgenomen kan
worden in het Algemene Deel van
het Wetboek van Strafrecht. Het
voorstel van wet schrapt dan ook dit
artikel. Bovendien kunnen ook
praktisch geen problemen rijzen in
die gevallen, waarin een daad zowel
valt onder de algemene aansprake–
lijkheidsgrond ingevolge artikel 46
van het voorstel en een delictsom–
schrijving waarbij de voorberei–
dingsdaad technisch als voltooid
delict sui generis wordt verboden.
Immers, in zo'n geval verplicht het
tweede lid van artikel 55 van het
Wetboek van Strafrecht de
vervolging toe te spitsen op de
bijzondere strafbepaling, dus de
delictsomschrijving waarin de
voorbereidingsdaad als apart feit is
strafbaar gesteld.

Daarbij kan de door de Raad van
State aan de orde gestelde sanering
moeilijk voltrokken worden buiten
ieder verband met het leerstuk der
strafbare poging en deelneming.
Kennelijk gaat de Raad van State uit
van het beginsel, dat feiten die via
deelnemingsvarianten of onvolkomen
delictsvormen tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid kunnen leiden, niet
daarnaast ook nog als zelfstandige
delicten, nu toegespitst op een
concreet rechtsbelang, verboden
mogen worden. Indien voorberei–
dingsdaden, omdat het nu eenmaal
onvolkomen delictsvormen zijn, niet
als zelfstandige feiten strafbaar
gesteld mogen worden, dan geldt
zulks immers ook voor deze
varianten van uitbreiding der straf–
rechtelijke aansprakelijkheid.
Aangezien ik niet kan inzien, dat
evengemeld beginsel steunt vindt in
enige thans algemeen aanvaarde
rechtsregel, lijkt mij een dergelijke
discussie ter gelegenheid van de
voorliggende partiële wijziging van
het Wetboek van Strafrecht minder
opportuun.
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9. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no. W03.91.0074 van de Raad
van State van 7 augustus 1991

- Het wetsvoorstel en de memorie
van toelichting waren van een afzon–
derlijke bladzijdenummering te
voorzien.

- In paragraaf 4d van de memorie
van toelichting ware het woord
«grondfeit» te vervangen door een
ander woord. Dit geldt ook voor de
germanismen «benadrukken» en
«volstaat».

- In paragraaf 4e van de memorie
van toelichting ware op bladzijde 22,
bovenaan, toe te voegen dat het
operaties van dezelfde verdachten
moeten zijn.

- In de artikelsgewijze toelichting
op onderdeel D ware «eigenstandig»
te vervangen door: van eigen bodem.
Tevens ware in diezelfde passage het
woord «delictueels» te vervangen.

9. De redactionele kanttekeningen
van de Raad werden dezerzijds
gaarne opgevolgd.

Ik moge U verzoeken het hierbij
gevoegde voorstel van wet en de
gewijzigde memorie van toelichting
aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal te zenden.

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