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EINDVERSLAG
Vastgesteld 11 november 1992

Na kennisneming van de memorie van antwoord zijn in de vaste
Commissie voor Justitie nog verschillende vragen gesteld en opmer–
kingen gemaakt.

Onder het voorbehoud dat de regering deze tijdig zal hebben beant–
woord, acht de Commissie de openbare beraadslaging over dit
wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

De leden van de CDA-fractie hadden met genoegen kennisgenomen
van de heldere uiteenzettingen in de memorie van antwoord. De georga–
niseerde, bovenlokale zware criminaliteit met mogelijke vertakkingen
naar de bovenwereld moet in de uitvoering van de geplande misdaad in
een vóórfase tot staan gebracht worden, zo onderschreven deze leden,
of het nu een beraamde bankoverval of ontvoering is. In het huidige
tijdsgewricht oordeelden zij dit voorstel van wet dan ook een noodzake–
lijke aanvulling van het wettelijk instrumentarium.

De leden van de CDA-fractie meenden dat de behoefte aan een
dergelijk instrumentarium al blijkt uit het feit dat in 1991 naar schatting
in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een 30 a 40
tal zaken aldaar geleid heeft tot het uitbrengen van dagvaardingen op
basis van artikel 10a van de Opiumwet, dat reeds vervolging terzake van
voorbereidingshandelingen mogelijk maakt. Zij achtten het van belang
dat deze ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd worden.

De uiteenzetting dat het huidige artikel 140 Sr. niet kan voorzien in de
leemtes, die in de memorïe van toelichting geschetst zijn voor wat
betreft de strafrechtshandhaving gedurende de voorbereidingsfase had
de leden van de CDA-fractie overtuigd. Zij meenden dat het voorliggende
voorstel van wet voldoende objectieve bestanddelen bevat om uit te
sluiten dat het strafrecht van «daadrecht» tot «ideerecht» verwordt maar
weer niet zoveel dat alleen excessieve vormen van collectieve voorbe–
reiding onder het bereik van strafrecht vallen. Deze leden onderstreepten
de zinsnede in de memorie van antwoord «dat de overheid ook moet
kunnen optreden als er nog géén maffia-achtige verbindingen tot stand
zijn gekomen of enig hiërarchisch verband, gericht op het begaan van
meerdere feiten.»

Aan een algemene strafbaarheid van voorbereidingshandelingen,
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zonder dat daarbij een objectief bestendig samenwerkingsverband van
een meervoud van personen, zoals artikel 140 Sr. eist, bestaat, is
inderdaad behoefte, zo oordeelden de leden van de CDA-fractie. Het
optreden van de politie wordt door het voorliggende voorstel van wet aan
normen gebonden, dat beschouwden zij als juist.

Terzijde vroegen de leden van de CDA-fractie wanneer een voorstel tot
aanpassing van artikel 140 Sr. dat een rol speelde bij de vervolging van
de krakers in het Wolters-Noordhoff complex te Groningen, de Kamer zal
kunnen bereiken. zij achtten een nadere omschrijving van het begrip
«deelnemen» noodzakelijk.

De leden van de CDA-fractie hadden de uiteenzetting over de
algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in de andere
landen van het Akkoord van Schengen op prijs gesteld. Het was deze
leden ook duidelijk geworden waarom Nederland een bijstellmg van de
algemene bepalingen op dit punt behoeft nu de Nederlandse wetgever
van 1881 uitgegaan is van een bepaald «ideaal type» van een strafbaar
feit: de aan één dader toerekenbare «spierkrachtelijke gewilde
beweging.» In een nieuwe crimineel-politieke belangenafweging achtten
de leden van de CDA-fractie een algemene bepaling met strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen bij zware criminaliteit wenselijk en
noodzakelijk.

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Zij stelden vast dat op een
aantal door hen gestelde vragen van principiële aard was ingegaan, maar
dat evenzeer een aantal vragen onbeantwoord was gebleven. Deze leden
betreurden dat laatste, maar namen aan dat dit alsnog zou worden
hersteld.

Verder wilden deze leden nog op een aantal punten nader ingaan.
Allereerst betrof dat dat de uitbreiding van de mogelijkheden voor de
politie om pro-actief op te treden. Zagen deze leden het goed dan dient
het voorliggende wetsvoorstel twee doelen: enerzijds de mogelijkheid om
diegenen die bepaalde misdrijven voorbereiden op die grond te
vervolgen en anderzijds het uitbreiden van strafvorderlijke bevoegdheden
voor de politie omdat deze die nu onvoldoende zou hebben. Deze leden
hadden in het voorlopig verslag gevraagd een beschouwing te wijden
aan deze uitbreiding van strafvorderlijke bevoegdheden in relatie tot het
feit dat het doen van politie-onderzoek met door de loop der jaren heen
steeds ingrijpender wettelijke middelen is toegestaan. Deze vraag was
niet expliciet beantwoord. Zij achtten echter beantwoording daarvan
mede noodzakelijk omdat zij volstrekte helderheid wensten over de vraag
of motief voor het wetsvoorstel nu vooral is de strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen op zich of de aan deze strafbaarstelling
gerelateerde uitbreiding van de strafvorderlijke bevoegdheden.

Zij vroegen dit ook in verband met artikel 10a van de Opiumwet. In de
memorie van antwoord wordt immers gesteld, mede in antwoord op
vragen van deze leden, dat artikel 10a Opiumwet feitelijk pro-actief
wordt gebruikt. Slechts in vijf gevallen leidde dit volgens de memorie van
antwoord sinds 1 januari 1992 tot veroordelingen. In 200 gevallen
daarentegen waren wel verdenkingen op grond van artikel 10a
Opiumwet, een veelvoud dus van het aantal veroordelingen. Namen deze
leden terecht aan dat de hoeveelheid zaken waarin pro-actief was
opgetreden op grond van artikel 10a Opiumwet door de politie nog weer
een veelvoud daarvan is?

Overigens stelden deze leden vast dat de door hen gestelde vraag
betreffende de hoeveelheid telefoontaps op grond van artikel 10a
Opiumwet niet was beantwoord. Zij vroegen alsnog beantwoording van
deze vraag.

Vanzelfsprekend onderschreven deze leden de noodzaak om de
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georganiseerde criminaliteit effectief te bestrijden, maar zij wensten wel
te kunnen beoordelen welke effecten dit wetsvoorstel nog meer heeft. Zij
doelden daarbij met name op de mate waarin de strafvorderlijke
bevoegdheden worden uitgebreid.

Zagen deze leden het goed dan was hun in het voorlopig verslag
gestelde vraag, bij welke kennelijk voorbereide delicten de politie straf–
vorderlijke bevoegdheden ontbeerde en bij welke delicten zij genood–
zaakt was tot het «stuk maken» van een zaak, onbeantwoord was
gebleven. Zij vroegen hierop alsnog in te gaan. Hetzelfde geldt voor de
vraag, in hoeverre en hoe vaak bij stuk gemaakte zaken alsnog wordt
vervolgd op grond van wel gepleegde strafbare feiten.

Ook meenden zij dat hun vragen met betrekking tot het effect van
buitenlandse wetgeving inzake voorbereidingshandelingen op de crimma
liteit onbeantwoord waren gebleven.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de oordeelsvorming met
betrekking tot de wijziging van artikel 140 Sr. reeds was afgerond.

Twee zinsneden uit de memorie antwoord hadden deze leden met
enige zorg vervuld. Op blz. 24 en 25 wordt gesteld: «Het feit, dat niets
ondernomen wordt tegen iemand die van een dergelijke gezindheid heeft
doen blijken, valt moeilijk te verwerken en verhoogt gevoelens van onvei–
ligheid» en: «Het kan zijn, dat uit de voorbereidingsdaad blijkt van een zo
gevaarlijke mentaliteit, dat bestraffing, als het ware het feit uitgevoerd,
op zijn plaats kan zijn». Het kwam deze leden voor dat dergelijke
zinsneden de motivering voor het wetsvoorstel niet versterkten.
Integendeel zelfs: een gezindheid of mentaliteit op zich kunnen, zo kwam
het deze leden voor, nooit grond zijn voor een bestraffing. Waar op
andere plaatsen juist wordt gesteld dat het onwenselijk is dat ons straf–
recht verwordt tot een intentiestrafrecht (blz. 13) en dat derhalve sprake
moet zijn van objectieve bestanddelen, achtten deze leden de motivatie
voor het wetsvoorstel steekhoudender. Nu hier echter op zijn minst enige
spanning lijkt te bestaan tussen de ene soort passage en de andere
wensten deze leden verheldering op dit punt.

Op blz. 11 van de memorie van antwoord wordt terecht gesteld dat de
doorwerking van artikel 46 beperkt zal zijn buiten het Wetboek van Straf–
recht. Deze leden vroegen of daarin niet een reden gelegen zou zijn de
strafbedreiging van een aantal delicten te verhogen. Zij dachten daarbi]
met name aan milieudelicten.

De leden van de WD-fractie dankten de regering voor de uitvoerige
beantwoording van de gestelde vragen. Zij erkenden dat dit wetsvoorstel
van betekenis is voor de opsporing, vervolging en bestraffing van de
zware criminaliteit. De vraag waar het evenwel om gaat is of het middel
van dit wetsvoorstel geschikt is. Zijn de voordelen veel groter dan de
nadelen?

In dit verband wezen deze leden erop, dat ook naar hun oordeel dit
wetsvoorstel een van de belangrijkste wijzigingen voor het Wetboek van
Strafrecht inhoudt. Weliswaar houdt het huidige Wetboek van Strafrecht
mede in dat strafbaarstelling meer aan de hand van subjectieve criteria
kan geschieden, maar in de praktijk vooral door de jurisprudentie van de
Hoge Raad geschiedt strafbaarstelling in overwegende mate op basis van
objectieve criteria. De kernvraag aldus deze leden is of de neveneffecten
niet enorm nadelig zijn. Zij dachten hierbij aan ook door de PvdA
genoemde mogelijkheid dat dit ontwerp een overmaat aan pro-actieve
bevoegdheden gaat ontwikkelen en aan het feit dat de opsporing in een
eerdere fase zal plaatsvinden op een wijze die moeilijker controleerbaar
zal zijn. Daarom achtten de leden van de VVD-fractie het zo belangrijk
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dat de noodzaak voor dit wetsvoorstel dwingend is. Kunnen dezelfde
effecten niet langs andere of reeds bestaande wegen worden bereikt.
Met betrekking tot dit laatste stelden zij vast dat het nieuwe artikel 140
Strafrecht een gering gebruik is gemaakt. Daarvoor bestaan jundische
redenen, maar ook de organisatie en beperkte mankracht van politie en
justitie om de zware en georganiseerde criminaliteit te bestrijden,
hebben daartoe bijgedragen. In dit verband wezen de leden van de
VVD-fractie erop, dat in de memorie van antwoord uitdrukkelijk wordt
gesteld dat de toepassing van artikel 140 Strafrecht bijvoorbeeld vaak
niet mogelijk is bij groepscriminaliteit bijvoorbeeld bij het plegen van
bankovervallen, straatroof etc.

Uit de beschouwingen omtrent dit artikel blijkt dat het wel functioneel
kan zijn bij de bestrijding van zwaar georganiseerde criminaliteit. Is dit
niet eigenlijk de primaire doelstelling van het voorliggende wetsvoorstel.
Zou het dan ook niet in de rede gelegen hebben om eerst alvorens het
onderhavige wetsvoorstel in te dienen in de praktijk na te gaan in
hoeverre dit artikel in de praktijk ter bestrijding daarvan van nut kan zijn.

Uit de uitvoerige beschouwingen over de stelsels in het buitenlands
recht blijkt dat nergens een algemene strafbaarstelling van voorberei–
dmgshandelmgen in de wet is opgenomen. In vele gevallen is dat ook
niet nodig aldus de memorie van antwoord bijvoorbeeld omdat het
betrokken strafrecht een subjectieve opvatting kent van de strafbare
poging. Zou het niet meer voor de hand liggen om bij de andere
Europese stelsels aan te sluiten? Moet niet ook het strafrecht zo veel
mogelijk door de lidstaten worden geharmoniseerd?

De leden van de VVD-fractie wezen erop, dat kennelijk van artikel 10a
Opiumwet weinig gebruik wordt gemaakt, althans dat telasteleggingen
op grond van het artikel nauwelijks plaatsvinden. Wel wordt op grond
van dit artikel in een veel vroeger stadium met de opsporingsactiviteiten
begonnen. Derhalve gewoon een pro-actief optreden. Valt niet te
verwachten dat hetzelfde geschiedt op grond van het voorliggend
wetsvoorstel. Hoe komt de politie aan de gegevens. Betekent dit, dat
meer gebruik gemaakt zal worden van informanten en under-cover
agenten. Ligt het in de bedoeling om de positie van de under-cover
agent wettelijk te regelen. In hoeverre zal opgetreden worden zonder dat
er een verdenking in de zin van artikel 27 Sv aanwezig is en zonder dat er
specifieke wettelijke bevoegdheden aan het optreden ten grondslag
liggen. De leden van de VVD-fractie vroegen de regering hierop nader in
te gaan.

De leden van de fractie van D66 dankten de minister voor de gegeven
antwoorden. Tegelijkertijd moest hen van het hart, dat zij teleurgesteld
waren over het feit, dat de minister geen aanleiding heeft gezien de
toelichting op het wetsvoorstel aan te vullen met een meer diepgaande
bespreking van de leerstukken van strafbaarstelling van poging en
voorbereidingshandelingen sui generis. Deze leden bleven van mening
dat de nu voorgestelde algemene strafbaarstelling van voorbereidings–
handelingen zonder meer tot één van de meest ingrijpende voorstellen
tot wijziging van het materiële strafrecht gerekend kan worden. Zoals zij
ook in het voorlopig verslag met andere woorden al hadden aangegeven,
waren deze leden van mening dat de strafwetgever zich steeds reken–
schap dient te geven van de uitgangspunten van het materiële strafrecht.
De op zichzelf volstrekt gerechtvaardigde vraag of en zo ja in welke vorm
niettemin tot wijziging van het strafrecht moet worden overgegaan, kan
in de ogen van deze leden niet zonder deze toets plaatsvinden. Over de
waardering van die uitgangspunten met betrekking tot het huidige
wetsvoorstel is uiteraard discussie mogelijk, en deze leden betreurden
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het dan ook, dat de minister geen nadere beschouwing wijdt aan de voor
dit wetsvoorstel relevante leerstukken. De leden van de fractie van D66
wezen er overigens op, dit in reactie op de minister, dat aan de eigen
verantwoordelijkheid van de strafwetgever niet voorbijgegaan kan
worden met een verwijzing naar de mogelijke opstelling van de rechter.
Voor hen was thans de keuze van de strafwetgever zelf van belang en
voor hen gold daarbij, «dat strafbaarstelling van voorbereidingshande–
lingen gelet op de evidente rechtsstatelijke bezwaren tot het minimum
beperkt dient te blijven». (Zie: Mr. D. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot
de studie van het Nederlandse strafrecht, twaalfde herziene druk, voort–
gezet door Mr. J. Remmelink, Alphen aan den Rijn 1991, pag. 90).

Deze leden hadden moeite met de vorm en derhalve de reikwijdte van
de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen zoals thans voorge–
steld door de werkgroep. Deze leden hadden om die reden nogmaals de
aandacht gevestigd op de lijn van de Werkgroep Van Veen, ondanks de
wetstechnische bezwaren die daaraan mogelijk kleven. Zij waren er
echter niet van overtuigd, dat die bezwaren onoverkomenlijk zouden zijn.
Evenmin vonden zij de redenering van de minister overtuigend, dat het
dereguleringsaspect bij de keuze voor de vorm van strafbaarstelling een
zo zwaarwegende rol had gespeeld, dat om die reden een «artikelsge–
wijze aanpak» zou moeten afvallen.

De leden van de fractie van D66 dankten de minister voor de
uitvoerige uiteenzetting over artikel 140 WSr. Juist gezien de onmis–
kenbare samenhang tussen dit artikel en het voorliggende wetsvoorstel
en gelet op de mogelijke voornemens van de minister tot wijziging van
artikel 140 WSr., waren zij van mening dat de verdere parlementaire
behandeling van het onderhavige wetsvoorstel zou moeten worden
gerelateerd aan eventuele voorstellen tot wijziging van artikel 140 WSr.
Deelt de minister hun mening, zo vroegen deze leden?

Juist de aanpak van (al dan niet duurzaam) georganiseerde crimina–
liteit is immers de doelstelling van beide voorstellen tot wetswijziging?

Bij de thans gekozen constructie worden maar liefst 79 misdrijven
onder de reikwijdte van het wetsvoorstel gebracht, waarbij zij aange–
tekend, «dat onder omstandigheden bepaalde delictsvarianten uit deze
verzameling weer af vallen omdat de bestanddelen uit de delictsom–
schrijving niet voldoen aan bepaalde ( ) beperkende voorwaarden». Aldus
de memorie van toelichting. Op deze passage hadden de leden van de
fractie van D66 bedoeld een nadere toelichting te krijgen, en zij vroegen
de minister daar alsnog om. Wat betekent dit concreet?

Ook vroegen zij naar de aanvullende betekenis van de nu voorgestelde
algemene strafbaarstelling voor reeds sui generis strafbaar gestelde
voorbereidingshandelingen in het Wetboek van Strafrecht. De regeling
van de vrijwillige terugtred werkt door, zo begrepen deze leden, via
«doorkoppeling» van het voorgestelde artikel 46b WSr. Geldt die
doorkoppeling nu ook voor de uitsluiting van poging tot voorbereiding en
deelneming aan poging tot voorbereiding?

En betekent dit nu, dat bijvoorbeeld artikel 10a Opiumwet verstoken
blijft van de regeling van de vrijwillige terugtred? Met andere woorden,
heeft de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen geen
betekenis voor reeds sui generis strafbaargestelde voorbereidingshande–
lingen buiten het Wetboek van Strafrecht?

De leden van de fractie van D66 bleven de toelichting op het delicts–
bestanddeel «kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan» in relatie
tot de strafbaarstelling van de individuele voorbereider onhelder vinden.
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De minister zegt dat het aankomt op de intentie van de voorbereider tot
het in vereniging begaan van het beoogde misdrijf. Die intentie moet dan
wel afleidbaar zijn uit een daad, uit objectieve omstandigheden. Dat is
het bewijsprobleem. De minister stelt eveneens dat de rechter daarbij
veelal zwaar zal moeten leunen op «circumstantial evidence». Als
voorbeelden daarvan worden genoemd contact met anderen, het zich
met anderen begeven naar de plek waar het beoogde feit begaan zou
worden, het in bezit hebben van voorwerpen die als delictsinstrument
zijn vervaardigd door een «specialist». Het door de voorbereider kennis
dragen van de toekomstige gezamenlijkheid zal op die manier kunnen
worden aangetoond, aldus de minister. Maar juist de gegeven
voorbeelden van die objectieve omstandigheden geven toch aan, dat ook
de voorbereiding zelf in vereniging geschiedt? Moet de conclusie dan
niet zijn, dat de strafbaarstelling gekoppeld dient te worden aan de
voorbereiding in verenigd verband en daarmee gericht is op het in
vereniging begaan van het beoogde misdrijf? Geeft de minister niet zelf
aan, dat de strafbaarstelling van een zuivere eenmansvoorbereidingsdaad
eigenlijk niet erg realistisch is, omdat deze niet aan de dag zal treden
voor de fase van «begin van uitvoering», die een strafbare poging
oplevert? Waarom dan toch de strafbaarheid van de gedragingen van de
voorbereider afhankelijk maken van zijn «objectiveerbare» intenties?

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis
genomen van de rechtsvergelijkende opmerkingen over het strafbaar
stellen van voorbereidingshandelingen en daarmee samenhangende
leerstukken in ons omringende rechtsstelsels. Maar opnieuw moest hen
van het hart, dat zij des te meer een diepgaande bespreking van deze
leerstukken in het eigen rechtsstelsel hadden gemist.

De leden van de Groen Links-fractie hadden kennis genomen van het
antwoord van de minister. Zij deelden de opvatting dat moderne ontwik–
kelingen in de criminaliteit aangepaste maatregelen in de strafrechtelijke
sfeer vergden. Naar hun mening echter vond met dit wetsvoorstel wel
degelijk «één van de meest ingrijpende wijzigingen van het Nederlandse
strafrecht» plaats. Zij hadden zich er dan ook over verbaasd dat de
minister die opvatting niet deelde. Welk belang zij in een democratische
rechtstaat ook aan de rechten van verdachten hechtten, zij sloten
evenmin hun ogen voor ernstige aantasting van de rechtsorde door
misdaadorganisaties. De leden van de Groen Links-fractie vreesden
echter dat de grondslag van het Nederlandse strafrecht de «equality of
arms» steeds meer werd verlaten, zij wezen daar in het voorlopig verslag
al op, en dat uiteindelijk het Wetboek van Strafrecht zelf daarmee uit
balans raakte.

Ook de minister vindt: «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». Een
kwestie van formuleren en interpreteren. Wat bedoelt hij met voors–
hands? Ligt het uiteindelijk toch in het verschiet? De vraag moet gesteld:
wat achten wij strafbaar, de aard van de gevaarzetting of het gepleegde
feit. Wat vond de minister van de suggestie om eerst eens uitvoerig met
de Kamer van gedachten te wisselen over het rapport Criminaliteitsbe–
strijding (TK 1991-1992 22 355). Zou aan de hand daarvan niet een
verdergaande bezinning plaats moeten vinden over de aanpassing van de
«equality of arms», waar alle voorstellen van de commissie Moons met
elkaar in verband gebracht en tegen het licht werden gehouden? Voordat
werd voortgegaan met de voortvarende wijzigingen van het Wetboek van
Strafrecht?
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De leden van de SGP-fractie, die in het voorlopig verslag reeds te
kennen hadden gegeven begrip te hebben voor de wens om tegen
bepaalde vormen van zware criminaliteit adequaat op te kunnen treden,
maar die anderzijds hun twijfels hadden geuit omtrent de oplossing van
een algemene strafbaarheid van voorbereidingshandelen, verklaarden dat
kennisneming van de memorie van antwoord hen, meer dan de memorie
van toelichting, duidelijkheid had verschaft omtrent hetgeen de regering
wel en niet beoogt. Zo hadden zij zicht laten overtuigen wat betreft de
mogelijkheden en onmogelijkheden van artikel 140 Sr. om tegen voorbe–
reidingshandelingen op te treden.

Naar aanleiding van de passage op bladzijde 5 van de memorie van
antwoord betreffende de reacties uit wetenschappelijke kring op het
wetsvoorstel vroegen deze leden of deze passage wel recht doet aan de
werkelijkheid. Zij meenden dat constructieve wetenschappelijke kritiek op
een sterk door pragmatische overwegingen ingegeven voorstel niet
anders dan als positief kan worden beschouwd. In het algemeen, zo
vroegen zij, zal toch de regering erkennen dat bij criminalisering van
voorbereidingshandelingen terughoudendheid geboden is. Zonder «de
gedachte, dat bij het ontwerpen van materiële strafbepalingen de indivi–
duele rechtsbescherming van de verdachte primair of zelfs enig ijkpunt
behoort te wezen» over te nemen, zal, zo vroegen deze leden, de
regering toch erkennen dat het strafrecht een belangrijke beschermings–
functie heeft. Deze leden wezen overigens op het feit dat kritiek op het
wetsvoorstel niet uitsluitend afkomstig is uit wetenschappelijke kring. Zij
wezen in dit verband op uitlatingen van mr. R. Drenth, Officier van
Justitie te Assen, die van mening is dat het wetsvoorstel grote gevaren in
zich bergt voor de rechtszekerheid van burgers.

Deze leden vroegen of zij de opmerkingen op bladzijde 28 van de
memorie van antwoord betreffende de dereguleringsaspecten van het
wetsvoorstel aldus moesten verstaan dat overwegingen van rechtsbe–
scherming noch in positieve noch in negatieve zin een rol hebben
gespeeld bij de beslissing om de regelgeving ten aanzien van voorberei–
dingshandelingen niet artikelsgewijs aan te pakken.

De leden van de SGP-fractie had het antwoord op een vraag hunner–
zijds in het voorlopig verslag, voorkomend op bladzijde 9 van de
memorie van antwoord, enigszins verbaasd, waar erkend wordt dat het
wetsvoorstel geen soulaas zou hebben geboden in de casus van de
ontvoering van G.J. Heijn, aangezien het toch immers onder andere deze
ontvoeringszaak was die inspireerde tot het instellen van de werkgroep
Van Veen. Zij vroegen om een reactie op dit punt.

De leden van de SGP-fractie merkten op dat de in het wetsvoorstel
gelegen beperkingsnorm, dat voorbereiding tot enig misdrijf niet
strafbaar zal zijn tenzij het gaat om een feit waarop een gevangenisstraf
van acht jaar of meer is gesteld, niet op voorhand betekent dat geen
uitbreiding zal plaatsvinden van het aantal delicten waarvan ook de
voorfase strafbaar zal worden (zie memorie van toelichting bladzijde 15).
Zij vroegen of de voorgestelde constructie er niet toe zou kunnen uitno–
digen om de strafbedreiging van bepaalde misdrijven op te trekken tot
acht jaar, en zulks niet primair vanwege het wederrechtelijkheidsgehalte.
Zij wezen in dit verband op de vanwege verwachte bewijsproblemen
voorgestelde optrekking van de strafbedreiging wegen gijzeling (artikelen
282a en 282, eerste lid, Sr.). Zij vroegen tevens om een commentaar op
de stelling van prof. mr. D.H. de Jong (DD 22 (1992), afl. 1, blz. 53) dat
de thans gestelde grens van acht jaar «absoluut niet belet dat in de
toekomst bepaalde lichtere misdrijven worden aangewezen waarvan de
voorbereiding ook strafbaar is». Hij verwijst in dit verband naar de
opbouw van artikel 67 Sv.
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De leden van de SGP-fractie stonden geen oneigenlijk gebruik van
artikel 140 Sr. voor en konden zich uit dien hoofde vinden in de
beschouwing op bladzijde 14 van de memorie van antwoord omtrent de
belemmeringen, die de criteria, die aan het begrip organisatie volgens de
jurisprudentie eigen zijn, meebrengen voor strafrechtelijk optreden in de
voorfase. Niettemin vroegen zij of in de beschouwingen aldaar niet teveel
wordt voorbijgegaan aan het feit dat het in veruit de meeste van deze
gevallen niet gaat om first offenders, zodat het geen ongegronde veron–
derstelling genoemd kan worden dat het om daders gaat die van het
begaan van strafbare feiten een gewoonte maken.

Naar aanleiding van de opmerking in de memorie van antwoord,
bladzijde 18, dat het wetsvoorstel niet primair beoogt de politie meer
mogelijkheden te bieden bij het «oprollen» van criminele organisaties,
vroegen de leden van de SGP-fractie, onder verwijzing naar het eerder–
genoemde artikel van D.H. de Jong in Delikt en Delinkwent, bladzijde 54,
of de algemene processuele bevoegdheden die het wetsvoorstel creëert
niet afgestemd zou moeten worden op de in bijzondere wetten neerge–
legde controlebevoegdheden, zoals in artikel 51 van de Wet Wapens en
munitie. De Jong is van mening dat instandhouding van een dubbele
«aanvoerlijn» voor bevoegdheden «afbreuk doen aan de procesrechtelijke
systematiek en leidt tot een onoverzichtelijke situatie, waarin bevoegd–
heden elkaar gaan overlappen».

Tot slot vroegen de leden van de SGP-fractie aandacht voor een artikel
van mr. drs. K. Rozemond in het Nederlands Juristenblad van dit jaar,
aflevering 34, waarin deze als bezwaar tegen het wetsvoorstel aanvoert
het feit dat het strafbaarstelling van individuele voorbereiding niet
uitsluit. Het principiële probleem daarbij acht hij gelegen in de omstan–
digheid dat strafbaarheid van gedragingen in dergelijke gevallen vrijwel
uitsluitend van de intenties van de voorbereider afhangt (zie memorie van
antwoord bladzijden 32 en 33). Naar zijn mening kan dit bezwaar tegen
het wetsvoorstel door een eenvoudige wijziging worden ondervangen.
Zijns inziens dient het verenigde verband niet aan het beoogde misdrijf te
worden gekoppeld, zoals dat in het wetsvoorstel gebeurt, maar aan de
voorbereiding van dat misdrijf. De tekst van het voorstel zou dan aan
moeten vangen met de woorden «Voorbereiding in vereniging van een
misdrijf (etc.)». Het voordeel zou zijn dat indien de voorbereiding in
vereniging plaatsvindt, de voorbereiding per definitie gericht is op het in
vereniging begaan van misdrijven.

Hij baseert deze opvatting onder andere op HR 17 november 1981, NJ
1983, 84. Deze leden vroegen de regering om deze visie van
commentaar te voorzien.

De leden van de GPV-fractie hadden over het algemeen met
waardering kennis genomen van de memorie van antwoord. Daarin is
naar hun mening op overtuigende wijze aangetoond dat een algemene
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen naast de bestaande
mogelijkheden om vroegtijdig op te treden tegen georganiseerde zware
criminaliteit noodzakelijk en verantwoord is. Zij wilden thans volstaan het
vragen van nadere informatie op enkele onderdelen.

De leden van de GPV-fractie vonden het verhelderend dat in de
memorie van antwoord een opsomming is gegeven van situaties waarin
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen een toereikend aankno–
pingspunt kan bieden om in een voorfase op te treden. Daaruit blijkt dat
het om meer gaat dan om bankovervallen en handel in verdovende
middelen. Ligt het niettemin niet voor de hand dat de wet, zeker de
eerste jaren, vooral zal worden toegepast ter voorkoming van georgani–
seerde bankovervallen?
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De opsomming heeft hoofdzakelijk betrekking op ernstige gewelds– en
vermogensdelicten. Is dit ook beoogd? Is ook overwogen de werkings–
sfeer van de wet uit te breiden, zodat ook andere vormen van zware
criminaliteit zoals bank– en verzekeringsfraudes en ernstige milieude–
licten er onder kunnen vallen? Doet zich ook bij deze vormen van crimi–
naliteit de behoefte gevoelen er in een voorfase tegen te kunnen
optreden?

De leden van de GPV-fractie waren nog niet helemaal overtuigd van de
noodzaak de eis te stellen dat het beoogde misdrijf in vereniging moet
worden begaan. Enerzijds herhaalden zij hun vraag of dit er niet toe zou
kunnen leiden dat een verdachte zal stellen weliswaar samen met
anderen voorbereidingen te hebben getroffen naar dat het steeds de
bedoeling was geweest dat de uitvoering van het misdrijf door hem
alleen zou geschieden. Anderzijds stelt de voorgestelde tekst van artikel
46 niet de eis dat de voorbereidingsbehandeling ook in vereniging moet
zijn verricht. Leidt dat er niet toe dat individuele personen strafbaar
kunnen zijn als zij individuele voorbereidingsbehandelingen verrichten
met de intentie samen met anderen een misdrijf te gaan plegen? Is het
nodig ook dergelijke voorbereidingshandelingen strafbaarte stellen? Zal
het in de praktijk wel mogelijk zijn in zulke gevallen voldoende bewijs te
leveren?

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier van de commissie,
Coenen
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