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ALGEMEEN

1. Inleiding

Het verheugde mij dat de leden van de fractie van het CDA in grote
lijnen de uitgangspunten van het wetsontwerp konden onderschrijven.
De wetgever moet een adequaat instrumentarium bieden voor politie,
OM en strafrechter om de uitdaging die in de toename van de crimina–
liteit besloten ligt, aan te kunnen gaan. De leden van de fractie van de
VVD gaven uitdrukking aan dezelfde gedachte, waar zij opmerkten dat nu
ook op wetgevingsterrein maatregelen getroffen moeten worden ter
bestrijding van de zware criminaliteit. Zij spraken hun bezorgdheid uit
over de toeneming daarvan. Inderdaad krijgt de aard van de delicten een
steeds ernstiger karakter. In dit verband spraken zij de wens uit dat het
aantal overvallen drastisch wordt teruggebracht. De leden van de
GPV-fractie vonden ook dat de geloofwaardigheid van de overheid recht–
streeks in het geding komt als politie en justitie regelmatig deelnemers
aan zware criminaliteit ongemoeid moeten laten om te voorkomen dat er
onschuldige slachtoffers vallen.

Een algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen voor
ernstige misdrijven is voor de bovenomschreven doelstellingen onont–
beerlijk. Die strafbaarheid kan de overheid een toereikend aankno–
pingspunt bieden om in een voorfase op te treden tegen (georgani–
seerde) bankovervallen, tegen (georganiseerde) handel in verdovende
middelen, afvalstoffen, voor de volksgezondheid schadelijke voedings–
middelen en (vuur)wapens, tegen bedrijfsmatige grensoverschrijdende
vermogenscriminaliteit, tegen mensenroof, mensenhandel en vliegtuigka–
pingen, alsmede tegen bomaanslagen, gijzelingen en ontvoeringen.
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Ik geef deze opsomming nu leden van de fractie van de PvdA mij
vroegen om een inzicht in de feiten, waaraan in het bijzonder gedacht
moet worden bij de strafbaarheid van voorbereidingsdaden. Het gaat mij
dus bepaald niet alleen om (bank)overvallen. Het is juist bij deze verza–
meling delicten, dat de politie voldoende strafvorderlijke bevoegdheden
ontbeert om enerzijds de daders aan te pakken en anderzijds ontoe–
laatbare risico's voor de samenleving te voorkomen. Die risico's zijn
onvermijdelijk verbonden aan een «begin van uitvoering» van het voorge–
nomen misdrijf. In de memorie van toelichting werden daarvan
illustraties gegeven. Ik geef hieronder nog wat voorbeelden. In deze
zaken, waarin de politie noodzakelijkerwijs moet «stukmaken», kan soms
strafvorderlijk de hand worden gelegd op een of meer participanten aan
autodiefstal, verboden wapenbezit, of soms zelfs aan «gevaarlijk
rijgedrag» ingevolge art. 25 van de Wegenverkeerswet (in geval de
dader, in paniek, met een auto tracht zich uit de voeten te maken, zoals
in het hieronder gereleveerde «Amsterdamse» geval van de «stukge–
maakte bankoverval») en dergelijk meer. Dat gebeurt dan ook regelmatig.
Maar ik ben van mening, dat strafrechtelijke reacties die slechts
afgestemd zijn op een «fragment» van het vertoonde criminele gedrag,
geen recht doen wedervaren aan de aard van de gevaarzetting die van
het gedrag van de «voorbereider(s)» is uitgegaan Wie overduidelijk het
plan heeft om een bankoverval te plegen, moet niet strafrechtelijk
«afgedaan» worden voor enkel vuurwapenbezit of rijden-op-de
linkerbaan. De maatschappij, de burgers, hebben recht op een
bescherming die afgestemd is op de mate waarin en de schaal waarop
de criminaliteit zich voordoet en om zich heen grijpt.

Dit in antwoord aan de leden van de fractie van Groen Links, waar zij
stellen dat de vervolging voor slechts een (ondergeschikt) aspect van het
voorgenomen handelen in ieder geval een preventief effect heeft. Dat is
wel waar, maar in het strafrecht komt het uiteindelijk op de repressie
aan. Die repressie behoort zoveel mogelijk de «werkelijkheid» te verdis–
conteren. De werkelijkheid is de criminaliteit in volle omvang, met
inbegrip van de schadelijke gevolgen ervan.

De mogelijkheid van strafrechtelijk ingrijpen in een voorfase kan
voorkomen dat de georganiseerde misdaad in deze criminele «marktseg–
menten» zich onaantastbaar gaat wanen. Door de uitvoering van de
geplande criminaliteit in een voorfase volledig te frustreren kan
verhinderd worden dat de bovenlokale criminele groeperingen zich
ontwikkelen tot machtsbolwerken. Bolwerken met zoveel vertakkingen
naar onder– en bovenwereld dat bestrijding van de deelnemers afzon–
derlijk op den duur vrijwel onmogelijk gaat worden. De meeste commis–
sieleden deden uitdrukkelijk blijken dat zij deze zienswijze konden
billijken of zelfs delen. Hiervoor ben ik erkentelijk.

Leden van de fractie van de PvdA vroegen zich echter af of de regering
haar rechtspolitieke belangenafweging, die had geleid tot het voor–
liggend voorstel, wel principieel genoeg had onderbouwd. Is de kans niet
aanmerkelijk, zo vroegen de hier aan het woord zijnde leden zich af, dat
de politie door dit ontwerp een overmaat aan pro-actieve bevoegdheden
gaat ontwikkelen? Daarbij zou zelfs niet uitgesloten zijn dat burgers die
niets strafbaars in de zin hebben met een strafrechtelijk onderzoek
worden geconfronteerd. Hoe staat het met het rechtszekerheidsbeginsel?
Zou het, als besloten moet worden tot strafbaarheid in de voorberei–
dingsfase, in ieder geval niet de voorkeur verdienen de toepasselijkheid
van strafvorderlijke dwangmiddelen uit te sluiten indien nog slechts een
verdenking bestaat van het bij art. 46 nieuwSr strafbaar te stellen feit?

Ik ben van oordeel dat de principiële onderbouwing van dit
wetsvoorstel hecht is. Ik hoop dit nog eens in het kort duidelijk te kunnen
maken.
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Criminaliteit doet zich in de huidige samenleving in meer georgani–
seerde en zelfs planmatig opgezette vormen voor dan vroeger. De grote
geldbedragen die daar niet zelden mee gemoeid zijn werken deze syste–
matisch uitgevoerde, maar ook systematisch voorbereide criminaliteit in
de hand.

Het strafrecht mag niet tekort schieten in zijn essentiële taak:
voldoende bescherming te bieden aan de samenleving in het algemeen,
en aan de individuen binnen de samenleving in het bijzonder. Indien
bepaalde vormen en onderdelen van criminaliteit niet door het strafrecht
worden bestreken, betekent dat niet alleen schade voor de rechtsorde
die een rechtsstaat moet hooghouden, maar wezenlijke en vaak recht–
streeks voelbare schade en leed voor de burgers. Moderne ontwikke–
lingen in die criminaliteit vergen dus aangepaste maatregelen in de straf–
rechtelijke sfeer.

Specifiek voor het onderhavige wetsvoorstel is het bestrijden van de
criminaliteit in een voor de samenleving gevaarlijk stadium: de georgani–
seerde voorbereiding. Twee doelen worden daarmee bereikt: in de eerste
plaats wordt de criminaliteit bemoeilijkt, althans beperkt, en ten tweede
gaat van een eerdere aanpak een preventieve werking uit.

Terecht wordt door velen gesteld: het middel mag niet erger zijn dan
de kwaal. De bevoegdheid tot opsporing en vervolging moeten blijven
voldoen aan eisen van rechtszekerheid. In deze memorie van antwoord
wordt op verschillende plaatsen nog eens uitvoerig uiteengezet hoe
zorgvuldig de wetgever de waarborgen tegen machtsmisbruik heeft
ingebouwd. Een enkele verdenking is niet voldoende om in te grijpen;
daarvoor is meer nodig. Dat «meer» is de aan de hand van feiten
traceerbare samenwerking van criminele aard, die zich uit in handelmgen
ter voorbereiding van ernstige misdrijven. De organisatiegraad waarin dat
feitelijk gebeurt is grond voor strafrechtelijk ingrijpen. Daarmee is de
strafvordelijke bevoegdheid gegeven, maar ook geclausuleerd: het moet
gaan om objectief vast te stellen handelen.

De delictsomschrijving van het voorgestelde art. 46 is zo gekozen, dat
geheel uitgesloten is dat burgers, «die niets strafbaars in de zin hebben»
onder de actieradius daarvan zouden kunnen vallen. De voorgestelde
bepaling eist immers dat de dader «opzettelijk voorwerpen, stoffen,
gelden of andere betaalmiddelen, informatiedragers, ruimten of vervoer–
middelen, kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van dat
misdrijf» (dat wil zeggen: het misdrijf in voorbereiding) «verwerft,
vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft». Dat
betekent, gelet op het feit dat de aanduiding van de schuldvorm geheel
vooraan in de strafbaarstelling staat - ik moge de hier aan het woord
zijnde leden wel verwijzen naar punt 4.d. van de memorie van toelichting
- dat de voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid vereiste schuldvorm
zeer zwaar is aangezet in het wetsvoorstel. De dader moet kennis dragen
van het criminele doel van zijn handelen. Hij moet voorts weten, dat zijn
daad zal uitmonden in een in vereniging begaan misdrijf.

Hij moet een daad hebben gesteld, waaruit die wetenschap af leidbaar
is. Zonder een redelijk vermoeden dat dit het geval is, zal de politie geen
strafvorderlijke bevoegdheid tegen het betrokken individu mogen
aanwenden. De politie zal bij eventuele aanwending van dwangmiddelen
die redelijkheid ook moeten kunnen onderbouwen, tegenover het OM -
onder het gezag waarvan de politie handelt - en tegenover de rechter–
commissaris.

Het doel van het wetsvoorstel is, daden in het voorveld van delictsvol–
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tooiing tegen te gaan. Het gaat om het creëren van een mogelijkheid van
strafrechtelijke reactie tegen handelingen waarvan een aantoonbaar
onaanvaardbaar risico voor de algemene rechtsorde uitgaat. In de
memorie van toelichting gaf ik al aan, dat ik slechts het oog heb op
daden, die leiden tot het begaan van misdrijven waarvan directe gevaar–
zetting voor de samenleving te duchten is (Kamerstukken II 1990-91
22 268 nr 3 p. 14). De voorgestelde delictsomschrijving geeft dat ook
aan. Daarom moet ik mij ertegen verzetten dat, gelijk de leden van de
fractie van de PvdA suggereren, het ontwerp ertoe zou strekken de
politie «veel meer pro-actieve recherche-activiteiten» te gunnen. Waar
het om gaat is, dat ten aanzien van een beperkt aantal rechtsgoederen
de politie reactief optreden wordt toegestaan indien overduidelijk van
voorbereidingsdaden tot krenking van die goederen sprake is.

Daarom kan ik de hier aan het woord zijnde leden ook niet volgen,
wanneer zij bepleiten de toepasselijkheid van dwangmiddelen ten
aanzien van de voorgestelde verzameling voorbereidingsdaden uitte
sluiten. Mij dunkt dat het van tweeën één is: of men erkent dat een juiste
criminele politiek vergt, zoals bij de strafbare poging, dat politie en
justitie onder omstandigheden ook in een fase gelegen voor een begin
van uitvoering moeten kunnen optreden. Dat houdt dan in: met
toepassmg van alle dwangmiddelen van dien. Of men besluit, dat voor
een dergelijke verlegging van de strafrechtelijke aansprakelijkheid geen
toereikende rechtsgrond bestaat. Ik meen in het voorgaande te hebben
duidelijk gemaakt op welke goede gronden zo'n aansprakelijkheid
gebaseerd is. De algemene strafbaarstelling van de voorbereidingsdaad
is alleen maar te rechtvaardigen vanuit het motief, dat de overheid
effectief moet kunnen ingrijpen als door mensen onmiskenbaar gewerkt
wordt in de richting van zeer ernstige misdrijven. In de memorie van
toelichting op het ontwerp heb ik geschetst, hoezeer de politie juist deze
strafvorderlijke bevoegdheden nodig heeft om het in bepaalde gevallen
niet te behoeven te laten aankomen op het louter «stuk maken» van
zaken, waarna de voorbereiders straffeloos zich uit de voeten kunnen
maken (om het nog eens te gaan proberen, nu met vermijding van eerder
gemaakte fouten). Ik acht het dan ook vereist dat politie en justitie hier
over de normale strafvorderlijke bevoegdheden zullen kunnen
beschikken.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen nog, om ook het lex
certa-beginsel te betrekken bij het boven gemelde afwegingsproces. Ik
voldoe daaraan gaarne.

Met het lex certa-beginsel wordt bedoeld: een instructienorm, gericht
tot de strafwetgever. De strekking ervan is dat het strafbare gedrag zo
nauwkeurig mogelijk in de strafwet wordt aangeduid, naar tijd, plaats,
gedragingsmodaliteiten, handelingsomstandigheden, oorzakelijkheid,
rechtsgoed, eventuele delictsinstrumenten en schuldvormen. De
waarborg die het beginsel biedt is, paradoxaal genoeg. Als de wetgever
alle strafwaardige gedragingen volkomen specifiek in de wet zou
omschrijven zou een wetboek ontstaan met de omvang van een
telefoonboek. Bovendien: hoe gedetailleerder een regeling, hoe meer
mazen deze ook vertoont. De werkelijkheid is altijd vindingrijker dan de
wetgevingsjurist achter zijn bureau. Het getuigt daarom van wijze
wetgeving om de strafbare gedraging betrekkelijk algemeen en ontdaan
van bijkomstigheden te omschrijven. De huidige strafbaarstelling van de
strafbare uitlokking gewaagt daarvan. In art. 47 Sr wordt strafbaar
gesteld het «door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld,
bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid,
middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken». Algemeen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 268, nr. 5



aanvaard is thans, dat deze strafbaarstelling met het rechtszekerheidsbe–
ginsel te verenigen is. In 1881 heeft de wetgever zich erop toegelegd om
alle uitlokkingsmiddelen bepaald en limitatief in de strafwet op te nemen.
Daarmede reageerde hij tegen artikel 48 van het Wetboek van de Noord–
Duitsche Bond waarin de auctor intellectualist onbeperkt strafbaar werd
gesteld, welk uitlokkingsmiddel hij ook gebruikt mocht hebben om de
materiële dader te overreden: «Elke vorm van Anstiftung behoort in de
wet uitdrukkelijk te zijn omschreven», aldus de Staatscommissie voor de
samenstelling van een Wetboek van Strafrecht, Notulen en Bijlagen,
Facsimile-uitgave, Tilburg 1976, Eerste Boekdeel, p 53.

Precies dezelfde beperkingsnorm bij de uitbreiding van de strafrechte–
lijke aansprakelijkheid hanteer ik in het voorliggend voorstel. Elke vorm
van voorbereiding behoort in de strafwet uitdrukkelijk te zijn omschreven,
aldus parafraseer ik de instructienorm, voortvloeiend uit het lex certa–
beginsel. Die norm was ook in 1881 leidraad bij het concipiëren van de
algemene wettelijke aansprakelijkheidsleer in het strafrecht. Ik deed dat,
door de voorbereidingsmiddelen specifiek en uitputtend op te geven, het
strafbaar opzet nauwkeurig te omgrenzen, te vereisen dat het voorge–
nomen feit in vereniging moet worden begaan, terwijl de criminele
eindbestemming van de gebezigde middelen kennelijk moet zijn.

Het is juist deze concentratie op het lex certa-principe, die sommige
andere leden van de vaste Commissie voor Justitie beducht maakt dat de
voorgestelde bepaling wellicht ineffectief zal blijken te zijn. Daarop ga ik
hieronder nog nader in.

Ik kan de hier aan het woord zijnde leden dan ook beslist niet
toegeven, dat de politie onbeperkte bevoegdheden krijgt tot het doen
van onderzoek. Om precies dezelfde reden kan ik het met de hier aan het
woord zijnde leden niet eens zijn dat het beginsel dat het strafrecht
ultimum remedium moet zijn, door dit wetsontwerp tot een dode letter
zou worden. Het hanteert een groot aantal objectieve delictsvoor–
waarden, die de aansprakelijkheid nauwkeurig inkaderen. Aldus kon ik in
de memorie van toelichting de stelling betrekken dat het ultimum
remedium-principe overeind blijft. Dat niet alle strafrechtjuristen dat met
mij eens zijn, is mij - dit in antwoord op een desbetreffende vraag van de
fractieleden van Groen Links - uiteraard niet ontgaan. Ik verwachtte ook
niet dat het voorliggend ontwerp in de wetenschappelijke wereld met
eenstemmig enthousiasme begroet zou worden. Daarvoor heeft een
groot deel van de academische wereld de laatste decennia te veel
geïnvesteerd in de gedachte, dat bij het ontwerpen van materiële
normstellingen de individuele rechtsbescherming van de verdachte
primair of zelfs enig ijkpunt behoort te wezen.

Inderdaad zijn de laatste decennia door verschillende wetsvoorstellen
strafbaarstellingen in het leven geroepen. Het lijkt er soms wel op dat de
wetgever zijn produkten niet als afgerond beschouwt als ze niet voorzien
zijn van tenminste één strafbepaling (ongeacht de vraag of deze in de
praktijk wel te handhaven is). Dat heeft ook weer uitbreiding van straf–
vorderlijke bevoegdheden tot gevolg gehad. Dit is vooral geschied in de
sectorvan de administratiefordeningstechnische zorgplichten. Daarbij
gaat het niet zelden om gedragsvoorschriften die ethisch een zekere
indifferentie vertonen. Ik onderschrijf de zorg van de hier aan het woord
zijnde leden, dat deze hausse van strafbaarstellingen afbreuk kan doen
aan de zeer uitzonderlijke dimensie die opzettelijke leedtoevoeging van
overheidswege behoort te hebben. Hier hoort gezocht te worden naar
methoden van normhandhaving via administratieve afdoening. Daarmee
is nu een begin gemaakt met de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften. Mijn indruk is dat op den duur nog
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1 Zie: D.Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de
studie van het Nederlandse strafrecht,
twaalfde druk bewerkt door J Remmelink,
Alphen aan den Rijn 1991, p. 368
2 Zie de jurisprudentie bij
Hazewinkel-Suringa, a.w , pp. 373 vv
3 G.A.van Hamel en J.V. van Dijck, Inleiding
tot de studie van het Nederlandsche straf–
recht, Haarlem/'s-Gravenhage 1927, p 363:
begin van uitvoering levert op «iedere daad
welke, in het licht van het voornemen
bezien, de vastheid daarvan teekent».
* J.V. van Dijck, Over de psychologische
equivalenten van een strafbaar feit,
Tijdschrift voor Strafrecht XXVII pp
325-368

veel meer delictsposities voor overheveling naar enigerlei vorm admini–
stratierechtelijke handhaving in aanmerking komen. Dat lijkt mij bij
uitstek de manier waarop de ultimum remedium-gedachte uitvoering
behoort te krijgen. Een nieuwe algemene strafbaarstelling van voorberei–
dingsdaden heeft daarentegen een begrenzing van het aantal strafbaar–
stellingen ten gevolge, omdat de wetgever dan niet genoodzaakt wordt
aan tal van krenkingsdelicten ook nog een - minder zwaar strafbare -
gevaarzettingsvariant (eigenlijk: een voorbereidingshandeling tot de
krenking) toe te voegen. In de memorie van toelichting gaf ik al aan, dat
een dergelijke toevoeging op zeer gespannen voet kan staan met de
ultimum remedium-gedachte. Ik verwijs nog eens naar mijn bezwaren
tegen de aanpak van de werkgroep strafbaarstelling van voorbereidings–
handelingen, pp. 3-4 van die memorie, in het bijzonder naar mijn
bezwaar dat uitbreiding van het aantal gevaarzettingsdelicten in het
Bijzonder Deel van het Wetboek van Strafrecht ten gevolge heeft dat
andermaal die actieradius van die strafbaarstellingen uitgebreid wordt via
de bepalingen op het stuk van de deelneming, de poging en andere
onvolkomen delictsvormen.

Met enige verbazing noteerde ik dat de leden van de fractie van D66
het wetsvoorstel karakteriseren als één van de meest ingrijpende
voorstellen tot wijziging van het Nederlandse strafrecht in de ruim
honderd jaren dat het Wetboek van Strafrecht thans bestaat. Dat gaat
wel erg ver. Zouden de hier aan het woord zijnde leden eenzelfde karak–
terisering geven aan een omslag in de constante jurisprudentie van de
Hoge Raad, dat het «begin van uitvoering» ingevolge art. 45 Sr slaat op
het te voltooien misdrijf en niet op het achterliggend voornemen van de
dader? De wetgever heeft in 1881 de redactie van art. 45 Sr zo gekozen,
dat zowel een subjectieve interpretatie als een objectiverende uitleg
gevolgd zou kunnen worden1. Hij heeft die rechtspolitieke keuze aan de
praktijk willen overlaten. De Hoge Raad heeft al aanstonds gekozen voor
de laatste. Hij vergt als het ware dat een daad moet zijn gesteld die naar
algemeen toegankelijke ervaringsregelen met alle waarschijnlijkheid
rechtstreeks moet leiden tot voltooiing van het voorgenomen feit2. Maar
de subjectieve uitleg is ook - zelfs in haar meer extreme varianten -
verenigbaar met het stelsel van de Titels IV en V van Boek I van het
Wetboek van Strafrecht. Zij zou erop neer komen - ik volg nu de
bekende leer die Van Hamel en Van Dijck daaromtrent ontwikkelden -
dat van strafbare poging reeds sprake is als de dader een uiterlijk
kenbare opstelling heeft gekozen, waaruit de vastheid van zijn
voornemen om tot delictsvoltooiing te geraken spreekt3. Met het feit zelf
behoeft nog geen begin van uitvoering gemaakt te zijn: voldoende is, dat
de dader zich «psychologisch equivalent» heeft getoond tot het begaan
van het feit4. Met deze terminologie wil zoveel gezegd zijn als:

de dader toont zich «psychisch in staat» tot het plegen van het delict.
Men spreekt daarom ook wel van de psychologische equivalentieleer.
Dat is een opvatting, die in de Bondsrepubliek Duitsland ten aanzien van
de pogingsleer wordt gehuldigd.

Indien nu de Hoge Raad in een principieel arrest zou hebben doen
blijken dat voor het «begin van uitvoering» ex art. 45 Sr voldoende is dat
de dader de vastheid van zijn achterliggend voornemen heeft doen
blijken, zouden de hier aan het woord zijnde leden dat dan ook als een zo
dramatische wending in de dogmatiek van het Nederlandse materiële
strafrecht aanduiden, zoals zij thans doen ten aanzien van het
voorliggend voorstel? Een dergelijke verlegging van de grenzen van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen blijken door een uiterst
subtiele verschuiving binnen de geijkte formules van 's Hogen Raads
jurisprudentie. lets dergelijks zou voorshands alleen de specialisten
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opvallen. Het enige wat men zou kunnen zeggen is, dat de Hoge Raad
dan binnen het bestaande wettelijke systeem een andere keuze heeft
gedaan. Maar het effect van een dergelijke jurisprudentiële ornslag zou
vele malen aanzienlijker zijn dan van het voorliggend voorstel uitgaat. In
wezen zou dan de voorbereider al strafbaar kunnen zijn zonder dat zulks
beperkt wordt tot misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, zonder dat nog
omgezien zou behoeven te worden naar typische voorbereidingsmid–
delen, zonder dat het voornemen van de dader gericht zou behoeven te
zijn op enig verenigd verband, enz. enz. Ik zou overigens zo'n omslag in
een volstrekt «subjectieve richting» niet zonder meer willen bepleiten: de
verschuiving van de strafrechtelijke aansprakelijkheid naar de fase van
iedere wilsopenbaring, gericht op het begaan van een strafbaar feit zou
mij voorshands te ver gaan. Ik meen, dat een actuele gevaarzetting voor
objectieve rechtsgoederen toch in ieder geval noodzakelijk blijft, en dat
de verschuiving van de strafbaarheid naar een voorfase alleen te recht–
vaardigen is als het gaat om misdrijven van de ernstigere categorie.
Daarin ligt dan ook de reden dat ik, vanuit mijn verantwoordelijkheid
binnen het wetgevingsproces, niet gekozen heb voor een nieuwe redactie
van art. 45 Sr, waarbij het vereiste van het «begin van uitvoering» alleen
nog op het voornemen, niet op het uiteindelijk beoogde feit slaat. Dit in
antwoord op een principiële vraag van het lid van de fractie van de RPF,
waarom niet gekozen is voor een herformulering van het pogingsartikel,
waarbij het subjectieve wilselement wat meer nadruk zou krijgen ten
opzichte van het geobjectiveerde element van het «begin van
uitvoering».

Zo'n redactie zou inderdaad bepaald niet problematisch zijn.
Dat wil zeggen: zuiver wetstechnisch bekeken. Hoe zoiets zou

uitpakken voor de praktijk, dat is iets anders. Zo'n herschrijving van art.
45 Sr is al herhaalde malen sedert 1881 beproefd. Ik wijs bijvoorbeeld
op de novelle-Cort van der Linden, Kamerstukken II 1900-01, 100, nr. 2.
Daarin werd het pogingsartikel opnieuw geformuleerd.

Art. 45, eerste lid zou komen te luiden: «Poging tot misdrijf is strafbaar
zodra de dader een handeling verricht met het oogmerk daardoor tot de
uitvoering van zijn opzet over te gaan.» Een in te voegen art. 45 ter
luidde: «Niet strafbaar is de dader of medeplichtige die de voltooiing van
het strafbaar feit vrijwillig heeft voorkomen».

Ik meen dat uit deze redactie ook meteen het bezwaar naar voren
treedt dat verbonden is aan een wetstechnische subjectivering van de
poging. ledere handeling die de vastheid van het achterliggend opzet
tekent, leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid. En dat, ongeacht het
rechtsgoed, ongeacht de aard van de gedraging. Juist dat gaat mij te
ver.

Ik meen dus, dat het ontwerp bepaald niet die ingrijpendheid vertoont
die de hier aan het woord zijnde leden veronderstellen. Het ontwerp is
zodanig geredigeerd dat het de bestaande leerstukken over imperfect
daderschap, poging, samenspanning, aanslag, deelneming en voorberei–
dingsdelicten sui generis volkomen intact laat. Ik merkte dat reeds op in
de memorie van toelichting (p. 13). Ik meen daarom dat er evenmin
aanleiding bestaat deze leerstukken in dit verband diepgaand te
bespreken. Aan de staande dogmatiek wordt niet getornd.

Ik geef de leden van de fractie van D66 toe, dat de wetgever niet alles
kan voorzien, wat zich in de praktijk van alledag afspeelt aan wederrech–
telijks dat om een strafreactie vraagt.

Ik ging daar bij de bespreking van het lex certa-principe al in. Juist
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daarom is het ontwerp op bepaalde punten abstract van redactie. De
vraag of thans de tijd rijp is voor een principiële keuze voor een
algemene, maar helder ongegrensde strafbaarstelling van de voorberei–
dingsfase, blijf ik onverkort bevestigend beantwoorden.

De leden van de fractie van D66 vroegen nog waarom de considerans
van het wetsvoorstel geen gewag maakt van de noodzaak van het
strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen ten aanzien van boven–
lokale en planmatige criminaliteit. Ik heb hier mij laten leiden door
aanwijzing 49 voor de wetgevingstechniek, zoals opgenomen in de circu–
laire van de Minister-President van 14 februari 1984, Stcrt. 52. Slechts
de belangrijkste beweegreden voor een regeling wordt in de considerans
in het kort aangegeven.

Bovendien zou ik de strekking van het wetsvoorstel geweld aandoen
indien ik in de considerans zou suggereren dat het alleen ziet op in
georganiseerd verband begane voorbereidingsdaden. Ook de voorberei–
dinghandeling van afzonderlijke personen kan zeker onder de voorziene
strafbaarstelling vallen. Indien het opzet van de voorbereider maar
gericht is op het in vereniging begaan van het voorgenomen misdrijf.
Daarop wees ik ook in de memorie van toelichting op p. 17. Doorslag–
gevend is dat in de voorstelling van de voorbereider het door hem
beoogde misdrijf binnen een verenigd verband begaan moest worden.
Het kan echter objectief in de vóórfase bij een gedraging zijn gebleven,
slechts toerekenbaar aan éèn persoon.

2. De werkgroep strafbaar stelling van voorbereidingshande–
lingen

De leden van de VVD-fractie vroegen of het voorliggend ontwerp
invloed zal hebben op het functioneren van het opspormgsapparaat

In de memorie van toelichting bij het ontwerp gaf ik al aan, dat de
politie thans tijdens de fase van voorbereiding van misdrijven, behalve
waar het gaat om bijkomende delicten zoals wapenbezit, geheel
machteloos is. Zij zal, met alle gevaren van dien, een «begin van
uitvoering» van het misdrijf hebben af te wachten. Ik gaf al aan, dat ik
dat in veel gevallen crimineel-politiek onaanvaardbaar acht. Ik voeg er in
dit verband aan toe, dat bij het totstandkomen van het voorliggend
wetsvoorstel eventuele politie-frustratie over deze machteloosheid
geenszins maatgevend is geweest. Dit in antwoord op desbetreffende
vragen van de leden van de fractie van de PvdA. Door invoering van de
algemene strafbaarheid van voorbereidingshandelingen zal de politie in
veel gevallen waarin de voorbereiders het oogmerk hebben gericht op
het begaan van een misdrijf van de ernstigere categorie, actief in de
voorbereidingsfase strafvorderlijk kunnen ingrijpen, met gebruikmaking
van alle dwangmiddelen die thans - meestal - slechts zijn toegestaan in
geval van verdenking van poging tot of voltooiing van een van de feiten,
genoemd in art. 67 Sv. In dat artikel zijn de gevallen waarin voorlopige
hechtenis mogelijk is opgesomd. Daarmede wordt aan doelmatiger
repressief optreden een formele wettelijke grondslag geboden.

Ik geef inmiddels de hier aan het woord zijnde leden toe, dat de
organisatie en uitrusting van de politie zeker nog verbetering behoeft. Ik
erken dat het OM te lijden heeft onder een enorme werkdruk. Het
voorliggend wetsvoorstel neemt deze gebreken in het overheidsapparaat
op zichzelf niet weg. Dat was het doel ook niet van het voorstel. Dat
dient thans op de eigen juridische en praktische mérites, los van
personele en ruimtelijke logistieke problemen bij het handhavingsap–
paraat, bekeken te worden.
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Indien de leden van de fractie van de VVD mij vragen in het kader van
dit ontwerp nader in te gaan op de oplossing van diverse autonome
knelpunten bij dat apparaat, moet ik hen verwijzen naar mijn desbetref–
fende uiteenzettingen in de toelichting op de justitiebegroting voor het
jaar 1992. Ik volsta hier met de verzekering dat de door de genoemde
knelpunten mijn volle aandacht hebben.

Leden van de fractie van D66 wezen erop, dat de strafposities van de
zogenaamde werkgroep strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen
ook betrekking hadden op de volkomen éénmansactie, waarbij de
solitaire voorbereider het feit tot voltooiing brengt zonder enige betrok–
kenheid van derden. Dat doet het voorliggend ontwerp niet. De hier aan
het woord zijnde leden wezen op de casus van de ontvoering van G. J.
Heijn. In het onderdeel «toelichting op de artikelen» vragen de leden van
de SGP-fractie of die casus onder de reikwijdte van het voorliggend
voorstel zou vallen. Het antwoord luidt: neen. Zou het met de voorstellen
van meergemelde werkgroep anders gelegen hebben? Ik waag het zeer
sterk te betwijfelen; ook bij de redactie van die voorstellen zou het
bewijsprobleem voor wat betreft de éénmansactie als onoverkomelijke
hindernis op de weg naar de strafbaarheid hebben gelegen. Hoe zal men
bewijzen dat de beoogde ontvoerder in zijn eentje een ontvoeringsdaad
beraamt? Toch slechts, indien hij in geen verstandhouding staat tot
derden, door zijn concrete uitvoeringsdaad?

Uiteraard heb ik bewust gekozen voor de redactie dat het beoogde
misdrijf in vereniging begaan moet worden. Als inderdaad sprake is van
een zuivere éénmansactie, zal het strafvorderlijk bewijs van het
voornemen tot delictsvoltooiing in een voorbereidingsfase heel moeilijk
te leveren zijn. Het voornemen zal dan voor de rechtsgenoten concreet
herkenbaar moeten zijn als gerichtheid op een crimineel doel. De dader
overlegt immers tevoren niet met anderen. Hij laat anderen niet toe tot
het bevorderen of vergemakkelijken van zijn voornemen. Hij stelt anderen
zelfs niet in kennis van zijn plan. Als te academisch sluit ik het
denkbeeldige geval uit, dat zulk een voorbereider, enkel uit behoefte aan
informatieverschaffing of om zijn hart te luchten anderen vertelt van zijn
oogmerk en handelingsdoel. Wordt het voornemen van de hier
beschreven enkele dader herkenbaar, dan is tevens - in vrijwel alle
gevallen - een begin van uitvoering van het voorgenomen feit gegeven.
Hier «spreekt» immers alleen de handeling. De handeling is symptoom
van de bedoelingen van de dader. De zeggingskracht van de daad zal
dan zo sterk moeten zijn, dat het verband met het misdrijf als het ware
direct zichtbaar is. De daad zal een zodanige uiterlijke verschijningsvorm
moeten hebben dat de strekking ervan, als gericht op delictsvoltooiing,
voor iedereen duidelijk is. Zoals bekend is dat op dit moment de formule
waarvan de Hoge Raad zich bedient om te beslissen of de lagere rechter
heeft kunnen aannemen dat iets een «begin van uitvoering» was of niet.
Ik verwijs naar HR NJ 1984 375. Ik zie, kortom, voor de algemene straf–
baarheid van voorbereidingshandelingen bij een éénmansactie niet
voldoende ruimte. De bewijsbare (daar gaat het uiteraard om !) voorbe–
reidingsdaad ligt hier zo dicht bij de strafbare poging, dat een wettelijke
onderscheiding tussen beide varianten neer dreigt te komen op een
volstrekt theoretische scheidslijn. Een lijn die de praktische toepas–
baarheid van beide onvolkomen delictsvormen in hoge mate zal
frustreren. De voor «poging» vervolgde dader zal zich in dit soort
gevallen erop beroepen slechts «voorbereider» te zijn en omgekeerd. In
beide gevallen zal eenzelfde vastheid van wilsbesluit aantoonbaar
moeten zijn. In beide gevallen zal dat niet anders kunnen dan via de
«uiterlijke strekking» van het reeds verrichte. Ik wijs er bovendien nog op,
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dat een van de beweegredenen om de eis van het verenigd verband te
stellen is geweest, dat bij zulk een verband de mogelijkheid van
vrijwillige terugtred veel en veel kleiner is dan bij de éènmansactie. De
stuwkracht van het groepsproces heeft een verhoogd criminogene
werking. Vandaar dat ik mij, alles afwegende, toch niet zomaar heb
willen richten op het solo-delict, waarvan het lid van de RPF-fractie
spreekt. Ik wees daarop reeds in de punten 4 en 5 van mijn nader
rapport aan de Koningin.

Leden van D66 vroegen nog of ik niet had kunnen voortgaan op de
weg van het stelsel van strafbepalingen, zoals voorgesteld door de
werkgroep strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen. Dus: steeds
aan de omschrijving van ieder voltooid delict een tweede bepaling
toevoegen, waarin ook de voorbereiding strafbaar wordt gesteld -
waarbij dan tevens per delictspositie uitgesloten zou kunnen worden dat
poging tot voorbereiding en deelneming aan poging tot voorbereiding tot
strafrechtelijke aansprakelijkheid leidt.

Het antwoord luidt: ja, dat had gekund. Het had niet op een overzichte–
lijke manier gekund. Ik zou voor die uitsluitingen van daderschapscon–
structies per strafbaarstelling ettelijke artikelleden nodig gehad hebben.
Per delictsomschrijving zou de voorbereidingshandeling een andere
formulering behoeven. En dit, omdat zij aan moet sluiten bij de
voorgaande verbodsnorm van het voltooide delict, die steeds is
afgestemd op het specifieke rechtsgoed, waarvan de krenking wordt
verboden. Dat een aanzienlijke uitbreiding van het aantal gevaarzettings–
delicten de rechtszekerheid beter zou dienen dan een algemene,
eenduidige strafbaarstelling van de voorbereidingsfase lijkt mij niet goed
houdbaar. De eenvoud van het Wetboek van het Strafrecht zou
bovendien niet gediend zijn met strafbaarstellingen, die in één artikel
verschillende gedragingen omvatten, zowel de voltooide als de onvol–
komen feiten.

Bovendien, en dat geeft bij mij de doorslag, moeten strafbaarstellingen
primair dienen om te kunnen bepalen, wanneer iemand door eigen
toedoen vatbaar wordt voor een strafrechtelijke reactie en niet, in welke
gevallen zulks in ieder geval niet het geval zou moeten zijn. Als strafbe–
palingen steeds vergezeld moeten worden van allerlei daderschapsuit–
sluitingsgronden wijst zulks doorgaans, mijns inziens, op een zeker
redactioneel tekort bij het formuleren van de eigenlijk beoogde
normstelling en verbodsbepaling.

Overigens zijn mij geen praktische gevallen bekend waarin de rechter
te maken had met uitbreiding van reeds sui generis strafbaar gestelde
voorbereidingshandelingen in het Bijzonder Deel van het Wetboek van
Strafrecht via «doorgekoppelde» onvolkomen delictsvormen als hier
besproken. Maar dat kan nauwelijks een argument zijn, om dan maar op
de weg voort te gaan van eerder genoemde werkgroep. Het feit, dat die
gevallen zich thans niet voordoen, is te danken aan het feit, dat de
wetgever de zelfstandige strafbaarheid van voorbereidingsdaden heeft
gereserveerd voor inbreuken op de rechtsorde, die zich als zodanig - los
dus van de vraag: onvolkomen delictsvorm of niet ? - nauwelijks presen–
teren, zoals vergrijpen tegen de zelfstandigheid van de staat, de
uitoefening van soevereiniteitsrechten enz. Maar eerdergenoemde
werkgroep wil de sui generis-strafbaarheid van de voorbereidingshan–
deling juist introduceren in het deel van het Wetboek van Strafrecht,
gewijd aan commune, veel voorkomende delicten. De werkgroep denkt
immers aan de feiten, verboden bij de art. 282a, 288, 289, 303, 312 en
317 Sr. Het gaat dus om gijzeling, gekwalificeerde doodslag, moord,
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zware mishandeling, diefstal met geweldpleging en afpersing. Feiten dus,
die in de annalen van de Nederlandse rechtspraak een hoofdbestanddeel
uitmaken.

Sui generis-strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen hier, in
deze sector, zou ons regelrecht doen verzeilen in de problematiek van de
steeds uitdijende aansprakelijkheden via de «doorkoppeling» van onvol–
komen delictsvarianten en deelnemingsvormen. Bovendien zou de hier
door de leden van de fractie van D66 voorgestane methode van
wetgeving ook ertoe nopen om de straffeloosheid wegens vrijwillige
terugtred steeds per delictsomschrijving te herhalen.

De leden van de fractie van de GPV vroegen nog naar het onder–
scheidend vermogen dat zou toekomen aan de beperkingsnorm dat
voorbereiding tot enig misdrijf niet strafbaar zal zijn tenzij het gaat om
een feit «waarop naar de wettelijke omschrijving, een gevangenisstraf
van acht jaar of meer is gesteld». De leden van de fractie van D66
vroegen voorts of ik de reikwijdte van deze beperking nog eens nader
zou willen uiteenzetten.

Ik koos voor die norm, omdat de wettelijke strafbedreiging veel
betekenis heeft voor het wederrechtelijkheidsgehalte dat in het algemeen
aan de verboden gedraging toekomt. Zoals de leden van de fractie van
het CDA elders in dit voorlopig verslag opmerkten, sluit dit criterium van
«acht jaren of meer» aan bij de begripsduiding in het spraakgebruik van
«zware criminaliteit». Het gaat, indien de gedraging aan dat criterium
voldoet, om een rechtsgoedschending die een ernstige verstoring
oplevert voor de publieke rechtsorde. Inmiddels moet men deze beper–
kingsnorm niet losmaken van de overige aansprakelijkheidsvoorwaarden
ingevolge art. 46 Sr zoals voorgesteld. De delictsomschrijving in dat
artikel is zo gekozen - met name doordat verwezen wordt naar allerlei
instrumenten, waarvan de dader zich moet bedienen bij het begaan van
het voorbereidingsfeit (voorwerpen, stoffen, gelden, betaalmiddelen
anderszins, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen) dat zij
eigenlijk alleen goed aansluit bij materiële delicten waarbij de
«gedraging» goed te onderscheiden is van het «gevolg» dat wordt
teweeggebracht in de rechtsorde. Bij de formele delicten is de eigenlijke
gedraging vluchtig en aflopend; de gedraging is voorhanden óf zij is er
niet. Bij deze delicten is ook de strafbare poging niet goed denkbaar.
Verder wordt «opzet» bij de dader vereist.

De aanduiding van die schuldvorm, ik gaf dat al aan, heb ik vooraan in
de omschrijving geplaatst, zodat alle bestanddelen nadien door de
schuldvorm beheerst worden. Dat geldt ook voor de bestanddelen uit de
omschrijving van het misdrijf, tot het begaan waarvan de voorberei–
dingsdaad werd verricht. En dat brengt weer mee dat voorbereiding tot
een culpoos delict of tot een feit, dat gedeeltelijk opzettelijk, gedeeltelijk
culpoos begaan wordt, in beginsel niet strafbaar zal zijn.

De doorwerking van het voorgestelde artikel 46 Sr buiten het Wetboek
van Strafrecht is afhankelijk van twee factoren. Ten eerste: de wettelijke
strafbedreiging in de delictsomschrijving. Die is vrijwel altijd te laag. Ten
tweede: heeft de wetgever niet, voor wat de aparte strafwet betreft,
uitdrukkelijk laten blijken, dat hij af wil wijken van het Algemeen Deel van
het Wetboek van Strafrecht? Zo ja, heeft deze afwijking betrekking op de
onvolkomen delicten? Is dat het geval, dan werkt art. 46 Sr niet door.

Ik gaf al aan, dat alle strafbaarstellingen die hun sanctie ontlenen aan
de Wet de op economische delicten, op grond van het eerste beletsel
buiten de actieradius van het wetsontwerp vallen. Zie de memorie van
antwoord, p. 15, eerste alinea bovenaan. Betekenis heeft het voorstel
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rechtstreeks voor het materiële Nederlandse militaire strafrecht, gelet op
art. 1 Wetboek van Militair Strafrecht (WMSr), dat uitgaat van de
toepassmg van het rnilitaire strafrecht, tenzij uit dat wetboek het
tegendeel uitdrukkelijk mocht volgen. Dat wil dus zeggen, dat «voorbe–
reiding tot militair verraad» op zichzelf, gelet op art. 77 WMSr, strafbaar
wordt volgens het ontwerp.

lets dergelijks geldt ook voor «voorbereiding tot verspieding»
ingevolge art. 78 WMSr. De feiten, verboden bij de artt. 84, 85, 86, 87,
88, 119, 120, 142, 143, 153, tweede en derde lid, 155, 156, 160, 161
WMSr zouden bijvoorbeeld eveneens op grondslag van dit wetsvoorstel
in een voorbereidingsfase tot strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen
leiden.

Het lid van de RPF-fractie merkte op, dat tot op heden de zelfstandige
strafbaarstellingen van voorbereidingsdaden sui generis steeds
betrekking hebben op misdrijven waar op enigerlei wijze de staat of enig
staatsbelang bij betrokken is. Het gaat hier inderdaad om een zeer
bijzondere categorie delicten. Aan deze categorie is, dat merkt het hier
aan het woord zijnde lid mijns inziens terecht op, geen enkele aanleiding
te ontlenen tot de voorliggende algemene strafbaarstelling van voorbe–
reidingsfeiten. Het is integendeel zo, dat juist omdat het hier gaat om
een zeer bijzondere categorie gedragingen - die zeer zelden begaan
worden - naast de voorgestelde algemene aansprakelijkheidsgrond
ruimte blijft bestaan voor de hier door dit lid genoemde delictsposities

Bij die strafbaarstellingen doen zich zeer specifieke technische
problemen voor, die men in de commune sector niet zal aantreffen.
Overigens heb ik nergens betoogd dat in de artt. 240 en 337 Sr sprake is
van strafbaarstelling van voorbereidingsdaden, zoals het hier aan het
woord zijnde lid schijnt te menen.

Alle fracties hebben gevraagd om informatie met betrekking tot de
feitelijke hantering van art. 10a van de Opiumwet, dat de strafbaar–
stelling van voorbereidings– en bevorderingshandelingen met betrekking
tot de handel in verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico
bevat.

Sinds 1 januari jongstleden hebben de arrondissementsparketten in
het gehele land in beginsel de mogelijkheid om gegevens met betrekking
tot alle afgedane strafzaken te benutten. Dit geschiedt via het landelijke
Gouden Delta-systeem. Dat was voorheen alleen eerst in een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Op dit moment kan daarom nog slechts
partiële informatie worden ontleend aan dit systeem.

Centraal zijn geregistreerd, sedert 1 januari 1992, ongeveer
tweehonderd gevallen, waarin het gaat om verdenkingen op basis van
art. 10 Opiumwet. In vijf gevallen gaat het om voorbereidingshande–
lingen in de zin van art. 10a van de Opiumwet.

Het is hachelijk om vanuit die in het systeem beschikbare gegevens op
dit moment te komen tot ramingen van landelijke aantallen gevallen
waarin art. 10a van de Opiumwet inderdaad heeft geleid tot een
vervolging op dat artikel. Aan de parketten van de drie grote steden is
gevraagd opgave te doen van het aantal vervolgingen ter zake van
voorbereidingshandelingen ingevolge art. 10a van de Opiumwet.

Naar schatting zijn het vorig jaar in de arrondissementen Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag in dertig tot veertig zaken dagvaardingen voor
dit artikel uitgebracht.

Er is aanleiding te veronderstellen dat de strafvorderlijke bevoegd–
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heden die uit art. 10a van de Opiumwet voort kunnen vloeien, vaker
aangewend worden dan dit aantal vervolgingen indiceert. Art. 10a van de
Opiumwet wordt dan gebezigd in een voorfase om tot waarheidsvinding
te komen van het te voltooien feit, dat inderdaad desbewust afgewacht
wordt door politie en justitie. Er wordt dan dus niet reeds in de voorbe–
reidingsfase ingegrepen: men laat het tot drugsinvoer of aflevering van
verdovende middelen komen - het moment van de voltooiing is bekend
op basis van tap-informatie verkregen via art. 10a van de Opiumwet - en
grijpt dan pas in. In d/'ezin wordt het artikel feitelijk pro-actief gebruikt.
Wel wordt later strafvorderlijk gereageerd, maar dan op een andere
grondslag.

Ik acht dat, gezien de aard van de hier begane feiten, aanvaardbaar.
Van Opiumwet-zaken gaat immers in een voorbereidingsfase meestal
niet die actuele ontoelaatbare gevaarzetting voor de rechtsorde uit, die
uitgaat van geplande bankovervallen, straatroof, ripdeals, ontvoeringen,
kortom, van de feiten die hier boven in de inleiding zijn genoemd. De
noodzaak tot «stuk-maken» is hier dus minder groot. Ik voeg eraan toe
dat art. 10a van de Opiumwet ook wordt gebruikt in zaken, die later niet
leiden tot vervolgingen. Het beoogde feit wordt dan niet, ook niet in
pogingsvorm, begaan, terwijl voor het bewijs van de «vastheid» van het
voornemen van de voorbereiders alles bij elkaar niet voldoende aanwij–
zingen worden geboekt.

3. Het huidige strafrecht

De leden van de fractie van het CDA vroegen voorts, of ik uitgebreider
zou willen beargumenteren, waarom art. 140 Sr, zoals het thans luidt,
niet zou kunnen voorzien in de leemtes die ik in de memorie van
toelichting schetste voor wat betreft de strafrechtshandhaving
gedurende de voorbereidingsfase. Ook leden van D66 vroegen zich af of
naast art. 140 Sr in zijn huidige redactie wel behoefte bestaat aan het
voorgestelde art. 46 Sr. Met hetzelfde oogmerk vroegen leden van de
fractie van de PvdA in te gaan op recente wetenschappelijke publicaties
betreffende dit artikel. Leden van de GPV-fractie vroegen evenzeer naar
de relatie tussen het voorliggend wetsvoorstel en art. 140 Sr, waarbij zij
uitdrukkelijk vroegen de jongste jurisprudentie omtrent laatstgenoemd
artikel te betrekken. Voorts werd geïnformeerd naar mijn voornemen om
art. 140 Sr te wijzigen.

Art. 140 Sr heeft inderdaad mede betrekking op een bepaalde verza–
meling «voorbereidende gedragingen». Het stelt, kort gezegd, strafbaar
«deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
misdrijven». De wet eist niet, dat oogmerk tot een begin van uitvoering is
gekomen. In zoverre kan dus een voorbereidingshandeling strafbaar
worden via art. 140 Sr.

Het probleem is echter, dat het artikel een opeenstapeling van objec–
tieve delictsvoorwaarden hanteert. Daardoor wordt het toepassings–
gebied zo beperkt, dat behoefte bestaat aan een apart voorbereidingsar–
tikel met een algemene actieradius.

Daarin moeten wel voldoende objectieve bestanddelen worden
genoemd om uit te sluiten dat het strafrecht tot een intentiestrafrecht
zou verworden, maar weer niet zoveel dat alleen excessieve vormen van
collectieve voorbereiding onder het bereik van de strafwet komen.

Het punt is dat art. 140 Sr vereist, dat de dader participeert in een
organisatie die tegenover de dader een zekere zelfstandigheid bezit.
Naast de daad van het «deelnemen» wordt vereist dat de dader lid is van
de organisatie. Het één zal meestal uit het ander voortvloeien. Het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 268, nr. 5 13



«deelnemen» heeft een sterk fysieke component: de betrokkene moet
behoren tot het samenwerkingsverband van de organisatie en een
aandeel hebben in dan wel steun geven aan gedragingen (van derden)
die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking
van het oogmerk, gericht op het plegen van misdrijven. Ik verwijs naar de
bekende Mariënburchtjurisprudentie van de Hoge Raad, 16 oktober
1990, Delikt en Delinkwent 1991 nrs 59 en 57; zie ook NJ 1991. 442
met noot G.Corstens. Zie verder HR 22 februari 1991, Delikt en Delin–
kwent 1991 nrs 168 en 169.

Met die fysieke component heb ik in dit verband niet zoveel moeite.
Ook het voorliggend voorstel gaat ervan uit dat in de voorbereidingsfase
sprake moet zijn van een zekere «veruiterlijking» van de achterliggende
kwalijke wilsgerichtheid. Die veruiterlijking zal meestal neerkomen op de
verwezenlijking van een onderdeel van de te voltooien gedraging. Dan zit
ik al heel dicht bij het «aandeel leveren aan» waar ook de Hoge Raad op
doelt in het kader van art. 140 Sr.

Maar mijn problemen komen, als door de rechtspraak eisen worden
gesteld niet aan het feit dat de dader heeft geparticipeerd als «aandeel–
hebber» als zodanig, maar aan de organisatie met een crimineel
oogmerk, die tegenover de «deelhebber» geldt als noodzakelijke
deelneemster. Die organisatie moet aan allerlei zware criteria voldoen.
Kort samengevat: de organisatie moet een structureel en bestendig
samenwerkingsverband vertonen, er moet sprake zijn van een zekere
interne hiërarchie en de strekking van het samen-doen moet duidelijk
zijn: begaan van meer dan één misdrijf, al behoeft het oogmerk niet
gericht te zijn op misdrijven van dezelfde aard. Zie in dit verband HR 22
juli 1985, NJ 1987,323 en HR 14 mei 1985 NJ 1986, 10 en 11.Zieook
HR 26 november 1991 Delikt en Delinkwent 92 124. Een pluraliteit van
feiten is noodzakelijk. Of ook noodzakelijk is dat dit meervoud zich
volgtijdelijk, gedurende enige tijd voltrekt, is nog een open vraag. Ik zou
menen, dat zulks eigenlijk wel volgt uit de «bestendigheids-eis» (zo
formuleer ik het maar even) die bij art. 140 Sr geldt. Uit de arresten van
22 juli 1985 en 26 november 1991 meen ik af te kunnen leiden dat de
Hoge Raad in ieder geval aan het feit in de zin van art. 140 Sr wel een
zeker voortdurend karakter toekent. Verder zullen meer personen deel
uitgemaakt moeten hebben van het samenwerkingsverband voordat van
een «organisatie» sprake is.

Niet aannemelijk is, dat het samengaan van twee personen - daarge–
laten, dat in zo'n geval niet goed te spreken is van een kennelijke interne
hiërarchie - reeds een «organisatie» ex art. 140 Sr op kan leveren. Dan
ware veeleer te denken aan het «medeplegen» ex art. 47 Sr. Praktisch
gesproken zal voorts het op een meervoud van feiten gerichte oogmerk
in het merendeel van de gevallen slechts bewijsbaar zijn als in ieder
geval éèn misdrijf is voltooid of tot een begin van uitvoering is gekomen.
Dan zijn we de voorbereidingsfase voorbij. Met de strafrechtelijke reactie
spannen we dan, in zekere zin, het paard achter de wagen. De organi–
satie, begrepen in deze zin, moet voorts door de deelname van de dader
functioneren of mede functioneren. Zie bijvoorbeeld HR 13 oktober 1988
NJ 1988, 425. Hier zit dus een zekere conditio-sine-qua-non-achtige
toets in: aantoonbaar moet zijn, dat zonder de deelname van de dader de
organisatie niet zou hebben gefunctioneerd of in ieder geval anders zou
hebben gefunctioneerd dan in casu feitelijk het geval is geweest. De
wetgever heeft hier, bij art. 140 Sr, veel meer gedacht aan het voor de
rechtsorde uiterst bedreigende effect, dat door het samengaan van de
participanten een soort criminele subcultuur ontstaat dan aan de
aantasting van één bepaald rechtsgoed door de voltooiing van een van
de voorgenomen misdrijven. Vandaar dat de rechtspraak eist, dat zonder
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het optreden van de deelhebber de organisatie niet zo had kunnen
bestaan als zij feitelijk deed

Niet in de voltooiingsdaad ligt de rechtsgrond der aansprakelijkheid,
maar in de participatie die voor het voortbestaan van de organisatie
dienstig is. Door die eis krijgt ook de gedraging van de «deelnemer» een
zekere bestendigheid: een eenmalig optreden zal doorgaans bezwaarlijk
gezegd kunnen worden dienstig te zijn aan het voortgezette tunctioneren
van de organisatie.

Deze uitleg van de in de jurisprudentie gehanteerde objectieve criteria
ten aanzien van de «organisatie» ligt in de lijn van uitlatingen van mijn
ambtsvoorganger, de Minister van Justitie Korthals Altes. Deze heeft
gezegd: «De bepaling heeft betrekking op voorbereidingshandelingen,
bestaande uit het aangaan en in stand houden van een duurzame samen–
werking, gericht op het plegen van misdrijven. Misdadigersbenden vallen
daaronder. Beter dan met de woorden «rechtspersoon of organisatie
zonder rechtspersoonlijkheid» kan dit tot uiting gebracht worden met het
enkele woord «organisatie», een term die geen juridische organisa–
tievorm veronderstelt, maar wel een duurzame en gestructureerde
samenwerking.» (Kamerstukken II 1981-82, 17 476 nr 5, p. 8, laatste
alinea).

Ik gaf al in de memorie van toelichting aan, dat ik in art. 46 Sr als
voorgesteld mede het oog heb op een kortstondig samendoen in de
voorbereidingsfase, aantoonbaar gericht op het begaan van een ernstiger
misdrijf. De bedoeling is mede, personen die zich aantoonbaar hebben
verenigd in een plan om een misdrijf te begaan, onder de actieradius te
brengen van de strafrechtelijke verbodsnorm. Dat wil zeggen: als de
beoogde handeling overduidelijk gericht is tegen een in onze samen–
leving hooggeschat rechtsgoed. Verder is ook een éénmansoptreden
strafbaar. Maar dan moet wel aantoonbaar zijn dat de daad zou worden
verwezenlijkt in een «verenigd gebeuren». Het gaat mij erom, dat de
overheid ook moet kunnen optreden als er nog géén maffia-achtige
verbindingen zijn tot stand gekomen of enig hiërarchisch verband,
gericht op het begaan van meerdere feiten. De voorbereidingshandeling
ontleent haar typische strafbaarheid aan de ernst van het feit, waarop
het vaste, naar buiten tredende, voornemen van de dader is gericht. De
strafwaardigheid is hier dezelfde als bij de strafbare poging. De reden
voor de strafbaarheid zit niet in het bestendig samengaan door een
meervoud van personen gericht op delicten.

Om het verschil tussen de rechtsgrond van de strafrechtelijke aanspra–
kelijkheid ex het voorgestelde art. 46 Sr en die, welke teruggevoerd zou
kunnen worden op art. 140 Sr te illustreren, geef ik graag een praktijk–
voorbeeld. Het heeft mij andermaal gesterkt in mijn overtuiging dat aan
een algemene strafbaarheid van voorbereidingshandelingen, zoncterdat
daarbij een objectief bestendig samenwerkingsverband van een
meervoud van personen vereist is, inderdaad behoefte bestaat.

Ik doel op de voorgenomen kidnapping van een oud-topman van de
zogenaamde Wastora-keten in augustus 1991, die door de politie, in het
belang van het beoogde slachtoffer en zijn gezin, «stukgemaakt» moest
worden. Op 19 juli 1991 werd de politiegroep Castricum getipt dat een
viertal mensen het plan had opgevat, een belangrijke figuur uit de top
van het Wastora-complex in Alkmaar of naaste omgeving te ontvoeren.

Het ging om twee Nederlanders en twee Joegoslaven, die elkaar in
Amsterdam hadden getroffen en daar dit plan hadden opgevat.

Vervolgens is door de politie de woning van het beoogde slachtoffer in
observatie genomen. Er werden twee «verdachte» auto's in de onmiddel–
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lijke omgeving van die woning waargenomen. De kentekens werden
nagetrokken. Dat leidde naar de twee Joegoslaven. De waarnemingen
werden gedaan in het kader van een zuiver passieve observatie-opdracht.
Reeds daarom, én omdat aan de plannen tot ontvoering nog geen enke!
begin van uitvoering was gegeven, moest worden afgezien van een
eventuele aanhouding van de betrokken voertuigen. Daarbij speelde
zeker ook een rol, dat er alle aanleiding was te veronderstellen dat de
Joegoslaven zeer vuurwapengevaarlijk waren. De groepscommandant–
Castricum heeft het toen, in overleg met het OM, op het moment dat het
overduidelijk werd dat het ging in de richting van een ontvoering, op
«stukmaken» laten aankomen: afgezien werd van de mogelijkheid om het
tot een strafbaar «begin van uitvoering» te laten aankomen. De risico's
waren te groot. Daartoe is een opvallende surveillancewagen nabij de
woning van de Castricumse villa van het beoogde slachtoffer gezet als
duidelijk signaal dat de politie in de buurt was en op de hoogte was van
de plannen. De politie heeft in een Amsterdamse woning een onderzoek
ingesteld. Daar werden de bovengenoemde vier personen aangetroffen.
In de woning trof de politie aan: een handgranaat, een riotgun, een vuist–
vuurwapen en enkele pruiken. Tegen de betrokkenen werd proces–
verbaal opgemaakt wegens overtreding van de Wet wapens en munitie.

Zouden nu deze vier personen vervolgbaar zijn geweest als
«deelnemers in een misdadige organisatie» ex art. 140 Sr ? Ik betwijfel
dat ten zeerste. Men kan immers in het licht van de wetsgeschiedenis en
de gebruikelijke uitleg, moeilijk volhouden dat deze vier, samengekomen
tot het verwezenlijken van dit enkele plan, een organisatie vormden in de
zin van dat artikel. Waar is het structurele, voortgezette, samenwerkings–
verband? Waar is de aantoonbare interne hiërarchie? Waar is het
oogmerk tot het begaan van misdrijven? De betrokkenen waren overdui–
delijk van plan, nadat het oogmerk verwezenlijkt zou zijn, zich uit de
voeten te maken en hun «groep» te ontbinden.

Vele malen komt het voor, dat de politie geconfronteerd wordt met
een tweetal of drietal personen, die min of meer «spontaan» het plan
hebben opgevat tot het plegen van bankovervallen, straatroof, ripdeals
enz. Uit de uiterlijke opstellingen van de betrokkenen «spreekt» de
vastheid van hun voornemens; van een «criminele organisatie» is echter
geen sprake. Maakt de politie hier stuk, dan blijft zij, ook via art. 140 Sr,
machteloos. Ik denk hier nog aan het geval waarmede de Amsterdamse
politie 6 februari jongstleden werd geconfronteerd. Het personeel van
een geldinstelling aan de Sloterweg te Amsterdam was opgevallen dat
op die donderdag in de namiddag een drietal jongeren een zeer
merkwaardige belangstelling voor de bank aan de dag legden. Zij
kwamen gedrieën binnen. Een hunner informeerde hoe hij een bankre–
kening kon openen. De anderen namen tegelijkertijd de gehele situatie in
de bank nauwkeurig op. Het personeel kon zich niet aan de indruk
onttrekken dat zulks gebeurde met de kennelijke bedoeling op een later
tijdstip een overval te plegen. Vastgesteld kon worden, dat het drietal
van een gestolen auto gebruik maakte. De recherchedienst van het
betrokken district werd gewaarschuwd nadat het drietal was vertrokken.
Deze nam de zaak in onderzoek en kon vaststellen dat de wagen weer
was geparkeerd in de omgeving van de bank.

De komst van de recherche wekte bij de aspirant-overvallers paniek. Zij
probeerden te vluchten. Een achtervolging werd ingesteld. Na
aanhouding werd bij het drietal een (gas)pistool aangetroffen alsmede
een plastic tas. Het drietal bekende later dat die tas had moeten dienen
om de bankbiljetten te vervoeren. Zij bekenden toen ook een aantal
autodiefstallen en gewapende overvallen. Ook hier lijkt het mij een
overspanning van de tekst, de strekking en actieradius van art. 140 Sr
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om hier van een «organisatie» te spreken met «een oogmerk gericht op
het plegen van misdrijven». Er is samenwerking, bewuste planning,
jazeker. Maar er is geen zodanig gedurig groepsgebeuren, dat men van
een interne hiërarchie zou kunnen spreken. Er is niet een zelfstandige
entiteit ontstaan die tegenover de «samenwerkers» een zekere zelfstan–
digheid geniet.

Daarom acht ik het, anders dan de leden van de fractie van Groen
Links niet zinvol, de jurisprudentie met betrekking tot art. 140 Sr tot
volledige ontwikkeling te laten komen voordat tot wetswijziging inzake de
strafbaarheid van de voorbereidingsfase wordt overgegaan. Zij hanteren
daarbij de veronderstelling dat art. 140 Sr kan voorzien in de aan het
voorliggende wetsvoorstel ten grondslag liggende behoefte. Die
premisse mist, zoals ik hoop te hebben duidelijk gemaakt, feitelijke
grondslag. Een uitleg aan art. 140 Sr die erop zou neerkomen dat een
èénmalig plan, toerekenbaar aan twee of drie personen die op voet van
gelijkheid hebben besloten om, na uitvoering van het geplande, onmid–
dellijk uit elkaar te gaan, strafbaar zou zijn als «deelneming aan een
organisatie, gericht op het begaan van misdrijven» zou nauwelijks te
rijmen zijn met het nulla poena-beginsel ex art. 1 Sr. Dat verplicht de
strafrechter delictsomschrijvingen strikt, in overeenstemming met de
tekst, toe te passen. Zeker nu de wetgever zo sterk heeft beklemtoond
dat bestendigheid, gestructureerdheid, een kenbare interne hiërarchie en
een als zelfstandigheid - tegenover de deelhebbers - herkenbaar groeps–
verband essentialia zijn van de strafbaarstelling ex art. 140 Sr, lijkt het
nauwelijks pleitbaar dat art. 140 Sr ons soelaas zou bieden in de
gevallen van eenmalige samenwerking om delicten te begaan.

Bovendien is het merkwaardig dat de hier aan het woord zijnde leden
voorstellen de voorbereidingsfase maar «over te laten» aan art. 140 Sr.
De in het voorlopig verslag geciteerde auteurs zijn vrijwel allen van
mening dat art. 140 Sr, zoals het thans luidt, ook al ontoelaatbaar vaag
is. Zouden wij dan aan die vervaging nog meer bij moeten dragen, door
het begrip «organisatie» maar uit te hollen? En daar zou men toch op
moeten aansturen, als men serieus zou bepleiten om de algemene straf–
baarheid van de voorbereidingsdaad te construeren door een creatieve
interpretatie van dit artikel.

Ook al ziet men art 140 Sr als een bruikbaar vangnet dan gaat het toch
om een vangnet dat gaten vertoont, die gedicht dienen te worden. Ik
wees er al op dat het heel goed mogelijk is dat er concrete voorberei–
dingsdaden worden begaan zonder dat een criminele organisatie te
bespeuren is. Het omgekeerde kan zich ook voordoen. Er kan heel goed
deelgenomen worden aan een criminele organisatie, zonder dat het tot
een voorbereidingshandeling is gekomen in de zin van het voorliggend
voorstel.

Het wekt verbazing dat een aantal critici van het voorliggend voorstel
alle zo veel heil ziet in het «stukmaken» zonder strafrechtelijke reactie–
mogelijkheid, waarbij zij zwaar leunen op de mogelijkheden die art. 140
Sr zou bieden in de zuiver preventieve sfeer. Kennelijk wordt dan gebil–
lijkt dat art. 140 Sr louter dient als basis voor pro-actief optreden nog
voordat een criminele organisatie zich werkelijk heeft voorgedaan. Ik laat
nu even daar, dat art. 140 Sr dan wordt gebruikt voor een doel waarvoor
het niet geschreven is. Kennelijk is in het kader van deze discussie geen
bezwaar dat art. 140 Sr wordt gebezigd als middel om vormen van
«ongehoorzaamheid» in een voorfase te bestrijden. Deze critici abstra–
heren immers geheel van het feit, dat zij bepleiten dat de politie in zulke
gevallen eigenlijk ongenormeerd gaat optreden. De strafvordering blijft
op stal, effectiviteit is nu het parool.
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Maar er is dan toch - in dit systeem - sprake van optreden tegen
burgers, die nog niets strafbaars hebben gedaah ? Bovendien: hoe weet
de politie dat er sprake is van een «criminele organisatie in oprichting»?
Hoe concreet moet de informatie zijn, wil het pro-actief optreden
mogen? Hoe moet de politie handelen na het «stukmaken»? Is thans
geen bezwaar dat art. 140 Sr kan gaan fungeren als rechtsgrond voor
permanent pro-actief optreden tegen «onschuldigen»?

Het voordeel van het voorliggend voorstel is, dat het in dit opzicht de
politie sterk normeert. Datgene wat thans nog «stukmaken» heet (in het
ongenormeerde tussengebied van proactief ingrijpen en repressie) wordt
voortaan «strafrechtelijke reactie» met inschakeling van alle beginselen
van dien. Het voorstel geeft precies de voorwaarden aan waaronder in de
voorbereidingsfase ingegrepen mag worden.

Anders dan in art. 140 Sr moet het beoogde feit wettelijk bedreigd
worden met een straf van acht jaren gevangenis of meer, moeten
bepaalde middelen gebezigd worden, moet aantoonbaar zijn dat de
voorbereider het feit in vereniging wilde begaan en is niet voldoende dat
het «oogmerk» tot het plegen van een misdrijf wel bij de organisatie,
maar niet bij de voorbereider aanwezig is.

Ik meen daarom ook, dat de Orde van Advocaten op dit punt van de
strafbare voorbereiding de recentere jurisprudentie van de Hoge Raad op
art. 140 Sr niet geheel juist interpreteert. Uit die jurisprudentie kan zeker
niet worden afgeleid dat art. 140 Sr thans een kapstok bieden zou voor
de strafbaarheid - in het algemeen - van voorbereidingsdaden, gelijk ik
met het voorliggend wetsvoorstel tracht te bereiken. Dit in antwoord op
een daartoe strekkende vraag van het lid van de fractie van de RPF. Het
wetsvoorstel beoogt dan ook niet primair de politie meer mogelijkheden
te bieden bij het «oprollen» van criminele organisaties, zoals leden van
de PvdA suggereerden.

Wel is dat een bij-effect, dat van het voorstel mede kan uitgaan, en dat
dezerzijds dan in dankbaarheid wordt aanvaard.

Wil men de politie juist tegenover criminele organisaties meer
mogelijkheden tot optreden bieden, dan zal dit specifiek moeten
gebeuren bij een eventuele heroverweging van de redactie van art. 140
Sr.

Ik overweeg inderdaad art. 140 Sr te wijzigen. Het gaat er mij met
name om het «deelnemen» beter te omschrijven, met vermijding van de
huidige terminologie, die verwarrend werkt.

Die term «deelneming» komt ook al voor in het Algemeen Deel van het
Wetboek van Strafrecht. Maar daar heeft hij een heel andere betekenis.
Verder vraag ik mij af of de schuldvormen niet in de delictsomschrijving
uitgedrukt moeten worden. Ik ben overigens van mening, dat het
«lid-zijn» en «deel uitmaken» van een misdadige organisatie, als misdrijf
tegen de openbare orde - dus: bekeken vanuit het gevaarzettingsaspect
voor die orde, omdat de dader participeert in een subcultuur die haaks
staat op de algemene rechtsorde - zelfstandig strafbaar moet blijven.
Mijn oordeelsvorming op dit moment nog niet afgerond. Na advisering
door het openbaar ministerie en de politie informeer ik de Kamer nader.

Als de leden van de fractie van de VVD mij overigens vragen, of art.
140 Sr thans wel adequaat wordt gebruikt door het OM, moet ik, onder
verwijzing naar het bovenstaande, antwoorden, dat in art. 140 Sr zoveel
remmende factoren zijn ingebouwd dat in ieder geval de vluchtige crimi–
naliteit in een voorbereidingsfase niet slagvaardig aangepakt kan worden
door het OM. Overigens heeft het OM nog niet veel tijd en gelegenheid
gehad om art. 140 Sr, zoals het luidt sedert 17 maart 1988 (zie de wet
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van die datum, Stb 104) in een strafprocedure op alle onderdelen te
beproeven. Het is zich aan het inwerken. Sommige processen kan het
karakter van proefproces niet in elk opzicht worden ontzegd, of maken in
elk geval deel uit van een leerproces. De procedures rond de gebeurte–
nissen ten aanzien van het Wolters-Noordhof Complex te Groningen,
waarop de hier aan het woord zijnde leden doelen, tonen dat wel aan.

4. Het wetsvoorstel

Met de Raad van State vroegen leden van de fractie van het CDA zich
af of het OM niet met bewijsproblemen zal worden geconfronteerd met
betrekking tot de bestanddelen «kennelijk bestemd tot het in vereniging
begaan van het misdrijf», voorkomend in het voorgestelde art. 46 Sr,
eerste lid.

Ik begrijp de aarzelingen van de hier aan het woord zijnde leden met
betrekking tot de hier gesignaleerde bewijspositie.

Ik zou het zo willen stellen: naarmate strafrechtelijke aansprakelijk–
heden meer worden verschoven naar een voorfase (geredeneerd vanuit
de actuele aantasting van een rechtsgoed) dienen, uit de aard van de
zaak, aan het bewijs dat het OM moet leveren zwaardere eisen te worden
gesteld.

De rechtsgrond van de aansprakelijkheid wordt onmiskenbaar meer in
subjectieve richting geschoven dan bij het voltooid delict. Bij de
voltooide gedraging is de bewijspositie betrekkelijk (alles in termen van
gradatie genomen) simpel. Er is een daad. Die is herkenbaar als strafbaar
feit. Er is een blijvend gevolg, kenbaar voor de rechtsgenoten. De dader
is «oorzaak». Dat wil zeggen: de dader heeft objectief ingewerkt op de
maatschappelijke orde en daar een wederrechtelijk feit te weeg
gebracht. Veel onderzoek naar de innerlijkheden van de dader behoeft de
strafrechttoepasser verder meestal niet te doen, althans niet bij het
zoeken naar de aansprakelijkheid.

Mogelijk wel bij de vraag: was hier wellicht een schulduitsluitings–
grond, zoals verschoonbare feitelijke dwaling? Bij de onvolkomen delicts–
vormen krijgen de subjectieve bestanddelen veel meer betekenis voor de
vestiging van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. De gangbare jurispru–
dentie ten aanzien van de poging laat zien, dat het «voornemen» van de
dader bij de beredenering van de aansprakelijkheid veel meer nadruk
krijgt dan in het algemeen bij het «opzet» ten aanzien van het voltooide
feit het geval pleegt te zijn. Ook de vraag of dé dader zich wellicht toch
niet heeft laten leiden door een innerlijk «werkzaam berouw» - bij de
vaststelling van de afwezigheid van vrijwillige terugtred - levert jurispru–
dentieel karakteristieke vraagpunten op. Is de dader opgehouden met de
uitvoering van het geplande, omdat hij spontaan tot inkeer kwam, af is hij
op zijn schreden teruggekeerd omdat hij bevreesd was voor betrapping
op heterdaad? Dat is vaak de kardinale vraag. Ik wijs hier ter illustratie op
HR NJ 1989 456. Het Nederlandse strafrecht verplicht bijna nooit, ter
vestiging van de aansprakelijkheid, naspeuringen te doen naar motieven,
emoties en finale doelstellingen van daders. Maar bij de onvolkomen
delictsvormen wel, omdat, wat ontbreekt aan objectieve bestanddelen bij
de beredenering van de rechtsgrond van de strafrechtelijke reactie, min
of meer gecompenseerd wordt door de subjectieve, die daarom ook
zwaarder aangezet worden. De delictsfactoren werken hier om zo te
zeggen als «communicerende vaten».

Bij de voorbereidingsdaad ligt de nadruk heel sterk op de «naar buiten
getreden doelstelling». De wet moet dus die doelstelling inhoudelijk
omschrijven. Ik koos daartoe de door de hier aan het woord zijnde leden
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geciteerde zinsnede. Het moet de dader erom gaan het voorgenomene in
vereniging te begaan. Ik gaf hierboven al aan, dat ik de strafbaarstelling
van een zuivere eenmansvoorbereidingsdaad eigenlijk niet erg realistisch
vind. Ik zie niet, dat ooit de zuivere éénmansintentie objectiveerbaar aan
de dag zal treden vóór de fase van een «begin van uitvoering» in de zin
van art. 45 Sr.

Is eenmaal gekozen voor een systeem, waarbij in de delictsom–
schrijving al wordt aangeduid hoe de «innerlijke doelstelling» uiterlijk
moet blijken - namelijk: doordat de voorbereider derden bij zijn planning
kennelijk betrokken heeft - dan volgt de door mij gevolgde redactie
vanzelf uit die keuze voort. Zeker, er zullen bewijsproblemen zijn. Ik zeg:
deze moeten er ook zijn. Ik vrees dat we anders af zakken naar een
idee-strafrecht. Het moet bezwaarlijker zijn om aan te tonen wat de
innerlijke gesteldheid van een «voorbereider» is geweest vergeleken met
de bewijseisen die aan het strafbare opzet in het algemeen worden
gesteld. De intentie vormt de achtergrond tegen welke het daadwerkelijk
verrichte geïnterpreteerd zal moeten worden. De rechter zal veelal zwaar
moeten leunen op «circumstantial evidence». De voorbereider zal
uiteraard vaak ontkennen dat hij van plan was met derden het delict te
voltooien. Leden van de SGP– en GPV-fractie wezen daar terecht op. Ook
het lid van de RPF-fractie meende dat de «intentie» van de voorbereider
vaak niet aannemelijk gemaakt zou kunnen worden. De voorbereider zal
immers ook vaak zijn voornemen om het feit in vereniging te begaan
ontkennen. Hij zal zeggen dat hij het voorgenomen misdrijf geheel alleen
wilde uitvoeren.

Daartegen zal het OM dan precies datgene in het geweer kunnen
brengen, wat het OM op het spoor van de «voorbereider» heeft gezet: de
resultaten van een telefoontap, waaruit blijkt dat de dader met anderen
contact had over het plan en de uitvoering daarvan, de rapporten van
opsporingsambtenaren, waarin vastgelegd is dat de voorbereider zich
met anderen naar de plek heeft begeven waar het beoogde feit begaan
zou worden, getuigenverklaringen waaruit blijkt dat de voorbereider, in
contact heeft gestaan met anderen, voorwerpen in het bezit van de
voorbereider, die kennelijk als delictsinstrument vervaardigd zijn door
een «specialist», enz. Op deze manieren zal aangetoond kunnen worden,
dat de voorbereider kennis droeg van de toekomstige gezamenlijkheid,
zoals de leden van de GPV-fractie de bewijsopdracht aan het OM
treffend formuleren.

Nogmaals: het bewijs zal vaak niet eenvoudig zijn. Maar in wezen
verschilt de bewijsopdracht die de delictsomschrijving in art. 46 Sr
formuleert, niet van de gevallen waarin thans de schuldvorm ook al nogal
wat diepgang heeft (bijvoorbeeld omdat het oogmerk gericht moet zijn
op het begaan van enig of meer feiten). Denk weer aan art. 140 Sr. Ik wil
er nogmaals op wijzen, dat de zinsnede «kennelijk bestemd zijn tot het in
vereniging begaan van het misdrijf» valt onder het bereik van het opzet
ingevolge art. 46 Sr. Het gaat hier ongeacht of dat feitelijk «haalbaar»
was of niet. Juist is overigens de kanttekening van de leden van de
fractie van de GPV, dat niet onder de vigeur van het voorgestelde art. 46
zullen vallen: leden van een criminele groepering die wel tezamen het
voorgenomen feit plannen, maar de uitvoering ervan overlaten aan een
enkele persoon. Voor die gevallen zal art. 140 Sr weer toereikend zijn. Ik
meen dat daartoe aan alle bestanddelen in het door de leden van de
GPV-fractie gestelde geval, voldaan is.

Op de vraag van de leden van de fractie van het CDA en die van de
GPV-fractie of onder «vervaardigen» ook «bewerken» valt, antwoord ik,
dat zulks, naar gelang de omstandigheden, zeker het geval kan zijn. Ik zie
daarom geen reden om het «bewerken» nog eens apart te noemen.
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Wanneer deze leden en het lid van de fractie van de RPF mij voorts
vragen, of niet beter zou zijn de woorden «invoeren, doorvoeren en
uitvoeren» te vervangen door het woord «vervoeren» antwoord ik, dat het
mij beter lijkt toch de drie onderscheidingen binnen de «transportbe–
weging» te blijven hanteren. De reden is van zuiver jurisdictionele aard.
Wanneer ik van «invoeren» spreek, kan, onder omstandigheden, de
heerschappij van de Nederlandse strafwet zich ook uitstrekken over
voorbereidingsdaden waarbij de dader zich lichamelijk extraterritoriaal
bevindt, terwijl - uiteraard - het voorgestelde gevolg zich binnenslands
zou moeten afspelen. Men kan dan ook «voorbereiding tot invoer binnen
Nederland», waarbij de voorbereider zijn planning in het buitenland
opzet, via art. 2 Sr onder de Nederlandse rechtsmacht brengen, mits de
dader zich maar niet in het buitenland bedient van een absoluut ondeug–
delijk middel of object met betrekking tot de voorgenomen delictsvol–
tooiing. Bij «uitvoeren» geldt iets vergelijkbaars. In de Opiumwet wordt,
om vergelijkbare reden, niet gesproken van «vervoeren». Van onder de
Nederlandse jurisdictie vallend «vervoer» is immers alleen sprake als het
beoogde vervoer zich binnen Nederland voltrekt. Omdat het voorstel
mede bedoeld is ter bestrijding van de grensoverschrïjdende georgani–
seerde criminaliteit hecht ik derhalve aan handhaving van «invoeren,
doorvoeren, uitvoeren».

Mocht in een concreet geval toch nog twijfel bestaan over de vraag of
een bepaalde handelwijze «invoeren», «doorvoeren» of «uitvoeren» zou
kunnen opleveren, dan ware het wijs beleid van de steller van de tenlas–
telegging, om zich te bedienen van subsidiaria, cumulativa of alternativa
bij de omschrijving van de gedraging, die het feitelijk gebeuren in ieder
opzicht afdekken.

De leden van de fractie van het CDA vroegen voorts nog naar de
algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in de landen
van het Akkoord van Schengen. Ook andere fracties vroegen om verge–
lijking met de ons omringende landen.

Voordat ik overga tot de gevraagde rechtsvergelijking wil ik graag
wijzen op een heel belangrijk verschil tussen het Nederlandse materiële
strafrecht en dat van de overige landen in onze nabijheid. De Neder–
landse wetgever heeft zich in 1881 vastgelegd op een bepaaid «ideaal
type» van een strafbaar feit: de aan één dader toerekenbare «spierkrach–
telijk gewilde beweging». Zijn aansprakelijkheidsleer is daarop geënt. De
wetgever heeft de regeling van de onvolkomen delictsvormen en die van
de deelnemingsvariaties gezien als uitbreidingen van het oorspronkelijk
aansprakelijkheidsmodel. Dat heeft het Algemeen Deel van ons wetboek
in bijzondere mate getekend. Dat werkt thans ook door in het voorlig–
gende voorstel. Juist omdat de wetgever de primaire aanleiding tot straf–
rechtelijk optreden heeft willen zoeken in een voltooid fysiek feit, hebben
wij thans, om het strafrecht gelijke tred te doen houden met de ontwik–
kelingen in de criminaliteit, een nieuwe algemene aansprakelijkheids–
grond nodig. De overige partijen bij het Schengen-Akkoord hebben een
in dit opzicht soepeler strafrechtstelsel. Zij behoeven daarom ook niet
naar nieuwe constructies in dit opzicht om te zien. Met name is hun
regeling van de deelneming of de onvolkomen delictsvorm «poging»
zodanig ruim, dat daaronder vrijwel steeds die daden begrepen kunnen
worden, ter strafbaarstelling waarvan wij nu juist, vanwege de fixatie van
de Nederlandse strafrechtelijke aansprakelijkheidsleer op het lichamelijk
commissiedelict, een bijstelling van de algemene bepalingen nodig
hebben. Zo hanteren zij een veel subjectievere pogingsdefinitie. Zo
nemen zij ook veel sneller «medeplegen van strafbare poging» aan dan
wij doen.
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5 Deze bepaling luidt: «Eine Straftat
versucht, wer nach seiner Vorstellung von
der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes
unmittelbar ansetzt.»
6 A Schönke, H Schröder e.a., Strafge–
setzbuch, Kommentar, München 1991,
p 336 randnummer 22.
' § 24 van het Strafgesetzbuch luidt: «(1)
Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer
freiwillig die weitere Ausführung der Tat auf
gibt oder deren Vollendung verhindert Wird
die Tat ohne Zutun des Zurücktretenden
nicht vollendet, so wird er straf los, wenn er
sich freiwillig und ernsthaft bemüht, die
Vollendung zu verhinderen. (2) Sind an der
Tat mehrere beteiligt, so wird wegen
Versuchs nicht bestraft, wer freiwillig die
Vollendung verhindert Jedoch genügt zu
seiner Straf losigkeit sein freiwilliges und
ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der
Tat zu verhindern, wenn sie ohne sein Zutun
nicht vollendet oder unabhangig von seinem
früheren Tatbeitrag begangen wird »
8 § 30 van het Strafgesetzbuch luidt: «(1)
Wer einen anderen zu bestimmen versucht,
ein Verbrechen zu begehen oder zu ihm
anzustiften, wird nach den Vorschriften über
den Versuch des Verbrechens bestraft
Jedoch ist die Strafe nach § 49 Abs 1 zu
mildern § 23 Abs 3 gilt entsprechend (2)
Ebenso wird bestraft, wer sich bereit erklart,
wer das Erbieten eines anderen annimmt
oder wer mit einem anderen verabredet, ein
Verbrechen zu begehen oder zu ihm aruus–
tiften.»

Wanneer leden van de fractie van de PvdA in dit verband overigens
opmerken, dat de Raad van State erop wees dat de ons omringende
landen nergens zo ver zijn gegaan met het strafbaarstellen van voorbe–
reidingshandelingen, antwoord ik, dat deze opmerking van de Raad
voorkwam in een betoog, gewijd aan de betrekkelijke waarde van rechts–
vergelijking. De Raad stelde, dat een verwijzing naar vreemd recht te
dezen geen zelfstandig argument kan opleveren.

Ik geef dat de Raad toe: de algemene delen van de onderscheidenlijke
wetboeken lopen, zeker wat betreft de regelingen van het daderschap
betreft, zozeer uiteen, dat categorische vergelijkingen juist op dit punt
onmogelijk zijn.

Bovendien kent het Engelse strafrecht al helemaal geen algemene
wetgeving op het punt van het daderschap en de onvolkomen delicts–
vormen. Daarbij wees de Raad er terecht op, dat het kiezen voor een
algemene strafbaarstelling van de voorbereidingsfase behoort tot de
interne soevereiniteit van de Staat. Hier is het nationale juridische inzicht
beslissend, zoals dat inzicht ook beslissend was, toen besloten werd het
strafrechtelijk daderschap van de rechtspersoon te introduceren in art.
51 Sr. Ook dat komt in geen enkel land zo voor. En terecht was die
bevinding destijds geen reden de algemene strafbaarstelling van de
rechtspersoon na te laten.

Het buitenlandse recht bedient zich op dit punt van andere
constructies, soms zelfs ficties, om hetzelfde te bereiken.

Dat is, dunkt mij, het enige waar het om gaat.

Het Duitse strafrecht kent een subjectieve opvatting van de strafbare
poging. Beslissend is, of de dader heeft doen blijken dat hij naar zijn
voorstelling doende was met een daad die rechtstreeks en onmiddellijk
zou moeten leiden tot de voorgenomen voltooiing. § 22 van het Strafge–
setzbuch staat ook in deze subjectieve sleutel5. De dogmatiek en de
praktijk hanteren hierbij criteria, die de hierboven uiteengezette theorie
van de «psychologische equivalentie» zeer nabijkomen.

Beslissend is of de poger een wil heeft geopenbaard die vijandig staat
tegenover de algemene rechtsorde6. Tot een objectief begin van
uitvoering van het feit behoeft het niet te zijn gekomen. De vervolgende
instantie behoeft verder niet te bewijzen, dat de dader niet vrijwillig is
teruggetreden.

Het ontbreken van vrijwillige terugtred is als aparte strafuitsluitings–
grond geregeld buiten de delictsomschrijving van de onvolkomen
delictsvorm7. Op dit punt komt de door mij voorgestelde regeling geheel
overeen met het strafrecht van de Bondsrepubliek. Verder kent dat recht
nog een algemene regeling van de «poging tot deelneming» in § 30 van
het Strafgesetzbuch. Poging een ander zodanig te beïnvloeden dat hij
daardoor een delict begaat, maar ook zich-beschikbaarhouden of
zich-aanbieden om enig feit te begaan is strafbaar, alsmede het maken
van de enkele afspraak om het feit te begaan of daartoe derden aan te
zetten8. Gekoppeld aan de belangrijk subjectievere duiding van de
strafbare poging gaat het Duitse strafrecht op dit punt verder dan het
voorliggende voorstel, ook al, omdat geen typische gedragingsmodali–
teiten of delictsinstrumenten in de algemene strafbaarstelling worden
genoemd. Voorts kent het Duitse strafrecht nog strafbaarstelling van
typische voorbereidingsdaden sui generis. Zo is strafbaar het
aanschaffen van instrumenten en middelen, waarmede valsheidsdelicten
begaan kunnen worden, voorbereiding tot bedrogsdelicten, voorberei–
dingsdaden tot feiten gericht tegen de veiligheid of zelfstandigheid van
de staat of de uitoefening van de rechten, verbonden aan de interne en
externe soevereiniteit.
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9 Section 1 (1) luidt: «If, with intent to
commit an offence to which this section
applies, a person does an act which is more
than merely prearatory to the commission of
the offence, he is guilty of attempting to
commit the offence.»
10 Aan «conspiracy» in de zin van de
Criminal Law Act maakt hij zich schuldig die
«agrees with any other person or persons
that a course of conduct shall be pursued,
which, if the agreement is carried out in
accordance with their intentions either

(a) will necessarily amount to or involve
the commission of any offence or offences
by one or more of the parties of the
agreement, or

(b) would do so but for the existence of
facts which render the commission of the
offence or any of the offences impossible.»
11 J.C.Smith/B.Hogan, Criminal Law, London
1988 p 258 vv randnummer 4
12 Art. 2 Code Pénal Franpais luidt: «Toute
tentntive de crime qui aura manifestée par
un commencement d'exécution, si elle n'a
ètè suspendue ou si elle n'a manquê son
effet que par des circonstances indèpen
dantes de la volontè de son auteur, est
considèrèe comme le crime même.»
13 Art. 265 Code Pènal Frangais luidt:
«Quiconque aura participè une association
formée ou une entente ètablie en vue de la
prèparation, concretisée par un ou plusieurs
faits matèriels, d'un ou de plusieurs crimes
contre les personnes ou des biens, sera puni
d'un emprisonment de cinq dix ans et
pourra être interdit de séjour»
14 Art. 322 Belgisch Strafwetboek luidt:
«Elke vereniging rnet het oogmerk om een
aanslag te plegen op personen of goederen
of op eigendommen, is een misdaad of een
wanbedrijf, bestaande door het enkele feit
van het inrichten der bende.»

Het Engelse common law beschouwt de poging, tezamen met de
samenspanning (conspiracy) en de uitlokking of verleiding (incitement)
als algemene varianten van een onvolkomen delictsvorm, die tot straf–
baarheid kan leiden.

Gemeenschappelijk aan deze varianten is, dat de dader een opstelling
heeft vertoond, gericht op delictsvoltooiing, terwijl het beoogde doel niet
is ingetreden. De pogingsdefinitie vervat in de Criminal Attempts Act
1981, die op dit punt het common law opzij zette, is vrij subjectief9.

Voorbereidingsdaden kunnen echter niet worden gestraft als pogings–
varianten. Om in een voorbereidingsfase in te kunnen grijpen is vereist,
dat van samenspanning sprake is tussen twee of meer personen. Dan
behoeft het niet tot een begin van uitvoering te zijn gekomen. De
«conspiracy» als algemene strafrechtelijke aansprakelijkheidsgrond is
geregeld bij de Criminal Law Act 1977, nader gewijzigd bij de Criminal
Attempts Act 1981 en de Criminal Justice Act 1987.

Doorslaggevend is de wilsovereenstemming van partijen om een feit te
begaan. Tot een begin van uitvoering behoeft het niet te zijn gekomen.
Hier onderscheidt het Engelse recht tussen de situatie, dat de partijen
nog niet tot verwezenlijking van hun intenties zijn gekomen, en de
situatie dat met die verwerkelijking wel een begin is gemaakt, maar de
voorgenomen daad is gestopt tengevolge van omstandigheden die
verdere uitvoering onmogelijk maakten10. Doel van de conspiracy - in
wettelijke zin - kan zijn het begaan van /ec/erdelict, dus ook een
begatelfeit11. Het is niet noodzakelijk dat de samenspanners onderling
een bewust samenwerkingsverband hebben opgezet. Het is voldoende,
als één persoon optreedt als intermediair. Zuivere poging tot samen–
spanning - bijvoorbeeld, als de beoogde conspirator niet genegen is in te
gaan op de kwade inblazingen van de initiatiefnemer - is niet strafbaar,
ook niet als «solitaire voorbereiding». Daarnaast kent het Engelse straf–
recht nog diverse strafbaarstellingen van voorbereidingsdaden sui
generis, als de aard en strekking van het veilig te stellen rechtsgoed daar
aanleiding toe geeft. Zo kent dat recht ingevolge de Offences Against the
Person Act 1861 al zeer spoedig strafbaarheden in de preparatoire fase
als de voorgestelde daad gericht is tegen het menselijk leven of de
fysieke lichamelijke integriteit. Ingevolge de Theft Act 1968 zijn strafbaar
feiten ter voorbereiding van inbraak, diefstal of bedrogsdelicten, ook als
van een eenmansactie sprake is. In dat laatste geval laat de Engelse
jurisprudentie steeds weer tal van bewijsproblemen zien.

Het Franse recht kent een objectieve pogingsdefinitie12. Het Franse
recht neemt echter ingevolge art. 265 van de Code Pénal zeer gauw aan
dat de voorbereider deel heeft uitgemaakt van een association des
malfaiteurs, die al kan bestaan indien slechts twee personen bijeenge–
komen zijn om een feit te begaan terwijl daaraan nog geen begin van
uitvoering is gegeven13. Verder kent art. 266 Code Pénal nog een
algemenere zelfstandige strafbaarstelling van voorbereiding tot koppe–
larij, gekwalificeerde diefstal, beschadiging of vernieling van goederen of
zaken en afpersing of afdreiging.

Ook elders kent de Code Pénal de strafbaarstelling sui generis van
voorbereidingsdaden, vergelijkenderwijs op ruimere schaal dan het
Nederlandse recht.

Ook het Belgische recht hanteert een objectieve pogingsleer.
Het kent veel voorbereidingsdaden sui generis. In de artt. 322 en 323

van het Belgisch Strafwetboek wordt echter het samendoen in een
voorbereidingsfase strafbaar gesteld14. De rechtspraak aanvaardt dat een
klein aantal personen, bijvoorbeeld drie, kan volstaan om van een
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vereniging in een voorbereidingsfase te kunnen spreken15. Het is
voldoende dat de vereniging het begaan van slechts één enkel feit
beoogt en daartoe samenkomt. Strafbaar is ook diegene die een
passieve rol vervult, bijvoorbeeld door zich voor een bepaalde taak
beschikbaar te houden.

Leden van de fractie van de PvdA stelden nog de vraag aan de orde of
en in hoeverre krenking van het rechtsgevoel en wellicht ook gevoelens
van onveiligheid een rol mogen spelen bij het strafbaarstellen van
bepaalde gedragmgen,

Mijn antwoord is dat dit zeker factoren zijn die bij het maken van de al
genoemde crimineel-politieke belangenafweging, die aan iedere straf–
baarstelling ten grondslag ligt, meespelen.

Een van de grondslagen van het huidige strafrechtelijk systeem is: het
begmsel dat de uitoefening van legitiem geweld bij uitsluiting voorbe–
houden is aan de overheid. Legitiem geweld, dat is: geweld ter
handhaving van collectief verankerde rechtsnormen en ter veiligstelling
van publieke rechtsgoederen. Anders gezegd: het publieke strafrecht
dankt zijn bestaan aan het algemeen verbod van eigenrichting. Dat
betekent, dat de overheid bij dreiging met leedtoevoeging steeds
rekening zal moeten houden met het rechtsgevoel van de rechtsgenoten
(daaronder ook begrepen gevoelens van onveiligheid). Dat kan het geval
zijn zelfs al heeft een bepaald persoon geen concrete schade opgelopen,
en ook al kan geen concrete, tastbare schending worden aangetoond
met betrekking tot een rechtsgoed dat van algemeen belang is. Het straf–
recht heeft mede ten doel eigenrichting te voorkomen. Bij de strafbaar–
stelling van de voorbereidingshandeling speelt zeker mede een rol dat de
rechtsgenoten aan de dader hebben bemerkt, dat hij tot het begaan van
een ernstig misdrijf zeer goed in staat is en daartoe zelfs al aanstalten
heeft gemaakt.

Hij is halverwege gestopt. Het feit, dat niets ondernomen wordt tegen
iemand die van een dergelijke gezindheid heeft doen blijken, valt moeilijk
te verwerken en verhoogt gevoelens van onveiligheid. Ik zou het bepaald
niet juist achten dat enig criterium voor strafbaarstelling zou moeten zijn:
concrete schade voor een bijzonder persoon of benadeling van de
publieke kas.

Ik voeg hier andermaal aan toe, dat collectieve beduchtheid voor
mogelijke gevaren - daarop hebben de hier aan het woord zijnde leden
mede het oog - natuurlijk niet de doorslaggevende factor mag zijn bij de
vraag of iets strafbaar moet zijn. Het strafbaar steilen moet, juist bij het
verwerken van emotioneel beladen noties uit de samenleving, afstand
weten te houden. In het voorliggende voorstel gebeurt dat bijvoorbeeld
door een aantal drempels in te bouwen. Die beperken de aansprakelijk–
heden in de voorbereidingsfase. Zij beletten het systeem af te zakken
naar «bestraffing van ideeën». Ik citeerde hierboven, in een reactie op
een vraag van het lid van de RPF-fractie, een wetsontwerp van de
Minister van Justitie Cort van der Linden, waarin die afstandelijkheid
minder herkenbaar is.

Leden van de fractie van de PvdA hadden nog enige opmerkingen bij
de overbrenging van de delictsomschrijving ex art. 134bis Sr naar het
Algemeen Deel in het voorgestelde art. 46a Sr. Dat artikel bepaalt, dat
poging om een ander door een van de gekwalificeerde «uitlokkingsmid–
delen» te bewegen om een misdrijf te begaan strafbaar zal zijn. Het gaat
hier dus om de zogenaamde «mislukte uitlokking» of het «mislukt
doen-plegen».

15 Hof van Beroep Brussei 20 mei 1976 Heeft de voorgestelde herformulering van deze pogingsvariant, zo
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vroegen de hier aan het woord zijnde leden, niet ten gevolge dat
uitbreiding wordt gegeven aan het leerstuk van de «mislukte uitlokking»?

Art. 134bis Sr ziet op een beïnvloeding van een en ander die op een of
andere manier de kwade suggesties van de dader niet uitvoert. Hij voert
niet uit waartoe de dader hem tracht te verleiden. Vandaar: «trachten te
bewegen» Dit kan weer op twee manieren geschieden:

1. Degene, die overgehaaid moet worden, is absoluut immuun voor de
beïnvloeding. Dat kan weer twee oorzaken hebben a. de over te halen
persoon is niet op het criminele pad te brengen, of b. hij had allang het
plan waartoe de dader hem tracht over te halen. In dat geval kan
bezwaarlijk gezegd worden, dat betrokkene door de dader «bewogen»
wordt. Beide gevallen komen erop neer dat de «te bewegen persoon»
een ondeugdelijk object is voor 's daders voornemens. Het blijft bij een
poging.

2. Degene die overgehaald moet worden, komt wel ten gevolge van 's
daders beïnvloeding in actie, maar hij verricht iets geheel anders dan
waartoe de dader hem wilde prikkelen of verleiden. Ook hier wordt
hetgeen de dader wil, niet uitgevoerd Ook hier stopt de «uitlokking» in
een pogingsstadium. Hetgeen de dader aan delictsvoltooiing beoogde,
geschiedt niet, en wat wèl geschiedt beweegt zich buiten datgene wat de
dadervoor ogen stond.

Beide gevallen vallen onder «trachten te bewegen» of onder «poging
te bewegen». De delictsinhouden van art. 134bis Sr en het voorgestelde
art. 46a Sr zijn op dit punt identiek. Het nieuwe art. 46a kent dus geen
andere vormen van «trachten te bewegen» dan art. 134bis Sr, al is op
zichzelf niet geheel juist, dat art. 134bis Sr alleen toepasselijk is als de
beoogd bewogene volstrekt niet reageert op de voorstellen van de
uitlokker. Zie geval 2.

Ik begreep dat de leden van de fractie van de VVD de voorbeelden die
in de memorie van toelichting werden genoemd, van dien aard achten
dat ingrijpen in een voorbereidingsfase tot de mogelijkheden had moeten
behoren. Het is juist, zoals deze leden stellen, dat in sommige gevallen
actie ondernomen had kunnen worden. Maar, zoals deze leden al
aangeven, soms hadden dan de werkelijke daders op de achtergrond niet
gepakt kunnen worden, of de vervolging had zich moeten concentreren
op slechts een facet van het totale strafrechtelijke gebeuren, zodat de
straftoemeting te laag zou zijn. Ik geef de hier aan het woord zijnde
leden toe, dat in abstracto niet te zeggen valt welke strafoplegging
adequaat is voor voorbereidingshandelingen. Dat hangt volkomen af van
de omstandigheden waaronder het delict wordt begaan. Daarom is de
rechterlijke straftoemetingsvrijheid in Nederland groot. Het voorliggend
wetsvoorstel doet daaraan ook niets af. Het kent een strafbedreiging van
50%, gerelateerd aan de strafbedreiging voor het voltooide feit. Ik sluit
daarom niet uit dat, zoals ook de hier aan het woord zijnde leden veron–
derstellen, de strafrechter op basis van dit wetsvoorstel in bepaalde
gevallen voor «voorbereiding» evenveel straf op gaat leggen als voor het
voltooide feit, eenvoudig, omdat de rechtspraak voor het laatste altijd al
ver onder het wettelijk gefixeerde strafmaximum blijft. Dat kan in een
voorkomend geval geschieden. Ik zou dat volkomen aan de rechterlijke
appreciatie willen overlaten. Het kan zijn, dat uit de voorbereidingsdaad
blijkt van een voor de samenleving zo gevaarlijke mentaliteit, dat
bestraffing, als ware het feit uitgevoerd, op zijn plaats kan zijn. Het gaat
er bij het voorstel mede om, dat de beveiliging van de samenleving bij de
strafrechtpleging wat zwaarder kan wegen. Ik veronderstel overigens
niet, dat het door de hier aan het woord zijnde leden gestelde geval zich
vaak zal voordoen. De jurisprudentie met betrekking tot de poging laat
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zien, dat de rechter sterk de neiging heeft de wettelijke strafvermin–
dering, ook relatief, door te laten werken, vergeleken met het straftoeme–
tmgsbeleid ten aanzien van het voltooide feit. Ik ga ervan uit dat die lijn
zich ook ten aanzien van de voorbereidingshandelingen zal voortzetten
Juist om die reden heb ik de redactie van het «pogingsartikel» zoveel
mogelijk overgenomen. Ik wilde immers doen uitkomen, dat de «voorbe–
reiding» een met de «poging» vergelijkbare onvolkomen delictsvorm is,
die zoveel mogelijk op gelijke wijze afgedaan behoort te worden.

Het verheugde mij, dat de leden van de fractie van de VVD het
criterium, dat het beoogde misdrijf in vereniging begaan moet worden,
«tamelijk logisch» vonden. Inderdaad, het gaat bij het voorliggende
voorstel mede om bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit.
Het doei is mede: te voorkomen dat maffia-verbanden zich ongehinderd
in de samenleving kunnen nestelen. Ik moge de hier aan het woord zijnde
leden verwijzen naar het betoog dat ik ontwikkelde naar aanleiding van
vragen die rezen over de verhouding tussen art. 140 Sr en het voorge–
stelde art. 46 Sr. Hoe art. 140 Sr eventuee! in de toekomst ook gewijzigd
moge worderi, het zal uiteraard alleen toepasbaar zijn, als zich inderdaad
een bendevorming, een verenigd verband of een criminele organisatie
heeft voorgedaan. Dan kan de strafrechtelijke reactie te laat zijn.

De samenleving heeft dan al bemerkt, dat zich dit verband, met zijn
eigen normstellingen, voordoet. En dat kan bezwaarlijk anders dan door
het feit, dat zich althans één van de misdrijven heeft voorgedaan waarop
art. 140 Sr, waar het eisen stelt aan het strafbare oogmerk, specifiek
ziet. Ik zou voor de sector van de zeer zware criminaliteit een instrument
in het vóórveld willen bieden.

De leden van de fractie van D66 vonden de uiteenzetting die in de
memorie van toelichting werd gegeven aangaande de inhoud van het
opzetvereiste onduidelijk. Is het nu zo, dat het «begaan in vereniging»
valt onder het subjectieve bereik van de schuldvorm, terwijl niet relevant
is of inderdaad in de beoogde vereniging ook gehandeld is? Of moet
naast die intentie toch ook iets in vereniging begaan zijn?

Op de hierop gerichte intentie komt het aan. Doorslaggevend is
inderdaad de voorstelling van de dader omtrent het begaan in vereniging.
Dat betekent ook dat de dader een min of meer concrete voorstelling
omtrent de bijdrage van een ander moet hebben, en dat hij de
medewerking, de begunstiging of bevordering van het voorgenomen feit
door een derde moet bepalen. Daarop doelde ik toen ik stelde dat
natuurlijk onvoldoende is een volkomen toevallig medewerken of slechts
van één zijde bedoeld samengaan tot het wettelijk verboden gevolg. Als
de «voorbereider» beoogde in zijn eentje het voorgenomen feit te
begaan, terwijl - zonder dat dit het oogmerk was - een derde hem bij de
verwezenlijking van het voornemen behulpzaam was of dat voornemen
bevorderde, is er niet voldaan aan de delictsomschrijving van art. 46 Sr
als voorgesteld. Maar natuurlijk zal het bestaan van een intentie om in
vereniging een feit te begaan op een of andere manier uit objectieve
omstandigheden moeten blijken. Dat is het bewijsprobleem. Daarop
doelde ik, toen ik stelde dat ook de intentie objectiveerbaar zal moeten
zijn. De intentie zal «aan de dag» moeten zijn getreden. Ik heb daarmede
uiteraard niet willen zeggen, dat de intentie gerealiseerd moet zijn.

De leden van de fractie van Groen Links nemen terecht aan, dat de
gevallen genoemd in het verslag van de Regionale Samenwerkende
Recherche Regio Noord-Brabant Oost verdisconteerd zijn in de verslagen
van de CRI waarnaar ik in de memorie van toelichting verwees. Ook ik
ben echter niet bij machte met zekerheid antwoord te geven op de vraag
of in alle gevallen, waarin is «stukgemaakt», voldaan is aan de zeven
criteria die ik in art. 46 Sr, als voorgesteld, heb opgenomen ter bepaling
of een voorbereidingsdaad strafbaar is of niet.
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Bij «stukgemaakte zaken» pleegt de politie geen uitgebreid proces–
verbaal op te maken. Dat zou zinloos zijn: er komt immers geen
vervolging. Alleen wordt intern het «stukmaken» gerapporteerd; deze
rapportage wordt verder in bepaalde gevallen, wanneer de zaak gerucht–
makend is geweest of een ernstige verstoring dreigde voor de
rechtsorde, doorgeleid naar de CRI om een globaal beeld te krijgen van
de «stukgemaakte» gevallen Het is ook niet zo, dat de door de CRI
genoemde 76 gevallen de enige «stukgemaakte» gevallen zijn. Er zijn er
veel meer, maar die zijn niet centraal vastgelegd. Indien ik voorts zou
beweren dat in die 76 stukgemaakte zaken art. 46 Sr, als voorgesteld,
zeker uitkomst had geboden, zou dat een slag in de lucht zijn. Ik kan
alleen zeggen dat het mij gerechtvaardigd lijkt te veronderstellen dat in
het merendeel van de intern gerapporteerde zaken art. 46 Sr een rechts–
grond had kunnen geven om in te grijpen en tegen de daders een
vervolging te starten - daargelaten of daartoe door het OM op die
grondslag steeds zou zijn overgegaan. Ik heb hierboven al uitvoerig
gewezen op alle bewijsproblemen die eigen zijn aan een strafrechtelijke
vervolging terzake van voorbereidingshandelingen. Zelfs als wel in alle
zaken uitvoerig gerelateerd zou zijn wat in de voorbereidingsfase is
geschied, zou ik nog moeite hebben met de beantwoording van de door
de hier aan het woord zijnde leden gestelde vraag. Indien ik over derge–
lijke verbalen zou hebben beschikt, zou ik evenwel ernstige redenen
hebben om te twijfelen of de politie haar personeel op juiste wijze inzet.

Om dezelfde reden kan ik overigens ook niets naders berichten over de
percentuele verhouding tussen «stukgemaakte» en «niet-stukgemaakte»
zaken waarnaar de hier aan het woord zijnde leden vroegen.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen mij nog, of het niet
merkwaardig was, om in het kader van het voorgestelde art. 46 Sr te
spreken van een noodzakelijk «begin van uitvoering».

Ik meen niet dat ik mij, ter aanduiding van de objectieve delictsvoor–
waarden bij het voorgestelde art. 46 Sr, in de memorie van toelichting
heb bediend van de zo zwaar belaste term «begin van uitvoering». Die
doet inderdaad denken aan art. 45 Sr. Dus aan de aangevangen, maar
niet voleindigde uitvoering van het voorgenomen misdrijf. Maar indien
men in verband van de voorbereidingshandeling toch spreekt van een
«begin van uitvoering» dan bedoelt men: een begin van uitvoering van de
voorbereidingsintentie. Dus: de verwezenlijking van een deel van die
intentie, het «naar buiten treden ervan». Ik geef de hier aan het woord
zijnde leden overigens toe dat de vervolgings– en rechtspraktijk het niet
altijd eenvoudig zal hebben om uit te maken, wanneer de voorberei–
dingsfase is afgelopen en wanneer er een «begin van uitvoering» in de
zin van art. 45 Sr is. Ik gaf reeds in de memorie van toelichting aan dat
hier geen universeel geldige scheidslijnen zijn te trekken.

Leden van de fractie van de SGP vroegen nog of ik het onderscheid
tussen «voorbereidingshandelingen» enerzijds en «voorbereidingsde–
licten» anderzijds niet verhelderend acht.

Verhelderend acht ik het onderscheid niet. Ook de «voorbereidings–
handeling» is iets strafbaars. Zij is dus een «voorbereidingsdelict». De
termen hebben dus geen scherp onderscheidend vermogen. Ik begrijp de
tweedeling zo, dat met de laatste term kennelijk gedoeld wordt op de
«voorbereidingshandeling» die als strafbaar feit sui generis is strafbaar
gesteld. Zij heeft dan technisch de redactie van een voltooid feit, hoewel
zij dat, gezien vanuit het rechtsgoed, niet is. Maar eigenlijk gaat het hier
dan toch om een «voorbereidingshandeling». En daarom zie ik eigenlijk
geen voordeel in het naast elkaar gebruiken van deze twee termen.

Het lid van de RPF-fractie vroeg nog hoe zwaar dezerzijds getild wordt
aan het feit, dat door strafbaarstelling van een voorbereidingsfase de
mogelijkheid van vrijwillige terugtreding fors wordt ingeperkt.
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ik zie in, dat dat aspect kleeft aan de keuze voor strafbaarstelling van
een vóórfase. Ik meen dat de dader het risico, dat hij betrapt wordt
terwijl hij vrijwillige terugtreding overwoog, over zich zelf afgeroepen
heeft. Is hij begonnen met de terugtreding, dan kan hij zich beroepen op
de wettelijk voorziene uitsluiting van het daderschap in de voorberei–
dingsfase.

5. Deregulering

De leden van de SGP-fractie vroegen nog in hoeverre het deregule–
ringsapect een zelfstandige rol heeft gespeeld bij de redactie van het
voorliggend voorstel. Zij merkten op dat de dereguleringsparagraaf pas
achteraf is ingevoegd in de memorie van toelichting.

Uiteraard heeft dat aspect een zwaarwegende rol gespeeld. Ook toen
de dereguleringsparagraaf in paragraaf 2 van de oorspronkelijke
memorie van toelichting nog ontbrak, was dat aspect feitelijk al duidelijk
meegenomen. Het gaat er mij inderdaad om, de grote dichtheid van
regelgeving ten aanzien van de voorbereidingshandelingen die van een
«artikelsgewijze aanpak» het gevolg moet zijn te voorkomen. Van de
aanpak zoals de werkgroep strafbaarstelüng van voorbereidingshande–
lingen die voorstelde, zou een aanmerkelijke uitbreiding van het aantal
delictsposities het gevolg zijn, ook al, omdat de werkgroep de strafbaar–
stellingen in de voorfase beperkt tot een zestal delicten. Het gevolg zou
zijn, dat dezelfde uitbreidingen ook toegepast zouden moeten worden bij
andere feiten, als de noodzaak daartoe gebleken zou zijn.

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN

Artikel I

B

Op de vraag van de leden van de fractie van de SGP met betrekking tot
het bestanddeel «in vereniging» ging ik al in. Ik gaf al aan hoe een
verweer, dat het beoogde feit niet in voorbereiding begaan zou worden,
praktisch afgedaan zou kunnen worden.

Eveneens gaf ik al antwoord op de vragen van de leden van de
SGP-fractie, waarom het niet nodig is, het «bewerken» nog apart te
noemen in de delictsomschrijving, en waarom ik hecht aan de termino–
logie «invoert, doorvoert, uitvoert». Ik moge het lid van de fractie van de
RPF eveneens naar het desbetreffend betoog verwijzen.

Het lid van de RPF-fractie vroeg nog op welke wijze de regeling van de
«vrijwillige terugtred» ingevolge het voorgestelde art. 46b zal
doorwerken ten aanzien van de zelfstandig strafbaar gestelde voorberei–
dingshandelingen.

Indien de dader aan het zelfstandig strafbaar gestelde voorbereidings–
delict het delict nog niet heeft voltooid, zal hij straffeloos zijn, indien
aannemelijk is dat het misdrijf enkel niet is voleindigd tengevolge van
omstandigheden van zijn wil afhankelijk. Kortom: art. 46b zal ook hier
dóórwerken.

Ik meen hiermede de vragen in het voorlopig verslag genoegzaam te
hebben beantwoord.

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