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De vaste Commissie voor justitie1, belast met het voorbereidend
onderzoek naar dit wetsvoorstel, heeft de eer van haar voorlopige bevin–
dingen als volgt verslag uit te brengen.

1 Samenstelling:
Leden: Stoffelen (PvdA), Gualthèrie van
Weezel (CDA), V. A. M. van der Burg (CDA),
Lauxtermann (VVD), Schutte (GPV), Krajen–
brink (CDA), Korthals (VVD), Wiebenga
(VVD), Laning-Boersema (CDA), Vermeend
(PvdA), Brouwer (Groen Links), Kohnstamm
(D66), Wolffensperger (D66), ondervoor–
zitter, Swildens Rozendaal (PvdA),
voorzitter, Van Traa (PvdA), Soutendijk-van
Appeldoorn (CDA), Van de Camp (CDA),
Biesheuvel (CDA), Jurgens (PvdA),
Koffeman (CDA), Kalsbeek-Jasperse (PvdA),
Zijlstra (PvdA), M.M. van der Burg (PvdA).
Plv. leden: Apostolou (PvdA),
Tegelaar-Boonacker (CDA), De Hoop
Scheffer (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD), J. T. van den Berg (SGP), Koetje
(CDA), Dijkstal (VVD), Te Veldhuis (VVD),
Van der Heijden (CDA), Schoots (PvdA),
Sipkes (Groen Links), Scheltema-de Nie
(D66), Groenman (D66), Van der Vaart
(PvdA), Middel (PvdA), Bijleveld-Schouten
(CDA), Doelman-Pel (CDA), Hillen (CDA),
Stemerdink (PvdA), Vreugdenhil (CDA),
Leerling (RPF), Van Nieuwenhoven (PvdA).
Van Heemst (PvdA).

ALGEMEEN

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorliggende voorstel van wet. Zij wezen erop dat de
gewijzigde vorm van criminaliteit in Nederland vraagt om een antwoord
van politie en justitie maar ook van de wetgever. Vooral de georgani–
seerde, zware criminaliteit wordt gekenmerkt door een planmatig
karakter. De leden van de CDA-fractie dachten daarbij vooral aan
bankovervallen, de georganiseerde handel in verboden goederen (verdo–
vende middelen, afvalstoffen) en de bedrijfsmatige misdaad (bedrieglijke
beleggingen in internationale kredieten, witwassen van zwart geld)
alsmede de ontvoeringen met afpersing (gijzeling). Vanuit de werkgroep
Justitie-Banken is dan ook aangedrongen op nieuwe methoden ter
bestrijding van deze vormen van zware, georganiseerde misdaad met een
planmatig karakter.

De leden van de CDA-fractie waren er zich ook van bewust dat politie
en justitie bij de genoemde bovenlokale en planmatige criminaliteit
vanuit het oogpunt van beveiliging van de Nederlandse samenleving het
in de meeste gevallen niet kunnen laten aankomen op een «begin van
uitvoering» van het criminele voornemen in de zin van het geldende
artikel 45 Sr. De huidige praktijk is derhalve dat politie en justitie laten
merken dat zij weten dat men ter plaatse op de hoogte is van het
criminele voornemen. Dat zulks een verschuiving van de planmatige
zware criminaliteit ten gevolge heeft, zoals de memorie van toelichting,
blz. 2 stelt, beaamden de leden van de CDA-fractie. De misdaadonder–
nemer is flexibel geworden en laat zich niet afschrikken door een of meer
mislukkingen bij het beramen van genoemde zware criminaliteit.
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De leden van de PvdA-fractie hadden met kritische belangstelling
kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel.

Zij stelden vast dan aan dit wetsvoorstel principiële kanten vastzitten
die een uiterst zorgvuldige beoordeling noodzakelijk maken. Derhalve
wilden zij op tal van punten graag een nadere toelichting ontvangen
alvorens tot een definitief oordeel te komen.

De redengeving voor het wetsvoorstel - betere mogelijkheden om de
bovenlokale en planmatige criminaliteit te bestrijden - onderschreven
deze leden. Waarmee zij overigens niet op voorhand gezegd wilden
hebben dat dit voorstel daartoe het beste middel is, maar wel dat hier
sprake is van een ernstig maatschappelijk probleem.

Zagen deze leden het goed, dan is in de kern reden voor het tot stand
brengen van dit wetsvoorstel het feit dat bij met name «stuk gemaakte»
zaken, d.w.z. zaken waarin de politie zelf potentiële daders op de hoogte
brengt van het feit dat de politie van hun voornemen tot strafbare feiten
op de hoogte is en zo voorkomt dat dat strafbare feit of feiten wordt/
worden begaan, indien al strafvervolging plaatsvindt, dit op grond van
wel al gepleegde strafbare feiten moet gebeuren en derhalve de uitein–
delijke criminele doelstelling buiten beschouwing moeten blijven. Dit zou
dan met name als problematisch worden ervaren indien sprake is van
voorbereiding van georganiseerde criminaliteit. Hoewel deze leden enig
begrip konden opbrengen voor deze beweegreden, misten zij node een
meer principieel betoog. Immers, waar enerzijds het wetsvoorstel
kennelijk beoogt tegemoet te komen aan het gebrek aan strafrechtelijke
mogelijkheden bij de voorbereiding van georganiseerde criminaliteit,
moet anderzijds worden vastgesteld dat, indien dit voorstel kracht van
wet verkrijgt de politie veel meer pro-actieve recherche-activiteiten kan
ontwikkelen waarbij zeker niet uitgesloten kan worden dat ook burgers
die niets strafbaars in de zin hebben met een onderzoek worden gecon–
fronteerd. Met andere woorden, hier is evenzeer een bescherming van de
samenleving in het geding, maar dan in de vorm van rechtszekerheid en
voorkoming van onterechte politie-inmenging. Zou het derhalve niet de
voorkeur verdienen de toepasselijkheid van dwangmiddelen ten aanzien
van het voorgestelde artikel 46 uit te sluiten? Het wetsvoorstel beoogt
immers tegemoet te komen aan de behoefte om de mogelijkheid tot
strafrechtelijke vervolging te verruimen. Uit de memorie van toelichting
blijkt niet dat de behoefte aanwezig zou zijn om daarbij ook de bevoegd–
heden ten aanzien van de opsporing uit te breiden.

Deze leden vroegen alsnog om een beschouwing die aan deze overwe–
gingen recht doet. Zij vroegen daarbij nadrukkelijk het lex certa-beginsel
te betrekken. Dit met temeer nadruk, nu het wetsvoorstel een algemene
strafbaarstelling van de voorbereiding van misdrijven beoogt en evenzeer
omdat weliswaar de voorbereidingsmiddelen limitatief zijn opgesomd,
maar tegelijkertijd vrijwel uitputtend. (Wat valt er met andere woorden
niet onder?).

Dit zo zijnde kan men zich ternauwernood aan de indruk onttrekken dat
de politie bijkans onbeperkte bevoegdheden krijgt tot het doen van
onderzoek, met overigens steeds ingrijpender wettelijk toegestane
middelen. Dat kan noodzakelijk zijn, maar moet dan wel zeer dwingend
beargumenteerd worden.

Deze leden vroegen de regering dan ook een beschouwing te wijden
aan de vraag of middels tal van uiteenlopende wetsvoorstellen strafbaar–
stellingen en strafvorderlijke bevoegdheden worden uitgebreid, terwijl
uiteindelijk het beginsel om het strafrecht slechts als ultimum remedium
in te zetten niet wordt uitgebreid. Of, met andere woorden, verwordt dit
beginsel niet tot een dode letter?

De leden van de WD-fractie hadden met belangstelling van het
voorliggende wetsvoorstel kennis genomen. Het wetsvoorstel is
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verstrekkend van aard. Thans is de enige grond waarop voorbereidings–
handelingen strafbaar zijn, dat een «begin van uitvoering» is gemaakt. De
leden van de VVD-fractie waren er voorstander van, dat ook op wetge–
vingsterrein maatregelen worden getroffen ter bestrijding van zware
criminaliteit. Zij spraken hun zorgen uit over de toeneming daarvan,
waarbij de aard van de delicten over het algemeen steeds ernstiger van
karakter wordt. In dit verband stelden zij, dat het aantal overvallen
drastisch moet worden teruggebracht.

De leden van de fractie van D66 hadden met grote belangstelling,
maar ook met grote terughoudendheid, kennis genomen van het voorlig–
gende wetsvoorstel. Het wetsvoorstel kan zonder meer worden aange–
merkt als één van de meest ingrijpende voorstellen tot wijziging van het
Nederlandse materiële strafrecht, in de ruim honderd jaar dat het
Wetboek van Strafrecht thans bestaat. Een grondige beoordeling van het
wetsvoorstel kan dan ook alleen maar slagen, als de wetsgeschiedenis
met betrekking tot het leerstuk van de strafbaarstelling van onvoltooide
gedragingen wordt bestudeerd, zo hadden deze leden geconstateerd. Zij
voegden daar onmiddellijk aan toe, dat zij wat betreft de memorie van
toelichting op onderdelen als te beknopt hadden ervaren, nu weliswaar
de concrete achtergronden van het wetsvoorstel uitgebreid beschreven
zijn, maar dit in veel mindere mate geldt voor de toelichting op de
uitgangspunten van ons strafrecht, waar het de strafbaarstelling van
poging, samenspanning en voorbereidingshandelingen sui generis
betreft. Deze leden hadden een meer diepgaande bespreking van deze
leerstukken in het wetsvoorstel node gemiste, zoals bijvoorbeeld aan de
hand van N. Keijzer, «Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen»,
Monografieën strafrecht, 1 (Gouda Quint, 1983)

De leden van de fractie van D66 wilden voorop stellen, dat ook zij niet
de ogen wensten te sluiten voor het gegeven, dat sinds 1886 de
maatschappij in zo toenemende mate is geconfronteerd met ernstige
vormen van (georganiseerde) criminaliteit, dat het de wetgever past stil
te staan bij de vraag, of de huidige leerstukken uit crimineel-politiek
oogpunt nog wel voldoen en zo dit niet het geval is (c.q. zo dit niet het
geval wordt geacht), of aanpassingen dan niet wenselijk zijn. Tegelij–
kertijd rust op de wetgever de plicht, de principiële uitgangspunten van
het strafrecht niet ondergeschikt te maken aan overwegingen van
crimineel-politieke aard. Dit dilemma doet zich in het bijzonder voor, nu
het wetsvoorstel beoogt een algemene strafbaarstelling van voorberei–
dingshandelingen in het leven te roepen, waar daarvan bij de totstand–
koming van het Wetboek van Strafrecht uitdrukkelijk is afgezien. Destijds
is gekozen voor beperking van de strafbaarheid tot uitvoeringshande–
lingen (de strafbare poging), terwijl daarnaast strafwaardig geachte
voorbereidingshandelingen afzonderlijk– en bij hoge uitzondering zijn
strafbaar gesteld. Sindsdien is, zoals ook de memorie van toelichting
aangeeft, in het Bijzonder Deel van het Wetboek bij een aanzienlijk
aantal misdrijven het verrichten van voorbereidingshandelingen strafbaar
gesteld, maar de wetgever heeft tot nog toe steeds de grens gelegd bij
het in algemene zin strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen. Dit
uitgangspunt dreigt met dit wetsvoorstel thans verlaten te worden.
Weliswaar wordt voorgesteld deze algemene strafbaarstelling te onder–
werpen aan een aantal beperkingen, waarvan de voornaamste zijn, (1)
het beoogde delict zou door twee of meer personen moeten worden
begaan en (2) de strafbaarstelling beperkt zich tot misdrijven met een
strafbedreiging van tenminste acht jaren, maar dit doet niet af aan de
principiële keuze voor een algemene strafbaarstelling, die een ingrij–
pende wijziging van het materiële strafrecht betekent. Moet de wetgever
anno 1992 daartoe overgaan? Ter illustratie van de door de leden van de
fractie van D66 gekozen invalshoek bij de beoordeling van het
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wetsvoorstel, citeerden zij graag G.P.M.F. Mols in «Rondom het strafbare
feit: voorbereiding en begunstiging» (in de bundel Honderd jaar Wetboek
van Strafrecht):

«Die wetgever heeft niet alles kunnen voorzien, zodat aanpassingen
steeds nodig zullen blijven. Het past echter wel in de geest van die
wetgever om voortdurend het bestaan en het wezen van de aan het
strafrecht ten grondslag liggende uitgangspunten en leerstukken te
onderkennen, en er dat gewicht aan toe te kennen dat past binnen een
behoorlijke strafrechtspleging en strafwetgeving die zijn verleden niet
verloochent.»

De eerstopkomende vraag met betrekking tot het nu voorliggende
concrete wetsvoorstel is dan natuurlijk, zijn er zwaarwegende redenen
die een zo veelomvattende strafbaarstelling van voorbereidingshande–
lingen zouden kunnen rechtvaardigen? En de beantwoording van die
vraag hangt af van a. de achtergronden en de doelstellingen van het
wetsvoorstel en b. de waardering van de uitgangspunten van het
materiële strafrecht.

Kijkend naar de considerans, viel het deze leden overigens op, dat
hierin geen gewag wordt gemaakt van de noodzaak van het strafbaar
stellen van voorbereidingshandelingen ten aanzien van bovenlokale en
planmatige criminaliteit, terwijl in de memorie van toelichting op
meerdere plaatsen juist gewezen wordt op het feit, dat het wetsvoorstel
deel uit maakt van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
Daartoe worden immers heel expliciet verschillende publikaties aange–
haald, die inzicht geven in de bovenlokale misdaadmarkt en misdaador–
ganisaties. De leden van de fractie van D66 vroegen op dit punt om
opheldering.

Ervan uitgaande dat het wetsvoorstel in het teken staat van de
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, moet derhalve allereerst
bezien worden, of de voorgestelde aanpassingen noodzakelijk zijn voor
het bereiken van dat doel. Vervolgens moet getoetst worden, of de
aanpassingen in deze vorm verenigbaar zijn met de uitgangspunten van
ons strafrecht. Dat dit een moeilijke en arbitraire afweging is, moge wel
blijken uit de volstrekt verschillende interpretaties van het wetsvoorstel in
de recente juridische vakliteratuur, stelden de leden van de fractie van
D66 vast.

De fractieleden van Groen Links hadden met enige verontrusting
kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij hadden al bij eerdere gelegen–
heden kenbaar gemaakt de ontwikkelingen in het strafrecht met zorg te
volgen, met name daar waar het een verdergaande verschuiving betrof
van het zogenaamde daderstrafrecht naar het intentiestrafrecht. Sluipen–
derwijs verandert daarmee de oorspronkelijke opzet van het Wetboek
van Strafrecht, onder het motto dat de «equality of arms» is gewijzigd
ten nadele van politie en openbaar ministerie. Het gaat er de regering
immers om «het strafrechtelijk systeem beter te equiperen ten aanzien
van de georganiseerde criminaliteit». Werd bij wijziging van artikel 10a
van de Opiumwet door de toenmalige minister van Justitie nog uitdruk–
kelijk verkondigd dat daarvan geen precedentwerking mocht uitgaan,
thans kan volgens de Groen Linkse fractieleden geconstateerd worden
dat met die wijziging van de Opiumwet toch een verdergaande
verschuiving in gang is gezet, waarvan het eind voorlopig zoek is.

Aan het beginsel strafbaarstelling als ultimum remedium, inhoudende
geen strafbaarstelling als de noodzaak daarvan niet is komen vast te
staan, wordt volgens de regering met dit wetsvoorstel niet getornd. «Het
grondidee dat het strafrecht slechts ageert tegen uiterlijke handelingen
en als zodanig ultimum remedium is wordt niet aangetast», aldus de
regering in de memorie van toelichting. Het is de regering toch niet
ontgaan dat niet alle strafrechtjuristen diezelfde mening zijn toegedaan,
zo vroegen deze leden.
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De leden van de SGP-fractie hadden met bijzondere belangstelling
kennis genomen van het wetsvoorstel. Die bijzondere belangstelling hield
vooral verband met het feit dat het wetsvoorstel de axioma's van het
strafrecht, met name de problematiek van de legaliteit en de keuze voor
een repressief dan wel preventief strafrecht raakt en doordat het voorstel
strafbaarstelling van een aantal gedragingen tot vrij ver in het voorveld
van een gedragingencomplex uitbreidt.

Bij de beoordeling van het wetsvoorstel golden voor deze leden als
belangrijke toetsingscriteria het legaliteitsbeginsel en het uitgangspunt
dat niet de innerlijke intentie op zichzelf aangrijpingspunt voor strafrech–
terlijk optreden kan/mag vormen. Deze leden hadden de indruk gekregen
dat aan de indiening van het wetsvoorstel een gedegen voorbereiding en
een kritische bezinning vooraf waren gegaan, hetgeen zij o.a. afleidden
uit het feit dat het advies van de Raad van State van een uitvoerig nader
rapport is voorzien en uit de zelfstandige positie die de regering heeft
ingenomen ten opzichte van het rapport van de werkgroep-Van Veen.
Voorzover het wetsvoorstel zijn oorsprong vindt in de ontwikkeling van
bepaalde vormen van zware criminaliteit konden deze leden begrip
opbrengen voor dit wetgevingsinitiatief. Niettemin had het wetsvoorstel
bij deze leden enige vragen van onderscheiden aard opgeroepen.

De leden van de GPV-fractie hadden met bijzondere belangstelling
kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij deelden de mening van de
regering dat de toeneming van de zware criminaliteit en de wijziging van
het karakter van deze criminaliteit nopen tot aanpassing van de strafwet–
geving. Er zijn goede argumenten aan te voeren om ook bepaalde
voorbereidingshandelingen onder de reikwijdte van de strafwet te
brengen. De geloofwaardigheid van de overheid is in het geding als
politie en justitie met een zekere regelmaat deelnemers aan zware crimi–
naliteit ongemoeid moeten laten om te voorkomen dat er onschuldige
slachtoffers vallen.

Het lid van de fractie van de RPF had met belangstelling kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. De directe aanleiding is
gelegen in het streven de georganiseerde misdaad beter te kunnen
bestrijden, een doelstelling waarmee hij zich, vanzelfsprekend, kon
verenigen. Concreet wordt dit streven vorm gegeven door de strafbaar–
stelling van voorbereidingshandelingen van een groot aantal misdrijven,
zodat effectief daartegen kan worden opgetreden in een stadium dat het
nog niet tot een poging is gekomen. Het voorstel gaf dit lid aanleiding tot
het maken van een aantal vragen en opmerkingen omtrent de onder–
scheiden onderdelen.

2. De werkgroep strafbaarstelling van voorbereidingshande–
lingen

Al geruime tijd is in discussie of voorbereidingshandelingen strafbaar
moeten worden gesteld. Bij brief van 8 juni 1989 is een concept–
wetsvoorstel met memorie van toelichting door de werkgroep-Van Veen
uitgebracht, zo spraken de leden van de VVD-fractie. Het thans voorlig–
gende wetsvoorstel gaat veel verder. Er is namelijk sprake van een
algemene strafbaarstelling in plaats van koppeling aan enkele delicten.

Wel is strafbaarstelling beperkt tot misdrijven bedreigd met een
gevangenisstraf van acht jaar of meer. Anders dan beide voorstellen van
de werkgroep-Van Veen voorziet het wetsvoorstel in straffeloosheid bij
vrijwillige terugtred.

De regering heeft principieel de strafbaarheid ruimer willen maken.
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Daarbij is de gevaarzetting voor de samenleving bepalen.
Door deze bepalingen komen vele voorbereidingshandelingen onder de

werking van deze wet. De leden van de VVD-fractie vroegen in hoeverre
dit invloed zal hebben op een veranderend functioneren van het opspo–
ringsapparaat. Zij vroegen de regering daarop nader in te gaan.

De leden van de VVD-fractie wezen erop, dat er altijd een spanning
bestaat tussen doelmatig optreden van de politie en rechtswaarborgen
van de verdachte. Wellicht, zo stelden zij, is de positie van een verdachte
in het huidige procesrecht te sterk. Evenwel inbreuken op rechten van
verdachten dienen nauwkeurig te worden geformuleerd en geargumen–
teerd. Bij bestrijding van de criminaliteit is het van het allergrootste
belang, dat primair de pakkans wordt verhoogd. Dit gebeurt naar het
oordeel van deze leden te weinig. Noodzakelijk is dan ook dat de organi–
satie en uitrusting van de politie wordt verbeterd. Ook zo stelden deze
leden, schiet de feitelijke vervolging door het Openbaar Ministerie nog
steeds te kort vooral vanwege de enorme werkdruk. De leden van de
WD-fractie vroegen de regering aan te geven op welke wijze de regering
deze knelpunten nu oplost en op welke termijn verwacht kan worden dat
het opsporings– en vervolgingsapparaat zodanig functioneert dat de
strafrechtspleging een aanvaardbaar niveau heeft bereikt.

Zolang de overheid zelf tekort schiet moet niet te snel worden
toegeven aan de roep om politie en justitie steeds verdergaande
middelen te verstrekken om de criminaliteit tegen te gaan. Een machtuit–
breiding van deze organen heeft ook immers weer zijn keerzijde.

Zoals uit de memorie van toelichting moge blijken, heeft de regering
met haar wetsvoorstel een apert andere benadering gekozen dan de
werkgroep strafbaarstelling voorbereidingshandelingen (werkgroep-Van
Veen) zo zeiden de leden van de D66-fractie. Wordt het door deze
werkgroep ontworpen wetsvoorstel en de daarbij behorende memorie
van toelichting vergeleken met het onderhavige wetsvoorstel, dan valt
onmiddellijk op, dat de werkgroep juist om reden van strafrechtssyste–
matiek heeft afgezien van een algemene strafbaarstelling van voorberei–
dingshandelingen en gekozen heeft voor strafbaarstelling ten aanzien van
bepaalde, zeer ernstige misdrijven, analoog aan artikel 96 lid 2 WSr.
(Anderzijds werd in het voorstel van de werkgroep de solitaire voorbe–
reider én pleger niet buiten beschouwing gelaten, zodat bijvoorbeeld een
casus van de ontvoering van G.J. Heijn - voor wat betreft de voorbe–
reiding - wel door dat voorstel werd bestreken, maar niet door het
onderhavige wetsvoorstel.) De minister stelt kortweg om twee redenen
geen heil te hebben gezien in het voorstel van de werkgroep-Van Veen.

a. De vraag of de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshan–
delingen daadwerkelijk een inbreuk betekent op de grondgedachte van
ons strafrecht, is geheel afhankelijk van de concrete redactie van die
strafbepaling.

b. Het stelsel van bepalingen van strafbare voorbereiding van de
werkgroep-Van Veen in het Bijzonder Deel van het Wetboek van Straf–
recht kan ertoe leiden, dat ook poging tot voorbereiding en deelneming
aan poging tot voorbereiding strafbaar zouden kunnen zijn. De leden van
de fractie van D66 vroegen, of deze eventualiteit niet op wetstechnisch
eenvoudige wijze kan worden uitgesloten door dit met zoveel woorden
aan de desbetreffende strafbepaling toe te voegen. Overigens vroegen zij
eveneens, of en zo ja op welke wijze thans bij reeds sui generis strafbaar
gestelde voorbereidingshandelingen in he Bijzonder Deel van het
Wetboek zich dit probleem voordoet.

De leden van de GPV-fractie hadden er ook begrip voor dat de
regering de voorstellen van de werkgroep strafbaarstelling van voorberei–
dingshandelingen niet heeft overgenomen, maar gezocht heeft naar een
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algemene regeling inzake strafbaarstelling van voorbereidingshande–
lingen. Wetssystematiek verdient dit zeker de voorkeur. Toch riep het
voorstel juist op dit punt vragen op bij de leden van de GPV-fractie.

Ervan uitgaande dat slechts de op een bepaalde tijd en plaats verrichte
gedraging met bijbehorende omstandigheden onderwerp dient te zijn van
strafrechtelijke interventie vroegen zij hoe zich dit verhoudt tot een straf–
baarstelling van voorbereidingshandelingen die niet met name worden
opgesomd maar gerangschikt worden onder de categorie «waarop een
gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld». In het nader rapport
wordt opgemerkt, dat het de gevaarzetting voor de samenleving is, die
de voorbereidingshandeling haar bijzonder wederrechtelijkheidsaspect
verleent die de strafbaarheid rechtvaardigt. In gevallen waarin sprake is
van voorbereiding van een overval of gijzeling zal spoedig van een derge–
lijke gevaarzetting sprake zijn. Maar geldt dat voor alle delicten waarop
een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld? Hoe zit dit met
delicten ingevolge bijzondere wetten? Aan welke delicten ingevolge
bijzondere wetten kan zoal worden gedacht?

Opvallend is, zo merkte het lid van de RPF-fractie op, dat de regering
een geheel andere koers is ingeslagen, dan de route die is gewezen door
de werkgroep-Van Veen. In plaats van tot een strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen in een aantal specifieke gevallen te komen is
gekozen voor een algemene strafbaarstelling. De onderbouwing van deze
keuze roept enkele vragen op. In de eerste plaats stelde hij vast dat de
algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen wordt onder–
bouwd door er op te wijzen dat niet iets nieuw aan de orde is. In vele
specifieke gevallen zijn voorbereidingshandelingen al strafbaar gesteld.
De desbetreffende voorbeelden in de memorie van toelichting hebben
echter wat de meeste bepalingen betreft als gemeenschappelijk
kenmerk, dat het om misdrijven gaat waar op enigerlei wijze de staat of
een staatsbelang bij betrokken is. Het gaat bijvoorbeeld om openbare
orde, staatsveiligheid, of valsemunterij. Gaat het daarmee niet om een
bijzondere categorie delicten, die niet zonder meer aanleiding geven tot
veralgemenisering van de strafbaarstelling van voorbereidingshande–
lingen? Zijdelings merkte hij op dat hem niet helemaal duidelijk was in
welke zin in de artikelen 240 en 337 Sr sprake is van strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen.

Als meest zuiver voorbeeld van een in het huidige strafrecht reeds van
kracht zijnde strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen kan artikel
10a van de Opiumwet gelden. Het is daarom interessant te vernemen
welke ervaringen met deze bepaling zijn opgedaan. Hoe vaak, en met
welk resultaat is deze toegepast?

In de tweede plaats lijkt de memorie van toelichting op twee
gedachten te hinken. Nu eens wordt benadrukt, merkte het lid van de
fractie van de RPF op, dat de strafwaardigheid van voorbereidingshande–
lingen principieel dient te worden erkend (zie blz. 3 memorie van
toelichting), anderzijds worden in de omschrijving van strafbare voorbe–
reidingshandelingen beperkingen doorgevoerd, die aan die principiële
erkenning enigszins afbreuk doen. Zo is de beperking tot voorbereidings–
handelingen tot het begaan van een misdrijf in vereniging wel te
verklaren vanuit de doelstelling van het wetsvoorstel (de aanpak van de
georganiseerde misdaad), maar niet valt in te zien waarom, uitgaande
van een ten principale algemene strafbaarstelling, voorbereidingshande–
lingen van een gezamenlijke uit te voeren misdrijf wel kan worden
bestraft, en een solo-delict niet. De strafbaarstelling van de voorbe–
reiding van een eenmansactie kan wellicht niet in alle gevallen even
zinvol zijn, maar daartegenover staat dat ook de strafbaarstelling van de
poging niet bij alle delicten even goed toe te passen. Toch is de straf–
baarstelling van poging in het algemeen deel opgenomen. In de praktijk
zijn er niettemin geen problemen.
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3. Het huidige strafrecht

De leden van de CDA-fractie erkenden dat in het geldende artikel 45
Sr., waar de strafbare poging wordt geregeld, sprake is van een vestiging
van strafrechtelijke aansprakelijkheid in een voorfase. In zoverre is er
geen sprake van een systeembreuk in het Wetboek van Strafrecht: van
daad– naar ideestrafrecht, indien de voorbereidingshandeling als onvol–
komen delictsvorm strafbaar wordt mits een dergelijke bepaling wordt
voorzien van een aantal objectieve en objectiveerbare bestanddelen.

Artikel 10a van de Opiumwet bevat de strafbaarstelling van voorberei–
dings– en bevorderingshandelingen met betrekking tot de handel in
verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico. De leden van de
CDA-fractie wilden weten hoe de ervaringen in operationele zin bij politie
en justitie met dit artikel zijn. Nadien hadden deze leden aangedrongen
op een algemene strafbaarheid van voorbereidingshandelingen.

In artikel 10a Opiumwet zijn reeds voorbereidingshandelingen
strafbaar gesteld. Kan grondig worden ingegaan op de vraag in welke
mate deze strafbaarstelling effecten heeft gehad, zo vroegen de leden
van de PvdA-fractie. Wat is het aantal vervolgingen dat op basis van dit
artikel is aangevangen? En tot hoeveel strafrechtelijke veroordelingen
heeft dit geleid? Hoe vaak heeft de politie gevraagd om telefoontap e.d.
wegens verdenking van artikel 10a Opiumwet?

Wil de regering uitgebreider dan nu is gebeurd ingaan op de mogelijk–
heden die het bestaande artikel 140 Sr biedt? In de literatuur met name
Rutgers, DD 19(1989) afl.2; Couzijn, Alg. Politieblad nr.19, 17
september 1988; De Jong DD 19(1989) afl.1; De Roos NJB 10 juni
1989 afl.23) wordt daar immers beargumenteerd op gewezen. Deze
argumenten zijn in de memorie van toelichting onvoldoende weerlegd.

Voorts zouden de leden van de fractie van de PvdA de regering willen
uitnodigen om uitvoerig in te gaan op de opmerkingen die de Jong maakt
in Delict en Deliquent inzake de toepassing van artikel 140 Sr (De Jong,
DD 22(1992) afl.1.)-

Daarbij wilden deze leden ook een relatie leggen met de recent door
de Minister van Justitie naar buiten gebrachte ideeën betreffende
wetswijziging, teneinde groepsvandalisme beter te kunnen bestrijden. Dit
onder om in de toekomst te voorkomen dat krakers zoals die, welke
betrokken waren bij het Wolters-Noordhof Complex te Groningen,
worden vrijgesproken. Bij de WNC-zaken bleek onder meer artikel 140 Sr
te weinig mogelijkheden te bieden om tot een veroordeling te kunnen
komen. De oorzaak daarvan was gelegen in het feit dat niet bewezen kon
worden dat er sprake was van deelneming aan een organisatie die tot
oogmerkt heeft het plegen van misdrijven. Het begrip «organisatie die tot
oogmerk heeft....» kon naar het oordeel van de rechter niet zo ruim
worden uitgelegd dat deze van toepassing was op de betreffende
krakers. Ook in de memorie van toelichting wordt gewezen op deze uitleg
van het begrip «organisatie....», waaraan dan de conclusie wordt
verbonden dat artikel 140 Sr te weinig mogelijkheden biedt om de
georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Zou het - dit alles overwe–
gende - dan niet evenzeer een goede mogelijkheid zijn, zo al geen
betere, om artikel 140 Sr. te herzien?

Graag hadden deze leden hierop een uitgebreid antwoord, benevens
een aanduiding van de wijze(n) waarop artikel 140 Sr gewijzigd zou
kunnen worden.

De leden van de VVD-fractie vroegen of voldoende gebruik is gemaakt
van de bestaande mogelijkheden om de georganiseerde criminaliteit te
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bestrijden. Zij dachten hierbij aan het stukmaken van zaken en aan de
toepassing van artikel 140 Strafrecht. Van verschillende zijden was hen
voorgehouden, dat een beter gebruik de noodzaak van de voorgesteld
wettelijke bepalingen zou wegnemen. Zij vroegen de regering hierop
nader in te gaan.

Tot slot vroegen deze leden wat de resultaten zijn geweest van artikel
10a van de Opiumwet. Hebben vele vervolgingen op grond van de
Opiumwet in geval van voorbereidingshandelingen plaats gevonden. Tot
hoeveel veroordelingen heeft dit geleid.

Het huidige strafrecht biedt ook ten aanzien van voorbereidingshande–
lingen in het kader van georganiseerde criminaliteit reeds een belangrijke
bepaling, te weten artikel 140 Sr. De bruikbaarheid van die bepaling
wordt door de minister echter te beperkt geacht. De leden van de fractie
van D66 vroegen de regering in te gaan op de meest recente jurispru–
dentie over dit artikel, ter staving van zijn stelling, dat naast artikel 140
Sr een afzonderlijke strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen
gericht op het begaan van misdrijven in georganiseerd verband aange–
wezen is.

De leden van de Groen Links-fractie achtten het verstandiger om de
jurisprudentie met betrekking tot het evenmin onomstreden artikel 140,
eerste lid Sr. tot volledige ontwikkeling te laten komen, voordat verder
gesleuteld wordt aan het Wetboek van Strafrecht. Het leek hen niet
zinvol om voorbereidingshandelingen op ruimere schaal strafbaar te
stellen, indien artikel 140, eerste lid Sr. in de daaraan ten grondslag
liggende behoefte blijkt te kunnen voorzien. Zij onderschreven het
oordeel van de Nederlandse Orde van Advocaten die bij de huidige stand
van zaken de invoering van een algemene strafbaarstelling van voorberei–
dingshandelingen niet gewenst en niet noodzakelijk achtte.

De orde van Advocaten wees erop dat met invoering van artikel 140 de
recherchepraktijk reeds in een zeer vroeg stadium actief is door middel
van het pro-actief schaduwen, infiltreren en telefoontaps. De adviescom–
missie strafrecht van de Orde betreurde het dat er geen gegevens
bekend zijn omtrent de ervaringen die met de voorbereidingsbepaling
van artikel 10a van de Opiumwet zijn opgedaan. De leden van de Groen
Links-fractie sloten zich daarbij aan en vroegen de regering om een
dergelijke evaluatie. Daarbij moet in ieder geval de vraag aan de orde
komen in hoeverre bij de mogelijkheid van arrestatie van degenen die op
voorbereidingshandelingen betrapt worden, de criminele organisatie op
zich wel buiten spel wordt gezet.

De leden van de SGP-fractie merkten op dat in paragraaf 3 van de
memorie van toelichting (blz. 6, onderaan) artikel 10a van de Opiumwet
wordt gememoreerd ten betoge dat het uitgangspunt van de wetgever
van 1881, dat voorbereidingshandelingen slechts bij hoge uitzondering
strafbaar behoren te zijn, gaandeweg is losgelaten. Zij vroegen of dit
voorbeeld hier wel terecht wordt genoemd. Zij verwezen hier opnieuw
naar het Themis - artikel blz. 186/7) van mr. de Jong. Genoemde auteur
stelt enerzijds dat de uitbreiding van het materiële strafrecht via bedoeld
artikel kennelijk hoofdzakelijk in dienst van de strafvordering staat.
Anderzijds attendeert zij op de merkwaardige materieelrechtelijke onder–
bouwing van dit artikel. De invoeging van artikel 10a Opiumwet zou
volgens deze auteur tot een «eenmalige» (woorden van de minister van
Justitie tijdens de Kamerbehandeling van dit artikel, Handelingen Tweede
Kamer, 24 april 1985, blz. 4640) beperkt hebben moeten blijven. Deze
leden zouden gaarne een reactie op deze stellingname ontvangen. Zij
zouden tevens gaarne vernemen welke de ervaringen zijn die met dit
artikel 10a Opiumwet zijn opgedaan.
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Ter toelichting van de vermoedelijke voornamelijk strafvorderlijke
betekenis van artikel 10a Opiumwet wijst mr. De Jong erop dat er tot nu
toe (1989) weinig strafvonnissen zijn gewezen terzake van genoemde
bepaling. Het lijkt haar waarschijnlijk dat de politie deze bepaling vrijwel
uitsluitend benut om haar opsporingsactiviteiten uit te breiden - als
eenmaal het redelijk vermoeden aan het gepleegd zijn van een voorberei–
dingsdelict is ontstaan, geeft dat «recht» op strafvorderlijk dwangmid–
delen –, en dat zij het vervolgens net als vóór 1985 laat aankomen op het
gepleegd worden van een misdrijf dat in artikel 10 Opiumwet strafbaar is
gesteld. Er is dan een zwaarder misdrijf gepleegd dan de in artikel 10a
Opiumwet geformuleerde misdrijven, zodat ook de strafrechtelijke
reactie zwaarder zal zijn, hetgeen - gezien vanuit de in het drugsbeleid
van het openbaar ministerie centraal staande doelstelling van krachtige
bestnjding van de illegale handel in hard drugs - aantrekkelijk genoemd
kan worden.

Deze leden stelden de vraag naar de strafvorderlijke betekenis van de
voorstellen, zulks mede in het licht van de veranderde recherche-praktijk,
zoals het pro-actief optreden middels schaduwen infiltreren en
telefoontaps op basis van een verdenking ex artikel 140 Sr.

Een ander punt, volgens het lid van de fractie van de RPF, betreft de
vraag of de strafbaarstellmg van voorbereidingshandelingen (tot het
begaan van misdrijven in vereniging) nodig is in relatie tot de mogelijk–
heden die artikel 140 Sr. verschaft in de bestrijding van de georgani–
seerde misdaad (zoals reeds meermalen gesteld, de voornaamste
doelstelling van het wetsvoorstel). Anders dan de regering meent de
Nederlandse Orde van Advocaten dat, gezien de jongste jurisprudentie
van de Hoge Raad (zie de brief aan de Commissie van 6-12-1991), deze
bepalmg wel voldoende ruimte biedt. Hij vroeg de regering op een en
ander te reageren.

4. Het wetsvoorstel

De leden van de CDA-fractie achtten een begrenzing van het voorstel
van wet tot misdrijven waarop naar wettelijke omschrijving een gevange–
nisstraf van acht jaren of meer is gesteld juist, omdat dit criterium
aansluit bij de begripsduiding in het spraakgebruik van «zware crimina–
liteit».

Met de Raad van State (blz. 6) vroegen de leden van de CDA-fractie of
het Openbaar Ministerie, dat «het kennelijk bestemd zijn tot het in
vereniging begaan» ook zal dienen aan te tonen, niet met bewijspro–
blemen zal worden geconfronteerd, waardoor achteraf moet worden
geconstateerd dat het ingrijpen door de politie ontijdig is geschied en
derhalve als onrechtmatig moet worden aangemerkt en het daarom niet
voor de hand ligt het element «in vereniging» nog eens te bezien. De
memorie van toelichting blz. 17-18, had deze leden voorshand niet
overtuigd.

Ook de voorzitter van de werkgroep Justitie-Banken weer in zijn brief
van 18 september 1991 op dit punt. De leden van de CDA-fractie
vroegen of in artikel 46, eerste lid onder het begrip «vervaardigen» ook
«bewerken» valt, dat voorkomt bij het «prepareren» van auto's.

Voorts wilden de leden van de CDA-fractie weten of het niet beter zou
zijn de woorden «invoeren, doorvoeren en uitvoeren» door het woord
«vervoeren» te vervangen, hetgeen discussies over de vraag of het in het
in het concreet geval van voorbereiding nu gaat over «invoeren»,
«doorvoeren» of «uitvoeren» op voorhand zouden kunnen uitsluiten.
Tenslotte wensten de leden van de CDA-fractie geïnformeerd te worden
over de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in de
landen van het Akkoord van Schengen.
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De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering nader in te gaan op
de vraag in hoeverre bij het tot stand brengen van dit voorstel een rol
heeft gespeeld dat het «stuk maken» van zaken door de politie als zeer
frustrerend zal worden ervaren. Indien deze - overigens zeer begrijpelijke
- frustratie een rol heeft gespeeld, hoe verhoudt dit gegeven zich dan tot
het slechts als ultimum remedium inzetten van het strafrecht?

In welke mate speelt verder een rol dat het rechtsgevoel - hoe vaag dit
begrip overigens ook is - wordt gekrenkt indien mensen vrijuit gaan die
voornemens zijn ernstige delicten te begaan en slechts niet tot uitvoering
komen door redenen buiten henzelf gelegen?

Wil de regering ten principale ingaan op de vraag in hoeverre krenking
van het rechtsgevoel en wellicht ook gevoelens van onveiligheid een rol
mogen spelen bij het strafbaar stellen van bepaalde gedragingen? Kan
inzicht worden verschaft in welke mate de politie meer succesvol zou
kunnen zijn in het «oprollen» van criminele organisaties indien zij gebruik
zou kunnen maken van wettelijke bepaling zoals voorgesteld? Verder
wilden deze leden graag nauwkeurig weten bij welke kennelijk voorbe–
reide delicten de politie strafvorderlijke bevoegdheden ontbeerde en bij
welke delicten zij genoodzaakt was tot het «stuk maken» van een zaak.
Uit de memorie van toelichting leidden deze leden af dat bekend is om
welke zaken het gaat. Zij kregen de indruk dat het met name
(bank)overvallen betrof.

Zij achtten dit inzicht noodzakelijk om te kunnen beoordelen in
hoeverre de reikwijdte van artikel 46, eerste lid uit het wetsvoorstel
terecht - in vergelijking met de reikwijdte zoals geadviseerd door de
Commissie-Van Veen - is verruimd.

Ook wilden zij meer inzicht in de vraag in hoeverre en hoe vaak bij stuk
gemaakte zaken alsnog wordt vervolgd op grond van wel gepleegde
strafbare feiten (autodiefstal, verboden wapenbezit enz.) Uit de
beschrijving van de stuk gemaakte zaken is namelijk af te leiden dat wel
strafbare feiten zijn gepleegd. De memorie van toelichting maakt echter
niet duidelijk of op grond daarvan aanhoudingen zijn verricht en is
vervolgd. Indien dit laatste niet is gebeurd wat waren daarvan dan de
redenen?

De Raad van State wijst erop dat de ons omringende landen nergens
zo ver zijn gegaan met het strafbaar stellen van voorbereidingshande–
lingen als thans in dit wetsvoorstel gebeurt.

Wat is de motivering om voorbereidingshandelingen ruimer strafbaar
te stellen dan in de bedoelde landen? Kan nauwkeuriger worden
ingegaan op de vraag in welk opzicht in omringende landen minder
strafbaar is gesteld met betrekking tot voorbereiding? Wat zijn overigens
de effecten van de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in
ons omringende landen? Leiden zij tot minder (zware) criminaliteit? Is er
sprake van bepaalde effecten op de georganiseerde misdaad? Blijkt daar
dat het werkterrein van criminele organisaties verschuift in tijd en/of
plaats? Wat betekent de strafbaarstelling van de voorbereidingshande–
lingen voor de werkdruk van politie en justitie? Leiden deze strafbaarstel–
lingen tot meer veroordelingen? Of verlichten de strafbaarstellingen met
name bewijsmoeilijkheden bij justitie en rechter? Wat zijn de strafproces–
suele moeilijkheden in het buitenland en hoe zijn die opgelost?

Voorts wordt in het voorstel artikel 134bis Sr. geschrapt en worden de
strafbaarstellingen uit die bepaling overgebracht naar een nieuw artikel
46a Sr.

Zagen deze leden het goed dat ook in dit nieuwe artikel de straf–
baarheid verder wordt uitgebreid? Immers, artikel 134 bis is zodanig
geredigeerd dat het ontstaan van het delict «mislukte uitlokking» alleen
mogelijk is als degene die wordt uitgelokt niet op de voorstellen van de
uitlokker ingaat. Naar het deze leden voorkomt is het voorgestelde artikel
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46a zodanig geformuleerd dat ook iedere andere vorm van mislukte
uitlokking strafbaar wordt gesteld.

De leden van de VVD-fractie waren van oordeel, dat de voorbeelden
die in de memorie van toelichting zijn genoemd van dien aard zijn, dat
ingrijpen noodzakelijk is. De regering geeft zelf aan, dat in sommige
gevallen actie ondernomen had kunnen worden, maar dat de werkelijke
daders niet gepakt zouden kunnen worden, danwel dat de strafbe–
dreiging voor de te laste te leggen delicten te laag is. Is het niet zo, zo
vroegen zij de regering, dat de rechter bij de strafoplegging rekening
houdt met de omstandigheden waaronder het delict wordt begaan. Nu
het wetsvoorstel een strafbedreiging kent van 50% dat in de praktijk de
straftoemeting wellicht niet zo veel verschilt. Zij vroegen de regering
hierop commentaar te leveren.

De leden van de VVD-fractie vonden het criterium dat het beoogde
misdrijf wordt begaan in vereniging tamelijk logisch. Primair gaat het
toch om bestnjdmg van de zware georganiseerde criminaliteit.

De wenselijkheid over te gaan tot het strafbaar stellen van voorberei–
dingshandelingen, kan enerzijds voortvloeien uit het strafwaardig
karakter dat gelet op de gevaarzetting van de maatschappij aan die
handelingen moet worden toegeschreven en op grond waarvan die
handelingen met straf bedreigd worden en anderzijds uit het belang
reeds in de voorbereidingsfase strafvorderlijke bevoegdheden te kunnen
uitoefenen en zo het beoogde delict te kunnen verhinderen, aldus de
leden van de fractie van D66 voor welke problemen politie en justitie
thans gesteld kunnen worden: grosso modo gaat het dan om het
dilemma van het «afwachten» van de strafbare poging (wat veelal te
riskant wordt geacht) versus het pro-actief ingrijpen, waardoor een zaak
weliswaar kan worden «stuk gemaakt» en dus voorkómen, maar waarbij
de uiteindelijke criminele doelstelling niet strafrechtelijk verdisconteerd
kan worden. Dit neemt overigens niet weg dat reeds in de voorberei–
dingsfase opgetreden kan worden indien er sprake is van strafbare feiten
en dit leidt niet zelden (bijvoorbeeld in geval van verboden wapenbezit
en/of diefstal) tot het opleggen van vrijheidsstraffen. Voorts wordt
gesteld, dat het voorkómen van delicten in de pro-actieve fase veelal een
slechts tijdelijk en dus «criminaliteitsverschuivend» effect zal kunnen
hebben.

De vraag is nu, of ten aanzien van alle (tientallen) door het
wetsvoorstel bestreken delicten gesproken kan worden van voldoende
zwaarwegende redenen die een algemene strafbaarstelling van die
voorbereidingshandelingen rechtvaardigen c.q. die ter bestrijding van het
beoogde misdrijf tot het optreden van de politie in de voorbereidende
fase nopen. De leden van de fractie van D66 meenden, dat uit
crimineel-politiek oogpunt zulks best te verdedigen zou kunnen zijn, maar
zij stelden daar ogenblikkelijk tegenover dat de wetgever zich moet reali–
seren dat de reikwijdte van de strafwet hierdoor enorm toeneemt. Dit nu
kan op gespannen voet komen te staan met de uitgangspunten van ons
strafrecht. In de eerste plaats, omdat de bedoeling van de wetgever nu
juist niet is geweest, het algemene leerstuk van de onvoltooide gedra–
gingen zich verder te laten uitstrekken de strafbare poging, het begin van
uitvoering. In de tweede plaats, omdat aan zo een algemene strafbaar–
stellmg het bezwaar kleeft, dat niet exact per beoogd delict kan worden
aangegeven welke gedraging strafbaar is en welke niet. Volstaat wordt in
het wetsvoorstel immers met een algemene omschrijving in het
Algemeen Deel van het Wetboek, die van toepassmg is op tientallen
misdrijven, waarvan overigens gesteld wordt (memorie van toelichting,
blz. 14) «....dat, onder omstandigheden bepaalde delictsvarianten uit
deze verzameling weer af vallen omdat de bestanddelen uit de delicts–
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omschrijving niet voldoen aan bepaalde hierna te bespreken beperkende
voorwaarden». De wetgever weet dus van te voren zelf niet goed
wanneer de algemene strafbaarstelling eigenlijk van toepassing is! Dat
lijkt zeker in strijd met het bepaaldheidsbeginsel van ons strafrecht. Als
derde bezwaar kan genoemd worden, dat het introduceren van een
algemene strafbaarstelling zeer gemakkelijk, afhankelijk van (actuele)
crimineel-politieke overwegingen, gebruikt kan worden om hieraan tal
van misdrijven «op te hangen» met alle wetgevende willekeur van dien.

Kan het ook anders, zo vroegen de leden van de fractie van D66 zich
af? Door de methodiek te volgen van het strafbaar stellen van voorberei–
dingshandelingen in het Bijzonder Deel van het Wetboek, bijvoorbeeld
analoog aan artikel 96 tweede lid, is het mogelijk per beoogd delict de
strafbaar te stellen voorbereidende handelingen duidelijk te omschrijven.
De wetgever dient zich dan van te voren heel goed rekenschap te geven
van de zwaarwegende redenen die tot strafbaarstelling van voorberei–
dingshandelingen sui generis bij bepaalde misdrijven zou moeten leiden.
In casu zal de bestrijding van georganiseerde criminaliteit daarbij
leidraad zijn. Deze leden verwezen naar N. Keijzer (ibidem), die stelt dat:
«Indien derhalve het met betrekking tot een bepaald rechtsgoed gewenst
wordt geacht naast het krenkingsdelict ook het verrichten van voorberei–
dingshandelingen strafbaar te stellen dan is daartoe uit een oogpunt van
rechtszekerheid de vorm van het bijzonder gevaarzettingsdelict met
gemengde formulering het meest aan te bevelen. Hierbij kan immers
enerzijds duidelijk worden omschreven wat verboden is, terwijl zo'n
delictsomschrijving anderzijds slechts gedragingen geldt die in casu
gericht zijn op krenking van het te beschermen rechtsgoed».

De leden van de fractie van D66 vroegen de minister om een reactie
op het hier door hen naar voren gebrachte.

Overigens wilden deze leden alvast aantekenen, dat ook in de door hen
gesuggereerde methodiek plaats moet zijn voor vrijwillige terugtred als
grond van straffeloosheid, terwijl poging tot voorbereiding en
deelneming aan poging tot voorbereiding niet strafbaar zouden moeten
zijn. Naar het voorlopig oordeel van deze leden is dit wetstechnisch zeker
geen onmogelijkheid. Ook hierop wilden deze leden graag een reactie
van de minister.

Zoals de leden van de fractie van D66 hierboven reeds hadden gecon–
stateerd, is de reikwijdte van de beperking dat strafbaarheid slechts
mogelijk is bij misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, allerminst helder.
Welke (varianten van) misdrijven komen nu precies in aanmerking en
onder welke omstandigheden? Zij zagen graag dat de minister op dit
punt uitgebreid inging.

Het opzet-vereiste roept meer vragen op dan zij beantwoordt, zo
meenden de leden van de fractie van D66. Enerzijds wordt gesteld (blz.
16 memorie van toelichting): «De dader moet derhalve kennis dragen
van het criminele einddoel en tevens weten of voorzien dat het voorge–
nomen feit in verenigd verband begaan zal worden». Dit lijkt nog overeen
te stemmen met het gestelde op blz. 17 memorie van toelichting: «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». Niet vereist is kennelijk,
dat de (solitaire) voorbereider al weet dat het misdrijf met meerderen
begaan zal worden, met andere woorden hij hoeft geen contacten gelegd
te hebben met anderen gericht op het in verenigd verband begaan van
het misdrijf, nee, voldoende is dat hij voorziet dat het voorgenomen feit
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in gezamenlijkheid begaan zal worden. Maar dan valt weer niet te
begrijpen waarom eveneens gesteld wordt (blz. 17 memorie van
toelichting): «Onvoldoende is een volkomen toevallig medewerken of
slechts van één zijde bedoeld samengaan tot het wettelijk verboden
gevolg», terwijl even laterte lezen valt: «Doorslaggevend is dat in de
voorstelling van de voorbereider het door hem beoogde delict binnen een
verenigd verband begaan moest worden».

Wat is nu de bedoeling, vroegen de leden van de fractie van D66?
Gaat het nu toch louter om de intentie van de voorbereider ten aanzien
van de uitvoering van het misdrijf, of is het delictsbestanddeel «kennelijk
bestemd tot het in vereniging begaan» objectiveerbaar, in die zin, dat
gezien de aard van de te plegen gedraging tenminste «voorzien» moet
worden dat het misdrijf gezamenlijk zal worden begaan»? Uit het nader
rapport moge weliswaar blijken dat «de strekking van de voorgenomen
daad ( ) nu eenmaal objectiveerbaar moet zijn, willen wij er niet naar
afglijden, enkel intenties strafbaar te stellen», maar deze zienswijze is uit
de memorie van toelichting niet eenduidig af te leiden, zo meenden deze
leden. Zij vroegen de regering dan ook om een nadere uitleg van de
beide delictsbestanddelen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is volgens de memorie van
toelichting: de vele signalen over de toeneming van zware criminaliteit en
de wijziging van het karakter van deze criminaliteit.

Uit het Rapport «Overvallencriminaliteit» van de werkgroep Justitie–
Banken bleek dat in de periode 1985-1987 door de politie een veertigtal
zaken was stukgemaakt, terwijl de CRI vanaf 1987-1990 nog 36 stukge–
maakte zaken signaleerde. De leden van de fractie van Groen Links
namen aan dat de gevallen genoemd in het verslag van de Regionale
Samenwerkende Recherche Regio Noord-Brabant Oost in de CRI-cijfers
verdisconteerd zijn.

Deze leden wilden van de regering een antwoord op de vraag of het
hierbij in alle gevallen ging om voorbereiding van misdrijven, waarop een
gevangenisstraf van acht jaar stond, zoals het wetsvoorstel voorstond?
En werd in al die gevallen voldaan aan de overige zes criteria die de
regering in dit wetsvoorstel aan de strafbare voorbereidingshandeling
stelt? Deze leden wilden met andere woorden de vraag beantwoord zien
of het hier besproken wetsvoorstel op alle 76 gemelde stukgemaakte
zaken van toepassing zou zijn geweest. Wanneer dat niet het geval is,
was die informatie voor invoering van het onderhavige voorstel immers
niet relevant. Wil de regering eveneens in cijfers uitgedrukt en gespecifi–
ceerd aangeven hoeveel strafbare feiten «van zeer ernstige aard»
waarvoor dit wetsvoorstel geschreven wordt er in de periode 1985-1990
daadwerkelijk gepleegd zijn? En hoe verhoudt het aantal stukgemaakte
zaken alsmede het aantal uitgevoerde zware delicten zich percentage–
gewijs tot het totaal aantal vervolgde misdrijven uit genoemde periode;
zo vroegen zij.

Het was de leden van de Groen Linkse fractie opgevallen dat bij de
behandelde casusposities er sprake is van een interpretatie van de
voorbereidingshandelingen, met name waar het de al of niet vrijwillige
terugtreding betreft. Volgens hen was daaraan ook niet te ontkomen,
zodra intenties van een ander moeten worden beoordeeld. Het grote
gevaar dat naar hun mening dan ook aan dit wetsvoorstel kleeft is dat de
beoordeling niet aan de rechter wordt overgelaten, maar reeds in een
veel eerder stadium plaatsvindt. Wanneer het opsporingsapparaat moet
oordelen over het vraagstuk van de vrijwillige terugtreding, zal al gauw
aannemelijk worden geacht dat daarvan geen sprake kan zijn, zoals het
voorbeeld op blz. 9 van de memorie van toelichting aantoont, zo spraken
deze leden. Het is niet denkbeeldig, volgens deze leden, dat het opspo–
ringsonderzoek verder naar voren opschuift, zoals nu al met betrekking
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tot artikel 140 het geval is, waardoor de balans tussen rechtshandhaving
en rechtsbescherming teveel uit evenwicht raakt, ten nadele van de
bescherming.

De regering wil geen rechtsonzekerheid doen ontstaan door aan het
pogingsartikel, dat door de jurisprudentie geheel uitgekristalliseerd is, te
sleutelen. De aan het woord zijnde leden meenden echter dat invoering
van de strafbare voorbereiding de rechtszekerheid evenmin goed doet.
De grenzen waaraan de strafbaarheid dan wel de straffeloosheid van de
voorbereidingshandeling moeten voldoen zijn uiterst schimmig.

Alle leerstukken en begripsbepalingen die voor de strafbare poging
gelden kunnen volgens de regering worden getransponeerd naar de
voorbereidingshandelingen. De fractieleden van Groen links begrepen
daaruit niet anders dan dat er wel degelijk een begin van uitvoering moet
worden aangetoond. Is dat niet tegenstrijdig? Zij konden uit het betoog
van de regering geen heldere afbakening van de begripsbepalingen
opmaken. Het leek hen voor de vervolgings– en rechtspraktijk evenmin
eenvoudig om tot een zorgvuldige begripsafbakening te komen.

De regering signaleert in de memorie van toelichting zelf het gevaar
dat een limitatieve opsomming in de algemene regeling van de straf–
baarheid op den duur aanzuigende werking kan hebben. «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». Geen limitatieve
opsomming dus, en dus ook geen rechtszekerheid, merkten de leden van
de Groen Links-fractie op.

In tegenstelling tot de regering, had de leden van de fractie van Groen
Links er geen moeite mee dat bijvoorbeeld in de op blz. 9 besproken
casus bij de huidige wetgeving «slechts» het rijden in gestolen auto's en
het bezit van wapentuig telastegelegd kunnen worden. Op grond daarvan
zou toch een veroordeling van de daders volgen en daarmee preventieve
werking optreden ten aanzien van het uiteindelijk beoogde delict? Is het
voorkomen van misdrijven niet tenminste even belangrijk als
overheidstaak dan het strafrechtelijk kunnen vervolgen van voltooide
delicten? Het stukmaken van een zaak voorkomt in ieder geval een
voltooid misdrijf, zo merkten zij op.

Hoewel de regering het beroep op de interstatelijke solidariteit bij de
bestrijding van grensoverschrijdende misdaad geen zelfstandig argument
vindt voor het wetsvoorstel, maakt zij in de memorie van toelichting toch
een dusdanig aantal woorden vuil aan het strafrechtsysteem in de ons
omringende landen, dat het in haar afwegingen wel degelijk een belang–
rijke rol moet hebben vervuld. En indachtig de Harm Dost affaire -
waarbij Nederland meewerkte aan de uitlevering van een Nederlander die
in Duitsland strafbaar gesteld was wegens het verkopen van soft drugs -
was het volgens de leden van de Groen Linkse fractie allerminst
denkbeeldig dat de staat meewerkte aan het handhaven van normen die
met de eigen rechtsopvattingen in strijd zijn.

Onduidelijkheid heerste bij de leden van de SGP-fractie omtrent de
veelvuldig in de memorie van toelichting gehanteerde term «voorberei–
dingshandelingen». De vraag was gerezen in hoeverre deze term zich
onderscheidt van de term «voorbereidingsdelicten». Ter onderscheiding
van de gevaarzettingsdelicten zouden deze leden met mr. D. H. de Jong
(RM Themis 1989, p. 175) de term «voorbereidingsdelicten» alleen
willen gebruiken als het gaat om delictomschrijvingen waarvan de op het
voorbereiden van een krenkingsdelict gerichte intentie van de hande–
lende persoon onderdeel uitmaakt. Zij stelden de vraag of de regering dit
onderscheid niet als verhelderend beschouwt en of het past in, dan wel
aansluit bij de analyse in de memorie van toelichting. De leden van de
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SGP-fractie vroegen ook om een verheldering van de laatste zin op blz.
14 van de memorie van toelichting. Meer concreet stelden zij de vraag
welke delictvarianten uit de aldaar genoemde verzameling afvallen en
vanwege welke beperkende voorwaarden. In het algemeen vroegen deze
leden hoe de regering uit een oogpunt van preventie aankijkt tegen het
politieel optreden in de vorm van het «stukmaken» van een zaak door de
beramers van een misdrijf te laten merken dat hun voornemen inmiddels
bij de politie bekend is.

De leden van de GPV-fractie wilden gaarne een nadere toelichting op
de relatie tussen dit wetsvoorstel en artikel 140 Wetboek van Strafrecht,
mede in relatie tot de jongste jurisprudentie omtrent laatstgenoemd
artikel.

De genoemde leden meenden, dat gegeven de ruime werkingssfeer
van het wetsvoorstel de zeven beperkende voorwaarden voor de
aansprakelijkheid van wezenlijk belang zijn. Dat geldt ook voor de
voorwaarde dat er sprake moet zijn van een verenigd verband waarin het
beoogde feit zou worden begaan. Deze voorwaarde is in lijn met het
bestaande artikel 140. Zuivere éénpersoonsmisdrijven vallen er buiten.

Als resultante van een rechtspolitieke belangenafweging sprak dit de
leden van de GPV-fractie aan. Zij wezen er echter op dat door deze
voorwaarde omstreeks één derde deel van de bankovervallen niet onder
de reikwijdte van het wetsvoorstel valt.

Belangrijker leek hun nog dat het risico bestaat dat de bepaling niet zal
kunnen worden toegepast als de voorbereiding wel degelijk geschiedt
door een criminele groepering, terwijl de feitelijke uitvoering wordt
overgelaten aan één persoon. Zal deze beperkende voorwaarde er niet
toe bijdragen dat de praktijk zich in deze richting zal verplaatsen? Moet
bovendien niet worden verwacht dat personen die wegens voorbereiding
van een misdrijf worden aangehouden zullen stellen dat het de bedoeling
was dat het misdrijf uiteindelijk door één persoon zou worden gepleegd?
Het zal dan toch moeilijk worden aan te tonen dat de voorbereider kennis
droeg van de toekomstige gezamenlijkheid.

Het lid van de fractie van de RPF meende dat voor de nodige duide–
lijkheid beter een keuze kan worden gemaakt, ofwel voor een algemene
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, zonder de zojuist bekri–
tiseerde inperkingsvoorwaarden, ofwel, in aansluiting op de keuze van de
werkgroep-Van Veen, bewust een aantal artikelen te selecteren aan de
hand van het criterium of in die gevallen de strafbaarstelling van voorbe–
reidingshandelingen in het kader van de bestrijding van de georgani–
seerde misdaad zinvol is. Daarmee wordt tevens nauwer aansluiting
gezocht bij de doelstelling van het wetsvoorstel.

Het lid van de fractie van de RPF gaf overigens te kennen nog niet
overtuigd te zijn van de wenselijkheid van een algemene strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen. Zelfs als deze strafbaarstelling is
omgeven met een aantal inperkingsvoorwaarden. De reden om tot een
dergelijke strafbaarstelling te komen is echter gelegen in de interpretatie
van het begrip pogen in wet en jurisprudentie. Die interpretatie geeft in
een aantal gevallen aanleiding tot problemen omdat, hoewel er duidelijk
sprake is van voorbereidingshandelingen van een misdrijf, het nog niet
tot een begin van uitvoering is gekomen. Als nu deze interpretatie van
het begrip pogen tot deze problemen aanleiding geeft, en dan nog, naar
valt aan te nemen, slechts in relatie tot een beperkt aantal misdrijven,
verdient het dan geen aanbeveling om het begrip pogen zodanig aan te
passen dat het subjectieve wilselement wat meer nadruk krijgt ten
opzicht van het geobjectiveerde element «begin van uitvoering»? Tegen
deze oplossing voert de regering bezwaren aan. Zij vreest dat de in de
loop van vele jaren opgebouwde pogingsleer overboord wordt gegooid
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en tevens vreest zij onvoorziene en ongewenste consequenties in de
deelnemingstitel van het Wetboek van Strafrecht. Het eerste achtte het
aan het woord zijnde lid niet overtuigend. Dat rechtsbegrippen in de loop
van de tijd veranderen is niet ongewoon en hoeft ook niet bezwaarlijk te
zijn. Ook uitspraken van de Hoge Raad geven soms aanleiding tot een
complete ommezwaai. Wat de mogelijke doorwerking van een wijziging
van artikel 45 Sr. in de deelnemingstitel betreft, vroeg hij op welke
punten die doorwerking tot ongewenste gevolgen aanleiding zou kunnen
geven.

Een andere beperking die op gespannen voet staat met de algemene
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen is de inperking tot die
misdrijven waarop een straf staat gesteld van 8 jaar of langer. Is het niet
zuiverder aan te sluiten, ook op dit punt, bij de keuzen die zijn gemaakt
met betrekking tot de poging, zodat, behoudens uitzonderingen, de
scheidslijn wordt gelegd bij overtredingen? De verminderde strafwaar–
digheid van voorbereidingshandelingen ten opzichte van de poging komt
immers ook al tot uiting in de geringere maximale straftoemeting.

Het lid van de fractie van de RPF meende voorts dat een algemene
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in tal van gevallen
praktisch niet toepasbaar zou kunnen blijken te zijn, gezien de bewijspro–
blemen. Het gaat immers om gevallen waarin, omdat nog geen sprake is
van begin van uitvoering, de intentie van de daders aannemelijk moet
worden gemaakt. Daarnaast vroeg dit lid, of het niet als strijdig met het
rechtsgevoel zou kunnen worden opgevat als handelingen strafbaar
kunnen worden gesteld, zelfs in een stadium dat het begin van uitvoering
nog lang niet aan de orde is. De desbetreffende bepaling geeft immers
ruimte om niet alleen de rondrijdende auto met als zodanig herkenbare
bankovervallers aan te houden, maar ook in gevallen die niet zo duidelijk
zijn, in te grijpen. Een bezwaar van dit vroegtijdig ingrijpen is dat de
ruimte voor de vrijwillige terugtred fors wordt ingeperkt. Hoe zwaar tilt
de regering aan deze overweging?

5. Deregulering

De leden van de SGP-fractie hadden begrepen dat naar aanleiding van
opmerkingen van de Raad van State bij de memorie van toelichting op
het oorspronkelijke wetsvoorstel een dereguleringsparagraaf is toege–
voegd. In deze paragraaf hadden zij gelezen dat uit deregulerings–
oogpunt het wetsvoorstel «verre de voorkeur moet hebben» in verge–
lijking met de voorstellen van de Werkgroep strafbaarstelling van voorbe–
reidingshandelingen. Deze overweging waren deze leden niet tegen–
gekomen in paragraaf 2 van de memorie van toelichting, waar een
uiteenzetting gegeven wordt van de argumenten waarom de voorstellen
van de werkgroep-Van Veen niet overgenomen zijn. Zij vroegen of deze
overweging wel of geen rol heeft gespeeld bij de afweging.

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN

Artikel I

B

De leden van de SGP-fractie stelden ten aanzien van het voorgestelde
van artikel 46, eerste lid, met name met het oog op de daarin voorko–
mende woorden «in vereniging«, de vraag of wel voldoende rekening is
gehouden met het feit dat het mogelijk is dat de verdachte van de
voorbereidingshandeling stelt dat het (uiteindelijke) delict slechts door
een persoon zou worden gepleegd. Daaraan verbonden zij de vraag of de
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minister zou willen reageren op de stelling dat de zaak-Heyn, indien de
voorbereidingshandeling door een eenling zou zijn gepleegd, wat door de
voorstellen van de werkgroep-Van Veen noch door het wetsvoorstel
wordt bestreken.

De leden van de GPV-fractie stemden in met het limitatieve karakter
van de opsomming van gedragingen in het eerste lid. Indachtig aan het
voorbeeld van de ram-auto vroegen zij of in de opsomming niet ook
«bewerken» moet worden opgenomen. Tevens vroegen zij of de
opsomming «invoert, doorvoert, uitvoert» niet beter vervangen kan
worden door «vervoert». Wat voegt de genoemde opsomming toe aan
wat in «vervoert» ligt besloten? Als dit niet iets wezenlijks is kan het
onderscheiden de procedure onnodig bemoeilijken.

Het lid van de fractie van de RPF gaf de minister in overweging in
artikel 46, de woorden «invoert, doorvoert, en uitvoert» te vervangen
door het woord vervoeren.

In artikel 46 b worden zowel ten aanzien van de poging als van voorbe–
reidingshandelingen de gevolgen van vrijwillige terugtred geregeld. Op
welke wijze, zo vroeg het lid van de RPF-fractie werkt deze bepaling door
ten aanzien van die artikelen in het Wetboek van Strafrecht, die nu reeds
een strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen bevatten?

De voorzitter van de Commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier voor dit verslag,
Hommes
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