
Eerste Kamer der Staten Generaal 1
Vergaderjaar 1993-1994 Nr. 124a

22268 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht
inzake algemene strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen

MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 19 november 1993

Gaarne beantwoord ik de in het voorlopig verslag gestelde vragen als
volgt.

De leden van de PvdA vroegen zich af of het voorstel niet kan leiden
tot de bestraffing van een enkele intentie die in geen enkel opzicht blijkt
in handelingen die op zichzelf wederrechtelijk zijn.

Een dergelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid is in het voorstel uitge–
sloten. De wetstekst eist immers in de delictsomschrijving van de
voorbereidingshandeling dat de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen,
gelden of andere betaalmiddelen informatiedragers, ruimten of vervoer–
middelen, kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van een
misdrijf verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert of voorhanden heeft. Er
is dus een objectieve handeling vereist. De dader moet daarbij «voorbe–
reidingsmiddelen» bezigen. De constructie lijkt op die van de strafbare
uitlokking in de zin van artikel 47, eerste lid, aanhef, en onder 2e van het
Wetboek van Strafrecht. Aan de voorbereidingsmiddelen en de handeling
moet duidelijk kenbaar zijn ingevolge de wetstekst dat de dader van plan
was in vereniging met een of meer anderen een misdrijf te begaan. Er is
dus sprake van een wederrechtelijke handeling. Ik versta hier «weder–
rechtelijk»: in strijd met het objectieve recht.

Het voorstel heeft primair ten doel opsporingsambtenaren strafvorder–
lijke bevoegdheden te geven om in een voorbereidingsfase geplande
misdaden «stuk te maken» en het tóch tot een strafrechtelijke reactie te
laten komen. De leden van de D66-fractie zijn beducht, dat het voorstel
de mogelijkheid toelaat van mislukte onderzoeken naar voltooide
delicten. Deze zorg kan ik niet delen. Het wetsvoorstel zal het aantal
«mislukte» onderzoeken aanmerkelijk reduceren. Ik versta «mislukt» hier
aldus, dat de politie niet in staat is aan het opsporingsonderzoek een
strafvorderlijk vervolg te geven. Het wetsvoorstel strekt ertoe dat soort
«mislukkingen» die thans helaas veelvuldig voorkomen bij misdrijven van
de ernstigere categorie uit te sluiten. Zolang de dader niet tot een «begin
van uitvoering» is gekomen zal er natuurlijk circumstantial evidence
vereist zijn waaruit het opzet tot delictsvoltooiing moet kunnen blijken. In
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zoverre wijzen de hier aan het woord zijnde leden terecht op het grote
belang van CID-informatie. Dergelijke informatie zal duidelijk moeten
maken waar het opzet van de dader op gericht was. Is dergelijke infor–
matie beschikbaar, dan zal het wetsvoorstel ertoe leiden - zoals de leden
van de fractie van D66 opmerken - dat de politie kan ingrijpen om
verdere escalatie te voorkomen terwijl de daders aangehouden kunnen
worden ter fine van vervolging.

Wanneer de hier aan het woord zijnde leden de drugshandel nemen als
voorbeeld voor de toepassing van het voorgestelde algemene voorberei–
dingsartikel 46 wijs ik erop dat ik juist voor de drugshandel heb gekozen
voor toepassing van het reeds bestaande artikel 10a van de Opiumwet.
In dit opzicht wordt door dat artikel 46 geen nieuw bewijsprobleem
geïntroduceerd en worden de strafvorderlijke bevoegdheden niet
verschoven. Het is in ieder geval beslist niet de bedoeling, ik heb daarop
in de schriftelijke stukken al eerder gewezen (zie bijvoorbeeld de aan de
Tweede Kamer uitgebrachte memorie van antwoord, Kamerstukken II,
1991-1992, 22 268, p. 5) dat de politie artikel 46 van het Wetboek van
Strafrecht enkel vanuit pro-actief oogpunt gaat gebruiken.

De leden van SGP-fractie vernamen gaarne waarin de waarborgen
gelegen zijn tegen een al te lichtvaardige strafrechtelijke reactie. Deze
waarborgen zijn gelegen in de nauwkeurige omschrijving van de reeds
genoemde voorbereidingsmiddelen en de samengestelde inhoud van het
strafbaar opzet, waarvan bewijsbaar moet zijn dat het gericht is op het in
vereniging met een of meer anderen begaan van het feit, dat bovendien
nog een misdrijf van de zwaardere categorie moet zijn. De wetstekst eist
dat het gaat om een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving acht
jaar of meer gevangenisstraf is gesteld. Bovendien wordt de dader
algehele straffeloosheid bij gebleken vrijwillige terugtred geboden.

In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer gaf ik al aan dat
en waarom ik niet in staat ben cijfers te geven over het landelijk aantal
stukgemaakte zaken, niet in totaliteit en niet per delictscategorie (zie
vooral de pp. 26-27). Ik kan dus niet opgeven hoeveel bankovervallen de
laatste vier jaren in ons land exact moesten worden stuk gemaakt. De
leden van de SGP-fractie vroegen daarnaar. Er is aanleiding om het getal
van 150 stukgemaakte overvallen van de Nederlandse Vereniging van
Banken te beschouwen als minimum. Het gaat hier om «stukmakingen»
die in leder geval vaststaan omdat er rapport van is opgemaakt. Meestal
worden stukmakingen niet schriftelijk geboekstaafd. Er is nu eenmaal
geen strafvorderlijk vervolg.

De reden, waarom ik thans genoodzaakt ben tot een voorstel dat strekt
tot algemene strafbaarstelling van de voorbereidingsfase - de leden van
de SGP-fractie vroegen ook daar naar - is gelegen in wat sedert 1990
bekend is geworden over de toename van de georganiseerde crimina–
liteit Dergelijke gegevens waren in de jaren zeventig nog niet
beschikbaar, daargelaten of er toen al sprake was van een zo sterke
organisatiegraad in het criminele circuit.

Ik vertrouw aldus de vragen naar behoren te hebben beantwoord.

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