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Het verheugde mij zeer dat de leden van de fractie van het CDA de
stelling konden onderschrijven dat de georganiseerde, bovenlokale zware
criminaliteit met mogelijke vertakkingen (naar de bovenwereld) in een
vóórfase van de uitvoering van de geplande misdaad via een strafrechte–
lijke reactie tot staan gebracht moet kunnen worden.

Met erkentelijkheid noteerde ik tevens dat ook de hier aan het woord
zijnde leden van oordeel zijn dat het voorliggende voorstel van wet
voldoende objectieve bestanddelen bevat om uit te sluiten dat het straf–
recht van «daadrecht» tot «ideerecht» verwordt.

De hier aan het woord zijnde leden vroegen, wanneer een voorstel van
wet tot aanpassing van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht de
Kamer zal kunnen bereiken. Dit wetsartikel speelde immers onder meer
een rol bij de vervolging van de krakers in het Wolters-Noordhoff
complex te Groningen. Het wetsartikel bleek toen geen voldoende
grondslag voor een veroordeling op te kunnen leveren. De leden van de
PvdA-fractie vroegen eveneens of de oordeelsvorming met betrekking tot
de wijziging van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht reeds was
afgerond.

Ik heb een concept van een wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen
140 en 141 van het Wetboek van Strafrecht in maart 1992 in consultatie
gegeven aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en, via het
Stafbureau van het openbaar ministerie, aan de vergadering van de
voorzitters van de ressortelijke adviescommissies (hierna: resac–
voorzitters). De interne advisering door de geconsulteerden werd in
oktober 1992 voltooid. Het rapport van de Vereniging diende mede als
grondslag voor een te Groningen gehouden symposium over het
onderwerp «Groepsgeweld: strafrechtelijke en beleidsmatige aspecten.»
De Vereniging deed daarbij zelf ook voorstellen met betrekking tot de
wijze waarop de strafbaarstelling van groepsgeweld binnen het strafrecht
gestalte zou moeten krijgen. Het ligt in mijn bedoeling deze voorstellen
te betrekken in de afweging over de wenselijkheid van de wijziging van
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de artikelen uit de strafwet waarin een zekere aansprakelijkheid voor
groepsoptreden wordt gevestigd.

De door het openbaar ministerie en de Vereniging uitgebrachte
adviezen worden momenteel ten departemente bestudeerd. De adviezen
zijn, in ieder geval ten opzichte van de concept-wijzigingen in artikel 140
van het Wetboek van Strafrecht, kritisch. De kritiek betreft met name de
voorgestelde omschrijving van de gedraging van de deelnemer aan het
misdadig verband. In beide adviezen wordt opgemerkt, dat in ieder geval
het enkele lidmaatschap van of het enkel zijn van sympathisant bij een
misdadige groepering niet strafbaar behoort te worden gesteld. De
delictsomschrijvingen uit het wetsvoorstel zijn ruim genoeg om ook
degene, die zich «beschikbaar stelt» (bijvoorbeeld: als expert), ten
behoeve van het georganiseerd misdadig verband onder het bereik van
de strafwet te brengen. Ik acht dat in principe ook juist. De enkele
wetenschap (bij de overige deelnemers) dat zij te zijner tijd, bij de
uitvoering van een bepaald voornemen, kunnen beschikken over de
bijzondere kundigheid van iemand (die zich daartoe heeft aangemeld of
desgevraagd heeft doen weten daartoe bereid te zijn) kan het
(voort)bestaan van een «misdadige organisatie» begunstigen.

Het openbaar ministerie heeft voorts opgemerkt, dat de problemen die
zich tot op heden, met name bij het aanscherpen van de jurisprudentie
sinds 1990, hebben voorgedaan bij vervolgingen op basis van artikel 140
van het Wetboek van Strafrecht - zoals ik deze onder meer schetste in
de memorie van antwoord terzake van het voorliggende voorstel van wet
(pp 13-19) - praktisch in veel gevallen het best kunnen worden opgelost
door bij de bewijsgaring in de opsporingsfase vooruit te lopen op
hetgeen de verdachte waarschijnlijk zal worden ten laste gelegd. De
resac-voorzitters vestigen de aandacht op het belang van een met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen telastelegging op basis
van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Ik onderschrijf deze
stelling geheel. De voorzitters wijzen erop, dat het wellicht wenselijk is,
dat bij een telastelegging, toegespitst op artikel 140, het misdadig
oogmerk van een organisatie niet zodanig omschreven wordt dat dit
schuldbestanddeel slechts betrekking heeft op de zogenaamde
«bodemmisdrijven», dat wil zeggen: de delicten die door de deelnemers
feitelijk reeds zijn begaan of waartoe zij medewerkten. Het gaat hier met
name om de verhouding tussen het «feitelijke» deel van de telaste–
legging en het meer normatieve, op de delictsomschrijving afgestemde
deel van het strafrechtelijk schuldverwijt daaruit. De resac-voorzitters
bepleiten in ieder geval bij vervolgingen op basis van artikel 140 van het
Wetboek van Strafrecht de feitsomschrijving niet aan die «bodemmis–
drijven» te koppelen. Wellicht is aan een dergelijke koppeling in bepaalde
gevallen te wijten geweest dat een vervolging op basis van artikel 140
van het Wetboek van Strafrecht strandde.

Het is mijn bedoeling de oordeelsvorming over de noodzakelijkheid van
een wijziging van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht mede gelet
op de adviezen nu spoedig af te ronden (Kamerstukken II, 1991-1992,
22 268, nr. 5 p. 18). Daarbij zal ik met name overwegen in hoeverre
verbetering in de gangbare telasteleggingstechniek terzake van artikel
140 van het Wetboek van Strafrecht al dan niet naast wetswijziging
soelaas zou kunnen bieden inzake de moeilijkheden, die zich tot op
heden in de jurisprudentie hebben voorgedaan bij vervolgingen inzake
het deelnemen aan een misdadige organisatie.

Daarvan hangt ook het antwoord af op de vraag van de leden van de
CDA-fractie, wanneer het voorstel tot wijziging van artikel 140 van het
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Wetboek van Strafrecht de Kamer zal bereiken. Een wetsvoorstel over dit
onderwerp zal in ieder geval op belangrijke punten afwijken van het
concept-ontwerp, dat de Vereniging en het openbaar ministerie ter
consultatie werd aangeboden. Hernieuwde consultatie van beide gremia,
die uiteindelijk de te wijzigen artikelen praktisch zullen moeten
toepassen, ligt dan in de rede. Ook daarom lijkt het mij minder aange–
wezen om de verdere behandeling van het onderhavige wetsvoorstel aan
te houden totdat de eventuele voorstellen tot wijziging van artikel 140
van het Wetboek van Strafrecht definitieve vorm hebben verkregen,
suggestie, in het eindverslag gedaan door leden van de fractie van D66.

Het speet mij dat bij de leden van de PvdA-fractie de indruk leefde dat
in de memorie van antwoord op een aantal door hen gestelde vragen van
principiële aard niet of niet genoegzaam was ingegaan. Ik hoop dit euvel
thans weg te kunnen nemen.

Ik begreep dat de hier aan het woord zijnde leden met name doelden
op hun vraag over de uitbreiding van de mogelijkheden van de politie om
op basis van het voorliggende wetsvoorstel pro-actief op te treden. De
hier aan het woord zijnde leden merkten op, dat het voorstel van wet
kennelijk twee doeleinden heeft. Op de eerste plaats: de mogelijkheid
«voorbereiders» van een misdrijf te vervolgen. Op de tweede plaats: het
uitbreiden van de strafvorderlijke bevoegdheden van de politie. Met
name dit tweede aspect interesseerde de hier aan het woord zijnde
leden. Zij merkten in dit verband op dat aan de politie in de loop der
jaren al steeds ingrijpender middelen zijn toegestaan. Welk van beide
doeleinden heeft nu de overhand?

In de memorie van antwoord gaf ik al aan, dat ik de tegenstelling
tussen enerzijds «reactief» en anderzijds «proactief» optreden, juist in
verband met de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshande–
lingen, graag zou willen relativeren. Bij het zuiver «proactieve» optreden
gaat het om handelingen ter voorkóming van criminaliteit. De overheid
grijpt in een vóórfase in, als nog geen strafbaar feit is tot stand
gekomen. Van een vervolging in strafvorderlijke zin komt het dus niet. De
politie wendt haar bevoegdheden aan zonder dat het de bedoeling is om
(vervolgens) tot bestraffing te komen.

Bij de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen krijgt
de politie in de vóórfase inderdaad meer strafvorderlijke bevoegdheden.
Men moet in dit verband vooral denken aan de bevoegdheden ingevolge
de achtste afdeling van Titel IV van Boek I van het Wetboek van Strafvor–
dering. In die Afdeling gaat het om het onderzoek van telefoonge–
sprekken. Maar men kan ook denken aan huiszoekingen.

Hééft de voorbereidingshandeling volgens de wettelijke omschrijving
inderdaad plaatsgehad, dan is er een misdrijf begaan. Dan kan tot
toepassing van vrijheidsbenemende dwangmiddelen worden overgegaan.
Men denke aan aanhouding, inverzekeringstelling en voorlopige
hechtenis. Dit wordt bereikt door onderdeel F van artikel I van het
voorstel en artikel II. Daarin wordt, zowel voor het materiële strafrecht
zelf als voor de strafvordering, het begrip «misdrijf» gelijkgesteld met
iedere vorm van deelneming en poging daartoe alsmede voorbereiding
van dat misdrijf. Daardoor wordt onder meer de werking van artikel 67
van het Wetboek van Strafvordering, waarin de gevallen waarin
voorlopige hechtenis mogelijk is staan geregeld, uitgebreid.

Door het begrip «onvolkomen delict» uit te breiden krijgt de term
«verdachte» ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering
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zonder enige twijfel een andere, ruimere, actieradius. Het «onvolkomen
delict» is immers een strafbaar feit. Het onvoltooide misdrijf is in wette–
lijke zin, gelet op artikel 78 van het Wetboek van Strafrecht een misdrijf.
Een «verdachte» is degene te wiens aanzien uit feiten en omstandig–
heden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit, onvol–
komen of voltooid, voortvloeit.

Volgens het huidige recht is er een «onvolkomen delict» als er een
«begin van uitvoering» is van het misdrijf, waarop het voornemen van de
dader is gericht. Dat «begin van uitvoering» is er in beginsel slechts, als
de dader een handeling heeft verricht waaruit naar haar aard - gelet op
hetgeen de algemeen toegankelijke ervaringsregelen dienaangaande
leren - het door de strafwet verboden gevolg kan ontstaan, zonder dat
nog enige nadere handeling van de dader nodig is. Alleen in dat geval
neemt de jurisprudentie aan, dat de gedraging naar haar «uiterlijke
verschijningsvorm» moet worden beschouwd als te zijn gericht op de
voltooiing van het misdrijf. Alleen bij die «verschijningsvorm» accepteert
de rechter het «begin van uitvoering» in de zin van artikel 45 van het
Wetboek van Strafrecht. Volgens constante jurisprudentie moet dat
begrip «begin van uitvoering» volkomen geobjectiveerd worden verstaan,
dus geheel lós van de intenties van de dader of de deelnemer. Ook als de
vastheid van het voornemen van de poger duidelijk kan blijken uit het
reeds verrichte, mag niet reeds daarom het «begin van uitvoering»
worden aangenomen, zelfs niet wanneer de handelingen van de dader,
naar algemene ervaringsregelen, op niets anders gericht konden zijn dan
op de voltooiing van het misdrijf.

Het standaard-arrest, voor wat betreft de uitleg van het vereiste van
het «begin van uitvoering» ingevolge artikel 45 van het Wetboek van
Strafrecht, is nog altijd het befaamde Eindhovense brandstichting-arrest
(HR 19 maart 1934, NJ 1934, p. 450). Daarin besliste de Hoge Raad dat
handelingen, die overduidelijk neerkwamen op het «brandklaar» maken
van een pand niet konden gelden als uitvoeringshandelingen van de
voorgenomen brandstichting, doch slechts als voorbereiding daartoe,
zodat de daders straffeloos bleven, nu «voorbereiding tot misdrijf» niet
strafbaar was. De Hoge Raad besliste principieel, dat van een uitvoe–
ringshandeling in de zin van artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht
alleen dan sprake is, indien een daad is verricht die noodzakelijk is voor
de uitvoering van het voorgenomen misdrijf en ook op niets anders
gericht kon zijn, terwijl zij, naar de regelen der ervaring inderdaad - tenzij
zich enige onvoorziene gebeurtenis voordoet - zonder enig nader
ingrijpen van de dader tot delictsvoltooiing leidt. Kortom: met het
voorgenomen feit zélf moet een begin zijn gemaakt. «Poging» en
«voltooid misdrijf» liggen hier dus heel dicht bij elkaar. De rechtspraak is
steeds aan deze streng objectieve leer blijven vasthouden. Het feit, dat
de Hoge Raad de formulering van de criteria, volgens welke beoordeeld
moet worden of iets een «begin van uitvoering» oplevert in de zin van
artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht sedert 24 oktober 1978, NJ
1979.52 (zogenaamd «Cito»-arrest) heeft gewijzigd en verwijst naar de
«uiterlijke verschijningsvorm» van de handeling doet daaraan niets af.

Ik moge, ter illustratie van mijn stelling dat de «Eindhovense brand–
stichtingscriteria» nog steeds opgeld doen, verwijzen naar het arrest van
de Hoge Raad van 24 maart 1992, NJ 1992, 815. Zoals de
Advocaat-Generaal Fokkens in zijn conclusie vóór dit arrest opmerkte,
ging het hier om handelingen die sterk deden denken aan die uit de
«Eindhovense casus». Ook hier ging het om iemand die een bedrijfspand
- een cafetaria - in brand gestoken wilde hebben teneinde de verzeke–
ringsgelden te krijgen. Hij besprak dit idee met zekere B. en S. Die B. en
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S. wilden de klus wel voor hem klaren. Daarop kocht de cafetariahouder
4 jerrycans met benzine. Deze zette hij op de binnenplaats van de
cafetaria in een konijnehok. Vervolgens vertrok hij naar Texel. Hij moest
immers een alibi hebben voor het moment dat de brand in zijn bedrijf
gestoken zou worden. Zijn vader zou de benzine over emmers verdelen
en deze in de keuken van de cafetaria neerzetten. Daarna zouden B. en
S. voor de rest zorgen. Zij kwamen 's nachts om 3.00 uur bij de
cafetaria. Daarop vond een explosie plaats waarna de cafetaria
afbrandde. Echter: niet volgens plan, want B. liep daarbij zodanige
brandwonden op, dat hij enkele dagen daarna aan de gevolgen daarvan
overleed. Niet kon bewezen worden dat B. en S. daadwerkelijk brand
hadden gesticht. De mogelijkheid bestond dat de explosie spontaan
ontstond, tengevolge (bijvoorbeeld) van de benzinedampen die in het
pand moesten hebben gehangen, nu gedurende langere tijd open
emmers met benzine in de keuken hadden gestaan. Het openbaar minis–
terie legde (onder meer) aan de cafetariahouder medeplegen van poging
tot brandstichting ten laste. De feitenrechter achtte dit bewezen. De
cafetariahouder betwistte in cassatie dat de feitenrechter een «begin van
uitvoering» had kunnen aannemen, omdat - gelet op de objectivistische
jurisprudentie - niet bewezen kon worden dat de daders alles hadden
gedaan wat zonder nader ingrijpen hunnerzijds noodzakelijkerwijs recht–
streeks en onmiddellijk moest leiden tot delictsvoltooiing. Niet kon
immers bewezen worden dat de daders vuur in aanraking hadden
gebracht met de inhoud van de emmers of met de daarboven hangende
uitwasemingen van deze zo brandbare vloeistof. De Hoge Raad kon de
verdachte hierin volgen en overwoog:

«De middelen stellen terecht dat het bewezenverklaarde niet opleverde
het medeplegen van strafbare poging tot een in artikel 157 van het
Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld misdrijf. Immers, indien - zoals
ten laste van de verdachte is bewezen verklaard - iemand het voornemen
heeft om, samen met zijn mededaders, opzettelijk brand te stichten,
leveren het enkele opvatten van een daartoe strekkend plan en het met
die mededaders maken van een afspraak daartoe, het daartoe
aanschaffen van benzine en het opslaan daarvan in een hok op de
achterplaats van het in brand te steken pand, niet op enige gedraging die
naar haar uiterlijke verschijningsvorm moet worden beschouwd als te zijn
gericht op de voltooiing van dat voorgenomen misdrijf, en mitsdien niet
een begin van uitvoering van dat voorgenomen misdrijf.»

Die beperkingsnorm van de «objectieve uiterlijke verschijningsvorm»
valt uiteraard weg, als men ook in een voorbereidingsfase onder
bepaalde omstandigheden al een «onvolkomen delict» aanneemt. Als het
voorliggend voorstel kracht van wet had gehad op het moment dat de
daders van de hier beschreven voorgenomen brandstichting hun hande–
lingen begingen, zouden zij onder het bereik van de strafwet zijn
gevallen. In het gegeven geval was heel duidelijk, dat de daders
voornemens waren het misdrijf van brandstichting in vereniging te
begaan - er was zelfs sprake van «medeplegen» in de zin van artikel 47
van het Wetboek van Strafrecht - terwijl het bij artikel 157 van het
Wetboek van Strafrecht verboden feit - dat opzettelijke brandstichting
met gemeengevaarlijke aspecten verbiedt - voldoet aan de maatstaf
ingevolge het voorgestelde artikel 46, dat het voornemen van ieder van
de voorbereiders afzonderlijk gericht moet zijn op het in vereniging
begaan van een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevan–
genisstraf van acht jaren of meer is gesteld. Verder werden opzettelijk
voorwerpen en stoffen verworven kennelijk bestemd tot het misdrijf (de
jerrycans en emmers met benzine) tot dat doel in voorraad gehouden.
Belangrijk vind ik in dit verband dat volgens de in het wetsvoorstel
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voorgestelde constructie /eotervan de daders - dus ook de auctor intel–
lectualis, die ten tijde van de voorgenomen uitvoering te Texel vertoefde
- op gelijke voet strafbaar zouden zijn, geheel ongeacht het concrete,
feitelijke, aandeel dat ieder van de daders heeft bij de voorbereiding van
het feit. En ook dat lijkt mij uit het oogpunt van criminele politiek juist.

De voorgestelde wetsconstructie betekent niet anders, dan dat de
verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering
eerder kan ontstaan. Inzoverre heeft het voorgestelde artikel 46 uit het
voorliggend voorstel van wet inderdaad een verruiming van dat strafvor–
derlijke begrip ten gevolge. De leden van de fractie van de PvdA vroegen
daarnaar. Het strafrechtelijk daderschap krijgt immers een verruimde
inhoud en strekking. Van die uitbreiding overigens valt overigens geen
onoverzichtelijke situatie te duchten, waarin processuele bevoegdheden
elkaar zouden gaan overlappen. De leden van de SGP-fractie vroegen
daarnaar. De voorgestelde strafbaarstelling geeft bevoegdheden ter fine
van opsporing en vervolging van de voorbereidingsdaad zelf. Bevoegd–
heden die reeds bestaan uit hoofde van de bijzondere wetgeving laat het
voorstel natuurlijk onverlet. Het geval kan zijn, dat de justitie haar
bevoegdheden aan verschillende regelingen kan ontlenen, maar dat is
niets nieuws en is ook nauwelijks te vermijden.

Maar wat is nu het primaire doel van het voorstel ? De uitbreiding van
de bevoegdheden of de mogelijkheid van bestraffing in een vóórfase?
Het antwoord moet luiden: via het voorstel moeten beide doelstellingen
bereikt worden. Er is hier geen primair-subsidiair verhouding.

In de memorie van antwoord vestigde ik al de aandacht op gevallen
waarin de dader heeft doen blijken van een vast voornemen om tot
voltooiing van een ernstig misdrijf te komen, terwijl bestraffing door het
positieve recht uitgesloten wordt (pp. 3-4). Het is begrijpelijk dat in
dergelijke gevallen niet alleen het rechtsgevoel wordt aangetast, maar
ook gevoelens van onveiligheid in de hand worden gewerkt. Die
gevoelens hebben dan een feitelijke grondslag. Het strafrecht schiet
immers in deze situatie aantoonbaar te kort in zijn essentiële taakstelling:
beveiliging van onze samenleving. Van dergelijke daders is immers te
verwachten, dat zij hun voornemen alsnog met succes zullen uitvoeren.
Deze daders hoeven in het «stukgemaakte feit» niets anders te zien dan
een generale repetitie voor de succesvolle uitvoering van hun criminele
voornemen. De samenleving moet zo onder de huidige wetgeving het
risico dragen dat deze kwalijke kans inderdaad gerealiseerd wordt.

De vraag komt op: is dat niet een wat overspannen verlangen? Ik gaf in
de tot nu toe gewisselde schriftelijke stukken al enige voorbeelden die
een bevestigende beantwoording van die vraag schijnen te indiceren. Ik
zou daaraan graag nog wat illustratiemateriaal willen toevoegen.

Ik wijs op de ervaringen die in de Rotterdamse regio sedert eind 1991
zijn opgedaan door het projekt roof-coördinatieteam. Dat team houdt
zich bezig met voorkoming en opsporing van overvallen. In het
werkgebied van dat team zijn begin 1992 tot december van dat jaar
ongeveer tweehonderdzeventig overvallen gepleegd. Vaak bleken
winkeliers (vaak in de sector tabakswaren), snackbarhouders, benzine–
pomphouders en café-uitbaters het slachtoffer.

Aangezien het team ervaringen kon opdoen met de werkwijze van de
verschillende overvallers - niet zelden in paren of groepjes optredend -
was er naar schatting vijf tot tienmaal gelegenheid de beraamde overval
«stuk te maken». De voorbereiders werden door de politie uitgenodigd
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voor een gesprek. Daarin werd hun door het team te kennen gegeven dat
hun plannen bekend waren. Dit hield de betrokkenen van daadwerkelijke
uitvoering af. Maar strafrechtelijk kon niets tegen hen ondernomen
worden. Zelfs niet in de gevallen dat het beoogde slachtoffer met naam
en toenaam kon worden aangewezen als toekomstig doel van een
eventueel uit te voeren overval. In één geval had de politie op een
vrijdagmiddag de voorbereiders te kennen gegeven dat zij hun
voornemen tot het overvallen van een bepaalde middenstander beter
konden staken. Diezelfde dadergroep overviel die vrijdagavond nog een
andere middenstander in de buurt. Dat had voorkomen kunnen worden,
als de uitgevoerde voorbereidingsdaden een grond voor een strafrechte–
lijke reactie hadden opgeleverd. Het zelfde kan worden opgemerkt ten
aanzien van een persoon die door het team werd aangetroffen bij een
bankinstelling, gezeten in een gestolen auto, voorzien van vuurwapen en
bivakmuts. Hij werd aangehouden voor het vuurwapenbezit. Ten aanzien
van de bank konden hem geen strafbare handelingen worden verweten.

De maatschappelijke onrust die door dit soort incidenten wordt te
weeg gebracht dient niet onderschat te worden. Het gaat om mensen die
soms moeten leven in het besef, dat zij doelwit zijn geweest van
criminele planning en dat herhaling daarvan, gevolgd door uitvoering van
het voornemen, bepaald niet uitgesloten is.

Ik denk hier ook aan een geval waarin het openbaar ministerie, niette–
genstaande het «stukmaken» wél besloot tot vervolging. De zaak werd
berecht door de rechtbank te Rotterdam op 29 oktober 1990. Feitelijk
kon de rechtbank vast stellen, dat de verdachte vast van plan was
geweest om een bank te overvallen. Tegenover derden had hij daarvan
uitdrukkelijk doen blijken. Tot dat doel had de verdachte een machine–
pistool en munitie aanwezig. Daartoe had hij auto's gestolen en «koud
gezet». Heel precies kon opgegeven worden, welke bank het doel zou
zijn. Ook kon worden opgegeven wat de verdachte dacht te ondernemen
tegen het bankpersoneel. Ook stond vast hoe de verdachte dacht te
vluchten, na het begaan van het feit en welke bedreigingen tegen
mensen hij daarbij billijkend aanvaardde. Het openbaar ministerie, dat al
deze plannenmakerij volledig essentieel achtte voor de ernst van de
reeds begane feiten, legde daarom strafbare poging tot de overval ten
laste. Het merkte daarom de reeds begane «voorbereidingsfeiten» tot die
overval (dus: het wapenbezit, de autodiefstal enz.) in de tenlastelegging
steeds aan als «begin van uitvoering» van het misdrijf, verboden bij
artikel 312 althans artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel
312 verbiedt «diefstal met geweldpleging», artikel 317 verbiedt geweld
of bedreiging met geweld tegen iemand met het oogmerk om zich
goederen toe te eigenen. De wet spreekt dan van «afpersing».

De rechtbank achtte deze poging niet bewezen. Zij overwoog:
«Verdachte heeft zich samen met zijn mededader A. schuldig gemaakt

aan een aantal autodiefstallen. Voorts heeft hij een machinepistool met
munitie aanwezig gehad. Verdachte heeft verklaard dat hij de auto's
heeft gestolen en deze alvast heeft koud gezet, omdat hij met plannen
rondliep om een bank te beroven. Niet kan bewezen worden dat
verdachte daadwerkelijk uitvoering aan deze plannen heeft gegeven,
doch het feit dat hij, terwijl hij in oktober 1987 is veroordeeld voor het
plegen van een bankoverval tot een gevangenisstraf van onder andere
twee jaar onvoorwaardelijk, betrekkelijk kort na zijn vrijlating opnieuw
met plannen rondloopt voor een bankoverval en bovendien een uiterst
gevaarlijk wapen in zijn bezit heeft, leidt ertoe dat gevreesd moet worden
dat verdachte bezig is zich (opnieuw) in het criminele circuit te nestelen.
Het behoeft geen betoog, dat het onbevoegd voorhanden hebben door
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verdachte van een dergelijk wapen in combinatie met zijn verleden en
zijn vorenomschreven plannen hem maakt tot een bedreiging voor de
samenleving.»

De rechtbank komt, mede nu de strafbare poging er niet in zit, tot een
veroordeling tot vijftien maanden gevangenisstraf.

Inderdaad: zo is het geldende strafrecht thans. Maar het gaat hier niet
om een autonoom en onveranderlijk systeem. Het gaat hier om een
stelsel van gedragsregels en toedelingen van bevoegdheid, dat beïnvloed
wordt door de maatschappij, door de ontwikkelingen en interacties
daarin. Het gaat om een systeem, waarvan de grenzen door de wetgever
verlegd kunnen worden, als de uitkomsten van een rechtspolitieke belan–
genafweging daartoe nopen. Ik meen, dat met name de ook in eerder
gewisselde schriftelijke stukken geschetste ontwikkeling van de zware
criminaliteit van dien aard is, dat de mogelijkheid van bestraffing in een
voorbereidingsfase - in een bepaald aantal gevallen - moet worden
toegevoegd aan het arsenaal van strafrechtelijke reactiemogelijkheden.
Geen rechtsbeginsel houdt in, dat een dergelijke strafbaarstelling in
abstracto uitgesloten is. Van wetenschappelijke zijde is tot op heden ook
nooit een beroep gedaan op een dergelijk universeel principe. Dat zou
ook niet kunnen. We blijven hier volledig binnen de grenzen van wat, uit
oogpunt van de grondrechten, geoorloofd is. Er is alleen een duidelijke
verschuiving in de beoordeling te constateren, als de afweging plaats
vindt, welk belang zwaarder weegt. Ik bestrijd dat het wetsvoorstel zou
leiden tot een «te spoedig» intreden van de strafrechtelijke aansprake–
lijkheid.

Het is wel degelijk de uitdrukkelijke bedoeling dat het openbaar minis–
terie de «voorbereider» in de zin van het voorgestelde artikel 46 van het
Wetboek van Strafrecht gaat vervolgen. Het openbaar ministerie heeft,
toen het geconsulteerd werd over het ontwerp, ook te kennen gegeven
dat het dergelijke vervolgingen zeer zinvol acht. Inzoverre is het voorstel
bepaald niet zuiver pro-actief van strekking. Het heeft wèl mede een
preventiefdoel. Het beoogt delictsvoltooiing in een eerder stadium te
frustreren. Maar het gelijktijdige doel daarbij is: voor bestraffing een
basis te leggen. In hoeveel gevallen dat ook inderdaad zal gebeuren, is
nu nog niet te zeggen. Indien het voorstel kracht van wet krijgt, zal
gedurende zekere tijd ervaring moeten worden opgedaan met artikel 46.
In het bijzonder zal afgewacht moeten worden welke eisen de straf–
rechter zal stellen aan de op dat artikel afgestemde telastelegging, mede
gelet op het voorschrift ingevolge artikel 261 van het Wetboek van Straf–
vordering dat een feitelijke omschrijving vergt van het verwijt, dat in de
dagvaarding is vervat. Bovendien is de bewijspositie bij het voorberei–
dingsfeit niet gemakkelijk. Veel hangt af van hetgeen uit objectieve feiten
en omstandigheden blijkt aangaande de inhoud van het voornemen van
de dader. De ervaring heeft geleerd dat subjectieve bestanddelen een
verhoogd bewijsrisico met zich brengen. In het voorgestelde artikel 46 is
de schuldvorm van grote betekenis voor de strafrechtelijke aansprake–
lijkheid.

De leden van de PvdA-fractie vroegen nog naar het pro-actieve gebruik
van de bevoegdheden die te ontlenen zijn aan artikel 10a van de
Opiumwet. Zij leidden uit desbetreffende passage uit de memorie van
antwoord af, dat in een veelvoud van zaken op basis van dit artikel zuiver
pro-actief werd opgetreden door de politie, aangezien slechts in vijf
gevallen sedert 1 januari 1992 op basis van dit artikel een veroordeling is
tot standgekomen bij de strafrechter. De hier aan het woord zijnde leden
noemden een aantal van tweehonderd gevallen, waarin sprake is
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geweest van een verdenking op grond van artikel 10a van de Opiumwet.
Tegen dat getal zetten zij de evengenoemde vijf veroordelingen af.
Verder wilden de leden van de fractie van de PvdA weten hoe groot de
hoeveelheid taps op grond van artikel 10a van de Opiumwet precies is
geweest.

Het gaat hier om de passage in de memorie van antwoord, waar, mede
in antwoord op daartoe strekkende vragen van de hier aan het woord
zijnde leden, globale cijfers zijn gegeven over het feitelijk gebruik van het
bewuste artikel uit de Opiumwet.

Kennelijk hebben die cijfers aanleiding gegeven tot een misverstand. Ik
sprak in de memorie van antwoord van tweehonderd gevallen, waarbij de
verdenking was gebaseerd op artikel 10 van de Opiumwet. Daarte–
genover staan vijf gevallen, waarin de verdenking werd gegrond op
artikel 10a van die wet.

De - ook door de leden van de fractie van de VDD opgeworpen - vraag
hoe vaak eigenlijk artikel 10a van de Opiumwet wordt gebruikt voor een
telefoontap, zonder dat aan de daardoor verkregen informatie verder
strafvorderlijk gevolg gegeven wordt, kan niet met exactheid beantwoord
worden via het in gebruik zijnde informatiesysteem. Dat systeem -
Gouden Delta - registreert slechts strafvorderlijke afdoeningen. Het is
ook niet doenlijk en het zou ondoelmatig zijn om bij elke stap in de straf–
rechtelijke procedure - inschrijving van de zaak, opsporingsonderzoek,
gerechtelijk vooronderzoek, transaktie, tenlastelegging, onderzoek ter
terechtzitting - de van toepassing zijnde of mogelijk toepasselijke
wetsartikelen te registreren ten behoeve van beleidsinformatie. Ik kan
slechts vermelden dat uit het overzicht van aangelegde telefoontaps dat
de Kamer jaarlijks wordt toegezonden, blijkt dat er in 1991 888 (in 1990:
801} maal een machtiging tot tappen is afgegeven door de rechter–
commissaris op grond van de verdenking dat een feit is of wordt begaan,
strijdig met de Opiumwet. Dit aantal moet worden gezien in relatie tot
het aantal dat volgens gegevens van het CBS in 1990 de tienduizend
overschreed.

Men zou kunnen stellen dat precieze cijfers over het gebruik van artikel
10a van de Opiumwet niet direct noodzakelijk zijn om een beslissing te
nemen over de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in het
algemeen. De praktijk van de opsporing en vervolging van harddrugs–
delikten is in belangrijke mate van andere aard dan die betreffende de
misdrijven die ik in het bijzonder op het oog heb bij artikel 46 conform
het voorliggend voorstel. In de memorie van antwoord somde ik al op
waaraan in dit verband te denken is (p. 1, onderste alinea). In de schrifte–
lijke stukken zijn praktijkvoorbeelden misdrijven waarbij sprake is van een
ontoelaatbare gevaarzetting voor lijf, eerbaarheid of goed van potentiële
slachtoffers. Het gaat in concreto steeds om diefstal in verenigd verband
met geweldaspecten, afpersing, afdreiging en gijzeling.

Juist in dit segment van de criminele markt is het vrijwel steeds ontoe–
laatbaar om het «begin van uitvoering» tot het begaan van het delict af
te wachten. Dat is veel te gevaarlijk. Het «begin van uitvoering» ligt hier
veel te dicht bij het feit van de voltooiing. Het is wel juist, dat bewijs–
technische redenen nopen tot afwachten, maar de aanmerkelijke kans
dat onherstelbare schade aan de rechtsorde wordt toegebracht
noodzaakt in de meeste gevallen tot «stukmaken» al moet daarbij
aanvaard worden dat het justitieel apparaat juist daardoor overigens
dadenloos moet blijven. Bij de handel in verdovende middelen ligt dat
anders. Juist in de voorfase van de misdrijven tegen de Opiumwet zijn er
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nog geen potentiële slachtoffers, maar enkel leveranciers en afnemers,
die zelf ook weer (detail)handelaars zijn. De betrokkenen zijn dus allen
verdachten. Aangezien de gevaarzetting van de voorbereidende fase hier
overduidelijk veel minder is, is het toelaatbaar dat de politie hier uit
bewijstechnische overwegingen het «stukmaken» in de meeste gevallen
nalaat. Slechts in die gevallen waarin het risico dat de verdovende
middelen ontraceerbaar verdwijnen binnen het circuit te groot is, kan
ingrijpen niet nagelaten worden; bewijsproblemen verhinderen dan ook
vaak de strafvervolging. Het gaat hier om een stuk georganiseerde crimi–
naliteit, waarbij de intenties van de betrokkenen lang niet zo «sprekend»
zijn als bij de misdrijven met onmiskenbare geweldsaspecten.

Daarom verwacht ik ook - dit mede in antwoord op een daartoe strek–
kende vraag van de leden van de VVD-fractie - dat het gebruik dat van
artikel 46 van het Wetboek van Strafrecht gemaakt zal worden, niet
vergelijkbaar zal zijn met de wijze waarop nu artikel 10a van de
Opiumwet gebezigd wordt. Ik verwacht van artikel 46 wèl, dat het het
openbaar ministerie en de politie in staat zal stellen, gelet op de eindige
hoeveelheid recherchepersoneel en de logistieke beperkingen van de
voorhanden technische middelen bij de opsporing, een rationelere
afweging te maken omtrent de inzet van hetgeen beschikbaar is en een
verantwoordere keuze te doen omtrent het ingrijpen in de voorfase.
Natuurlijk zal ertegen gewaakt moeten worden, dat lichtvaardig gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheden om ingevolge artikel 46 dwang–
middelen aan te wenden. Het openbaar ministerie is daarvan ook
doordrongen. De dwangbevoegdheden zullen slechts dan worden
aangewend wanneer de rechter in beginsel het vermoeden gerecht–
vaardigd acht dat daders voorbereidingshandelingen begaan, gericht op
het plegen van zeer ernstige feiten. Ik vestig er nog eens de aandacht op,
dat de voorgestelde wetstekst eist, dat het voorgenomen feit naar de
wettelijke omschrijving is bedreigd met een gevangenisstraf van acht
jaren of meer. Dat is zeker een dam tegen het lichtvaardig gebruik van de
strafvorderlijke bevoegdheden. Bovendien blijft de rechter-commissaris
het bezigen van de dwangmiddelen toetsen in de fase van het vooron–
derzoek, zoals thans ook het geval is, op subsidiariteit en proportiona–
liteit. Dat is een niet te onderschatten processuele waarborg. Dit nog in
antwoord op de opmerking van de leden van de fractie van de PvdA dat
niet buiten beoordeling gelaten kan worden bij dit voorstel van wet, in
welke richting de strafvorderlijke bevoegdheden worden uitgebreid door
het strafbaarstellen van voorbereidingshandelingen. Ik acht het - dit in
antwoord op vragen van leden van de GPV-fractie - waarschijnlijk dat het
voorstel van wet zeker in de eerste jaren zal worden toegepast op
georganiseerde bankovervallen. Inderdaad doet zich de behoefte aan de
strafbaarheid van de voorbereidingsfase op dit moment vooral voelen bij
de planning van misdrijven gericht tegen geldinstellingen. Het is niet
ondenkbaar dat dit in de nabije toekomst verandert. Helaas zijn criminele
mode-bewegingen te constateren. Het is dus uitdrukkelijk niet de
bedoeling om het strafbare voorbereidingsfeit te beperken tot vermo–
gensdelicten. Het is wel de bedoeling deze strafbaarheid te beperken tot
feiten, die een directe ernstige schok voor de openbare rechtsorde impli–
ceren.

De leden van de fractie van de PvdA merkten op, dat hun in het
voorlopig verslag gestelde vraag bij welke kennelijk voorbereide delicten
de politie strafvorderlijke bevoegdheden ontbeerde en bij welke delicten
zij tot «stukmaken» genoodzaakt was, onbeantwoord was gebleven.
Hetzelfde geldt voor hun vraag in hoeverre en hoe vaak bij stuk
gemaakte zaken alsnog wordt vervolgd op grond van wel gepleegde
strafbare feiten.
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1 Loi no 92-686 du 22 juillet 1992 portant
rèforme des dispositions du code pènal
relatives a la répression des crimes et dèlits
contre la nation, l'Etat et la paix publique,
Journal Officiel 23-07-1992 no. 169
! Artikel 450 luidt: «-1. Constitue une
association de malfaiteurs tout groupement
formè ou entente etablie en vue de la
prèparation, caracterisèe par un ou plusieurs
faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou
d'un ou plusieurs dëlits punis de dix ans
d'emprisonnement -2 (enz)»
3 Art 265 Code Pènal luidde: «Quiconque
aura participé une association formèe ou
une entente êtablie en vue de la prépa–
ration, concretisèe 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 a dix ans et
pourra être interdit de séjour.»

In de memorie van antwoord gaf ik een opsomming van misdrijven
waarbij mijns inziens een algemene strafbaarstelling van de voorberei–
dingsfase onontbeerlijk is om de strafvorderlijke overheid een aankno–
pingspunt te geven om tot een strafrechtelijke reactie te komen. Dat zijn
dus ook de delicten waarbij de politie op dit moment in de voorfase
strafvorderlijke bevoegdheden ontbeert. Ik noemde onder meer de
bankovervallen, de handel in afvalstoffen, de verhandeling van voor de
volksgezondheid schadelijke voedingsmiddelen en wapens, de bedrijfs–
matige grensoverschrijdende vermogenscriminaliteit, de mensenroof, de
mensenhandel, de vliegtuigkaping, de veroorzaking van brand,
ontploffing of natuurrampen (men denke aan bomaanslagen), gijzelingen
en ontvoeringen. Ik verwijs naar de memorie van antwoord, pp. 1-2.
Daar werd ook aangegeven dat op dit moment geen landelijke inventari–
satie beschikbaar is van het aantal stuk gemaakte zaken (t.a.p., p. 27).
Daarom valt ook niets mee te delen over de vervolgingen inzake «stukge–
maakte zaken» waarbij niet op grond van het voorgenomen misdrijf
wordt vervolgd, maar wèl op grond van wel gepleegde strafbare feiten
die tot dat misdrijf moesten voorbereiden.

De leden van de fractie van de PvdA wezen erop dat hun vragen met
betrekking tot het effect van buitenlandse wetgeving inzake voorberei–
dingshandelingen op de criminaliteit onbeantwoord waren gebleven.

Ik gaf in de memorie van antwoord een opsomming van de verschil–
lende strafbaarstellingen uit de ons omringende landen, die betrekking
hebben op de voorbereidingsfase. Ik zette uiteen welke de vereisten zijn
voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid (pp. 22-23). Ik kan daar nog
het volgende aan toevoegen.

Frankrijk heeft inmiddels een ingrijpende wijziging van zijn materiële
strafrecht tot stand gebracht, waarbij het vormen van enig verenigd
verband gericht op de voorbereiding van misdrijven strafbaar wordt. Het
gaat hier om het nieuwe artikel 450 van de Code Pénal, ingevoerd bij de
wet van 22 juli 19921. De aansprakelijkheidsvoorwaarden voor wat
betreft de voorbereidingsfase zijn aanzienlijk verscherpt2. Artikel 265 van
de Code Pénal eiste voorheen dat er een «association» tot stand
gekomen was. Voor een «association» werd in beginsel een interne
hiërarchie vereist; voorts werd door de jurisprudentie gevergd een
aantoonbare afspraak over de taakverdeling en de doelstelling van het
groepsverband. Ook was bestendigheid in tijd in begmsel een vereiste.
Thans is de vorming van ieder «groupement» al voldoende. Dat wijst op
de strafbaarheid ook van een kortstondig, min of meer spontaan
ontstaan verenigd verband. Bovendien vorderde artikel 265 dat het
voornemen zich «geconcretiseerd» («concretisée») had in strafbare
feiten. Artikel 450 nieuweist slechts dat het voornemen naar criminele
strekking kenbaar is: het voornemen moet als misdadig «gekarakteri–
seerd» worden door de feitelijkheden, waaraan het kenbaar wordt.
Verder eiste artikel 265 dat de misdrijven die begaan zouden moeten
worden gericht zijn tegen goederen of personen: zij zouden dus van
gemeengevaarlijke aard moeten zijn. Ook die eis is vervallen3.

De strafbaarstelling van de voorbereidingsfase in het buitenland is
ongetwijfeld mede gebaseerd op de overweging dat van de mogelijke
strafrechtelijke aansprakelijkheid remmende werking kan uitgaan op het
begaan van voorbereidingsfeiten. Wanneer de leden van de fractie van
de PvdA mij vragen wat precies het effect van die strafbaarstellingen is
op de criminaliteit, moet ik het antwoord schuldig blijven. Daarover
ontbreken, is mij gebleken, bij de buitenlandse autoriteiten de gegevens;
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bovendien zou een vergelijking rekening moeten houden met de
verschillen per land in aard en omvang van de criminaliteit.

De leden van de PvdA-fractie wezen er nog op, dat een enkele
gezindheid of mentaliteit op zich toch nooit grond voor bestraffing op
kunnen leveren. Zij vroegen zich af of ik in de door deze leden geciteerde
passages niettemin toch het pleit heb willen voeren voor een intentie–
strafrecht.

Dat is zeker niet mijn bedoeling. Ik heb slechts willen stellen dat een
gevaarlijke intentie, die kenbaar is aan de in de voorgestelde delictsom–
schrijving opgenomen objectieve bestanddelen, een rechtsgrond voor
bestraffing moet kunnen opleveren.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen mij, of in artikel 46 van
het voorliggend voorstel niet een reden gelegen is om in de bijzondere
strafwetten de strafbedreiging van een aantal delicten te verhogen. Een
vergelijkbare vraag werd gesteld door de leden van de SGP-fractie. Deze
leden vroegen verder of de thans gestelde grens van acht jaren uit sluit
dat in de toekomst bepaalde lichtere misdrijven worden aangewezen
waarvan de voorbereiding ook strafbaar is.

Ik antwoord dat het niet mijn voornemen is om op basis van het
voorliggend voorstel tot een dergelijke wetswijziging over te gaan. Het is
zeer onwaarschijnlijk, dat de bijzondere strafwetgever in het kader van
het voorgestelde artikel 46 ook nog andere, lichtere misdrijven strafbaar
zal stellen als voorbereidingsfeiten. De strafbaarheid wordt dan immers
afhankelijk gesteld van een groot aantal algemene objectieve delictsfac–
toren. Het ligt dan veel meer voor de hand die feiten als abstracte
gevaarzettingsdelicten sui generis op misdrijfniveau strafbaar te stellen
in de bijzondere strafwet zelf. Die mogelijkheid bestaat natuurlijk altijd.
In dit opzicht kan ik uiteraard de strafwetgever niet binden. Maar over de
rechtspolitieke opportuniteit van een dergelijke strafbaarheid zal met de
Kamer in een dergelijk geval uiteraard gemeen overleg moeten worden
gevoerd.

Het verheugde mij dat de leden van de VVD-fractie konden onder–
schrijven dat het voorliggend wetsvoorstel van betekenis is voor de
opsporing, vervolging en bestraffing van de zware criminaliteit.

Deze leden wierpen als kernvraag op, of de neveneffecten van het
voorstel niet enorm nadelig zijn. Zij dachten aan de ook door de PvdA
genoemde mogelijkheid dat dit ontwerp een overmaat aan pro-actieve
bevoegdheden gaat ontwikkelen en dat de opsporingsmethode moeilijker
controleerbaar zal zijn.

Ik moet de hier aan het woord zijnde leden verwijzen naar mijn desbe–
treffend antwoord aan de leden van de fractie van de PvdA. Ik acht het
wetsvoorstel onontbeerlijk voor een adequate criminaliteitsbestrijding.
De leden van de fractie van de VVD stelden vast, dat van de mogelijk–
heden die het nieuwe artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht voor
de voorbereidingsfase biedt, gering gebruik wordt gemaakt.

De beschouwingen van de resac-voorzitters over mijn concept–
wetsvoorstel tot wijziging van artikel 140 leren, dat het openbaar minis–
terie bezig is zijn vervolgingsbeleid op dit punt nader te ontwikkelen. Het
aantal strafzaken, geënt op dit artikel, neemt toe. Er is echter, zolang dit
artikel, dat in 1988 ingrijpend is gewijzigd (Wet van 17 maart 1988, S
104), niet aan te ontkomen dat deze vervolgingen een wat experimenteel
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karakter hebben. Er is nog geen rechtstreekse stellige jurisprudentie over
de precieze betekenis van het begrip «organisatie». Dat bestanddeel is in
1988 ingevoerd, omdat het oude begrip «rechtspersoon» aanleiding gaf
tot een te beperkte uitlegging van het artikel.

Het begrip «organisatie» is een belangrijk bestanddeel van de delict–
somschrijving. Welke de exacte eisen zijn, die de Hoge Raad hier zou
willen aanleggen, is voorshands nog onbekend. Er zijn alleen wat
indicaties. Zo valt uit de rechtspraak van de Raad af te leiden, dat de
vereniging van personen een zekere bestendige aard moet hebben. Ik
verwijs naar de memorie van antwoord, Kamerstukken II, 1991-1992,
22 268, nr. 5. pp. 14-15. De jurisprudentie heeft zich tot op heden
vooral geconcentreerd op het begrip «deelnemen», het «oogmerk» en
het bestanddeel, dat het verband van personen gericht moet zijn op het
begaan van een meervoud van misdrijven. De dogmatische uitspraken
hebben daarop betrekking. Veel is ook ten aanzien van deze positieve
bestanddelen overigens nog onduidelijk; met name de inhoud van het
gedragingsbegrip is nog niet volkomen uitgekristalliseerd. Het is dus
begrijpelijk, dat het openbaar ministerie zeer voorzichtig is met de
vervolgingen op basis van dit artikel. Het legt daarom cumulatief of
subsidiair ook nog andere feiten ten laste zodat het in ieder geval niet
over de gehele linie bot vangt. Ik zie nog geen reden om van een
«gering» gebruik te spreken. Er is van voorzichtigheid, niet van terughou–
dendheid sprake. Ik herhaal overigens - nu de hier aan het woord zijnde
leden de desbetreffende passage uit de memorie van antwoord in dit
verband releveerden - dat de mogelijkheden van artikel 140 in de huidige
redactie bij de bestrijding van groepscriminaliteit beperkt zijn.

Artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht kan dienstig zijn bij de
bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit. Terecht merkten
de leden van de fractie van de VVD dat op. Zij vroegen zich af of dat
toch eigenlijk niet ook de primaire doelstelling is van het voorliggend
voorstel.

Het voorstel beoogt mede de solo-actie in de voorbereidingsfase
strafbaar te stellen. Voorts beoogt het voorstel te voorkomen dat een
zware organisatiegraad ontstaat in het criminele circuit. Artikel 140 is
pas toepasbaar als die organisatiegraad zich voordoet. De gedraging is
daar: «deelnemen aan een misdadige organisatie». Die gedraging kan
slechts begaan worden als een zeker organisatorisch (zo men wil: hiërar–
chisch) verband gedurende een zekere tijd ontstaan is. De bedoeling van
artikel 46 is, de overheid bevoegd te maken om op te treden - en wel
met sancties - als nog géén maffia-achtige verbindingen zijn tot stand
gekomen, noch enig hiërarchisch verband, gericht op het professioneel
begaan van meerdere misdrijven.

De leden van de fractie van de VVD vroegen zich af, of het niet voor de
hand zou liggen volledig aan te sluiten bij de andere Europese stelsels
waarin een subjectiever opvatting wordt gehuldigd ten aanzien van het
daderschapsbegrip in het algemeen. Ligt harmonisatie niet voor de hand?

Ik hecht grote waarde aan rechtsvergelijking. Zij blijft niettemin betrek–
kelijk. Voor de door de hier aan het woord zijnde leden voorgestane
harmonisatie zou een herschrijving van het Algemene Deel van het
Wetboek van Strafrecht nodig zijn. Zowel de leerstukken over de onvol–
komen delictsvormen, als die aangaande het daderschap van de rechts–
persoon en het doelvermogen, alsook die betreffende de deelneming zijn
afgestemd op de oorspronkelijke objectiverende definitie van het dader–
schap. Deze definitie is weer afgestemd op het in de oudere literatuur
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gehanteerde klassieke leerstuk van de «gewilde spierkrachtelijke
beweging», die het wezen van de strafrechtelijke gedraging zou
uitmaken. Die leerstukken zouden niet buiten beschouwing kunnen
blijven. Kritische beschouwing daarvan is natuurlijk noodzakelijk; een
dergelijke - omvangrijke - wetgevingsoperatie lijkt mij echter niet
noodzakelijk om te komen tot een algemene, zij het beperkte, strafbaar–
stelling van de voorbereidingsfase. De voorgestelde inlas van artikel 46
brengt in dit opzicht de strafrechtelijke aansprakelijkheidsleer voldoende
bij de tijd, zonder dat aan de algemene grondslagen van het materiële
Nederlandse strafrecht wordt getornd.

Leden van de fractie van D66 wensten een dieper gaande bespreking
van de leerstukken van strafbaarstelling van poging en voorbereidings–
handelingen sui generis. Zij meenden dat in de gewisselde stukken niet
voldoende rekenschap werd gegeven van de uitgangspunten van het
materiële strafrecht. Zij bleven moeite houden met een algemene straf–
baarstelling van de voorbereidingshandelingen.

Ik betreur het dat de hier aan het woord zijnde leden aanleiding
vonden om hun teleurstellmg uit te spreken over het gebrek aan
diepgang in de toelichting op het wetsvoorstel voor wat betreft de
leerstukken, waar zij op doelen.

Mede daarom ben ik in het voorgaande dieper ingegaan op het
leerstuk van de «strafbare poging» ingevolge artikel 45 van het Wetboek
van Strafrecht. Terwijl het «begin van uitvoering» moet worden gerecon–
strueerd onafhankelijk van de achterliggende intentie van de dader -
daarop komt de objectivistische rechtspraak ten slotte neer - zal dat bij
de «voorbereidingsdaad» niet zo zijn. Hier zal de handeling moeten
worden beschouwd als symptoom van de achterliggende criminele
wilsgerichtheid. De daad moet de vastheid van het voornemen om tot
een strafbaar feit te komen tekenen.

Onloochenbaar wordt zo de strafrechtelijke aansprakelijkheid - voor
een beperkt aantal misdrijven van ernstige aard - meer in subjectieve
richting afgebogen. Overigens is de delictsomschrijving van de strafbare
voorbereidingshandeling zó gekozen dat geheel aangesloten kan worden
bij de bestaande materieelrechtelijke dogmatiek van de onvolkomen
delictsvormen. Ten aanzien van de voorbereider wordt een «voornemen»
vereist, juist als in artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht. Dit
«voornemen» zal het voorwaardelijk opzet mede omvatten. De voorbe–
reider die zich desbewust heeft blootgesteld aan de geenszins als
denkbeeldig te verwaarlozen of aanmerkelijke kans dat zijn handeling zou
strekken tot het in vereniging begaan van een zwaarder misdrijf vertoont
de voor de aansprakelijkheid vereiste schuldvorm. Dwaling ten aanzien
van de criminele eindbestemming van de gedraging sluit de schuldvorm
daarentegen uit.

Verlaat de wetgever aldus de uitgangspunten van het huidige materiële
strafrecht, zoals de hier aan het woord zijnde leden kennelijk schijnen te
menen?

Prealabel voor de beantwoording van deze vraag is natuurlijk: welke
uitgangspunten hebben de hier aan het woord zijnde leden kennelijk op
het oog?

De wetgever van 1881 is bij het opstellen van zijn algemene strafrech–
telijke aansprakelijkheidsleer uiterst pragmatisch geweest. Hij heeft in
ieder geval nergens algemene uitgangspunten wettelijk gefixeerd. Wel
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valt uit het systeem van de strafbare deelneming en de onvolkomen
delictsvormen af te leiden welke (onuitgesproken) vooringenomenheden
de wetgever heeft gehad over de zin, de strekking en de beperking van
de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Sommige wetsartikelen zijn
daarvoor symptomatisch. Ik denk aan het uitgangspunt, dat alleen de
gedraging de strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen funderen. In
zoverre zou men de objectieve gedraging een primaire aansprakelijk–
heidsvoorwaarde kunnen noemen. Verder heeft het nulla poena-beginsel
een rol gespeeld, omdat dit de wetgever opdraagt het strafbare gedrag
tevoren wettelijk nauwkeurig te omschrijven. Gesproken wordt van een
«lex certa»-beginsel. Voorts heeft de wetgever onmiskenbaar aange–
nomen dat bij gebleken afwezigheid van alle schuld geen straf zou
kunnen volgen voor gedrag dat neerkomt op een schending van een
strafrechtelijk gesanctioneerde norm. Een dergelijk schuldbeginsel ligt
ten grondslag aan de regeling van het «doen plegen» ingevolge artikel 47
van het Wetboek van Strafrecht. Tenslotte is het uitgangspunt van
invloed dat het strafrecht ultimum remedium zou dienen te zijn: middel
tot gedragsbeheersing waarvan alleen in uiterste noodzaak gebruik zou
mogen worden gemaakt, indien de gebleken gevaarzetting voor de
maatschappelijke orde dat regelrecht zou indiceren. Als uitvloeisel van
dat beginsel heeft de wetgever aangenomen dat voorbereidingsdaden als
zodanig geen algemene grond voor strafbaarheid dienden te zijn.

Met het voorliggend voorstel wordt welbewust afgeweken van
bepaalde (voor)oordelen van de wetgever van 1881. Maar ik hoop te
hebben duidelijk gemaakt, dat de strafrechtelijke rechtsontwikkeling zich
anders zou losmaken van de maatschappelijke realiteit, die het strafrecht
mede dient te beheersen.

Dit in aanmerking genomen is het voorstel zeker in overeenstemming
te achten met de vaste uitgangspunten van ons strafrecht. De delictsom–
schrijving eist een bepaalde gedraging van de voorbereider. De
gedraging is in de strafbaarstelling nauwkeurig omschreven. Aan het lex
certa-gebod is voldaan. Het schuldbestanddeel is samengesteld
omschreven. Zonder het opzet dat de wetstekst vereist, zal zelfs geen
aansprakelijkheid kunnen intreden. Van een fundamentele inbreuk op de
uitgangspunten van het Nederlandse materiële strafrecht is daarom geen
sprake. Daarom blijf ik, zonder het belang van het wetsvoorstel te willen
onderschatten, van mening dat het niet kan worden gekenschetst als een
van de meest ingrijpende voorstellen tot wijziging van het materiële
strafrecht sedert de codificatie. Dit in antwoord op daartoe strekkende
opmerkingen zowel van de zijde van de leden van de fractie van de VVD
als van die van D66 en Groen Links.

Ik onderschrijf de mening van de leden van de fractie van D66 dat de
strafbaarheid van de voorbereidingshandeling tot het minimum beperkt
moet blijven. Die beperkingsnorm ligt dan ook ten grondslag aan het
voorliggend voorstel, getuige het groot aantal objectieve delictsbestand–
delen die genoemd worden, de eis, dat het voornemen van de dader
gericht moet zijn op het in vereniging begaan van het voorgenomen feit,
alsmede de eis, dat dit feit een misdrijf moet zijn, waarop naar wettelijke
omschrijving een strafbedreiging van minstens acht jaren gevangenis–
straf gesteld moet zijn.

De leden van de fractie van D66 wezen erop dat bij de door mij
voorgestelde constructie maar liefst 79 misdrijven onder de reikwijdte
van het wetsvoorstel worden gebracht. Zij wilden nadere voorlichting
over de passage uit de memorie van toelichting waarin wordt gesteld dat
van deze verzameling bepaalde misdrijven weer afvallen omdat de
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bestanddelen uit de delictsomschrijving niet voldoen aan de beperkende
voorwaarden uit artikel 46 van het voorstel.

Het gaat hier om de opsomming op p. 14 van de memorie van
toelichting. Al aanstonds merk ik op, dat daar een groot aantal misdrijven
worden genoemd die praktisch vrijwel nooit voorkomen. Zo worden daar
genoemd de artikelen 92, 93, 94, 95, 95a, 96, 97, 97a, 97b, 98a, 99,
100, 101, 102, 103, en 105. Dat zijn typische delicten tegen de
veiligheid van de Nederlandse staat. De ervaring heeft geleerd dat het
begaan van dat soort feiten zeer uitzonderlijk is. En dat mag naar mijn
mening mede in aanmerking genomen worden bij het bezien van de door
mij gegeven opsomming. Niettemin geldt het hier weer wel delicten, die
een zekere planning plegen te vergen en die dus bij uitstek geschikt zijn
om in een voorbereidingsfase te worden begaan. lets vergelijkbaars geldt
ook voor de genoemde misdrijven tegen de koninklijke waardigheid en
tegen de hoofden van bevriende staten en internationaal beschermde
personen (zie de artikelen 108, 115, 117 van het Wetboek van Straf–
recht).

Er zijn echter delicten die wel voldoen aan de maatstaf dat op de
voltooiing daarvan naar wettelijke maatstaf een gevangenisstraf van acht
jaren of meer is gesteld, maar waarbij de aard van de gedraging weinig
geschikt is om «in voorbereiding» te worden begaan. De gedraging is,
technisch gezegd, «aflopend». zij iser, in voltooide vorm, of zij is er in
het geheel niet, óók niet in de vorm van een onvoltooid delict. Bij formele
delicten is dat vaak het geval. Er zijn verder misdrijven ten aanzien
waarvan de praktijk heeft geleerd, dat zij vaak in een opwelling worden
begaan. Voor wat betreft de schuldvormen bij dit soort misdrijven geldt,
dat de eis van een zeker voorafgaand beraad of overleg niet gesteld kan
worden. Hierop werd gedoeld met de opmerking dat sommige misdrijven
weer wegvallen uit de opsomming van feiten die wèl voldoen aan de
beperkingsnorm dat het moet gaan om een delict waarop acht jaar of
meer gevangenisstraf staat. Algemene uitspraken, los van de concrete
feiten en omstandigheden van het geval, zijn hierover niet te doen.

Hoewel bijvoorbeeld bij verkrachtingen (art. 242 van het Wetboek van
Strafrecht) vaak weinig of geen voorbereiding aan de uitvoering van het
delict voorafgaat, is het ook bij dat delict denkbaar dat het wetsvoorstel
van nut is. Te denken valt aan het geval dat twee of meerdere personen
beramen een verkrachting te begaan en daartoe middelen om het slacht–
offer te bedreigen of te boeien met zich voeren. In het algemeen zal dat
nauwelijks bewijsbaar zijn, als het niet tot een «begin van uitvoering» van
het voorgenomene is gekomen, maar de praktijk van de strafrechts–
pleging heeft wel vaker gebeurtenissen laten zien die de wetgever
praktisch voor onmogelijk hield. Wijs beleid is het dan steeds geweest,
dat die wetgever zich niet te veel heeft vastgelegd - gelet op het
crimineel-politieke doel van de strafbaarstelling - en het aan de straf–
rechter heeft overgelaten om uit te maken, waar praktisch de grenzen
lagen van een door de wetgever weergegeven delictsverzameling. Dat
beleid zou ik graag voortzetten. Daarom heb ik mij in de memorie van
toelichting beperkt tot de opmerking dat onder omstandigheden
bepaalde delictsvarianten uit de opgegeven abstracte verzameling
zouden kunnen afvallen omdat de bestanddelen die typisch bij die feiten
behoren, niet voldoen aan de beperkende voorwaarden van artikel 46
zoals voorgesteld.

De leden van de fractie van D66 vroegen mij nog in hoeverre de
regeling van de «vrijwillige terugtred» ingevolge het voorgestelde artikel
46b doorwerkt in het bijzonder deel van het Wetboek van Strafrecht, met
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name, waar het gaat om reeds sui generis strafbaar gestelde voorberei–
dingshandelingen.

Artikel 46b zal niet doorwerken voor voorbereidingsfeiten die als
zelfstandige misdrijven strafbaar zijn gesteld. Ik merk op, dat bij die
feiten ook thans geen straffeloosheid bestaat wegens terugtreding van
de voltooiing. Dat is steeds nagelaten wegens het bijzonder gevaarzet–
tingskarakter van die feiten. Ik wil daaraan blijven vasthouden. Inderdaad
is het niet de bedoeling, dat ten aanzien van het bij artikel 10a van de
Opiumwet verboden feit thans een algemene terugtredingsmogelijkheid
gaat gelden. De reden is, dat terugtreding hier nooit kan wegnemen, dat
door toedoen van de dader het aanmerkelijk risico is geschapen dat voor
de volksgezondheid hoogst schadelijke stoffen in het illegale circuit
zouden terechtkomen. Die gevaarzetting is er nu eenmaal geweest. De
dader kan daaraan niet meer afdoen. Mocht terugtreding niettemin
aannemelijk zijn, dan kan de rechter altijd besluiten tot strafvermindering
of, ingevolge artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, tot schuldigver–
klaring zonder strafoplegging. Ik heb al aangegeven - in de memorie van
toelichting (p. 19) - dat ik aan het ongewijzigd voortbestaan van artikel
10a van de Opiumwet behoefte heb, omdat dit artikel de mogelijkheid
verschaft, via artikel 13 van de Opiumwet, de heerschappij van de
Nederlandse strafwet uit te breiden tot over in het buitenland begane
feiten. Die mogelijkheid zou geheel vervallen, als de dader via artikel 46b
van het voorstel een daderschapsuitsluitingsgrond zou kunnen
aanvoeren. Hij zou het verweten feit dan geacht moeten worden niet
begaan te hebben, weshalve de voorwaarde voor het bestaan van extra–
territoriale jurisdictie nooit zou zijn ingetreden. Niet alleen zou daardoor
de eventuele bewijsgaring in het buitenland zeer bemoeilijkt kunnen
worden - en zelfs achteraf onrechtmatig kunnen worden maar ook de
deelnemers aan dat feit zouden - geheel ten onrechte - delen in het
privilege van straffeloosheid en dus - eveneens - onvervolgbaar zijn. Wel
is juist dat bij «poging tot voorbereiding» en «poging tot deelneming» de
algemene straffeloosheid wegens vrijwillige terugtreding dóórwerkt.
Hetzelfde geldt bij «deelneming aan poging», indien het een accessoire
deelnemingsvariant geldt: een vorm van deelneming waarbij de straf–
baarheid van de deelnemer geheel afhankelijk is van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de hoofddader. Ik denk hier natuurlijk aan de
uitlokking in de zin van artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht, maar
ook aan de verschillende vormen van «medeplichtigheid».

Onhelder bleven de leden van de fractie van D66 mijn beschouwingen
vinden over het schuldbestanddeel uit het voorgestelde artikel 46. Het
opzet moet gericht zijn op het in vereniging begaan van het voorbereide
feit. Waarom dan toch niet de voorbereidingshandeling als zodanig
slechts strafbaar gesteld, indien zij in verenigd verband is begaan?

Ik antwoord, dat het heel goed mogelijk is dat een voorbereider blijk
geeft van zijn voornemen tegenover een derde (die hij beoogt over te
halen om het feit mede te begaan), terwijl die derde zich onmiddellijk
van dat voornemen distantieert. Hij doet niet mee; hij geeft de voorbe–
reider misschien zelfs aan. Ik zie niet in, dat het gebrek aan objectieve
vereniging in dit verband een grond voor straffeloosheid moet opleveren.
En daarom blijf ik eraan vasthouden, dat ook de solo-voorbereider
strafbaar is ongeacht de objectieve deelneming van derden in de voorbe–
reidingsfase. Ik voel daarom niet voor de suggestie van de leden van de
SGP-fractie om slechts «voorbereiding in vereniging» strafbaar te stellen.
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De leden van de fractie van Groen Links vroegen mij nog of ik het
uiteindelijk juist zou vinden dat iedere openbaring van een misdadige
wilsgesteldheid zou vallen onder het bereik van de strafwet.

Ik antwoord, dat ik dat onjuist zou vinden. Dat zou niet te rijmen zijn
met de al genoemde ultimum remedium-idee. Ik blijf van mening, juist
zoals de leden van de fractie van het CDA, dat het strafrecht geen
idee-strafrecht mag worden.

Waar de leden van de fractie van Groen Links voorstellen de onder–
havige discussie over de algemene strafbaarstelling van voorbereidings–
handelingen afhankelijk te stellen van een uitvoerige gedachtenwisseling
met de Kamer over het door de Algemene Rekenkamer vastgestelde
rapport Criminaliteitsbestrijding (Kamerstukken II, 1991-1992, 22355)
moge ik opmerken, dat ik uiteraard graag tot een dergelijke gedachten–
wisseling bereid ben. Maar ik acht het geen goede zaak, om de thans
gevoerde discussie over de strafbare voorbereidingsdaad op te schorten
in afwachting van die gedachtenwisseling. Ik heb al herhaaldelijk
gewezen op de urgente crimineel-politieke noodzaak van die strafbaar–
stelling.

Het verheugde mij dat de leden van de SGP-fractie zich hebben willen
laten overtuigen door mijn betoog over de onmogelijkheden om via het
huidige artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht de voorberei–
dingsfase adequaat aan te pakken.

Indien de hier aan het woord zijnde leden mij vragen, of ik niet ook de
gedachte onderschrijf, dat het strafrecht een belangrijke beschermings–
functie heeft, antwoord ik van ganser harte bevestigend.

De leden van de fractie van de SGP verwezen nog naar uitlatingen van
mr. R. Drenth, officier van justitie te Assen. Deze heeft in de pers te
kennen gegeven dat het wetsvoorstel grote gevaren in zich zou bergen
voor de rechtszekerheid.

Naar aanleidmg hiervan wil ik wijzen op de tegengestelde advisenng
door het openbaar ministerie. Van die kant is opgemerkt, dat het ontwerp
in een behoefte voorziet, doch tevens is verzocht om de mogelijkheid tot
strafbaarstelling van de voorbereidingsfase uit te breiden tot die van het
gijzelingsmisdrijf. Dit resulteerde in toevoeging van onderdeel H aan
artikel I van het voorstel. Ik moge verwijzen naar de desbetreffende
passage in de memorie van toelichting, p. 22. Over eventuele onverenig–
baarheid van het ontwerp met het rechtszekerheidsbeginsel is destijds
door het openbaar ministerie niet gerept.

Indien de leden van de SGP-fractie vragen, of overwegingen van
rechtsbescherming een rol hebben gespeeld bij de beslissing om de
regelgeving ten aanzien van voorbereidingshandelingen niet artikels–
gewijs aan te pakken, antwoord ik, dat deze keuze mede is ingegeven
door de overwegingen, weergegeven op de pp. 3-4 van de memorie van
toelichting. Daar heb ik als een van de bezwaren tegen een «artikelsge–
wijze» aanpak genoemd dat juist dan de actieradius van de in te lassen
strafbaarstellingen oeverloos uitgebreid kan worden. In een artikelsge–
wijze aanpak is niet uitgesloten dat dergelijke strafbaarstellingen via de
leerstukken van de «poging» enerzijds en de «deelneming» anderzijds
nogmaals uitgebreid worden, met alle strafvorderlijke consequenties van
dien.

De leden van de SGP-fractie had het enigszins verbaasd dat het
voorliggend voorstel geen soelaas zou hebben geboden in de casus van
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de ontvoering van de heer G. J. Heijn. Die was toch de aanleiding tot het
instellen van de werkgroep strafbaarstelling voorbereidingshandelingen?

Inderdaad. De instelling van die werkgroep vond haar aanleiding in dat
misdrijf. In de memorie van toelichting § 4.b. heb ik uiteengezet, waarom
de discussie over de strafbaarheid van de voorbereidingsfase principieel
los gemaakt dient te worden van de zaak-Heijn. Bij de zaak-Heijn ging
het om een solo-actie, waarbij de dader, zonder enige inmenging of
participatie van derden tot delictsvoltooiing kwam. In een voorberei–
dingsfase zou, aangezien de dader zich hier nimmer had uitgelaten over
zijn criminele intenties of planning, ook indien het voorliggend voorstel
kracht van wet zou hebben gehad, de justitie geen enkele aanleiding
hebben kunnen vinden om strafrechtelijk op te treden. Het voornemen
van de dader was geheel onkenbaar voor derden, ook als men de
mogelijkheid van circumstantial evidence via objectieve feiten en
omstandigheden niet zou willen uitsluiten. Aan dat bewijsprobleem kan
ook het voorliggend wetsvoorstel niet afdoen. Dit mede in antwoord op
de vraag van de leden van de GPV-fractie of het in de praktijk wel
mogelijk zal zijn van de voorgenomen solo-actie voldoende bewijs te
leveren. De leden van deze fractie gaven de strekking van het voorstel
juist weer, waar zij vroegen of het de bedoeling is dat individuele
personen strafbaar kunnen zijn als zij individuele feiten begaan met de
intentie samen met anderen een misdrijf te begaan. Dat is inderdaad de
bedoeling.

De leden van de SGP-fractie merkten terecht op, dat het bij de
«deelnemers» in de zin van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht
meestal gaat om daders die van het begaan van delicten een beroep of
gewoonte maken. Niettemin is het delict ingevolge artikel 140 van het
Wetboek van Strafrecht geen beroeps– of gewoontedelict, terwijl uit de
(bewezen) gewoonte om feiten te begaan op zichzelf nog geen bewijs
afgeleid kan worden voor het daderschap aan de bij artikel 140 verboden
deelneming.

Ik vertrouw met het vorenstaande de in het eindverslag opgeworpen
vragen naar behoren te hebben beantwoord.

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