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Hoofdstuk 1

Inleiding

In het Wetboek van Strafrecht zijn maar weinig bepalingen aanwijsbaar die, nadat
jaren lang het bestaan ervan nauwelijks werd opgemerkt, in korte tijd zoveel
actualiteitswaarde hebben gekregen  als  art.   140  Sr:  Vaar de jaren zeventig  werd
de bepaling - met wisselend succes - slechts zeer sporadisch toegepast. Voor-
beelden zijn de vervolging van enkele bestuursleden van de Sociaal-Democratische
Bond kort na de invoering van het Wetboek van Strafrecht, de toepassing van het
tweede lid ten aanzien van verenigingen die zich bezig hielden met kansspelen, en
de vervolging van Soekarno en enkele andere leden van de onafhankelijkheidsbewe-
ging Partai Nasional Indonesia (PNI) in de jaren dertig.2 Ook in de literatuur heeft
art. 140 Sr lange tijd nauwelijks aandacht gekregen.
Voor  wat het eerste lid betreft keerde  in de jaren zeventig  het  tij. In verscheidene
uitleveringszaken werd de toepasbaarheid van het artikel aan de orde gesteld. Bij een
door Duitsland ingediend verzoek tot uitlevering van enkele leden van de Rote Armee
Fraktion bleek het feitencomplex naar Nederlands recht onder de delictsomschrijving
van art.  140 Sr gebracht te kunnen worden. Ook in een aantal andere uitleveringsza-
ken - valsemunterij, handel in verdovende middelen - werd middels art. 140 Sr
aan de voorwaarde van dubbele strafbaarheid voldaan.
In de jaren tachtig is het artikel als het ware 'herontdekt' nadat het met succes werd
toegepast bij de berechting van enkele malafide koppelbazen. Plaatsing van het artikel
in Titel V, misdrijven tegen de openbare orde, bleek geen beletsel te vormen de
bepaling ook toe te passen bij de bestrijding van fraude. Sedertdien wordt in strafza-
ken met grote regelmaat de telastelegging (mede) afgestemd op het eerste lid van art.

1 De huidige tekst van art. 140 Sr luidt als volgt:
1.    Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft

met gevangenisstraf van ten hoogste vijfjaren of geldboete van de vierde categorie.
2       Deelneming aan de voorlzetting van de werkzaamheid van een rechtspersoon die bij onherroepelij-

ke rechterlijke beslissing verboden is verklaard en deswege is ontbonden wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3       Ten aanzien van de oprichters ofbestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden
verhoogd, en kan een geldboete van de naast hogere categorie worden opgelegd.

2     Zie hierover J M van Bemmelen en W.F.C. van Hattum, Hand- en leerboek van het Nederlandse
strafrecht, decl Il, Bijzondere delicten. Arnhem 1954, p 95 e.v ; T.J Noyon, G.E. Langemeijer en
J. Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, Arnhem, aant. 3 bij art. 140 Sr
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140 Sr: Daarbij gaat het om een grote verscheidenheid van zaken, zoals handel in
verdovende middelen, illegaal gokken, het plegen van roofovervallen, fraude, mi-
lieudelicten, enz. Zelfs krakersgroeperingen die zich verzetten tegen uitzetting,
alsmede vredesactivisten zijn vervolgd op grond van art. 140 Sr.

De ruime aandacht die het artikel heden ten dage krijgt hangt samen met de toenemen-

de belangstelling voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Art. 140, eerste
lid Sr is namelijk de enige bepaling in het Wetboek van Strafrecht die daar specifiek
op is gericht. In het artikel wordt immers afzonderlijk strafbaar gesteld de deelneming
aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
Sinds de jaren tachtig wordt van overheidswege sterk de nadruk gelegd op de
noodzaak tot bestrijding van de (zware) georganiseerde misdaad. In het beleidsplan

'Samenleving en criminaliteit' had dit, naast debestrijding van dezogenaamde 'kleine
criminaliteit', de hoogste prioriteit. Gepleit  werd  voor een 'harde aanpak'.  In  het
beleidsplan werd opgemerkt dat de georganiseerde misdaad voor de Nederlandse

samenleving een grote bedreiging vormt, waartegen met spoed moet worden opgetre-
den.  Politie en justitie dienen 'alle zeilen bij te zetten' om te voorkomen dat Neder-
land een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor de georganiseerde misdaad en
deze de kans krijgt zich in de samenleving te wortelen. 4
Ook nadien is de aandacht sterk gericht gebleven op de bestrijding van de (zware)
georganiseerde misdaad. In het beleidsplan van het Openbaar Ministerie 1990-1995
'Strafrecht met beleid' is de aanbeveling gedaan de bestrijding van de zware geor-
ganiseerde misdaad onverminderd voort te zetten en waar nodig uit te bouwen.
Immers: 'Het gevaar is (...) niet denkbeeldig, dat criminele organisaties binnen een
of meer sectoren van onze maatschappij een blijvende machtspositie veroveren'.5
Wetsvoorstellen zijn ingediend die met een beroep op de noodzaak tot bestrijding van
de georganiseerde criminaliteit vargaande voorstellen bevatten welke afwijken van
bestaande en algemeen erkende uitgangspunten, zoals de strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingenendeuitbreidingvanbepaaldestrafprocessuelebevoegdhe-
den tot de zogenaamde 'pro-actieve' fase.
Met de in september 1992 aan de Tweede Kamer aangeboden beleidsnota 'De geor-
ganiseerde criminaliteit in Nederland. Dreigingsbeeld en plan van aanpak' en de
daarop volgende voortgangsrapportage wordt de kamer op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen inzake de zware, georganiseerde criminaliteit, alsmede van de
genomen en te nemen maatregelen.

Wat overigens onder '(zware), georganiseerde criminaliteit' moet worden verstaan
is niet steeds zonder meer duidelijk.6 Door Fijnaut is er op gewezen dat over deze
terminologie de grootste verwarring bestaat. Zo blijkt de term in Amerika betrekking
te hebben op drie onderscheiden vormen van misdaad. Allereerst kan het daarbij gaan
om misdaden, gepleegd doorberoepsmisdadigers, de 'beroepsmisdaad'. In de tweede

3    In 1992 zijn door Openbaar Ministerie en rechter in eerste aanleg 244 zaken afgedaan waarbij art.
140 lid 1 Sr een rol speelde. In 1993 is dit aantal gestegen tot 310. in het eerste kwartaal van 1994
zijn  171 art. 140-zaken afgedaan. Aldus: JUist, Special Georganiseerde misdaad, januari 1995, p. 24.

4     Samenleving en criminaliteit. Een beleidsplan voor de komende jaren,  18 995, nr. 2, p. 47.
5    Strafrecht met beleid, beleidsplan Openbaar Ministerie 1990-1995, p. 34 e.v.

6    Vgl. F. Bovenkerk, Hedendaags Kwaad. Criminologische opstellen, Amsterdam 1992.
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plaats kan de term betrekking hebben op criminele organisaties met een aantal

gemeenschappelijke kenmerken, namelijk een duurzamehierarchische organisatie met
een beperkt aantal kernleden, gericht op het behalen van winst uit illegale activiteiten
en eventueel bereid om met geweld of bedreiging dit doel te bereiken, bescherming
door corrupteoverheidsfunctionarissen, advocatenenzakenlui, enhet kunnenrekenen
op steun van specialisten, vooraanstaande figuren in het sociale leven e.d. In de derde

plaats wordt de term wel gebruikt voor een deel van de 'witte-boorden-criminaliteit',
waarbij overigens van een georganiseerde criminele groepering geen sprake hoeft
te zijn. Duidelijkheid over de term zelf bestaat dus niet.  Daar komt, aldus Fijnaut,
bovendien nog bij dat over de tweede betekenis geen eenstemmigheid bestaat.7

Volgens Van Duyne, Kouwenberg en Romeijn kan, vanwege de grote diversiteit in
misdaadorganisaties, een duidelijke definitie van 'georganiseerde criminaliteit' niet
worden gegeven. Naar hun mening 'miskennen definitiepogingen de wrijving die be-
staat tussen het begrippenapparaat van onze taal en de geschakeerde en bonte
werkelijkheid  van het dagelijks leven'.  Het gaat veeleer om de vraag:  'Hoe  gaan
ondernemende misdadigers te werk om vanuit de door hen gevormde onderneming
op de door hen bestreken markten winstgevend handel te drijven?'.8

Het formuleren van een algemene omschrijving heeft dan ook tot het bezwaar geleid,
dat daarmee onvoldoende duidelijk wordt aangegeven wanneer een samenwerkings-
verband zich zodanig heeft verdicht dat van een misdaadorganisatie kan worden
gesproken. Samenwerkingsverbanden kunnen zich in de praktijk immers in allerlei
gradaties voordoen. Om te kunnen bepalen wanneer de activiteiten van een samenwer-
kingsverband vallen onder het verschijnsel 'georganiseerde misdaad',   zou   een
algemene omschrijving onvoldoende houvast bieden.
Omdat het geven van een definitie eenprecaire aangelegenheid is, wordt vaak gebruik
gemaakt van een beschrijving van een aantal specifieke, kenmerkende eigenschappen
van een criminele organisatie.9 Wordt aan een aantal van die kenmerken voldaan,

7 C.J.C.F. Fijnaut, Georganiseerdemisdaad:eenvergelijkingtussen deVerenigde Statenen West-Europa,
in: C.J.C.F. Fijnaut (red.), Georganiseerde misdaad en strafrechtelijk politiebeleid, Lochem  1989, p
110 e.v.

8     P.C. van Duyne, RF. Kouwenberg en G. Romeijn, Misdaadondernemingen. Ondememende misdadigers
in Nederland, WODC-rapport Onderzoek en beleid, 103, Arnhem 1990, p. 9 e.v. Ook door de
Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden (Commissie-Van Trita) is geen definitie gegevenvan
'zware, georganiseerde criminaliteit', omdat eenduidigheid dienaangaande ontbrcekt. Wei achtte de

Werkgroep het noodzakelijk het begrip nader te omschrijven en een beter kwalitatief beeld te krijgen
van aard en ernst van de zware, georganiseerde criminaliteit. Rapport 'Opsporing gezocht', bijl. hand.
II,   1994-1995,23  945,  nrs.  1  e.v.  Door  de parlementaire enquetecommissie (onder voorzitterschap
van Van Traa) wordt onder meer getracht aard, omvang en ernst van de georganiseerde criminaliteit
in kaart te brengen.

9 Daarbij wordt wei aansluiting gezocht bij de in Duitsland door een door de Ministeries van Justitie
en Binnenlandsc Zaken ingestelde Werkgroep gegeven omschrijving van georganiseerde criminaliteit.
Hetgaatdaarbij omeen'von Gewinn- oderMachtstreben bestimmte planmaBige Begehung von Strafta-
ten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei
Beteiligte auf langere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig a) unter Verwendung gewerblicher oder
geschaftsahnlicher Strukturen, b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschuchterung
geeigneter Mittel oder c) unter EinfluBnahme auf Politik, Medien, Offentliche Verwaltung, Justiz und
Wirtschaft zusammenwirken'; ontleend aan de bijdrage van Kruse in: W. Gropp, Besondere Ermittlung-
smaBnahmen zur Bekanipfung der Organisierten Kriminalitat Freiburg im Breisgau  1993, p.  114. Zie
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dan zal van een misdaadorganisatie gesproken kunnen worden. Aan de hand van een
dergelijke lijst kan worden onderscheiden in de verschillende gradaties waarin een
samenwerkingsverband zich kan manifesteren. Bovendien kan door aanpassing van
de lijst worden ingespeeld op de voortdurende ontwikkelingen die zich op het terrein
van de georganiseerde misdaad voordoen.
Door de CRI wordt ter bepaling van de organisatiegraad van een criminele groepering
gebruik gemaakt van een achttal criteria: hierarchische structuur, het bestaan van een
intern sanctiesysteem, langdurige samenwerking tussen de leden, het plegen van meer
dan tan vorm van ernstige delicten, het witwassen van opbrengsten uit criminele
activiteiten, gebruik van dekmantelfirma's, corruptie en fysiek geweld binnen het
criminele milieu. Wordt aan zes van de acht criteria voldaan, dan is de groepering
'hoog  georganiseerd'. 10

Ook in de reeds genoemde beleidsnota'De georganiseerde criminaliteit in Nederland'
zijn door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een aantal kenmerken van
georganiseerde misdaad genoemd, te weten: de organisatie legt zich in hoofdzaak,
althans in aanmerkelijke mate toe op het verkrijgen van inkomsten uit verschillende
en al naar gelang de winstkansen snel wisselende vormen van criminaliteit; er is een
meerjarig werkverband met hierarchische verhoudingen; het werkverband bedient
zich van een intern beloningssysteem en waar nodig van sancties als geweldplegingen
en liquidaties; de inkomsten van criminele activiteiten worden door een legale poot
van de organisatie geinvesteerd in onroerende goederen en legale bedrijven (witwas-
sen); samenwerking met financiele, fiscale en juridische deskundigen en legale
bedrijven, zoals banken, aannemersbedrijven en handelsfirma's; er worden pogingen
ondernomen tot het leggen van corrumperende contacten met overheidsfunctionaris-
sen.

11

Uithet voorgaande blijktdat een duidelijkeomschrijving vanhetgeenonder'georgani-
seerde criminaliteit' wordt verstaan vooralsnog niet kan worden gegeven. Veeleer
wordt steun gezocht bij een omschrijving van een aantal kenmerkende eigenschappen.

ook: P.C. van Duyne, Risico's van grensoverschrijdende misdaad in een open Europg Justitiele
Verkenningen, 1993, nr. 1, p 111-112, die, aansluiting zoekend bij deze omschrijving, onder 'mis-
daadonderneming' verstaat 'het planmatig plegen van misdrijven teneinde winst te maken of macht
te verwerven, welke misdrijven ieder voor zich dan weI te zamen van een aanmerkelijke ernst zijn
en uitgevoerd worden door twee of meer personcn in langdurige samenwerking, gekenmerktdoor een
verdeling van arbeid en waarbij gewerkt wordt onder de dekmantel van wettige bedrijven, met
toepassing van (dreiging met) geweld dan weI met misbruik van politieke of publieke invloed'.  Een
samenwerkingsverband van twee personen is naar zijn mening derhalve al voldoende.

10   Jaarverslag CRI 1993. Zie ook: B. van Baarle, Meer kansen voor aanpak georganiseerde misdaad,
APB 1990, p. 133 e v Eigenschappen van een criminele organisatie zijn: er is sprake van een groep
criminelen die, afhankelijkvan de te plegen activiteiten, een wisselende samenstelling heeft; er worden
verschillende criminele activiteiten ontwikkeld; na winst en tijdsverloop vinden ook 'grijze' en legale
activiteiten plaats; de organisatie is ondoorzichtig, financieel onafhankelijk en heeft een interne
hierarchische structuur; er is sprake van interne machtsverhoudingen (sanctiesysteem); de 'grote jon-
gens' blijven buiten spel; er is sprake van een toenemend internationaal karakter. Indien aaneen aantal
van deze kenmerken wordt voldaan, is er sprake van een criminele organisatie.

11 Nota'Degeorganiseerdecriminaliteit inNederland. Dreigingsbeelden plan van aanpak, Il, 1992-1993,
22 838, nr. 2, p  3. Door Van den Eshof en Vegter is er op gewezen dat een belangrijke doelstelling
bij deze inventarisaties betreft het stellen van prioriteiten bij de aanpak van criminele groeperingen;
P. van den Eshof en D. Vegter, Georganiscerde twijfel?, TvP  1994, p.  12.
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Voldoet een samenwerkingsverband aan een aantal van die eigenschappen, dan komt
(naast de door de organisatie gepleegde delicten) het eerste lid van art. 140 Sr in
beeld. Vanuit politioneel en justitieel oogpunt blijkt de bepaling een aantal aantrekke-
lijke kanten te bezitten. Zo hoeft niet te worden afgewacht tot een concreet delict is
gepleegd. Opsporingsactiviteiten kunnen ook plaatsvinden in de voorbereidende fase,
de fase welke aan het plegen van (concrete) misdrijven voorafgaat. Bovendien is het
leveren van een bijdrage aan de verwezenlijking van een concreet, door de organisatie
beoogd delict niet noodzakelijk. Eenieder die betrokken is bij de (misdadige)
werkzaamheden van de organisatie kan als deelnemer worden aangemerkt, ook al
heeft men het beoogde misdrijf niet zelf gepleegd, noch daaraan in de zin van art.
47 e.v. Sr deelgenomen. In dit opzicht biedt de delictsomschrijving ruime moge-
lijkheden.

Het eerste lid van art. 140 Sr is echter niet beperkt tot bovengenoemde gevallen van
(zware) georganiseerde criminaliteit.12 De wettelijke formulering van art. 140 Sr
laat ruimte open de bepaling ook te gebruiken in situaties waarbij van 'zware, georga-
niseerde criminaliteit' in bovenbedoelde zin geen sprake is. Ook organisaties die niet
aan de genoemde kenmerken voldoen, kunnen onderhet bereik van art.  140 Sr vallen.
Zo kan een gestructureerd samenwerkingsverband van personen gericht zijn op het
gedurende enige tijd plegen van misdrijven, zonder dat daarbij sprake is van snel
wisselende vormen van criminaliteit, een meerjarig werkverband met hierarchische
verhoudingen, interne sanctiesystemen, investering  in de 'bovenwereld', pogingen
tot het leggen van corrumperende contacten, gebruik van dekmantelfirma's, enz. 13

Ook in dit geval kan sprake zijn van een 'organisatie' die 'het plegen van misdrijven
tot 00gmerk heeft'. Bovendien hoeft een samenwerkingsverband in de zin van art.
140 Sr niet gericht te zijn op het verkrijgen van inkomsten en het maken van winst
uit criminele activiteiten. Het woord 'misdrijven' omvat alle misdrijven, derhalve

ook vernieling, brandstichting, openlijke geweldpleging, mishandeling, enz. Zo is
art. 140 Sr al meerdere malen met succes toegepast tegen leden van actiegroepen die
in georganiseerd verband vernielingen aanrichtten.
De bepaling blijkt ook te worden gebruikt tegen leden van organisaties die wel
gedurende enige tijd misdrijven plegen, doch waarvan niet gezegd kan worden dat
de feitelijke werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak daarop zijn gericht. De
formulering van art. 140 Sr is zelfs zo ruim dat de vraag is gerezen of ook een
66nmalig feitelijk gebeuren, gepaard gaande met het plegen van meerdere misdrijven
(bijvoorbeeld het met het plegen van vernielingen, brandstichting, mishandeling
gepaard gaand verzet van een krakersgroepering tegen uitzetting), onder het bereik
van de strafbepaling valt.

12     Uit een inventarisatie van art. 140 Sr-zaken blijkt dat deze bepaling niet alleen wordt gebruikt bij de
aanpak van georganiseerde criminaliteit, maar ook in situaties die niet direct hiermee geassocieerd
kunnen worden, zoals graffiti en flessentrekkerij; aldus: Juist, Special Georganiseerde misdaad, januari
1995, p. 4.

13    Zo is er door de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden op gewezen dat 'de indicatoren (...)
geent (lijken) op het traditionele beeld van maffia-achtige organisaties, terwijl recent onderzoeken

wijzen op een meer diffuus beeld van criminele organisaties, waarbij niet altijd sprake is van een
strakke hierarchische structuur of interne disciplinering'; rapport 'Opsporing gezocht', bijl. hand. II,
1994-1995, 23 945, nr. 2, p. 14.
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De ruime bewoording van de bepaling heeft zelfs de vraag opgeroepen of het artikel
wel voldoet aan het uit art.  1  Sr af te leiden 'Bestimmtheitsgebot': heeft de wetgever
hier eigenlijk wel op voldoende duidelijke wijze aangegeven wat precies strafbaar
wordt gesteld, zodat de burger zijn gedrag daarop kan afstemmen?

Gezien de ruime formulering blijkt de bepaling aanleiding te geven tot tal van vragen.
Waar liggen de grenzen van art. 140 Sr, hoe ver strekt het bereik van deze bepaling
zich uit? De omstandigheid dat het artikel ook betrekking heeft op voorbereidende
activiteiten en zich mede uitstrekt tot diegenen die niet zelf het door de organisatie

beoogde delict hebben gepleegd, maakt een duidelijke afgrenzing noodzakelijk. Om
deze grens te bepalen rijzen vragen als: wat is het oorspronkelijke doel van de
bepaling, aan welke eisen dient het samenwerkingsverband eigenlijk te voldoen wil
er sprake zijn van een organisatie; wanneer kan van 'oogmerk' worden gesproken;
dient er sprake te zijn van een langdurig plegen van misdrijven, of valt ook een orga-
nisatie die slechts gedurende 66n of enkele dagen misdrijven pleegt onder het bereik
van de strafbepaling; is het voor art. 140 Sr van belang welke plaats het plegen van
misdrijven inneemt binnen de totale bedrijfsactiviteiten, enz. Maar ook de in de wet
omschreven gedraging roept vragen op: wanneer kan van deelneming worden
gesproken? Welke mate van betrokkenheid bij de activiteiten van de organisatie is
daarvoor noodzakelijk? En om welke activiteiten gaat het daarbij:  gaat het alleen om
betrokkenheid bij de misdadige of ook bij de niet-illegale werkzaamheden van de
organisatie?

Het tweede lid van art. 140 Sr vormt in de huidige redactie een 'vreemde eend in
de bijt'. Strafbaar is gesteld de deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid
van een rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is ver-
klaard en deswege is ontbonden. Het gaat hier om rechtspersonen die door de burger-
lijke rechter wegens werkzaamheden die in strijd zijn met de openbare orde zijn
verboden verklaard en ontbonden, doch waarvan de werkzaamheden desondanks
worden voortgezet. Het artikel heeft daarmee het karakter van het negeren van een
rechterlijke beslissing waardoor de vraag rijst of het niet veeleer zou thuishoren in
Titel VI, misdrijven tegen het openbaar gezag.

In deze studie staat een materieelrechtelijk onderzoek naar strekking en bereik van
art. 140 Sr centraal. Getracht zal worden inzicht te krijgen in de doelstelling en
reikwijdte van deze bepaling. Daarbij zal niet alleen aandacht worden besteed aan
de huidige betekenis van de onderscheiden delictsbestanddelen, doch ook aan de vraag
of wijziging al dan niet wenselijk is.  Voor wat betreft het eerste lid van art.  140 Sr
zijn zowel van overheidswege als in de literatuur voorstellen gedaan om het bereik
van de bepaling uit te breiden of juist in te perken. Enerzijds zou de bepaling in de

huidige vorm onvoldoende mogelijkheden bieden om met name de leidinggevende
personen in misdaadorganisaties, de peI:sonen achter de schermen, aan te kunnen

pakken. Anderzijds ondervindt het ruime bereik van de bepaling - er hoeven nog
geen misdrijven te zijn gepleegd, noch hoeft men betrokken te zijn geweest bij de
totstandkoming van een bepaald, concreet delict  - veel weerstand. Door de strafbaar-
stelling van voorbereidende activiteiten kan men immers eerder als verdachte worden
aangemerkt en kunnen strafvorderlijke bevoegdheden worden aangewend nog v66rdat
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het misdrij f is gepleegd of een strafbare poging daartoe is ondernomen. Dit roept de
noodzaak op te zoeken naar de grenzen van art. 140 Sr.

In hoofdstuk 2 zal in het kort de totstandkoming van art. 140 Sr worden geschetst.
Daarbij wordt als vertrekpunt genomen de invoering van de bepaling in het Wetboek
van Strafrecht van 1886. Voor zover de aan art. 140 Sr ten grondslag liggende
bepalingen van de Code P6nal 1810 voor het verkrijgen van inzicht in ratio en bereik
van art. 140 Sr van belang kunnen zijn, zullen deze zowel in hoofdstuk 2 als bij de
afzonderlijke onderdelen ter sprake komen.
In hoofdstuk 3 wordt getracht inzicht te krijgen in de betekenis van het eerste lid van
art. 140 Sr. Gezocht wordt naar de ratio van deze bepaling: wat kan de reden zijn
geweest om deelneming aan een organisatie in de zin van art. 140 Sr als een
afzonderlijk misdrijf tegen de openbare orde strafbaar te stellen? Teneinde inzicht
te verkrijgen in het huidige bereik van de bepaling zal vervolgens worden bezien
welke interpretatie door jurisprudentie en literatuur aan de onderscheiden delictsbe-
standdelen wordt gegeven.
Afzonderlijk aandacht zal worden besteed aan enkele strafprocessuele aspecten, zoals
de ruime mogelijkheid tot toepassing van dwangmiddelen en de telastelegging van
art.  140 Sr. Een afzonderlijk probleem vormt de vraag of aan de in art. 6 EVRM
neergelegde eis van rechterlijke onpartijdigheid wordt voldaan, indien door de rechter
wordt bewezenverklaard dat het samenwerkingsverband bestaat uit bepaalde, met
name genoemde personen, en een latere strafzaak ter zake van deelneming aan
diezelfde organisatie tegen een van die personen plaatsvindt ten overstaan van
diezelfde rechter.
Tot slot zal worden ingegaan op de vraag of deelneming aan de organisatie door het
plegen van een door die organisatie beoogd misdrijf eendaadse dan wel meerdaadse
samenloop oplevert, en of gesproken kan worden van hetzelfde feit in de zin van art.
68 Sr indien wordt deelgenomen aan een organisatie door het plegen van een bepaald
misdrij f.
Vervolgens zal in hoofdstuk 4 aandacht worden besteed aan enkele grensoverschrij-
dende aspecten bij art. 140 eerste lid Sr. Zijn de teden van een organisatie die hun
activiteiten niet beperken tot Nederlands grondgebied in Nederland vervolgbaar? Zo
kan een organisatie die voornamelijk in Nederland actief is, haar werkzaamheden
mede uitstrekken tot het buitenland. Maar ook is mogelijk dat een organisatie
hoofdzakelijk in het buitenland actief is en incidenteel op Nederlands grondgebied
misdrijven pleegt.
In hoofdstuk 5 komt het tweede lid van art. 140 Sr ter sprake. Achtereenvolgens
zullen de onderscheiden bestanddelen van de bepaling worden besproken. Ook zal
aandacht worden besteed aan de samenloop van deze bepaling met andere delicten.
De mogelijkheid bestaat immers dat de voortzetting van de werkzaamheid van de
verbodenverklaarde en ontbonden rechtspersoon bestaat uit het plegen van delicten.
Voorts kunnen zich problemen voordoen indien bijvoorbeeld de verdachte reeds ter
zake van een door hem in het kader van de voortzetting van de activiteiten gepleegd
delict is veroordeeld, en hij vervolgens op grond van art.  140 lid 2 Sr opnieuw wordt
vervolgd.
Een afzonderlijk probleem vormen ookhier de grensoverschrijdende werkzaamheden.
Zo rijst de vraag of het in het buitenland voortzetten van werkzaamheden van een
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in Nederland verboden verklaarde en ontbonden organisatie met succes in Nederland
kan worden vervolgd en berecht.
Tot slot zal worden getracht een antwoord te geven op de vraag of, gezien het feit
dat in veel gevallen de gedraging ook onder het bereik van het eerste lid van art.  140
Sr kan worden gebracht, handhaving van het tweede lid nodig en wenselijk is.
In het zesde hoofdstuk wordt het eigen, specifieke karakter van art. 140 Sr nader
onderzocht. Daarbij wordt zowel ingegaanop het voorbereidend aspect- debepaling
strekt zich ook uit tot voorbereidingshandelingen - als op hetcollectiefaspect- een
directe relatie tussen deelnemingsgedraging en de verwezenlijking van een concreet
delict is niet vereist. Getracht wordt dit bijzondere karakter van art. 140 Sr nader
te belichten aan de hand van een vergelijking met enkele andere strafbepalingen.
Aldus kan een beter zicht worden verkregen op de eigen plaats die art. 140 Sr in het
Wetboek inneemt.
In dit hoofdstuk komen tevens enkele bepalingen aan de orde waarbij met het oog
op de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit de strafrechtelijke aansprake-
lijkheid wordt verruimd. Aan de hand van de eerder verkregen resultaten zal worden
nagegaan of art.  140 Sr in dit opzicht een rol zou kunnen spelen, dan wel of de aan
deze verruiming ten grondslag liggende redengeving aanwijzingen bevat dat art. 140
Sr fundamenteel te kort zou schieten.
Ook in andere landen heeft het participeren in een samenwerkingsverband geleid tot
een verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. In het zevende hoofdstuk
zal voor een beter begrip van het eerste lid van art. 140 Sr een aantal van deze
voorzieningen nader worden bekeken. Nagegaan wordt onder meer of daarbij voor
art. 140 Sr herkenbare problemen rijzen. Getracht wordt met de verkregen resultaten
enige verdieping te krijgen in de problemen die zich bij deze bepaling kunnen
voordoen.

In het laatste hoofdstuk komt de vraag aan de orde of wijziging van art. 140 Sr
wenselijk is. Van verschillende zijden is de vraag opgeworpen of de bepaling gezien
het verstrekkend karakter in de huidige vorm gehandhaafd dient te blijven, dan wel
of en, zo ja, op welke wijze de bestanddelen restrictief geinterpreteerd zouden moeten
worden. Anderzijds is aangevoerd dat de bepaling onvoldoende mogelijkheden zou
bieden  bij de strafrechtelijke bestrijding van misdaadorganisaties.   Door de gestelde
eisen zouden aanzienlijke bewijsproblemen kunnen rijzen. Getracht zal worden een
antwoord te geven op de vraag of wijziging van art.  140 Sr inderdaad wenselijk is.
Tot slot zal worden bezien of art. 140 Sr een centrale rol zou kunnen spelen bij
voorstellen tot uitbreiding van bevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke aanpak
van misdaadorganisaties. Daarmee zou wellicht voorkomen kunnen worden dat
genoemde voorstellen zo ruim worden geformuleerd, dat zij ook gebruikt zouden
kunnen worden voor een ander doel dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn gegeven.
Het  manuscript is afgesloten  op 28 februari  1995.
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Hoofdstuk 2

De totstandkoming van art. 140 Sr

2.1    De wetgeving van 1886

Art. 140 Sr vindt zijn oorsprong in twee afzonderlijke strafbepalingen: enerzijds in
de art. 265 e.v. van de Code P6nal (1810)1 (art. 140, eerste lid SO, anderzijds in
art. 4 van de Wet Vereeniging en Vergadering2 (art. 140, tweede lid SO. Laatstge-
noemde wet was een uitvloeisel van het in art. 10 van de Grondwet van 1848
opgenomen recht van vereniging en vergadering. In art.  10 GW werd niet alleen het
recht op vereniging en vergadering uitdrukkelijk erkend; de bepaling alsmede het
vijfde additionele artikel van de Grondwet schreven tevens voor dat de uitoefening
van dit recht in het belang van de openbare orde door de wet geregeld en beperkt
diende te worden. Aldus geschiedde bij de Wet van 1855.3
Art. 2 WVV bepaalde dat iedere vereniging, strijdig met de openbare orde, verboden
was. In art. 3 WVV werd dit nader uitgewerkt: indien een vereniging tot doel had:
'1) ongehoorzaamheid aan of overtreding van de wet of eene wettelijke verordening;
2) aanranding of bederf der goede zeden; 3) stoornis in de uitoefening der regten,
van wie het ook zij', werd zij geacht met de openbare orde strijdig te zijn. Art. 4
WVV behelsde een strafbepaling voor de deelnemers aan dergelijke verenigingen:
deelneming aan een verboden vereniging, 'voor zoover die niet reeds door de strafwet
is  beteugeld', werd gestraft met gevangenisstraf van drie dagen  tot twee maanden
en een boete van vijf tot honderd gulden. Voor de oprichters en bestuurders van de
vereniging gold een zwaarder strafminimum en -maximum: gevangenisstraf van een
tot zes maanden en geldboete van vijftig tot tweehonderd gulden. Het verboden
karakter van de vereniging diende in de afzonderlijke strafprocedures tegen de
deelnemers vastgesteld te worden.
Met het opnemen van de zinsnede 'voor zoover die niet reeds door de strafwet is
beteugeld' wilde de wetgever er geen misverstand over laten bestaan dat de straf-
bepaling in art. 4 WVV niet van invloed was op hetgeen reeds in de strafwet was

1 Reeds in 1893 zijn de artt. 265 e.v. CP ingrijpend gewijzigd. Voorzover niet van het tegendeel blijkt,
wordt in het navolgende bij verwijzing naar de artt. 265 e.v. CP gedoeld op de bepalingen zoals deze
luidden v66r de wetswijziging van  1893.

2        Wet van 22 april  1855 tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging en verga-
dering, Stb. 32.

3        Zie over deze wet m n. L.J. Rietberg, Het Recht van Vereeniging en Vergadering in hetNederlandsche
Staatsrecht, Utrecht  1893; N.A.M.  van Aken, Verboden vereenigingen, Leiden   1895.
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geregeld.4 Met de verwijzing naar de strafwet werd met name gedoeld op de straf-

baarstelling van de 'association de malfaiteurs' in de artt. 265-268 CP. Op grond van
art. 265 CP werd 'toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les prop-
riatts' aangemerkt als 'un crime contre la paix publique'. Daarvan was reeds sprake
bij 'le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs
chefs ou commandants, ou de conventions tendant A rendre compte ou a faire distribu-
tion ou partage du produit des m6faits' (art. 266 CP). Het enkele feit dat een
'verbintenis van kwaaddoenders' (aldus de Nederlandse tekst) was ontstaan, was al
voldoende om bepaalde, met name genoemde deelnemerss strafrechtelijk aansprakelijk
te kunnen stellen; strafbare feiten hoefden daarvoor (nog) niet gepleegd te zijn.

In 1870 werd de 'Staatscommissie voor de Zamenstelling van een Wetboek van
Strafregt' ingesteld (kortheidshalve - naar haar voorzitter - de Commissie-De Wal
genoemd).6 De Commissie had tot taak 'de zamenstelling van een Wetboek van Straf-
regt' en 'tot dat einde de noodige voorstellen te doen in den vorm van wetten met
daarbij behoorende memorien van toelichting'.
De Commissie streefde ernaar zoveel mogelijk strafbepalingen uit bijzondere
wetgevingen (met uitzondering van de zogenaamde 'Fiscalfdle') in het nieuwe
Wetboek op te nemen. Daarmee zou niet alleen het meest recht worden gedaan aan

de codificatiegedachte, maar kon tevens van de gelegenheid gebruik worden gemaakt
de verschillende strafbepalingen voor wat betreft de strafsoort en de strafmaat
onderling met elkaar in overeenstemming te brengen en, zo nodig, te vereenvoudi-
gen.7
Aldus kwam ook art. 4 WVV ter sprake. Aanvankelijk werd besloten deze bepaling
als volgt in het Wetboek op te nemen: 'Het lidmaatschap eener bij de wet verboden

vereeniging is strafbaar met  . . . ' .I n d e artt.  2 e n 3 van de Wet van 1855, welke wet
verder goeddeels gehandhaafd diende te blijven, werd aangegeven in welke gevallen
sprake zou zijn van een verboden vereniging. Met de in art. 4 WVV opgenomen
verwijzing naar de strafwet ('voor zoover die niet reeds door de strafwet is beteu-
geld') werd gedoeld op de samenzwering tot hoogverraad en de 'vereniging van
boosdoeners'.  Door de Commissie werd vervolgens besloten de 'vereeniging  van
boosdoeners' afzonderlijk strafbaar te stellen:
Tijdens de 39e Commissievergadering kwam dit besluit echter op losse schroeven
te staan: Voorzitter De Wal opende de discussie over de wijze waarop de 'veree-
niging tot het plegen van misdrijven' strafbaar moest worden gesteld door te wijzen
op een drietal mogelijkheden: a) de 'association de malfaiteurs' als een delicmm sui

4    MvT, bijl. hand. 11, 1854-1855, IX.3, p. 64. Zie ook Van Aken, Verboden vereenigingen, a.w.
5     De strafrechtelijk aansprakelijke personen werden aangewezen in de artt. 267 en 268 CP. Gesproken

werd van 'les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de

ces bandes' (art. 267 CP) en van 'tous autres individus chargds d'un service quelconque dans ces
bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes, ou a leurs divisions, des
armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de rtunion' (art. 268 CP).

6    Zie voor de beraadslagingen de Notulen van de Commissie De Wai met bijlagen, uitgegeven door
de vakgroep Strafrecht en Criminologie, Katholieke Hogeschool Tilburg, 1976.

7   Notulen I, p. 178-180.
8    Notulen I, p. 180. Zie ook bolage 18, sub ll.
9      Zie ook bijlage 41, sub  1.
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generis, zoals in de Code Ptnal was geschied; b) de vereniging tot bepaalde mis-
drijven als verzwarende omstandigheid van die misdrijven; c) de vereniging tot het
plegen van misdrijven speelt alleen een rol in die gevallen waarbij in de wet uitdruk-
kelijk van een pluraliteit van daders sprake is.'0 Een der Commissiele(len, Fran ois,
wenste op grond van zijns inziens onoverkomelijke bewijsproblemen terug te komen
op het eerder genomen besluit om de 'vereeniging van boosdoenders' strafbaar te
stellen: 1 Modderman sloot zich  bij  hem aan, omdat hij  het nut  van een dergelijke

afzonderlijke strafbaarstelling sterk in twijfel trok. Indien nog niet tot het plegen van
misdrijven is overgegaan, zou de strafbaarstelling van deelneming aan een bij de wet
verboden vereniging van toepassing zijn. Werden wel misdrijven gepleegd, dan zou
men daaraan zelf schuldig zijn; de vereniging zou in dat geval als een strafverzwa-
rendeomstandigheid kunnen worden aangemerkt. De overige leden- De Pinto, Pols
en De Wal - wensten echter niet op het eerder genomen besluit terug te komen.
Naar hun mening was de 'vereeniging van boosdoeners' 'slechts een gequalificeerd
geval  (...)  van  art.  4  der  wet  van  1855', een 'afzonderlijke strafbepaling  voor
bijzonder ernstige gevallen'; bewijsproblemen zouden geen reden kunnen zijn om
strafbaarheid uit te sluiten. Uiteindelijk werd de vraag of de 'vereeniging van boos-
doeners' afzonderlijk strafbaar gesteld moest worden in stemming gebracht. Met drie
tegen twee stemmen werd het eerder genomen, daartoe strekkende besluit gehandhaafd
en werd besloten de strafbepaling op te nemen bij de misdrijven tegen de openbare
orde.12

In de conceptredactie werd de strafbaarstelling van de 'vereeniging van boosdoeners'
en van de deelneming aan een bij de wet verboden vereniging aanvankelijk in twee
afzonderlijke bepalingen geformuleerd. Art. 7 stelde strafbaar de 'deelneming aan
eene vereeniging die zich ten doel stelt het plegen van onderscheidene afzonderlijke
en nog onbepaalde misdrijven, waardoor de veiligheid van personen en goederen
wordt aangerand (...)'.  In art.  8 werd strafbaar gesteld de 'deelneming aan eene bij
de wet uitdrukkelijk verboden vereeniging (...) ten aanzien der oprigters of bestuur-
ders met  (...), ten aanzien der overige deelgenoten met (...)'.13 Op voorstel van Pols
werd het woord 'uitdrukkelijk' uit laatstgenoemde strafbepaling geschrapt. Het zou
te veel de indruk wekken dat de vereniging in concreto verboden moet zijn.14 Ook
de redactie van art. 7 werd gewijzigd. Op voorstel van Modderman werden de
woorden 'zich ten doel stelt' vervangen door'tot oogmerk heeft' en werd de zinsnede
'onderscheidene afzonderlijke en nog onbepaalde' geschrapt als zijnde overbodig:
'Misverstand is onmogelijk, daar de eisch dat de misdrijven bepaald zijn, niet gedaan
wordt'.15
Met het oog op art.  4 WVV werden beide bepalingen samengevoegd tot 66n strafbepa-
ling; in art. 8 diende dan te worden gesproken van een 'andere' bij de wet verboden
vereniging. De uit art. 4 WVV stammende strafverzwaring voor oprichters en be-
stuurders werd in een afzonderlijk artikellid opgenomen, waardoor deze strafver-

10     Hieruit kan worden afgeleid dat geen duidelijk belang werd gehecht aan de vraag of dc vereniging
al dan niet tot het plegen van misdrijven is overgegaan.

11   Later zal ook zijn opvolger Loke het nut van het artikel in twijfel trekken! Zie notulen Il, p. 244.
12  Notulen I, p. 368-370.
13  Bijlage 78.
14  Bijlage 788.
15  Bijlage 78d.
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zwaring ook toepasselijk werd op de vereniging die het plegen van misdrijven tot oog-
merk  heeft. 16
In de Commissie is verder nauwelijks meer inhoudelijk over het artikel gesproken.
Alleen in de 118e vergadering  kwam de plaats van deelneming aan een (andere)  bij
de wet verboden vereniging nog ter sprake. Volgens Modderman hoorde deze
bepaling in feite niet thuis bij de misdrijven maar bij de overtredingen omdat het hier
zou handelen om een puur 'wets'delict: een gedraging  'die (...) eerst onrecht wordt
door de wet, waarvan ons het onrechtvaardige alleen uit de wet bekend kan zijn'. 17

De overige leden wensten de bepaling echter bij de misdrijven te handhaven; naar
hun mening moest deelneming aan een verboden vereniging wel degelijk worden
beschouwd als een rechtsdelict: het gaat daarbij om een vereniging in strijd met de
openbare orde 'en van de door de wet als strijdig met de openbare orde gekenmerkte
feiten kent ieder ook zonder de wet  wel de onregtmatigheid'. w
In het oorspronkelijk regeringsontwerp (art. 149) luidde de strafbepaling als volgt:
' Deelneming  aan eene vereeniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven
waardoor de veiligheid van personen of goederen wordt aangerand, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Deelneming aan eene andere bij de wet verboden vereeniging wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden.
Ten aanzien der oprigters of bestuurders kunnen deze straffen met een derde worden
verhoogd'.
De Memorie van Toelichting bij de bepaling was, ondanks het verstrekkend karakter
van met name het eerste lid, uiterst summier. Van de reden waarom het plegen van
misdrijven (of een poging daartoe) niet wordt afgewacht, doch reeds het bestaan van
een vereniging die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft voldoende is, ontbrak
iedere verantwoording. Evenmin werd aandacht besteed aan de ruime kring norma-
dressanten van het eerste lid van art. 149 ORO: strafbaar zijn al diegenen die aan
de vereniging deelnemen, ongeacht ieders aandeel in de uiteindelijke verwezenlijking
van de beoogde misdrijven. In de Toelichting werd volstaan met een korte en bondige
verwijzing naar art. 4 van de Wet van 1855 en art. 265 CP. De bepaling werd gezien
als een vervanging van het algemeen verbod van art. 4 WVV: 'Art. 149 vervangt
art. 4 der wet van 22 April  1855 (...), waar strafbaar wordt gesteld "de deelneming
aan een verboden vereeniging voorzoover die niet reeds door de strafwet is beteu-
geld'. Die wetsbepaling bevat alzoo een algemeen verbod tegen het deelnemen aan
verboden vereenigingen en bovendien eene verwijzing naar bijzondere gevallen van
zwaarderen aard, in het wetboek van strafregt voorzien. Art. 149 blijft aan deze
opvatting getrouw'.  Met de verwijzing naar bijzondere gevallen van zwaardere aard
werd met name gedoeld op de strafbaarstelling van samenspanning, voor zover dit
het karakter van een vereniging heeft aangenomen, en het uit art. 265 e.v. CP
stammende eerste lid van art.  149 O.R.0.: de 'association de malfaiteurs envers les
personnes ou les proprittts' of, aldus de Memorie van Toelichting, 'juisteruitgedrukt

16  Notulen II, p. 244-245; bijlage 72.
17  Bijlagen 10, p. 10-11, sub 2.
18  Notulen Ill, p 374-375; zie ook notulen IV, p. 368.
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door: 'eene vereeniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven waardoor
de  veiligheid van personen of goederen wordt aangerand'. 19

De voorgestelde bepaling ondervond in de Kamer weinig weerstand. Alleen de na
de term 'misdrijven' opgenomen toevoeging 'waardoor de veiligheid van personen
of goederen wordt aangerand' leidde tot problemen: men vroeg zich af welke
misdrijven hiermee uiteindelijk werden bedoeld. Ging het daarbij om het in gevaar
brengen van de algemene veiligheid van personen of goederen, dan wel ook van de
veiligheid van personen en goederen in het bijzonde,9 En wanneer zou van een
'aanranding' gesprokenkunnen worden? Teneinde deze onduidelijkheidweg te nemen
werd op voorstel van de Commissie van Rapporteurs de bewuste toevoeging ge-
schrapt.20 De maximaal op te leggen gevangenisstraf werd voor het eerste lid bepaald

op vij f jaar.
De bepaling, uiteindelijk vernummerd tot art.  140, werd vervolgens zonder hoofdelij-
ke stemming aangenomen. Met de invoering van art. 140 Sr is de bijzondere straf-
bepaling van art. 4 WVV komen te vervallen.

2.2    De wetswijziging van 1939

Onder druk van toenemende politieke spanningen in zowel binnen- als buitenland21
zijn bij Wet van 13 mei 1939, Stb. 200 22 in de Wet Vereeniging en Vergadering
enkele vergaande wijzigingen doorgevoerd. Deze wetswijziging beoogde met name
een uitbreiding van gevallen waarin aan een vereniging een verboden karakter kon
worden toegekend en een meer effectieve bestrijding van dergelijke verenigingen.

Met op de achtergrond de toenemende dreiging van het nationaal-socialisme in Duits-
land en daarmee sympathiserende bewegingen in Nederland, waardoor de eigen
autonomie van de Nederlandse staat in gevaar werd gebracht, werd art. 3 WVV (de
gevallen waarin een vereniging wordt geacht in strijd te zijn met de openbare orde)
in die zin uitgebreid dat met de openbare orde tevens strijdig werd geacht de Neder-
landsestaatkundigeverenigingwaaraanvreemdelingendoorlidmaatschapofopandere
wijzedeelnemen ofwelke haar werkzaamheiduitstrekt tot het buitenland. Naar aanlei-
ding van het in het Voorloopig Verslag opgeworpen bezwaar dat een vereniging
waaraan vreemdelingen deelnemen, op zichzelf genomen al verboden kan zijn, ook
al wisten de bestuursleden niet eens dat de bewuste deelnemers geen Nederlander
waren23. werden in het derde lid een tweetal uitzonderingen opgenomen: de vereni-

19   H.J. Smidi Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, le druk, herzien en aangevuld door J.W.
Smidt, Haarlem 1891, II, p. 88-89.

20 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., II, p. 89.
21      De Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp zag de specifieke wijzigingsvoorstellen als 'een niet-

verwerpelijk gevolg van de "geestelijke verwarring in de wereld, waaraan ook ons volk niet geheel
ontkomt"'; bijl. hand. II, 1937-1938,475, nr. 3, p. 2.

22   De volledige titel van deze wet luidde: Wet van  13  Mei  1939, tot wijziging en aanvulling van de wet
van 22 April 1855, Stb. 32, tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging
en vergadering, en van eenige daarmede verband houdende artikelenvan de Wetboeken van Strafrecht
en Strafvordering. Zie hierover uitgebreid: J.A.0 Eskes, Repressie van politieke bewegingen in
Nederland. Een juridisch-historische studie over hetNederlandse publiekrechtelijke verenigingsrecht
gedurende het tijdvak 1798-1988, Zwolle 1988, p. 244 e.v.

23 Voorloopig verslag, bijl. hand. II, 1937-1938,475, nr. 4, p. 10-11.
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ging werd niet strijdig geacht met de openbare orde indien het bestuur of de feitelijke
leiding van de vereniging onkundig was van het feit, dat vreemdelingen aan de vereni-
ging deelnamen en ook geen enkele aanleiding had om dit te vermoeden, of, na het
bekend worden ervan, de deelneming terstond was beeindigd en, voor zover mogelijk,
de reeds ingetreden gevolgen onmiddellijk ongedaan werden gemaakt.
Uit de parlementaire stukken blijkt dat de regering aan de term 'deelneming' een zeer
ruime uitleg wenste te geven. Met zoveel woorden werd in de Memorie van Antwoord
gesteld  dat  'het (...) wenschelijk  (is), ter voorkoming van ontduiking, mogelijk
misverstand en onzekerheid, "deelneming' door vreemdelingen zoo ruim mogelijk
te treffen'. Niet alleen lidmaatschap van vreemdelingen verschafte een staatkundige
vereniging een met de openbare orde strijdig karakter, maar ook bijvoorbeeld dona-
teurschap hetzij door regelmatige betalingen, hetzij door een gift ineens, het maken
van propaganda, het optreden als spreker, het bijwonen van vergaderingen, enz.;  met
andere woorden: het verlenen van iedere vorm van steun aan de verenigingswerk-
zaamheden als zodanig.24
Voorts werd de aanhef van art.  3 WVV in die zin gewijzigd dat niet meer uitsluitend
werd gesproken van het doel van de vereniging, maar tevens van haar feitelijke werk-
zaamheid: had een vereniging tot doel of was haar feitelijke werkzaamheid gericht
op ongehoorzaamheid aan of overtreding van de wet of een wettelijke verordening,
aanranding of bederf der goede zeden of stoornis in de uitoefening van rechten, dan
werd zij geacht strijdig te zijn met de openbare orde en was zij derhalve op grond
van art. 2 WVV verboden. Met deze wijziging werd de bepaling in overeenstemming
gebracht met de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot het tweede lid
van art. 140 Sr. In het arrest van 21 mei 1907, W. 8550 werd door de Hoge Raad
namelijk niet het statutaire doel van een vereniging beslissend bevonden voor de vraag
of die vereniging een verboden karakter heeft, maar haar feitelijke werkzaamheden.
Blijkens haar statuten stelde de vereniging 'Club High Life' zich ten doel het bevorde-
ren van 'gezellig verkeer en onderling genoegen harer leden, alsmede beoefening van
weldadigheid door ondersteuning van armen en armeninrichtingen', een heel oirbaar
statutair doel derhalve. De feitelijke werkzaamheden van de vereniging waren echter
van een heel andere strekking, namelijk het 'in hare daartoe ingerichte lokalen aan
het publiek (...) gelegenheid geven tot hazardspel'. Enkele leden van de vereniging,
waaronder de oprichters en bestuursleden, werden vervolgd ter zake van overtreding
van het tweede lid van art. 140 Sr: deelneming aan een bij de wet verboden ver-
eniging. Op grond van de artt. 2 en 3 WVV was echter eerst van een met de openbare
orde strijdige en derhalve verboden vereniging sprake indien die vereniging tot doel
had (voor zover hier van belang) ongehoorzaamheid aan of overtreding van de wet
of van een wettelijke verordening, of aanranding of bederf der goede zeden. Hoewel
het statutaire doel van de vereniging geoorloofd was, kon volgens de Hoge Raad het
door de vereniging houden van een voor het publiek toegankelijk huis van hazardspel,
een grond opleveren waarop de vereniging als een verboden vereniging was te
beschouwen.
Een soortgelijk voorbeeld  is te vinden in HR  11 januari  1909,  W.  8797.  De ver-
eniging 'Club International de Bienfaisance' stelde zich blijkens de inhoud van haar
statuten ten doel het geven van een aangenaam verblijf en het bieden van hulp aan

24   MvA, bijl. hand. II, 1938-1939,42.1, p. 4. Zie ook hand. II, 1938-1939, p. 1336, p. 1342.
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alle vreemdelingen hier te lande die hulp behoeven. De feitelijke werkzaamheden
waren ook hier echter van een geheel andere aard: het in daartoe ingerichte lokalen
aan leden en publiek gelegenheid geven tot het spelen van roulette. De Hoge Raad
was van oordeel dat, nu het bewezen doel van de vereniging was het houden van een
voor het publiek toegankelijk huis van hazardspel en derhalve art. 456 (oud) Sr werd
overtreden, het Hof met juistheid heeft kunnen beslissen dat de vereniging ingevolge
de artt. 2 en 3 WVV een verboden vereniging was. De in cassatie opgeworpen stelling
dat een met een geoorloofd doel opgerichte vereniging eerst dan geacht kan worden
een verboden vereniging te zijn wanneer tot dit laatste is besloten bij een langs wettige
weg verkregen besluit van de leden van de vereniging, werd door de Hoge Raad
verworpen: niet alleen uit de statuten en uit de besluiten van een vereniging, maar
ook uit haar handelingen en wijze van optreden kan worden opgemaakt wat het
werketijke doel  van  die  vereniging  is.
De term 'doel' in art. 3 WVV werd door de Hoge Raad in beide arresten derhalve
ruim geYnterpreteerd: het omvat niet slechts het statutaire, het 'formele' doel van een
vereniging, doch tevens het werkelijke, het feitelijke doel, het doel dat uit de feitelijke
werkzaamheden kan worden afgeleid. Daardoor kan ook een vereniging die eerst
enige tijd na haar totstandkoming ongeoorloofde werkzaamheden ontplooit, onder
het verbodsregime vallen. Met de uitbreiding in de aanhef van art. 3 WVV tot de
feitelijke werkzaamheden van een vereniging, werd beoogd de bepaling aan te passen
aan deze jurisprudentie.
Voorts werd in de Memorie van Toelichting nog opgemerkt dat niet vereist is dat
het uitsluitend doel, althans het hoofddoel van een vereniging gericht moet zijn op
de in art. 3 WVV genoemde gevolgen, maar dat voldoende is dat de vereniging
zodanige gevolgen mede tot doel heeft gehad.25

Een andere belangrijke wijziging betrof het in een nieuw te redigeren art. 4 WVV
opnemenvaneenuitdrukkelijkeverbodenverklaringvaneenverenigingdoordeciviele
rechter. Tot 1939 kon het verboden karakter slechts incidenteel tegen een individuele
verdachte  in een strafprocedure op grond  van het tweede  lid  van  art.   140 Sr worden

vastgesteld. De hiervoor genoemde arresten van HR 21 mei 1907 en HR 11 januari
1909 zijn daarvan een voorbeeld. Teneinde effectiever tegen verenigingen met een
verboden karakter op te kunnen treden, werd in art. 4 WVV in een regeling voorzien
waarbij de burgerlijke rechter, op vordering van het Openbaar Ministerie, kon verkla-
ren dat een vereniging, strijdig met deopenbare orde, verboden was. De verbodenver-
klaring verkreeg daarmee een 'collectieve werking'26: het was gericht tegen de
vereniging zelf en kwam tot stand buiten de individuele strafprocedure om.
De verbodenverklaring door de rechter had een declaratoir karakter; in strafrechtelijke
procedures tegen de deelnemers aan een verboden verklaarde vereniging stond het
verboden karakter in het vervolg vast.27 Wel bleef deelneming aan een verboden
vereniging op grond van het tweede lid van art.  140 Sr strafbaar zonder dat daaraan
een uitdrukkelijke verbodenverklaring was voorafgegaan: een verbodenverklaring door
de burgerlijke rechter was geen constitutief vereiste. Nog steeds kon in de strafproce-

25  Bijl. hand. II, 1937-1938, 475.3, p. 4; zie ook MvA, bijl. hand. II, 1938-1939,42.1, p 2-3.
26  MvT, bijl. hand. 11, 1937-1938,475, nr. 3, p. 3.
27   MvT, bijl. hand. lI, 1937-1938,475, nr. 3, p. 5. Werd door de burgerlijke rechter de vereniging

verboden verklaard, dan gold zij als 'bij de wet verboden'.
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dure tegen de individuele verdachte het verboden karakter door de strafrechter worden
vastgesteld.28

Ook art. 140 Sr zelf is bij de wetswijziging van 1939 op enkele punten gewijzigd.
Aan het artikel werd een vierde lid toegevoegd waarin werd bepaald dat onder ver-
enigingen mede de stichtingen moesten worden begrepen. Deze toevoeging had tot
doel art. 140 Sr te laten aansluiten bij het in dezelfde zin gewijzigde art. 14 WVV:
onder verenigingen dienden in paragraaf 2 ('Verboden vereenigingen') mede de
stichtingen te worden begrepen. De wetgever wilde daarmee voorkomen dat een
vereniging met een verboden karakter eenvoudigweg in stichtingsvorm zou kunnen
worden voortgezet waardoor de voorschriften van de artt. 2 e.v. WVV ontdoken
zouden kunnen worden.29 Dit leidde in de Tweede Kamer tot de vraag wat onder
'deelneming' aan verboden stichtingen verstaan moest worden.30 De Minister sloot
bij de beantwoording van deze vraag aan bij zijn eerder gegeven ruime uitleg van
de term 'deelneming' in art. 3 WVV: onder de in art. 140 Sr bedoelde strafbare
deelneming aan stichtingen valt het optreden als bestuurslid, het verstrekken van
geldelijke steun, het maken van propaganda voor het doel van de stichting, het
optreden als spreker, het op andere wijze ingeschakeld zijn bij de werkzaamheid van
de stichting.31
De toevoeging van stichtingen in het vierde lid had overigens mede betrekking op
de term 'vereeniging' in het eerste lid van art. 140 Sr: 'Ik zou mij kunnen voorstel-
len',  aldus de Minister van Justitie tijdens de behandeling  van het wetsontwerp  in
de Eerste Kamer, 'dat misdadigers stichtingen oprichten om op die manier te komen
tot een activiteit, die zeker ook onder art.  140 van het Wetboek van Strafrecht moet
vallen.  (...).  Voor de Overheid  gaat  het  er  om, hun handelingen te treffen  in de
werking in groepsverband (...)'.32 Daarmee kreeg, overigens onbedoeld,  de  term
'vereniging' in het eerste lid van art.  140 Sr een civielrechtelijke lading. Waarschijn-
lijk is dit mede de oorzaak geweest tot het in 1976 abusievelijk vervangen van het
woord 'vereeniging' in het eerste lid van art. 140 Sr door de civielrechtelijke term
'rechtspersoon' (zie par. 2.3.).
Voorts werd de in het tweede lid van art.  140 Sr genoemde gevangenisstraf verhoogd
tot een jaar omdat het bestaande strafmaximum van zes maanden 'onvoldoende
waarborg (geeft) voor de mogelijkheid van een bevredigende bestraffing ook in de
zeer ernstige gevallen, welke op dit gebied mogelijk zijn'. 33

2.3 Wetswijzigingen tussen 1971 en 1988

In 1971 werd de Wet van 1855 uitgebreid met een uit het Internationaal Verdrag van
New York 4 afkomstige anti-discriminatiebepaling. 35 Art. 3 WVV werd in die zin

28  MvA, bijl. hand. Il, 1938-1939,42.1, p. 5-6. Zie ook hand. I, 11 mei 1939, p. 620.
29  MvT, bijl. hand. II, 1937-1938, 475, nr. 3, p. 5.
30 Voorloopig Verslag, bijl. hand. II, 1937-1938,475, p. 13.
31   MvA, bijl. hand. Il, 1938-1939,42.1, p. 7.
32  Hand. i, 1938-1939, p. 618.
33  MvT, bijl. hand. II, 1937-1938,475, nr. 3, p. 6.
34 Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, 7 maart  1966,

Trb. 1966,237; Trb. 1967,48.
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uitgebreid dat ook verenigingen waarvan doel of feitelijke werkzaamheid gericht was
op 'het bedrijven, in stand houden of bevorderen van discriminatie van mensen
wegens hun ras' met de openbare orde strijdig werden geacht en dientengevolge op
grond van art. 2 WVV als verboden moesten worden aangemerkt. Art. 140 Sr zelf
bleef ongewijzigd.

Met de invoering van het nieuwe rechtspersonenrecht in 1976 (Wet van 8 april 1976,
Stb. 229) werden de in de Wet van 1855 opgenomen bepalingen over de vereniging
vervallen verklaard. Dein 1939 ingevoerdeverbodenverklaring van verenigingendoor
de civiele rechter werd in het nieuwe Boek 2 BW niet overgenomen.36 Art. 15 (oud)
Boek 2 BW bepaalde slechts dat een rechtspersoon is verboden wanneer haar doel
of werkzaamheid in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Op grond van
art.   16  (oud)  BW  kon de Rechtbank de verboden rechtspersoon op vordering  van het
Openbaar Ministerie ontbinden. Omdat aan iedere vereniging rechtspersoonlijkheid
werd toegekend en ook stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten, werd ten behoeve
van een gelijkluidende terminologie de term 'vereniging' vervangen door 'rechtsper-
soon' (hoofdstuk 4, artikel I,  F) en kwam de afzonderlijke vermelding van de stichting
in het vierde lid van art. 140 Sr te vervallen. De vervanging door de term 'rechtsper-
soon' vond echter niet alleen plaats in het tweede lid van art. 140 Sr, maar ook in
het eerste lid, waar immers eveneens van verenigingen werd gesproken. Door de in
het vierde lid opgenomen, op zowel het tweede als het eerste lid betrekking hebbende
toevoeging dat onder verenigingen mede de stichtingen dienden te worden begrepen,
leek de term vereniging in het eerste lid een civielrechtelijke betekenis te hebben.
De uit art. 265 CP overgenomen strafbaarstelling van de 'association des malfaiteurs'
heeft echter betrekking op 'criminele verenigingen', verenigingen die zich veelal juist
niet als rechtspersoon zullen manifesteren. Door deze wijziging zou echter- overi-
gens kennelijk buiten de bedoeling van de wetgever om37 - de suggestie worden
gewekt dat nog slechts deelneming aan de in boek 2 BW genoemde rechtsvormen
(NV, BV, vereniging en stichting) onder de strafbepaling van art.  140 Sr zou vallen.
In de jurisprudentie zijn aan deze terminologische wijziging terecht geen gevolgen
verbonden en bleef de feitelijke situatie prevaleren. Na de wetswijziging is aan het
begrip 'rechtspersoon' dan ook terecht een voor het eerste lid van art. 140 Sr geheel

eigen betekenis gegeven van een samenwerkingsverband waarin de deelnemers zich
hebben verenigd tot het bereiken van een gemeenschappelijk doel en waarvoor het
bestaan van rechtspersoonlijkheid geen vereiste is. 38

35     Wet van 18 februari  1971 tot uitvoering van het Internationaa! Verdrag van New  York  van 7 maart
1966 inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie, Stb. 96.

36     C.J. van Zeben en J.W. du Pon, Parlementaire geschiedenis van hetNieuwe Burgerlijk Wetboek, Invoe-
ringswetBoek2, Rechtspersonen, Deventer 1977, p   1109. De Memorie van Toelichting dienaangaande
was zeer summier: 'De wijziging brengt mede dat een enkele uitspraak tot verboden-verklaring van
een rechtspersoon geen privaatrechtelijke betekenis meer heeft, en dan ook niet meer gevraagd kan
worden. Hierbij zij ten overvloede nog opgemerkt dat ook voor de toepassing van het strafrecht (artikel
140 Wetboek van Strafrecht) aan de mogelijkheid van een dergelijke uitspraak geen behoefte bestaat'.

37    in de toelichting is namelijk niets te vinden over een gewijzigde opvatting omtrent de reikwijdte van
het eerste lid van art. 140 Sr.

38   Zie o.a  HR 22 juli 1985, NJ 1987, 323. Zie verder hoofdstuk 3.2.1.
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Sedert de invoering van de geldboetecategorieen in  198439 kan overtreding van het
eerste lid van art. 140 Sr tevens worden bestraft met een geldboete van de vierde
categorie en van het tweede lid met een geldboete van de derde categorie.40 Ten
aanzien van de oprichters of bestuurders kan een boete van de naast hogere categorie
worden opgelegd.

2.4       Wet van 17 maart 1988, Stb. 104 tot wijziging van enige bepalingen over
verboden rechtspersonen

De voornaamste aanleiding tot deze wetswijziging vormde het stranden van een door
het Openbaar Ministerie ingediende vordering tot ontbinding van een racistische
politieke groepering, de Nederlandse Volks-Unie.4' Bij de behandeling van deze
vordering tot ontbinding bleek dat aan de in de artt. 15 en 16 (oud) BW neergelegde

regeling van ontbinding van verboden rechtspersonen bezwaren kleefden. De
Rechtbank Amsterdam kende aan de NVU wegens haar racistische doelstellingen wel
een verboden karakter toe 'nu haar aktiviteiten en optreden van een zodanige aan het
misdadige grenzende en potentieel gevaarlijke aard zijn gebleken, dat strijd met de
in ons land algemeen aanvaarde eisen van openbare orde en goede zeden niet te
ontkennen valt'. Desondanks ging de Rechtbank niet over tot ontbinding omdat dit
iedere betekenis zou missen. Ontbinding had volgens de Rechtbank alleen tot doel
het regelen van aanspraken op en schulden aan de verboden rechtspersoon. Nu de
NVU zo nauw gelieerd was met de 'Stichting tot Steun aan en Toezicht op de Neder-
landse Volks-Unie' dat de rechten en plichten van de NVU uitsluitend aan die
stichting toekwamen, zou de ontbinding van uitsluitend de NVU iedere betekenis
missen.42 In cassatie besliste de Hoge Raad dat, nu de Rechtbank de vordering tot
ontbinding had afgewezen, het oordeel dat de NVU een verboden karakter heeft,
bindende kracht mist voor onder meer de strafrechter indien ter zake van art. 140
Sr een strafvervolging zou worden ingesteld (HR 9 maart 1979, NJ 1979,363 m.nt.
Ma).  In  strafzaken zou derhalve in individuele gevallen steeds opnieuw moeten
worden aangetoond  dat de rechtspersoon een verboden karakter heeft.
Teneinde een meer effectief optreden tegen verboden rechtspersonen mogelijk te
maken en de wet in overeenstemming te brengen met het hiervoor reeds genoemde
Internationaal Verdrag van New York43 (krachtens art. 4 van dit verdrag verplichtten
de verdragsluitende staten zich tot het nemen van maatregelen die er op zijn gericht
aan elke vorm van aanzetting tot of aan elke uiting van rassendiscriminatie een einde

39 Wet indeling geldboetecategorieen  van 10 maart  1984,  Stb.  91.
40     Zie ook de Wet van 21 december  1994 tot partiele wijziging van het Wctbock van Strafrecht en andere

wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen:

op grond van art. 9, tweede lid Sr kan in geval van veroordeling tot gevangenisstrafofhechtenis tevens
een geldboete worden opgelegd

41 Zie hierover uitgebreid Eskes, Repressie van politieke bewegingen in Nederland, a.w., p. 435 e.v.,
D.J. Elzinga, De politieke partij en het constitutionele recht, Serie Staats- en bestuursrecht, decl 8,
Nijmegen 1982, p.  13 1  e.v

42  Rb. Amsterdam 8 maart 1978, NJ 1978, 281 m.nt. Ma. Zie voor kritiek op deze uitspraak o.a de
annotatie van Maeijer; Eskes, Repressie van politieke bewegingen in Nederland, a.w., p. 448 e.v

43  MvA, bijl. hand. Il, 1984-1985,17 476, nr. 5, p. 4-5.
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te maken, onder meer door het onwettig verklaren en verbieden van organisaties die
rassendiscriminatie in de hand werken en daartoe aanzetten, en deelneming aan die
organisaties strafbaar te stellen), is in art. 15 (oud) Boek 2 BW - nu: art. 20 - de
afzonderlijke verbodenverklaring opnieuw ingevoerd. Is de werkzaamheid van een
rechtspersoon in strijd met de openbare orde, dan wordt zij door de Rechtbank op
vordering van het Openbaar Ministerie verboden verklaard en ontbonden. Is alleen
het doel van de rechtspersoon in strijd met de openbare orde, dan kan de Rechtbank,
alvorens tot ontbinding over te gaan, de rechtspersoon in de gelegenheid stellen de
doelomschrijving te wijzigen. De verbodsgrond 'strijd met de goede zeden' werd
geschrapt teneinde de bepaling in overeenstemming te brengen met art. 8 Grondwet
(het recht tot vereniging; dit recht kan worden beperkt in het belang van de 'openbare

orde'). Met deze wijziging beoogde de wetgever slechts een verduidelijking van de
verbodsgrond, niet een inhoudelijke wijziging daarvan.44
Tevens is het tweede lid van art. 140 Sr ingrijpend veranderd: strafbaar is voortaan

de deelneming aan de voometting van de werkzaamheid van een rechtspersoon die
bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard en deswege is
ontbonden. Dit is een aanzienlijke beperking in de reikwijdte van de in het tweede
lid opgenomen strafbepaling. Voordien was immers strafbaar de deelneming aan een
bij de wet verboden rechtspersoon. Dit kunnenookdeelnemingsgedragingenbetreffen
die hebben plaatsgevonden v66rdat de rechter de rechtspersoon verboden heeft
verklaard. Het was echter lang niet altijd duidelijk of, dan wel vanaf welk tijdstip
de rechtspersoon een verboden karakter had. Om dit aspect van rechtsonzekerheid
te ondervangen is sinds 1988 in het tweede lid alleen nog de voortzetting van de
werkzaamheid van een bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden verklaarde
en ontbonden rechtspersoon strafbaar gesteld.45 Hierdoor heeft het tweede lid van
art. 140 Sr een geheel eigen karakter gekregen: strafbaar is het negeren van een
rechterlijke beslissing.
De wetswijziging werd tevens aangegrepen om het eerste lid van art. 140 Sr, althans
in haar bewoording, weer hetzelfde bereik te geven als v66r de wetswijziging van
1976: het woord 'rechtspersoon' werd vervangen door 'organisatie',  een term die,
aldus de Minister van Justitie, 'geen juridische organisatievorm veronderstelt,  maar
wel een bepaalde duurzame en gestructureerde samenwerking'.46 Zie hierover verder
hoofdstuk 3.2.2.

Uit het voorgaande blijkt dat, ondanks de ruim geformuleerde aansprakelijkstelling,
de totstandkoming van art.  140 Sr nauwelijks tot inhoudelijke discussies heeft geleid.
Eerst bij de wetswijziging van 1939 werd nader ingegaan op de betekenis van 'deelne-
ming aan', waarbij  aan dit bestanddeel  een zeer ruime inhoud werd gegeven.  Voor
wat betreft de vorm van het samenwerkingsverband heeft de samenvoeging van het
oorspronkelijke art. 4 WVV en de uit art. 265 e.v. CP afkomstige strafbaarstelling
van de 'associationde malfaiteurs' aanvankelijk slechts tot verwarring geleid. De term
'vereniging' in het eerste lid kreeg onbedoeld een civietrechtelijke lading, hetgeen
in 1976 heeft geleid  tot het abusievelijk vervangen  van  deze  term  door het woord

44  MvA, bijl. hand. II, 1984-1985, 17 476, nr. 5, p. 3.
45 Zie hoofdstuk 5.1
46  MvA, bijl. hand. II, 1984-1985,17 476, nr. 5, p. 8.
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'rechtspersoon'. In 1988 is door vervanging van het woord 'rechtspersoon' door
'organisatie' kenbaar gemaakt dat het in het eerste lid niet handelt om een bepaalde
juridischeorganisatievorm, dochomeenduurzaam, gestructureerdsamenwerkingsver-
band. Tevens is daarbij het tweede lid van art. 140 Sr zo ingrijpend gewijzigd, dat
deze bepaling een geheel eigen karakter heeft gekregen: het strafbaarstellen van het
negeren van een rechterlijke beslissing.
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Hoofdstuk 3

Deelneming aan een organisatie die het plegen van
misdrijven tot oogmerk heeft

3.1 Algemene opmerkingen. Grond voor strafbaarstelling

In het eerste lid van art.  140 Sr wordt strafbaar gesteld 'deelneming aan een organisa-
tie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven'. Zoals  in het vorige hoofdstuk
is gebleken is de wetgever van 1886 nauwelijks op de inhoudelijke betekenis van de
bestanddelen ingegaan. Vragen als: wanneer kan een vereniging worden geacht het
plegen van misdrijven tot oogmerk te hebben, wanneer is sprake van deelneming aan
een dergelijke vereniging, werden in het geheel niet gesteld. Wel blijkt duidelijk dat
de bepaling rechtstreeks werd ontleend aan de strafbaarstelling van de association
de malfaiteurs in de artt. 265 e.v. CP (1810). In de Memorie van Toelichting bij de
invoering van het Wetboek van Strafrecht werd immers uitdrukkelijk opgemerkt dat
'de "association de malfaiteurs envers les personnes ou les proprittts" (art. 265 C.P.)
(...) juister (wordt) uitgedrukt  door: "eene vereeniging  die tot oogmerk heeft  het

plegen van misdrijven waardoor de veiligheid vanpersonen of goederen wordt aange-
rand"'. Daarmee is in het eerste lid niet gekozen voor een enkele vertaling van
'association de malfaiteurs' in die zin dat strafbaar zou zijn deelneming aan, bijvoor-
beeld, een 'vereniging van boosdoeners' (een vertaling die door de leden van de
Commissie-De Wal herhaalde malen is gebruikt), doch voor een omschrijving: een
vereniging die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Bovendien heeft de
wetgever- kennelijk geYnspireerd door de (in 1886 vervallen) strafbepaling van art.
4 WVV: deelneming aan een verboden vereniging - de strafbare gedraging in het
eerste lid van art.  140 Sr enkel omschreven als 'deelneming', waarmee werd afgewe-
ken van het in de Code P6nal gebruikte systeem van een expliciete omschrijving van
de strafrechtelijk aansprakelijke personen. Van een inhoudelijke afwijking van de
strafbepalingen uit de Code Ptnal in die zin dat in art. 140 Sr geheel andere eisen
zouden worden gesteld aan de strafbaarstelling van de 'association de malfaiteurs'
is echter niet gebleken. Om meer duidelijkheid te krijgen in het oorspronkelijke doel
van de strafbepaling van het eerste lid van art. 140 Sr zullen daarom in het navolgen-
de - voor zover van belang - de bewoording en de ontstaansgeschiedenis van de
artt. 265-268 CP in de beschouwing worden betrokken. 1

1     De volledige tekst van de -toenmalige- artt. 265-268 CP luidde als volgt:
Art. 265: Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les proprittds, est un crime contre
la paix publique.
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Voor het eerste lid van art.  140 Sr is een min of meer toevallige samenwerking tussen
meerdere personen niet voldoende, zoals bij de artt. 47 en 48 Sr het geval is. Er moet
sprake zijn van een organisatie. Art. 140 Sr spreekt namelijk niet van personen die
tot oogmerk hebben, maar van een organisatie die tot oogmerk heeft. Ook uit de oor-
spronkelijke tekst van het artikel, waarin werd gesproken van een vereniging, blijkt
dat de wetgever niet het oog had op een toevallige, incidentele samenwerking. De
bepaling heeft betrekking op een zodanig specifiek samenwerkingsverband tussen per-
sonen, dat gesproken kan worden van een vereniging, resp. organisatie met een be-
paald oogmerk, met eenbepaalddoel. Bovendien dienthet samenwerkingsverband het
plegen van misdrijven tot oogmerk te hebben; een vereniging/organisatie die slechts
het plegen van 66n enkel misdrijf beoogt, valt buiten de werking van art.  140 Sr.
Het bestaan van een vereniging/organisatie is van wezenlijke betekenis. Een in los
verband samenwerkende groep personen is niet voldoende: de groep moet zich hebben
'verdicht' tot een samenwerkingsverband met een bepaalde organisatiegraad. Dit
kwam ook tot uiting in de strafbepalingen betreffende de association de malfaiteurs
in de artt. 265 e.v. CP: Dat het daarbij niet om enkel een groep toevallig en
incidenteel samenwerkende personen handelde, bleek met name uit de artt. 266-268
CP, waarin telkens de bande centraal stond en bij enkele specifieke eigenschappen
daarvan aansluiting werd gezocht, zoals de eigen eenheid van een vereniging:
organisation  de  bandes,  correspondance  entre  elles  et  leurs  chefs  ou  commandants
(art. 266 CP), het bestaan van eenhierarchische structuur: direaeurs de l'association,
commandants en chef ou en sous-ordre (art. 267 CP) en, daarmee samenhangend,

de ondergeschiktheid van individuele leden: individus chargas d'un service quetconque
(art. 268 CP).

De vereniging/organisatie dient het plegen van misdri/ven tot oogmerk te hebben. Uit
de notulen van de Commissie-De Wal blijkt dat men daarmee bedoelde het plegen
van verscheidene, afzonderlijke misdrijven met een nog onbepaald karakter. De bepa-
ling is dus gericht op verenigingen die zich in het algemeen het plegen van misdrijven
tot doel stellen en heeft derhalve geen betrekking op verenigingen die slechts inci-
denteel een of enkele concrete misdrijven beogen te plegen. Dit karakter van de
'vereniging van boosdoeners' blijkt ook duidelijk uit de toelichting bij art. 265 CP:
'(...)  les  malfaiteurs  dont il s'agit  en ce moment,  ne  sont  pas  ceux qui agissent
isoltment ou mtme de concert avec d'autres pour la simple ex6cution d'un crime.
Ce que la loi considtre plus particulitrement ici, ce sont les bandes ou associations
de ces Btres pervers, qui, faisant un metier du vol et du pillage, sont convenus de

Art. 266: Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles
et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant d rendre compte ou A faire distribution ou
partage du produit des mtfaits.
Art. 267 Quand ce crime n'aurait dit accompagnt ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de
l'association,  et les commandants en  chef ou en sous-ordre  de ces bandes, seront punis des travaux
forces A temps.
Art. 268: Seront punis de la rtclusion tous autres individus chargts d'un service quelconque dans ces
bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes, ou a leurs divisions, des
armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de reunion.

2     Zie o a. M. Carnot, Commentaire sur le Code Ptnal, Tome second, Bruxelles 1825, art. 265, par. 11;
art  268, par. I; M Culioli, Association de malfaiteurs, in: M. Aydalot (red.), Rdpertoire de droit pdnal
et de procedure penale, Encyclopedie Dalloz, 2e druk, Paris (losbladig), par. 15.
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mettre en commun le produit de leurs mtfaits'.i Zowel de Franse als de Nederlandse

wetgever hadden bij de strafbaarstelling van de association de malfaiteurs niet het
oog op incidentele misstappen van verenigingen van personen, maar op misdadigers-
bendes waarvoor hetplegen van misdrijven een structureel karakter heeft, als het ware
tot een beroep, een 'habitus' wordt, samenwerkingsverbanden derhalve die voor
langere tijd een reeel, concreet gevaar voor de samenleving vormen. De 'bandes'
kwamen tot stand om misdrijven te plegen, zij waren daarop gericht, het was hun
doel. Gezien dit gevaarzettend karakter werd deelneming aan dergelijke samenwer-

kingsverbanden aangemerkt als een crime contre la paix publique, resp. als een
misdrijf tegen de openbare orde.

Bij verdere lezing van het eerste lid vallen voorts twee, voor deze bepaling kenmer-
kende aspecten op:
Ten eerste is het bestaan van een vereniging die het plegen van misdrijven tot
oogmerk heeft reeds voldoende; noodzakelijk is slechts dat de vereniging zich het
plegen van misdrijven tot doer heeft gesteld. De wetgever heeft niet de voorwaarde
gesteld dat door de leden van de vereniging daadwerkelijk tot het plegen van mis-

drijven is overgegaan, dan wel een strafbare poging daartoe is ondernomen. Dit was
in overeenstemming met art. 265 CP, krachtens welke bepaling de enkele 'association
de malfaiteurs' werd beschouwd als een 'crime contre la paix publique', zonder dat
daarvoor nodig was dat de vereniging strafbare feiten had gepleegd. Op grond van
art.  266  CP was van dit delict al sprake 'par le seul fait d'organisation de bandes':
reeds de vereniging van 'malfaiteurs' leverde op zichzelf genomen een misdrijf op.
Voor art. 140 Sr is zelfs niet vereist dat bepaalde, nog aan de (strafbare) pogingsfase
voorafgaandevoorbereidingshandelingenplaatsvindendiegerichtzijnopdeverwezen-
lijking van een concreet misdrijf. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de woorden
'oogmerk  tot het plegen van misdrijven',   maar  ook  in de aanvankelijk binnen  de
Commissie-De WaI gebruikte formulering: '(...) het plegen van onderscheidene
akonderlijke en nog onbepaaWe misdrO'ven (...)'. Uit deze formulering blijkt dat er
nog geen sprake hoeft te zijn van een duidelijk op het plegen van bepaalde misdrijven

gerichte doelstelling. Op voorstel van Modderman werd de bewuste zinsnede als
zijnde overbodig geschrapt:
Dat voor art. 140 Sr zelfs geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met de concrete voor-

bereiding van bepaalde misdrijven, geeft de bepaling een geheel eigen karakter: de
strafbaarstelling strekt zich uit tot gedragingen die plaatsvinden in een fase welke nog
aan de voorbereiding van concrete misdrijven vooraf gaat, een fase waarbij pas van
het maken van plannen tot het plegen van misdrijven in het algemeen sprake is.

Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen waarbij van een - strafbare -
poging tot het plegen van een bepaald voorgenomen delict (nog) geen sprake is, komt
in het Wetboek van Strafrecht op verscheidene plaatsen voor. Zo bevat art. 46 Sr
een algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen. Strafbaar is de

3    Ontleend aan: Ad. Chauveau en F. Htlie, Thdorie du Code Ptnal, deuxitme 6dition Belge annotte,
Tome premier, Bruxelles  1858,  par.  2242.

4 Tenzij blijkt van het tegendeel, wordt de term 'doel' in het navolgende niet gebruikt in de betekenis

van einddoel, maar van oogmerk, van naaste doel.
5   Zie hoofdstuk 2.1.
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voorbereiding van een misdrijf waarop een gevangenisstraf is gesteld van minimaal
acht jaar, indien de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen, betaalmiddelen, infor-
matiedragers, ruimten of vervoermiddelen, kennelijk bestemd tot het in vereniging
begaan van dat misdrijf, verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of
voorhanden heeft. Voorbeelden van een bijzondere strafbaarstelling van een voorbe-
reidingshandeling zijn de samenspanning tot een bepaald delict, zoals de samenspan-
ning tot een aanslag tegen de Koning of de ministerraad (art. 96 lid 1 Sr), en het in
gereedheid brengen van plannen voor de uitvoering van een der in de artt. 92-95a
Sr omschreven misdrijven (art. 96 lid 2, sub 4 Sr). In deze voorbeelden gaat het
echter steeds om het treffen van voorbereidingen ter zake van een bepaald voorgeno-
men misdrijf: tussen voorbereiding en het voorgenomen misdrijf bestaat een directe
relatie. Een dergelijke relatie is voor art. 140 Sr niet vereist; de betrokkenheid bij
de  activiteiten  van de organisatie staat centraal,   niet de betrokkenheid bij concrete
misdrijven.6 Dit sluit natuurlijk niet uit dat art. 140 Sr ook van toepassing kan zijn
indien sprake is van gedragingen diebetrekking hebben op de voorbereiding ofuitvoe-
ring van concrete misdrijven. Voor strafbaarheid is dit echter niet noodzakelijk.
Omdat het bereik van de strafbepaling zich mede, uitstrekt tot die situaties waarbij
eerst van een voorbereiding tot het later - in verenigingsverband - plegen van
misdrijven sprake is, zal in het navolgende dit kenmerk het voorbereidend aspect van
art. 140 Sr worden genoemd, met dien verstande dat het hier niet hoeft te gaan om
de voorbereiding tot het plegen van bepaalde delicten.

Het tweede - en met het voorgaande ten nauwste samenhangend - voor art. 140
Sr kenmerkend aspect is dat ook ten aanzien van de strafbare gedraging - deel-
neming - niet een relatie wordt gelegd met de verwezenlijking van bepaaMe straf-
bare feiten, zoals in de artt. 47 e.v. Sr het geval is. Strafbaar is de deelneming aan
een organisatie. Dat de deelnemingsgedraging niet is gekoppeld aan de verwezenlij-
king van een bepaald delict ligt ook voor de hand: in art. 140 Sr wordt immers in
het algemeen gesproken van een organisatie die hetplegen van misdrijven tot oogmerk
heeft. De strafbepaling richt zich dus tot personen die betrokken zijn bij de organisa-
tie. Ook in dit opzicht stemt de regeling overeen met de in de artt. 267 en 268 CP
geformuleerdestrafbepalingen. Weliswaarwerden indezebepalingende strafrechtelijk
aansprakelijkepersonen specifiekomschreven, - 'les auteurs, directeurs de l'associa-
tion, les commandants en chef ou en sous-ordre', alsmede 'tous autres individus char-
ges d'un service quelconque dans ces bandes' - doch uit deze omschrijving blijkt
niet van een relatie van de deelnemer tot een bepaald delict, maar van een relatie van
de  deelnemer  tot de association.
De betrokkenheid bij de vereniging kan zich vanzelfsprekend wel uiten door het
plegen van bepaalde strafbare feiten, doch dit hoeft geenszins het geval te zijn. Zo
zou bijvoorbeeld het maken van plannen of het verdelen van de taken al voldoende

6     Zie over dit onderwerp met betrekking tot art. 265 CP o.a. Chauveau/1161ie, Thtorie du Code Ptnal,
a.w.,  1, par. 2237:  'La loi pdnale n'a done considtrt l'association de mal faiteurs, le vagabondage et
la mendicitd, que comme des ddlits particuliers, distincts des actes auxquels ils peuvent conduire, et
elle ne les a incriminds que d'aprts leur valeur intriseque, et abstraction faite des crimes qu'ils peuvent
avoir pour but de prdparer'

7 'Mede', omdat art. 140 Sr ook van toepassing is indien door de organisatie reeds daadwerkelijk
misdrijven zijn gepleegd.
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kunnen zijn om van 'deelneming' in de zin van art. 140 lid 1 Sr te spreken. Het
deelnemen aan de vereniging is strafbaar gesteld, ongeacht de vraag of men al dan
niet betrokken is geweest bij de voorbereiding of de verwezenlijking van een of meer
concrete misdrijven. In het navolgende zal dit het collectief aspea van art. 140 Sr
worden genoemd.

De vraag rijst waarom indertijd de Nederlandse wetgever, in navolging van de Franse

Code  Penal,   met  de  strafbaarstelling  van de association de malfaiteurs als deliaum
sui generis een zo vBrgaande, van de algemene pogings- en deelnemingsregeling
afwijkende strafbepaling in het wetboek heeft opgenomen en op het delict ook nog
een  maximum-gevangenisstraf van maar liefst  vijf jaar heeft gesteld, zulks terwijl
nog geen concrete misdrijven gepleegd hoeven te zijn. De reden hiervoor wordt veelal
gezocht in het bijzonder gevaar dat deze organisaties voor de samenleving vormen.
Zo stelde Swart: 'De achterliggende gedachte (van strafbaarstelling; MdVL) is
ongetwijfeld dat van samenwerkingsverbanden gericht op het begaan van strafbare
feiten, meer dreiging uitgaat dan van individuele voornemens in dezelfde richting'.8
Deze bijzondere gevaarzetting is ook de reden waarom art. 140 Sr is opgenomen in
de titel over misdrijven tegen de openbare orde. Volgens de Memorie van Toelichting
was deze titel niet bestemd voor misdrijven, gericht tegen lijf of goed van enig
bepaald persoon, maar voor misdrijvendie'gevaaropleveren voorhet maatschappelijk
leven en de natuurlijke orde der maatschappij verstoren (...)'.9
Een op het bij voortduring plegen van misdrijven gerichte organisatie wordt gezien
als een ernstige en voortdurende bedreiging  van de rechtsorde.w Het risico  dat  er

daadwerkelijk en gedurende langere tijd misdrijven worden gepleegd, zou bij een
georganiseerdsamenwerkingsverbandgroterzijndanbij eenpuurindividueeloptreden
het  geval   is. De oorzaak hiervan wordt gezocht  in  de  druk  die  door de organisatie
op de individuele leden wordt uitgeoefend, waardoor deze eerder geneigd zouden zijn
misdrijven te plegen:' Door Strijards   is   in dit kader zelfs gesproken   van  een

'katalyserend effect': 'De deelnemer aan de organisatie (...) maakt onderdeel uit van

8      A.H.J. Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Ch. J, Ensched6 e.a. (red.), Naar
eer en geweten. Liber Amicorum J. Remmelink, Arnhem  1987,  p.  610.  Zie  ook G.A.M. Strijards,
Strafbare deelneming aaneen misdadigeorganisatie, preadvies voorde Vereniging voorde vergelijken-
de studie van het recht van Belgie en Nederiand, 1991, p. 4: 'De rechtvaardiging van de aparte
strafbaarstelling van "deelneming am een misdadige organisatie" is (...) naar Nederlands recht steeds

gezocht in een meer algemene, objectieve en rechtstreekse gevaarzetting voor de samenleving als
geheel, die uitgaat van "groepsvorming" door lieden, die erop uit zijn de normen waaraan de staat
door strafbedreiging een bijzonder publiek belang blijkt te hechten, met regelmaat te overtreden'

9 Smidi Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., iI, p. 65.
10   Zie o.a. Culioli, Association de malfaiteurs, Encyclopddie Dalloz, a.w., par. 10, par. 12: '(...) il s'agit

(...) de neutraliser ou d'tliminer des malfaiteurs qui envisagent de commettre des infractions graves,
sans attendre, avec tous les dangers que cela comporte pour l'ordre public, qu'ils aient commence
A executer leurs actes. (...) La prevention ou la condamnation selon les articles 265 et suivants du code

ptnal revetent, en effet, un caractere socialementcompromettant parce qu'elles impliquent une menace
et une atteinte A la sdcurite de tous'. Zie ook: Chauveau/Hdlie, Thdorie du Code Pdnal, a.w., par. 2237
en 2238, alsmede Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten,
a.w., p. 610 en M. Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen. Een onderzoek naar de

grenzen van het strafrecht, Arnhem 1992, p. 141 e.v.
11      Zie o.a. Swart Verboden organisaties en verboden rechtspersonen,  in: Naar eer en geweten,  a.w.,  p.

610.
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een groepsproces dat de voltooiing van de voorgenomen misdrijven, die het oogmerk
van de organisatie uitmaken, in bijzondere mate begunstigt. Inhet samenwerkingsver-
band zijn afspraken gemaakt. De deelhebbers hebben zich daarop vastgelegd. De
participanten hebben duidelijke belangen bij het nakomen van de afspraken: anders
waren zij niet tot het groepsverband toegetreden.  (...).  Is het samenwerkingsgeheel
eenmaal tot stand gekomen, dan is er tevens een concrete druk geschapen voor ieder
van de deelhebbers om tot het verwezenlijken van het oogmerk over te gaan'. 12

Ook in Duitsland blijkt bij de rechtvaardiging van de ruime strafbaarstelling in § 129
StGB de eigen aard van de organisatie een rol te spelen. In zijn commentaar op §
129 StGB (waarin onder meer deelneming aan een criminele vereniging wordt straf-
baar gesteld) is dit door Rudolphi als volgt verwoord: 'Kriminalpolitisch rechtfertigt
sich diese Vorverlagerung des Strafschutzes aus der besonderen Gefdhrlichkeit
krimineller Vereinigungen. Sie ergibt sich nicht nur aus der Tatsache, daB die ein-
zelnen von ihren Mitgliedern drohenden Straftaten aufgrund ihrer gemeinschaftlichen
Begehungsweise besonders gefAhrlich sind, sondern vor allem auch daraus, dall diese
Vereinigungen in der Regel eine auf die Begehung der beabsichtigten Taten hin-
drangende Eigendynamik entfalten, die das persanliche Verantwortungsgefilhl ihrer
einzelnen Mitglieder beeintrachtigt oder gar ausschlieBt. Die Ursache dafar ist
vornehmlich in einem Doppelten zu erblicken, niimlich erstens darin, daB aufgrund
der sich in der Vereinigung entwickelnden gruppendynamischen Prozesse bei ihren
Mitgliedern individuelle Hemmungsfaktoren abgebaut und nicht selten sogar zusatz-
liche Motive zur Begehung von Straftaten gesetzt werden, und zweitens darin, dall
derartige Vereinigungen sowohl durch ihre inneren, zweckrational auf die Begehung
von Straftaten ausgerichteten organisatorischen Strukturen als auch durch das in ihnen
zur Planung und Ausfahrung der beabsichtigten Straftaten vorhandene Potential ihren
Mitgliedern die Begehung der beabsichtigten Straftaten auch im Obrigen auBerordent-
lich  erleichtem: 0

Dit bijzondere karakter van organisaties die zich het plegen van misdrijven tot doel
stellen, de ernstige, voortdurende gevaarzetting die reeds van het bestaan van
dergelijke organisaties uitgaat, wordt gezien als de rechtvaardiging om het plegen
van misdrijven niet af te wachten en al in een zeer vroeg stadium strafrechtelijk ingrij-
pen mogelijk te maken (het voorbereidend aspect van art. 140 SO. De bepaling heeft
dan ook zowel een preventief als een repressief karakter. Preventief, omdat niet
gewacht hoeft te worden tot het moment intreedt waarop wordt overgegaan tot het
plegen van misdrijven; door een vroegtijdig ingrijpen wordt 'erger' voorkomen.
Repressief, omdat reeds het participeren in de werkzaamheden van de organisatie

12 Strijards, Strafbare deelneming aan een misdadige organisatie, a.w., p. 4.
13    H J.  Rudolphi (red.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band Il, Besonderer Teil,

Neuwied-Kriftel-Berlin (losbladig),  §  129, Rn. 2. Zie hicrover ook: U. Rosenthal, Collectief gedrag,
collectieve aansprakelijkheid en driehoeksoverleg, in: D.H. de Jong en W Wedzinga (red.), Groeps-
geweld. Strafrechtelijke en beleidsmatige aspecten, Amhem  1992, p.  145 e.v. Met betrekking tot het
handelen in groepsverband merkt de schrijver op dat 'individuen onder specifieke omstandigheden
hun zel fbewustzijn en identiteit kunnen verliezen en niet meer in staat zijn hun eigen gedrag te sturen'
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een strafwaardig karakter heeft, ook al gaat het daarbij alleen om voorbereidende acti-
viteiten. 14

Een ander belangrijk aspect is dat, gezien de voortdurende gevaarzetting die van het
bestaan van een misdaadorganisatie uitgaat, het voor het totale functioneren van de
organisatie in beginsel niet van belang is wie precies wat doet, wie het delict pleegt,
wie het voorbereidt enz. Het in stand houden van de misdaadorganisatie, het bewerk-
stelligen dat de organisatie haar misdadig doel kan verwezenlijken wordt reeds als
een strafwaardige gedraging aangemerkt, ongeacht of dit bewerkstelligen nu bestaat
uit het plegen van een bepaald delict, dan wel uit de voorbereiding er van. Bovendien
zal een relatie tussen deelnemer en uiteindelijk gepleegd delia lang niet altijd
aantoonbaar zijn:' Zo zullen de leidinggevende personen vaak op de achtergrond
blijven en er voor zorgen niet zelf'hun handen vuil te maken'. Dit heeft er toe geleid
dat de strafbepaling niet beperkt is tot betrokkenheid bij het plegen van concrete mis-
drijven (het collectief aspect van art. 140 SO. Door GarGon werd dit als volgt
omschreven: '(...) il est difficile de dtcouvrir tous les crimes qui ont pu 8tre commis,
de dtterminer avec exactitude quels en sont les auteurs, et de fixer la part de
responsabilit6 qui incombe aux associts dont les uns prtparent et commandent, les
autres exdcutent, les autres aident, assistent a cette execution  ou la favorisent.   ( . . . ) .
Les rtgles ordinaires de la complicite deviennent ainsi insuffisantes et ne correspon-
dent plus A la realite des faits'. 16

Samenvattend kunnen voor wat betreft het eerste lid van art. 140 Sr vooralsnog de
volgende conclusies worden getrokken: 1) een incidenteel samenwerkingsverband
tussen meerdere personen is niet voldoende: er moet sprake zijn van een organisatie;
2) het incidenteel plegen van een of enkele misdrijven is niet voldoende; de organisa-
tie moet zich dit tot doel stellen; 3) het enkel bestaan van een organisatie die het
plegen van misdrijven tot oogmerk heeft, is voldoende; het reeds gepleegd zijn van
misdrijven is geen voorwaarde voor strafbaarheid; 4) centraal staat de voortdurende
gevaarzetting die van een organisatie in de zin van art. 140 Sr uitgaat. Deelneming
impliceert betrokkenheid bij de organisatie, niet bij het plegen of voorbereiden van
concrete misdrijven.
Hiermee blijven echter nog taI van vragen onbeantwoord, vragen als: is het enkel
'behoren  tot',   'lid  zijn  van' een organisatie al voldoende  om van 'deelneming'   te
kunnen spreken? Moet men van het crimineel karakter van de organisatie op de hoogte
zijn geweest? Wanneer kan van een organisatie gezegd worden dat zij het plegen van
misdrijven 'tot oogmerk' heeft?, enz. Met name gedurende de laatste decennia is
zowel in de rechtspraak als in de literatuur getracht op deze en soortgelijke vragen

14    Vgl. J.A. Rogron, Code Penal expliqut par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence,
Bruxelles  1841, art. 267: 'Cette peine (dwangarbeid voor bepaalde tijd; MdVL) est grave, puisqu'elle
doit tue appliquee, bien qu'aucun crime n'ait dt6 commis; mais des associations de cette nature
rdvelent une sc616ratesse profonde, a laquelk l'occasion du crime seule a manque'.

15 Vgl. Culioli, Association de mal faireurs, Encyclopddie Dalloz, a.w., par. 6: 'L'association (...) des
criminels constitue une des formes les plus dangereuses de la criminal itt nationale ou intemationale
parce que le groupement accroit I'ttendue, l'intensitd et la frdquence de l'activitt mal faisante tout en
rendant souvent plus difficile la d6couverte des infractions et le chatiment de leurs auteurs'.

16     E.  Garqon,  Code  Penal  annette,  Tome premier, Paris  1952,  art.  265  A 268,  par.  3.
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een antwoord te geven. In de navolgende paragrafen zal bij de bespreking van de be-
standdelen 'organisatie' (par. 3.2), 'oogmerk tot het plegen van misdrijven' (par. 3.3)
en 'deelneming'  (par.  3.4) de vraag centraal staan welke uitleg in de loop der jaren
aan deze bestanddelen is gegeven en of deze uitleg in overeenstemming is met de
- oorspronkelijke - bedoeling van de strafbepaling. Voorts zal in dit hoofdstuk
afzonderlijk aandacht worden besteed aan de in het derde lid van art. 140 Sr opge-
nomen bijzondere strafverzwaringsgrond voor de oprichters en de bestuurders van
de organisatie (par. 3.5). Ook zullennog enkele strafprocessuele opmerkingen worden
gemaakt, zoals over de toepassing van dwangmiddelen, de wijze van telastelegging
en de bewijsproblemen die bij toepassing van art. 140 lid 1 Sr kunnen rijzen (par.
3.6). Ten slotte komt de samenloop met andere strafbepalingen aan de orde, alsmede

de vraag of sprake is van hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr, indien de deelnemer
aan de organisatie een door die organisatie beoogd delict begaat (par. 3.7 en 3.8).
Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een samenvatting en conclusie (par. 3.9).

3.2 Organisatie

3.2.1 Inleiding.   Van  'vereeniging'   naar  'rechtspersoon'

Art. 140 Srheeftbetrekkingop deelneming aaneengeorganiseerd samenwerkingsver-
band. Het gaat hier derhalve niet om deelneming aan een willekeurige groep samen-
werkende personen, een willekeurig samenwerkingsverband, zoals bijvoorbeeld het
geval kan zijn in art. 311 Sr, waar wordt gesproken van diefstal door 'twee of meer
verenigde personen', of in art. 141 Sr, het openlijk 'met verenigde krachten' geweld
plegen tegen personen of goederen.
In 1988 is in het eerste lid van art. 140 Sr het bestanddeel 'rechtspersoon' vervangen
door 'organisatie'. Eerstgenoemde term verving  op zijn beurt weer het sinds  1886

gebezigde bestanddeel 'vereeniging'.  Al van de aanvang af bestond in de literatuur
grote eenstemmigheid over de strekking van deze term. Met de vertaling van het uit
de Code Penal afkomstige 'association' werd niet gedoeld op iedere willekeurige
groep personen die tezamen misdrijven (gaan) plegen; voor een vereniging was mdEr
vereist. Reeds in 1890 stelde Gratama dat een onderscheid gemaakt moet worden
tussen 'personen die vereenigd iets doen en eene vereeniging van personen om iets
te doen'. Het bestaan van een vereniging is voor het eerste lid van art.  140 Sr van
essentiele betekenis: 'Houdt menniet streng aandit onderscheid vast', aldus Gratama,
'vordert men voor de toepasselijkheid van art. 140 niet uitdrukkelijk het bestaan van
een afzonderlijk lichaam, dan zoude de strafbepaling worden een passe-partout,
toepasselijk in alle gevallen dat meerdere personen eenige misdrijven pleegden of af-
spraken  ze te plegen'.17 Een vereniging moest zijns inziens worden gezien als  een
afzonderlijke eenheid waarvan het individu decl uitmaakt, tegenover hetwelk men
rechten en plichtenheeft. Ook Noyon zag de vereniging als een afzonderlijke eenheid,
met eigen regels en een eigen doel: 'De hier strafbaar gestelde deelneming aan eene
vereeniging is niet het enkele zich verbinden met anderen tot een misdadig doel, gelijk
samenspanning, maar er is bepaaldelijk voor noodig het bestaan van eene vereeniging,

17    J.G.  Gratama, Het recht van vereeniging en vergadering, Groningen  1890, p. 120-121.
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iets dat, onderscheiden van zijne bestanddeelen, een eigen bestaan, eenen eigenen
wil, een eigen doel heeft'.18
Dat het bij de uitleg van de term 'vereeniging' niet ging om 'personen in vereniging'
maar om een 'vereniging van personen', sloot aan bij de betekenis van 'association'
in art. 265 CP. Daarmee werd immers ook niet gedoeld op een min of meer toevallige
samenwerking tussen meerdere personen, maar op een gestructureerd, duurzaam
samenwerkingsverband: 'En rtdigeant les articles 265 A 268 d'origine, les auteurs
du code panal voulaient atteindre les bandes de malfaiteurs hitrarchistes et organistes,
comme ces "chauffeurs" tristement ctltbres, qui avaient dasole les campagnes par
leurs rapines et leurs violences aux temps troublts de la Rtvolution. C'est pourquoi
le code de 1810 punissait de peines criminelles, non pas la simple entente en vue de
commettre des m6faits envers les personnes ou les proprittts, mais la v6ritable
"association des malfaiteurs", structurte d'une manitre spdciale et permanente', aldus
Culioli. '9
Uit de in de voorgaande paragraaf opgenomen toelichting bij art. 265 CP blijkt dat
de wetgever bij de redactie van de strafbepaling in eerste instantie heeft gedacht aan
gestructureerde roversbendes:  '(...) les bandes ou association de ces 8tres pervers,
qui, faisant un mttier du vol et du pillage, sont convenus de mettre en commun le
produit de leurs mdfaits: Dit blijkt  ook uit de artt. 266-268  CP, waar onder meer
werd gesproken van 'bandes' en van het verdelen van de buit.
De term 'vereeniging', de vertaling van 'association', had dan ook een feitelijke,  niet
een civielrechtelijk betekenis. Door van een 'vereeniging' te spreken omvatte de
bepaling echter ook rechtsconstructies, verenigingen in civielrechtelijke zin. Als
voorbeeld kan worden gewezen op de aan het eind van de vorige eeuw tegen enkele
bestuursleden van de Sociaal-Democratische Bond ingestelde vervolging op grond
van onder meer het eerste lid van art.  140 Sr. Deze vervolging stuitte af op de niet-
aantoonbaarheid van het oogmerk om misdrijven te plegen, maar dat de Bond een
'vereniging' vormde, stond buiten twijfel (HR 3 december 1894, W 6585). De vorm
waarin de vereniging was gegoten deed dus niet ter zake: het kon gaan om bendes,
om 'misdaadsyndicaten', maar ook om verenigingen in civielrechtelijke zin.
Ook  tijdens  de  in 1939 gehouden beraadslagingen over de invoering  van het vierde
lid- onderverenigingenworden stichtingenbegrepen -werderkenddateenvereni-
ging in de zin van het eerste lid van art. 140 Sr een rechtskarakter kan bezitten. Dit
blijkt duidelijk uit het antwoord van Minister van Justitie Goseling naar aanleiding
van de tijdens de Kamerbehandeling gemaakte opmerking dat in art. 140 Sr sprake
is van twee soorten verenigingen: de bende van boosdoeners (lid 1) en de vereniging
als  bedoeld  in de  Wet  van  1855  (lid 2). De Minister verdedigde de toevoeging  van
stichtingen in het vierde lid met de opmerking dat misdadigers wel degelijk stichtingen
kunnen oprichten en dan onder de werking van het eerste lid kunnen vallen: 'Aan
de juridische constructie zullen de "heeren" misdadigers wel passende aandacht
wijden. Voor de Overheid gaat (het) er om, hun handelingen te treffen in de werking
in groepsverband (...)'.20

18    T J.  Noyon, Het Wetboek van Strafrecht, decl 2,2e druk, Groningen 1904, aant.  1  bij art.  140 Sr.
Zie ook Van Aken, Verboden vereenigingen, a.w.

19 Culioli, Association de malfaiteurs, Encyclopedie Dalloz, a.w., par. 15.
20  Hand. I, 1938-1939,607, p. 618.
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De vorm waarin de vereniging was gegoten was dus niet van belang; vraag was
uitsluitend of het samenwerkingsverband zich had verdicht tot een vereniging van
personen, of het nu om een misdadigersbende, een vereniging (in enge zin) of een
stichting ging. Toen in 1976 in verband met de invoering van het nieuwe Boek 2 BW
niet alleen in het tweede, maar ook in het eerste lid van art. 140 Sr de term 'vereeni-
ging' werd vervangen door'rechtspersoon', werd daarmee dan ook volledig het eigen
karakter van eerstgenoemde term en daarmee van het eerste lid miskend. Deze wijzi-
ging vond plaats teneinde een gelijkluidende terminologie met het nieuwe Boek 2 BW
te bewerkstelligen. Een inhoudelijke wijziging werd daarmee kennelijk niet beoogd:
de Memorie van Toelichting vermeldde uitsluitend dat, nu in het vervolg aan iedere
vereniging rechtspersoonlijkheid werd toegekend, het woord vereniging kon worden
vervangen door 'rechtspersoon'.21 Het betrof derhalve slechts een louter technische
aangelegenheid. Ongetwijfeld zal het feit dat ook in het meer bij het civielrecht
aansluitende tweede lid van art. 140 Sr gesproken werd van een 'vereeniging',
alsmede de in 1939 in het vierde lid opgenomen algemene uitbreiding tot stichtingen
tot het misverstand aanleiding hebben gegeven dat het in beide artikelleden om een-
zelfde soort (rechtspersoonlijkheid bezittende) vereniging zou gaan. In zijn annotatie
bij HR 8 mei 1978, NJ 1978, 315 noemde Van Veen het woord 'rechtspersoon' in
het eerste lid dan ook misleidend en de invoering ervan een 'schoolvoorbeeld van
het ongelukkighanteren vaneencivielrechtelijk gekleurd woord inhet strafrecht, waar
het niet past'. Een woord als 'onrechtspersoon' had beter de bedoeling aangegeven,
aldus Van Veen.22
In de jurisprudentie over het eerste lid van art.  140 Sr is dan ook terecht aan de term
'rechtspersoon' geen civielrechtelijke betekenis verleend en heeft de feitelijke
organisatievorm steeds centraal gestaan.23 Als voorbeeld kan worden gewezen op
HR 22 juli 1985, NJ 1987, 323.24 In deze uitleveringszaak ging het om een verzoek
tot uitlevering ter zake van het zich verenigen tot het bereiken van een gemeenschap-
pelijk misdadig doel, te weten de invoer en verkoop van heroYne in Europa. De Hoge
Raad overwoog dat de Rechtbank dit feit heeft kunnen aanmerken als een feit dat naar
Nederlands recht strafbaar is op grond van art. 140 Sr, 'waaraan het ontbreken van
rechtspersoonlijkheid niet afdoet'. Een bepaalde juridische structuur was niet vereist.
De rechtspraak, gewezen tussen   1976  en   1988, is daarom  ook  nu nog steeds  van

belang.

3.2.2 Van   'rechtspersoon'   naar   'organisatie'

Bij Wet van 17 maart 1988, Stb. 104 is in het eerste lid van art. 140 Sr het bestand-
deel 'rechtspersoon' vervangen door 'organisatie'. Deze wijziging had volgens de

21 Van Zeben/Du Pon, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Invoeringswet
Boek 2, Rechtspersonen, a.w., p. 1499-1500.

22   Zie over deze 'disharmonie' tussen strafrecht en civielrecht: H A Demeersseman, De autonomie van
het materiele strafrecht, Amhem   1985,  p.  43-45.

23 Zie hierover o.a. A.M.G. Smit, Art. 140 Sr vs. de misdaad BV, DD 1987, p. 1098 e.v.
24  Zie al eerder - impliciet -: HR 8 mei 1978, NJ 1978, 314 en 315 mn. ThWvV. Het lidmaatschap

van de RAF is naar Nederlands rccht te kwalificeren :tls deelneming aan een rechtspersoon in de zin
van art. 140 Sr.
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Memorie van Toelichting tot doel art.  140 Sr weer hetzelfde feitelijke bereik te geven
als de bepaling tot 1976 had. Ook buitenlandse rechtspersonen en groepen die geen
rechtspersoonlijkheid bezitten moesten weer onder het bereik van art.  140 Sr gebracht
kunnen worden. De sinds 1976 in art. 140 Sr voorkomende term 'rechtspersoon'
impliceerde volgens de Minister namelijk dat het samenwerkingsverband rechtsper-
soonlijkheid moest bezitten, wilden de deelnemers op grond van art. 140 lid 1 Sr
strafbaar zijn.  In de voorgaande paragraaf is echter gebleken dat in de jurisprudentie
een voor het strafrecht geheel eigen betekenis aan het bestanddeel 'rechtspersoon'
is gegeven, een betekenis die in overeenstemming was met de oorspronkelijke
doelstelling van de bepaling: de aanpak van georganiseerde misdadigersbendes. Door
in het eerste lid de term 'rechtspersoon' te vervangen door 'organisatie' is de
bewoording van de bepaling daarmee in overeenstemming gebracht.25

Evenals bij de bestanddelen 'vereeniging' en 'rechtspersoon' het geval was, gaat het
ook bij de term 'organisatie' om een feitelijk begrip. De vonn waarin het samenwer-
kingsverband is  gegoten doet  op zichzelf niet ter zake:  zowel're€htspersonen'  als'on-
rechtspersonen' ('misdaadsyndicaten') kunnen onder het bereik van de strafbepaling
vallen. Daardoor kan rekening worden gehouden met de enorme diversiteit waarin
'criminele organisaties' zich heden ten dage kunnen manifesteren en de grote
verscheidenheid in werkwijze.26 De hechtheid van het samenwerkingsverband, de
eenheid die wordt gevormd is bepalend.
In het navolgende zal in het algemeen worden gesproken van een organisatie, ook
in die gevallen waarin art. 140 Sr oorspronkelijk sprak van een vereniging dan wel
van een rechtspersoon; met de term organisatie wordt namelijk de eis dat sprake moet
zijn van een 'vereniging van personen' naar mijn mening het meestjuist weergegeven.

3.2.3        De  organisatie:   een  gestructureerd  en  duurzaam  samenwerkingsverband.

Het bestaan van een organisatie is het meest wezenlijke vereiste van art. 140 Sr. Het
onderscheidt deze strafbepaling van delicten als art. 141 en art. 306 Sr, waarbij het

25    MvT bij het ontwerp van wet tot wijziging van enige bepalingen over verboden rechtspersonen, bijl.
hand. II, 17476, 1981-1982, nr. 3, p. 5. In het oorspronkelijke wetsontwerp werd voorgesteld na de
term  'rechtspersoon' toe te voegen 'of organisaties zonder rechtspersoonlijkheid'.  In een bespreking
van dit ontwerp stelde Van Veen dat in het voorstel nog te veel werd gesuggcrecrd dat de rechtsvorm
van de organisatie van enig belang zou zijn. Door de toevoeging van de zinsnede "oforganisatie zonder
rechtspersoonlijkheid" zou nog teveel de schijn worden gewekt dat de organisatie in enige door de
wet erkende rechtsvorm moet zijn gegoten. 'Dat belemmert art. 140 lid 1 Sr in het vervullen van zijn
werkelijke functie. Immers de wezenlijke betekenis van art. 140 lid 1 Sr is die mensen binnen het
bereik van de strafwet te brcngen, die de georganiseerde misdaad bedrijven. En dat heeft met organi-
saties in bona fide vormen gegoten niets te maken'; Th. W. van Veen, De verboden vereniging en
art. 140 Sr, NJB 1983, p. 12-13. Kritiekop het wetsvoorstel werd ookgeleverd door Van Schilfgaarde.
Het begrip "organisatie" zou zijns inziens centraal moeten staan; P. van Schilfgaarde, De verboden
rechtspersoon, WPNR 5633, p. 737 e.v. Zijn voorstel om het woord "rechtspersoon" in art. 140 lid
1 Sr tc vervangen door de term "organisatic" is uiteindelijk door de Minister overgenomen. De term
'organisatie' veronderstelt terecht geen juridische organisatievorm, maar een feitelijk samenwer-
kingsverband, MvA, bijl. hand. Il, 1984-1985,17 476, nr. 5.

26     Zie voor een onderzoek naar enkele zeer uiteenlopende vormen van misdaadondememingen met name
Van Duyne, Kouwenbcrg en Romeijn, Misdaadondememingen. Ondernemende misdadigers in
Nederland, a.w.
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enkel in groepsverband handelen reeds voldoende is. Zoals in paragraaf 3.1 is
gebleken wordt het feit dat zich een organisatie heeft gevormd die het plegen van
misdrijven beoogt, als een zodanige bedreiging van de rechtsorde gezien, dat dit het
ruime bereik van art. 140 Sr kan rechtvaardigen.
Er moet dan wel sprake zijn van een georganiseerd samenwerkingsverband: niet
iedere samenwerkingsvorm tussen meerdere personen is al voldoende, zelfs niet
wanneer sprake is van een herhaaldelijk optreden van een steeds (vrijwet) dezelfde
groep. Voor art. 140 Sr is metr vereist: het moet gaan om een 'gestrucmreerd
samenwerkingsverband', aldus  de  Hoge  Raad   in de Marienburcht- en Vredesak-
tiekamparresten.27 De vraag rijst vervolgens wanneer van een dergelijk gestructu-
reerd karakter kan worden gesproken. Zowel in de jurisprudentie als in de literatuur
zijn enkele algemene kenmerken geformuleerd, kenmerken die juist vanwege hun
algemeenkarakterals voordeel hebbendatzij voorallemogelijke verschijningsvormen
waarin een organisatie zich kan manifesteren geldend kunnen zijn.
Aangenomen wordt dat van een gestructureerd samenwerkingsverband sprake is indien
binnen dit samenwerkingsverband gemeenschappelijke regels en een gemeenschappelij-
ke doelstelling bestaan, waaraan de in de organisatie participerende personen
gebonden zijn en door welke gemeenschappelijkheid op individuele leden een zekere
druk kan worden uitgeoefend zich aan die regels te houden en zich aan die doelstelling
gebonden te achten; de persoonlijke doelstelling van het individu is aan het gemeen-
schappelijke doel ondergeschikt. Deze ondergeschiktheid impliceert echter niet dat
alleen dan van een organisatie sprake kan zijn indien tussen de samenwerkende
personen een bepaalde hierarchische relatie bestaat. De eigen wil hoeft niet onderge-
schikt te zijn aan die van andere -individuele - leden van de groep, maar aan de
wil van de gemeenschap.  Wel kan het bestaan van een hierarchische structuur een
aanwijzing zijn van de gestructureerdheid van het samenwerkingsverband. 28
De organisatie vormt derhalve een afzonderlijke eenheid waarin de deelnemers niet
ieder voor zich, onafhankelijk van de overige deelnemers, doch in onderlinge
samenwerking participeren. Het samenwerkingsverband heeft een 'eigen dyna-
miek'.29 Dit impliceert  dat het  in art.  140  Sr niet  om een eenmalige, kortstondige
samenwerking gaat, maar dat het samenwerkingsverband een zekere bestendigheid,
een zekere duurzaamheid moet bezitten30; alleen dan heeft het immers de gelegenheid
een eigen dynamiek te ontplooien.
In zijn conclusie bij HR 30 mei 1978, NJ 1979, 11 zijn de kenmerken van een
organisatie door A-G Remmelink als volgt omschreven:  'Er moet (...) sprake zijn
van een "gereglementeerd" duurzaam samenwerkingsverband gericht op een gemeen-
schappelijk doel, waarbij het uiteraard duidelijk is, dat men het woordje "gereglemen-
teerd" met een korreltje zout moet nemen. Het komt er op neer, dat de leden niet
in het wilde weg werken, maar dat er regels gelden, hoe men binnen het kader van
de organisatie zal moeten functioneren. De deelnemers zullen niet slechts over en

27  HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442; HR 29 januari 1991, NJB 1991, nr. 49.
28   Zie o.a. R. Screvens (red.), Les Novelles Droit Ptnal, Tome III, Les infractions, Bruxelles 1972, p.

342, par. 5600.

29  Aldus Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, aw., p. 610; Rudolphi, Systematischer
Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w., § 129 StGB, Rn. 3.

30  Vgl. G.P.M.F. Mols en J. Woretshofer, Poging en voorbercidingshandelingen, Ars Aequi Cahiers,
deel  5,  le druk, Nijmegen  1994,  p.  53.
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weer met elkaar te maken moeten hebben, maar zich primair tegenover de organisatie
zelf "gebonden" moeten achten'.
Ook uit de behandeling van wetsontwerp 17 476, dat heeft geleid tot de wetswijziging
van 1988, blijkt dat men ernst heeft willen maken met deze eisen. Het door Van Veen
geopperde voorstel om in art.  140 Sr strafbaar te stellen het organiseren van of zich
verbinden met groepen31 werd door Minister van Justitie Korthals Altes verworpen
omdat het bezwaar van dit voorstel zou zijn 'dat het vereiste van de duurzaamheid
en het vereiste van een gestructureerde samenwerking worden verzwakt, zodat het
verbod een wijdere strekking zou krijgen dan volgens het wetsvoorstel'.32

De deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn derhalve aan bepaalde gemeen-

schappelijke regels gebonden, zij zijn gehouden die regels na te leven en kunnen daar
door het samenwerkingsverband op worden aangesproken. Zo zal een min of meer
vaste groep relschoppende voetbalsupporters die op gezette tijden gezamenlijk een
wedstrijd komt 'opluisteren' op zichzelf genomen nog geen organisatie in de zin van
art. 140 Sr opleveren; daarvoor is immers mdtr vereist. Door Groenhuijsen is nog
als voorbeeld genoemd het geval van een aantal jongens die zgn. 'schandknapen' in
elkaar wilden slaan.33 De samenwerking op zichzelf levert nog geen gestructureerd
en duurzaam samenwerkingsverband op. Eerst indien het samenwerkingsverband een
eenheid vormt waarbinnen eigen regels gelden waaraan de individuele deelnemers

onderworpen zijn en waarbij van een gemeenschappelijke doelstelling sprake is, kan
van een organisatie gesproken worden.
Dat een organisatie eigen, gemeenschappelijke, voor de individuele participanten
geldende regels heeft, impliceert overigens niet dat die regels ook door alle participan-
ten gezamenlijk dienen te zijn opgesteld. Van een organisatie kan evenzeer sprake

zijn indien de leiding in handen is van slechts 66n of enkele personen die de regels
opstellen en de doelstelling bepalen, en de overige deelnemers zich schikken in de
door de leiding genomen besluiten. Een voorbeeld hiervan is HR 6 juni 1989, NJ
1990, 49. Verdachte, een medewerker van Autocentrum  'De Oude Kraan',  werd  in
feitelijke instantie onder meer veroordeeld ter zake van het deelnemen aan (toen nog)
een rechtspersoon die tot oogmerk had het plegen van oplichting, kopersbedrog en
valsheid in geschrifte en het opzettelijk gebruik maken van vervalste geschriften. Op
het verweer van de verdachte dat geen sprake zou zijn van een rechtspersoon, ant-
woordde het Hof dat het begrip 'rechtspersoon' in art.  140 lid 1 Sr een eigen inhoud
heeft, te weten 'een samenwerkingsverband, waarin twee of meer personen volgens
door hen gestelde regels en voor een door hen gesteld doel willen samenwerken en
daartoe tegenover derden  als een eenheid optreden'. Volgens  het  Hof was  in  casu
van een dergelijk samenwerkingsverband wel degelijk sprake, nu men afspraken had
gemaakt omtrent het te verwezenlijken doel: het maken van zoveel mogelijk winst
uit de verkoop van tweedehands auto's tegen te hoge prijs, en de daartoe te gebruiken
verkoopmethoden. Daaraan deed niet af dat de verdachte slechts in dienst was van
de eigenaar van de rechtspersoon, omdat hij door zijn vrijwillige aansluiting bij de
gemaakte afspraken omtrent de bedrijfsvoering en de wijze waarop hij die afspraken

31  Van Veen, De verboden vereniging en art. 140 Sr, NJB 1983, p. 12.
32  MvA, bijl. hand. Ii, 1984-1985,17 476, nr. 5, p. 8, p. 14-15.
33 Zie diens annotatie bij HR 16 oktober 1990, NJ 1991,442 in AA 1991, p. 423.
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ook in praktijk heeft gebracht, de verwezenlijking van die vorm van bedrijfsvoering
mede mogelijk had gemaakt. In cassatie werd er onder meer over geklaagd dat de
positie van de verdachte in het bedrijf geen gelijkwaardige was: tussen de eigenaar
van het bedrij f en de verdachte bestond een gezagsverhouding. De afspraken waren
slechts aan te merken als instructies aan de verdachte. Volgens de Hoge Raad had
het Hof door aldus te overwegen en te beslissen geen blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting.
Dat de regels zijn opgesteld door een of enkele leidinggevende personen waaraan
anderen ondergeschikt zijn, doet derhalve aan de voorwaarde dat bij een organisatie
sprake moet zijn van gemeenschappelilke regels niet af. Door deel te nemen aan een
organisatie maakt de individuele participant de regels tot de zijne en is hij daar ook
aan gebonden: de naleving ervan kan hem worden afgedwongen.

Het samenwerkingsverband dient weI een eenheid te vormen, maar hoeft niet als
zodanig in het rechtsverkeer naar buiten te treden. Organisaties die bijvoorbeeld actief
zijn in de drugs- of wapenhandel treden bijvoorbeeld wel als eenheid op tegenover
derden - leveranciers, afnemers -, doch zullen er juist alles aan doen om niet in
de openbaarheid te komen (even afgezien van de handelwijze om voor de verwezenlij-
king van de misdadige doelstelling gebruik te maken van organisaties uit de'bovenwe-
reld' die wel als eenheid aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen). Evenals bij het
bestaan van een hierarchisch verband het geval kan zijn, kan echter ook het als
eenheid onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treden, waarvan bij
rechtspersonen veelal sprake is, een omstandigheid zijn waaruit het bestaan van een
organisatie kan worden afgeleid. Swart merkte hierover op dat de samenwerking
tussen personen zodanig gestructureerd moet zijn dat het samenwerkingsverband over
een eigen wil beschikt en in staat is als eenheid in het maatschappelijk leven te
opereren. 'Maar daaruit volgt nog niet dat de organisatie zich naar buiten tegenover
derden als organisatie moet afficheren.  (...) Dat groepen van personen naar buiten
onder een gemeenschappelijke vlag optreden is niet een vereiste voor de strafbaarheid
van de deelneming, maar een omstandigheid die duidt op het bestaan van een
verboden rechtspersoon'.34
In verscheidene rechterlijke beslissingen is het tegenover derden optreden als een een-
heid onder een gemeenschappelijke naam dan ook gezien als een indicatie voor het
bestaan van een organisatie. Gewezen kan worden op HR 26 november 1985, NJ
1986, 389 (Rostant Daniel). Volgens de Hoge Raad had het Hof op grond van de
feiten dat: a) de verdachte en een ander waren overeengekomen een samenwerkings-
verband tot stand te brengen waarin zij volgens door hen gestelde regels en voor het
door hen gestelde doel wilden samenwerken, b) vervolgens daartoe tegenover derden
als een eenheid zijn opgetreden, en c) hebben geopereerd onder een gemeenschappe-
lijke naam, kunnen oordelen dat het samenwerkingsverband het karakter had van een
rechtspersoon (organisatie).   Met name laatstgenoemde omstandigheid werd daarbij
van belang geacht: kennelijk wilden de deelnemers ook zelf door derden worden
aangemerkt als een rechtspersoon.

34    Swart Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 615. Zie
ook Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetbock van Strafrecht, a.w., aant. 2 bij art. 140 Sr.
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Het als eenheid onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treden moet dus niet
worden opgevat als een vereiste waaraan een samenwerkingsverband moet voldoen
om als organisatie aangemerkt te kunnen worden, maar het is wel een indicatie: de
deelnemers wekken in ieder geval voor de buitenwereld de indruk dat zij een eenheid
vormen en ook als zodanig aangemerkt willen worden. Zo zal in de Marienburcht-
zaak, waarbij enkele Nijmeegse krakers op grond van het eerste lid van art. 140 Sr
werden vervolgd wegens hun verzet bij de ontruiming van de Marienburcht, het feit
dat onder een gemeenschappelijke naam naar buiten werd getreden ('de Mari-
enburcht', 'de mensen van de Marienburcht' e.d.), ongetwijfeld een belangrijke rol
hebben gespeeld. In het civiele recht zijn zelfs in enkele gevallen krakersgroeperingen
aangemerkt als vereniging in de zin van art. 26 Boek 2 BW en bezaten zij derhalve
rechtspersoonlijkheid.35
Daarbij is overigens niet van belang of de deelnemers aan de organisatie de intentie,
de bedoeling hebben gehad een vereniging op te richten en daarvan ook lid te zijn.
In een van de Marienburchtarresten werd door de Hoge Raad een verweer van deze
strekking verworpen met de overweging dat 'niet nodig (is) de wil om lid te zijn van
een vereniging in civielrechtelijke zin, doch het deelnemen in feitelijke zin aan een
gestructureerd samenwerkingsverband, dat tot oogmerk heeft het plegen van misdrij-
ven'.36 De feitelijke situatie speelde hier derhalve een doorslaggevende  rol.

In de rechtspraak is herhaalde malen de organisatie omschreven als een samenwer-

kingsverband, waarin twee of meer personen samenwerken volgens door hen gestelde
regels en voor een door hen gesteld doel.37 Een organisatie hoeft daarbij niet uit
steeds dezelfde personen te bestaan. De groep kan tot op zekere hoogte in samenstel-

ling wisselen, zoals bij actiegroepen het geval kan zijn, of - bijvoorbeeld - bij
wisselende afnemers van verdovende middelen. Om het (voort)bestaan van een
gestructureerde eenheid te waarborgen zal een bepaalde vaste kern echter veelal

noodzakelijk zijn. Een voorbeeld van een groep personendie, ondanks een wisselende

samenstelling, als een gestructureerd samenwerkingsverband werd aangemerkt, is
te vinden in HR 29 januari 1991, NJB 1991, nr. 50 (Vredesaktiekamp). Verdachte

35 Een vereniging komt reeds door een meerzijdige rechtshandeling tot stand (art. 26 Boek 2 BW). Van
een duidelijk aanwijsbare oprichtingshandeling, waarbij de oprichters uitdrukkelijk te kennen geven
een vereniging op te willen richten, hoeft geen sprake te zijn. Ondanks bezwaren uit de Tweede Kamer
dat het ruime begrip 'vereniging' tot rechtsonzekerheid kan kiden omdat voor derden lang niet altijd
duidelijk zal zijn of bepaalde groepen, zoals actiegroepen,  al  dan niet een vereniging zijn, weigerde
de Minister de oprichting aan formele eisen te binden: of er van een vereniging/rechtspersoon sprake
is, zal in twijfelgevallen afgeleid moeten worden uit de wijze waarop zij zich in het rechtsverkeer

gedraagt, bijvoorbeeld of zij als zel fstandige organisatie gelden inzamelt en daartoe bank- ofgiroreke-
ningen op haarnaam heeft staan: MvA, Van Zeben/Du Pon, Parkmentaire geschiedenis van hetnieuwe

burgerlijk wetboek,  a.w.,  p.  1161.  Deze  informele  benadering van de vereniging leidde er toe  dat in
het civiele recht krakersbewegingen verscheidene malen als vereniging zijn aangemerkt. Zie hierover
E.J. Dommering, Kraken in vereniging, TVVS  1984, p. 93-97: '(...) enig feitenmateriaal datnaar buiten
toe interne organisatie en gemeenschappelijke doeistelling verraadt moet ten processe bijeen gebracht
worden: een gemeenschappelijke brief waaruit een doelstelling blijkt,  een gemeenschappelijke handeling
met (indirecte) rechtsgevolgen, een gemeenschappelijke naam en dergelijke' (p. 96).

36     HR 16 oktober  1990,  NJ  1991,  442
37    Vgl. HR 26 juni 1984, NJ 1985,92; HR 26 november 1985, NJ 1986, 389; HR 6 juni 1989, NJ 1990,

49  Zie ook: HR 6 juni 1989, DD 89.449; HR 6 juni 1989, NJ 1990, 49, met name de annotatie van
Van Veen.
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was een van de deelnemers aan het te Vierhouten gehouden vredesactiekamp, waarbij
door het knippen van gaten in hekwerken, het aanbrengen van leuzen en tekens op
gebouwen en voertuigen en het kapotsteken van banden van voertuigen, actie werd
gevoerd tegen militaire objecten. De verdachte werd vervolgd ter zake van het deelne-
men aan een organisatie, genaamd Vredesaktiekamp, VAK en/of VAK-Mobiel, welke
organisatie het plegen van misdrijven (openlijke geweldpleging, vernieling) tot
oogmerk had. Dat aan de verschillende vredesactiekampen niet steeds door dezelfde
personen werd deelgenomen, deed volgens het Hof niet af aan het feit dat, nu (onder
meer) de kampen steeds onder (vrijwel) dezelfde naam werden gehouden, deze
kampen daadwerkelijk werden voorbereid enlangs verschillende wegen werden aange-
kondigd, en het betalen van aan de kampen verbonden kosten, het bestaan van een
organisatie kon worden aangenomen. Volgens de Hoge Raad had het Hof met deze
overweging aan art. 140 Sr geen onjuiste uitleg gegeven.

De vraag wanneer een samenwerkingsverband zodanig gestructureerd is dat gesproken
kan worden van een afzonderlijke eenheid, met eigen regels en een eigen doelstelling,
zallangniet altijdeenvoudig tebeantwoorden zijn. Bovendienzullen misdaadorganisa-
ties juist veelal trachten hun werkwijze zo veel mogelijk aan de openbaarheid te
onttrekken. Dit heeft wel tot de vraag geleid of door gebruik van het woord 'organisa-
tie' nia te zware eisen worden gesteld aan de aard van het samenwerkingsverband.
In hoofdstuk 8 zal bij de bespreking van de vraag of wijziging van art. 140 Sr
wenselijk is hierop worden ingegaan.

3.3     00gmerk tot het plegen van misdrijven

3.3.1 Het plegen van misdrijven als naaste doel

De organisatie waaraan wordt deelgenomen dient het plegen van misdrijven tot
oogmerk te hebben. Het oogmerk is hier niet gekoppeld aan een bepaalde gedraging,
zoals bijvoorbeeld in de artt. 92, 177, 225, 310 en 317 Sr, maar moet aanwezig zijn
bij de organisatie waaraan wordt deelgenomen. Het gaat daarbij niet om de afzonder-
lijke leden van de organisatie, maar om het samenwerkingsverband als geheel. Hierin
komt het zelfstandig karakter van het samenwerkingsverband duidelijk tot uiting: de
organisatie vormt een afzonderlijke eenheid met een eigen doel en werkwijze.
Voldoende is dat wordt beoogd misdrijven te plegen. Dat wil zeggen dat met het

plegen van concrete misdrijven nog geen aanvang gemaakt hoeft te zijn.8 Ook aan
het plegen van concrete misdrijven voorafgaande gedragingen kunnen daardoor onder
het bereik van de strafbepaling vallen.  In par.  3.1  is dit het voorbereidend aspect van
art.  140 Sr genoemd. Dem afwijking van de - op zichzelf reeds aansprakelijk-
heidsverruimende - strafbaarstelling van de poging in art. 45 Sr en de - gelimi-

38    V#HR 13 oktober  1987, NJ  1988,425: bij het in art.  140 lid  1 Sr omschreven misdrijf gaat het niet
om het gepleegd zijn van misdrijven, maar om het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Het doet
daarbij overigens niet ter zake dat een organisatie (onderneming) wordt misbruikt om misdrijven te
plegen; er kan desondanks gezegd worden dat de onderneming het plegen van misdrijven tot oogmerk
heeft gehad.
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teerde - strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in art. 46 Sr, vloeit voort
uit de aard van de strafbepaling: het artikel beoogt immers een bepaalde gevaar-
zettende situatie te bestrijden.
Het plegen van misdrijven moet het naaste doel van de organisatie vormen. Hieruit
kan worden afgeleid dat er van de organisatie een reele gevaarzetting dient uit te gaan.
"Gelijk de duitschers onderscheiden tussen Vorsatz  en Absicht, kunnen wij onder-
scheiden tusschen opzet en oogmerk of naaste  doel',   aldus  de  minister  van  justitie
bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht.39 Dat wil zeggen dat het

plegen van misdrijven de feitelijke, directe doelstelling van de organisatie moet zijn.
Of, aldus Remmelink. het moet gaan om een 'club', die de misdaad praktisch en reeel
nastreeft.   Alleen  dan  kan  immers  van een relle bedreiging worden gesproken.

Dat het plegen van misdrijven het directe, naaste doel van de organisatie moet
vormen, impliceert dat een louter ideele, abstracte doelstelling op zichzeu niet vol-
doende kan zijn om van oogmerk te spreken: de organisatie stelt zich dan - voor-
alsnog - uitsluitend in theorie tot doel misdrijven te plegen. Van een reele bedreiging
is dan (nog) geen sprake.
Als voorbeeld kan worden gewezen op de vervolging van enkele bestuursleden van
de Sociaal-Democratische Bond.  Deze Bond had tijdens het in 1892 gehouden Zwolse

congres een motie aangenomen waarin onder meer werd bepaald dat de Sociaal-
Democratische partij een revolutionaire partij is, 'omdat   zij zich plaatst   op   het
standpunt, dat alleen afschaffing van het privaat bezit een einde kan maken aan de
wanverhoudingen'.  In de motie  werd de tactiek  van de partij omschreven  als  een
revolutionaire: zij beoogt 'de omverwerping derbestaande maatschappelijke orde (...)
met alle haar ten dienste staande onwettelijke of wettelijke (onwettige of wettige),
vredelievende of gewelddadige middelen'.
Zowel Rechtbank als Hof waren van oordeel dat de bestuursleden strafbaar waren

op grond van art.  140 lid 2 jo. lid 3 Sr. Door het OM werd cassatie ingesteld: niet
het tweede, maar het eerste lid van art. 140 Sr zou van toepassing zijn. A-G Gregory
concludeerde tot vernietiging van het bestreden arrest: de Sociaal-Democratische Bond
diende zijns inziens aangemerkt te worden als een vereniging in de zin van het eerste
lid van art. 140 Sr omdat doel en middelen in casu niet kunnen worden gescheiden,
zeker niet nu de partij uitdrukkelijk had aangekondigd bepaalde middelen te zullen
bezigen ter bereiking  van  haar  doel.

De Hoge Raad oordeelde echter anders:  '(...),  dat dan ook dit  le lid volgens zijn
woordelijken inhoud, niet toepasselijk is op deelneming aan de vereeniging, waarvan
de strekking volgens 's Hofs feitelijke beslissing vaststaat; dat toch volgens deze
beslissing die vereeniging, niet in het leven geroepen, niet opgericht of ingericht tot
het plegen van misdrijven, dit alzoo ook niet tot naaste doel heeft (...)'. 00gmerk
impliceert het naaste doel van de vereniging. Dit betekent, aldus de Hoge Raad, dat
niet voldoende is dat de vereniging zich een bepaald einddoel voorstelt, dat onder
zekere omstandigheden alleen kan worden bereikt door het plegen van misdrijven,
'maar dat daarentegen voor de toepasselijkheid dezer strafbepaling wordt vereischt

39   Par. 5 van de Algemene Beschouwingen bij de Memorie van Toelichting; SmidL Geschiedenis van
het Wetboek van Strafrecht, a.w., 1, p. 78.

40  Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., aant. 3 bij art. 140 Sr.
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dat de vereeniging, in het leven geroepen of feitelijk werkzaam om misdrijven te
plegen,  dit ook tot oogmerk of naaste doel heeft'. Deze opvatting werd beargumen-
teerd aan de hand van de wetsgeschiedenis: 'dat toch ter toelichting van art. 149
(thans art. 140) van het oorspronkelijk Regeringsontwerp ten aanzien van het le lid
werd  gezegd, dat, vermits het 'complot" reeds was strafbaar gesteld (...), 'hier
bepaald in aanmerking (komt) de "association de malfaiteurs envers les personnes
ou  les  proprittds" '  Cart.   265  C.P.), wat juister zoude zijn uitgedrukt  door:   "eene
vereeniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven waardoor de veiligheid
van   personen of goederen wordt aangerand';    dat   nu de beperking tot sommige

categorieen van misdrijven, die opgesloten ligt in de laatste woorden, later wel verviel
op verlangen van de Commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer, maar dat
daardoor geen verandering werd aangebracht in het vereischte, dat eene vereeniging,
om de deelneming daaraan ingevolge art. 140, le lid, strafbaar te doen zijn, evenals
de "association de malfaiteurs", moet zijn op- of ingericht om misdrijven, zij het dan
ook niet bepaald meer in het wetboek omschreven misdrijven te plegen (...)'.41  De
in de bewuste motie neergelegde doelstelling was te ideeel en abstract om van een
naaste doel te kunnen spreken. Van een reele, concrete bedreiging van de rechtsorde
was geen sprake, nu de organisatie niet tot het plegen van misdrijven was 'op- of
ingericht'.
Niet het abstracte (eind)doel van een organisatie is dus beslissend, maar de vraag of
het plegen van misdrijven het directe, naaste doel van de organisatie vormt. De
feitelijke werkzaamheden van de organisatie dienen op het plegen van misdrijven
gericht te zijn. Op deze wijze wordt voorkomen dat art. 140 Sr verwordt tot 'een
stukje Gesinnungsstrafrecht', aldus Swart.42 Enkel het uiten van bepaalde ideetn,
van een bepaald voornemen, hoort niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid te leiden;
er moet sprake zijn van een reeel gevaar.
Naar mijn mening dient het voornemen om misdrijven te plegen zich geconcretiseerd
te hebben in een bepaalde gedraging die strekt tot verwezenlijking van het oogmerk
(het kan daarbij overigens  ook om voorbereidingsgedragingen  gaan). Is hiervan  nog
geen sprake, dan doet zich een situatie voor, gelegen in het voorveld van art. 140
Sr. Het gaat dan om een organisatie waarvan n6g niet gezegd kan worden dat het
plegen van misdrijven het naaste doel  van  die  organisatie  vormt.

Overigens zal van een organisatie, die nog geen enkel misdrijf heeft gepleegd,
moeilijk aan te tonen zijn dat zij het plegen van misdrijven beoogt. In de praktijk zal
dit er veelal op neerkomen dat reeds meerdere misdrijven gepleegd zullen zijn
alvorens kan worden vastgesteld dat het naaste doel van de organisatie is gelegen in
het plegen van misdrijven.

Anderzijds brengt de eis dat het plegen van misdrijven het naaste, directe doel van
een organisatie moet zijn met zich mee dat de bepaling van toepassing kan zijn indien
de organisatie een niet-crimineel eind- of hoofddoel heeft, doch dit doel door het
plegen van misdrijven nastreeft. Het plegen van misdrijven hoeft dus niet de enige,

de uitsluitende doelstelling van de organisatie te zijn. Zijn de feitelijke werkzaamheden
gericht op het plegen van misdrijven, vormt dit het naaste doel, dan kan gezegd

41   HR 3 december 1894, W 6585.
42 Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 611-612.
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worden dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Het einddoel
dat daarbij voor ogen heeft gestaan, is niet van belang.
Als voorbeeld kan hier worden genoemd de beslissing op de verzoeken tot uitlevering
van twee leden van de Rote Armee Fraktion.43 Betwist werd dat het eerste lid van
art.  140 Sr van toepassing zou zijn omdat de RAF niet de uitsluitende bedoeling zou
hebben gehad misdrijven te plegen; de organisatie zou een op zichzelf niet-crimineel
einddoel hebben nagestreefd.   De  Hoge   Raad was echter van oordeel   dat   ook  dan

sprake is van oogmerk indien de organisatie het plegen van misdrijven tot naaste doel
heeft, 'zij het dan slechts ter verwezenlijking van een, in haar voorstelling, edel
einddoel'.   Nu  de  RAF haar einddoel heeft trachten te bereiken  door het plegen  van
georganiseerd geweld en deze geweldpleging tot haar strategie heeft gemaakt, kon
gezegd worden dat zij het plegen van misdrijven tot oogmerk had.44
Een recent voorbeeld kan worden gevonden  in  HR 29 januari  1991,  NJB  1991,  nr.
50.   In het vierde cassatiemiddel werd aangevoerd  dat het oogmerk  niet was gericht
op het plegen van misdrijven; het ging de actievoerders slechts om het verkondigen
van hun maatschappelijke visie. Het stukknippen van hekken was slechts een van de
vele  instrumenten  'om de aandacht te trekken'. Naar aanleiding  van dit middel
overwoog de Hoge Raad wederom dat ook dan gezegd kan worden dat een organisatie
het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft indien dit niet het hoofddoel van de
organisatie vormt, doch slechts een middel om dat hoofddoel te bereiken. Het hoeft
derhalve niet de enige doelstelling van de organisatie te vormen. Indien het plegen
van misdrijven als middel wordt gebruikt om een niet-crimineel einddoel na te
streven, is sprake van oogmerk: het vormt dan immers het naaste doel van de
organisatie.
Het voorgaande houdt in dat bij rechtspersonen het expliciet naar buiten kenbaar
gemaakte, statutaire of 'formele' doel niet beslissend zal zijn voor de vraag of die
rechtspersoon het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Zie hierover onder meer
HR 26 juni 1984, NJ 1985, 92 (Limeri). De firma 'Limeri' was opgericht met de
formele doelstelling door dit bedrijf werken te doen aannemen dan wet werknemers
te werk te stellen bij andere bedrijven. Niettemin werd bewezenverklaard dat het
bedrijf het plegen van misdrijven tot oogmerk had omdat het 'moest dienen om
geldende regelingen ter zake van de belastingheffing en de afdracht van sociale
verzekeringspremies te ontduiken  door het plegen van valsheid in geschrift'.  De
feitelijke werkzaamheden waren derhalve ook hier doorslaggevend.

Een organisatie hoeft het plegenvan misdrijven dus niet uitsluitend tot doel te hebben;
voor strafbaarheid op grond van art. 140 Sr is een niet-crimineel einddoel mogelijk.
Bovendien kan een organisatie aanvankelijk geheel legale werkzaamheden ontplooien

43   HR 8 mei 1978, NJ 1978, 314 en HR 8 mei 1978, NJ 1978, 315, m.nt. ThWvV.
44 Door Eskes is dit een 'teleurstellende' interpretatie genoemd. Nu de bepaling ook kan worden ingezet

tegen rechtspersonen met een op zichzelf niet-laakbaar einddoel, betekent dit naar zijn mening een
verlies voor de politieke verenigingsvrijheid; Repressie van politieke bewegingen in Nederland, a.w.,
p. 540 e.v. Door Van Bemmelen/Van Hattum is er naar mijn mening echter terecht op gewezen dat
wie de middelen wil voor een bepaald einddoel, die middelen tot naaste doel heeft: 'Al is het einddoel
(...) op zichzelfgeen strafbaar feit (   ) dan zijn de middelen, die wei onwettig en misdadig zijn, naaste

doel. En op dit naaste doel komt het aan'; Hand- en leerboek van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,
P. 97.
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en pas na enige tijd een crimineel oogmerk ontwikkelen; het oogmerk hoeft niet reeds
bij de oprichting aanwezig te zijn. 45

Daar komt nog bij dat een organisatie een geoorloofd einddoel op verschillende wijzen
kan nastreven. Zoals in par.  3.1 is gebleken was de bedoeling van een afzonderlijke
strafbaarstelling van de 'association de malfaiteurs' gelegen in een effectieve aanpak
van de roversbendes  die aan het  eind van de  18e  en het begin van de  19e eeuw  met
name het Franseplatteland onveilig maakten. Het ging daarbij omsamenwerkingsver-
banden die gevormd waren 6m misdrijven te plegen, die daartoe waren 'op- of inge-
richt'. De Nederlandse wetgever omschreef  dit  als een vereniging  die tot oogmerk
heeft het plegen van misdrijven. De 'vereniging' in art. 140 Sr was namelijk een
feitelijk begrip, waarbij de vorm waarin die vereniging gegoten was, niet ter zake
deed. Daardoor vielen echter ook civielrechtelijke samenwerkingsvormen onder het
bereik van art. 140 Sr. Dit bracht een nieuw probleem met zich mee: dergelijke
samenwerkingsvormen hebben over het algemeen weI een geoorloofd (statutair)
einddoel, maar dit einddoel kan op verschillende wijzen worden nagestreefd, al dan
niet geheel of ten dele door het plegen van misdrijven. Met andere woorden: het
samenwerkingsverband kan zich het plegen van misdrijven, maar daarnaast ook andere
feitelijke werkzaamheden tot naaste doel stellen.
De vraag rijst dan wanneer van oogmerk in de zin van art. 140 Sr kan worden
gesproken. Is het reeds voldoende indien door de organisatie naast haar legale
werkzaamheden met een zekere regelmaat misdrijven worden gepleegd? Of moet het
plegen van misdrijven binnen de feitelijke werkzaamheden van de organisatie een
bepaalde plaats innemen, en, zo ja, welke plaats: moeten de feitelijke werkzaamheden
(vrijwel) uitsluitend op het plegen van misdrijven zijn gericht, of is reeds een 'niet
onbelangrijke' plaats in het geheel van werkzaamheden voldoende? Indien bijvoorbeeld
een bedrijf zich tot einddoel heeft gesteld het behalen van zoveel mogelijk winst uit
de verkoop van produkten, doch daarbij, naast de gangbare, geoorloofde verkoopme-
thoden, herhaalde malen een bedrieglijke handeling verricht tot misleiding van (po-
tentiale) kopers (art. 328 bis Sr), zoals doorhetplaatsen van misleidende advertenties,
kan dan worden gezegd dat dit bedrij f zich het plegen van misdrijven tot nadste doel
heeft gesteld?
Voor de beantwoording van deze vraag wordt wel aansluiting gezocht bij de totstand-
koming van de voorloper van het eerste lid van art. 140 Sr: art. 265 CP. Zich beroe-
pend op de oorspronkelijke bedoeling van art. 265 CP stelde Noyon dat 'de veree-
niging  die  iets tot oogmerk heeft  (...)  door dat oogmerk (wordt) beheerscht,  (...)
buiten dat oogmerk geen bestaan (heeft), geheel anders dan de vereeniging die eventu-
eel wel het oog op het plegen van misdrijven gevestigd heeft maar niet daarvoor alleen
bestaat'. 46

Door Rutgers is een soortgelijke, wellicht iets minder strikte uitleg aan art. 140 Sr
gegeven: 'Gelet op de oorsprong van art. 140 lid 1 Sr richt dit artikel zich op het
bendewezen, dat wil zeggen op samenwerkingsverbanden die als voornaamste

45     Zie  HR 6 oktober  1992,  NJ  1993,  100: een organisatie/rechtspersoon hoeft niet in het leven  te zijn
geroepen tot het plegen van misdrijven; ook indien het plegen van misdrijven pas nadien wordt nage-
streefd, is sprake van 'oogmerk' in de zin van art. 140 Sr.

46     T.J.  Noyon, Het Wetboek van Strafrecht,  deel 2, vierde druk, Arnhem  1926,  aant.  3  bij  art.   140 Sr.
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bestaansgrond het plegen van misdrijven hebben'.47  Van het in bovenstaand  voor-
beeld genoemd bedrijf zou alleen dan gezegd kunnen worden dat dit het plegen van
misdrijven tot oogmerk heeft, indien de bedrieglijke handelingen de voornaarnste

bestaansgrond zouden zijn, indien het daarbij derhalve om de voornaamste activiteit
binnen het bedrijf zou gaan.
Volgens Swart is het niet duidelijk of deze eis door art.  140 Sr wordt gesteld: 'Welke
plaats moeten misdrijven in het streven en de werkzaamheden van een organisatie
innemen? Duidelijk is dat het doel van een organisatie niet uitsluitend het plegen van
misdrijven behoeft te zijn. Nodig zal ook wel niet zijn dat die het voornaamste of
in de praktijk overheersende doel vormen'. Vervolgens rijst de vraag waar het  'om-
slagpunt' ligt, welke criteria gehanteerd moeten worden: 'Is de frequentie van
misdrijven bepalend, zijn het bepaalde kenmerken van een organisatiestructuur, is
bepalend of de organisatie haar doel niet kan bereiken zonder het begaan van misdrij-
ven?'. Als voorbeeld noemde Swart  een  bank of pensioenfonds waarin bepaalde
misdrijven over langere perioden met regelmaat voorkomen en tot een element in
de organisatiestructuur zijn geworden. Of in een dergelijk geval aan het oogmerk-
vereiste wordt voldaan wordt uit de wettekst zelf niet duidelijk. 48

Door de Hoge Raad wordt aan het oogmerk een andere, minder verstrekkende uitleg
gegeven dan door Rutgers is bepleit. Zo kan uit de Marienburchtarresten worden

afgeleid dat het plegen van misdrijven niet de voornaamste bestaansgrond van de
organisatie hoeft te zijn: de organisatie was op het plegen van verzet tegen de

ontruiming  niet in hoofdzaak of voornamelijk  'op- of ingericht'.
In  HR 26 februari  1991,  NJ   1991,  499  is deze voorwaarde zelfs uitdrukkelijk  van
de hand gewezen. Verdachte werd vervolgd wegens zijn deelname aan enkele BV's
(Zero, Stormy Montage en International Trading Company) welke onder meer tot
oogmerk zouden hebben gehad het plegen van valsheid in geschrift, het opzettelijk
gebruik maken van valse geschriften en het opzettelijk onttrekken van eigen zaken
aan een pandrecht van een ander, ter ontduiking van regelingen ter zake van belasting-

heffing en afdracht van sociale verzekeringspremies en om geld op de G(eblokkeerde)-
rekeningen niet te gebruiken voor de betaling van premies en belastingen. In cassatie
werd onder meer aangevoerd dat uit de bewijsmiddelen niet kon worden afgeleid dat
de telastegelegde misdrijven een zodanige plaats hadden ingenomen bij het streven
en de werkzaamheden van de BV's dat dit strafbaarheid op grond van art. 140 lid
1 Sr zou kunnen rechtvaardigen. Uit de bewijsmiddelen zou evenmin blijken dat de
voornaamste bestaansgrond van de organisatie was gelegen in het plegen van mis-
drijven.  De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, overwegende dat het '(...) voor
de strafbaarheid van de verdachte niet ter zake (doet) welke plaats de bewezen ver-
klaarde misdrijven bij het streven en de werkzaamheden van de rechtspersonen Zero,
Stormy en ITC hebben ingenomen, noch ook of het plegen van misdrijven de
voornaamste bestaansgrond voor het samenwerkingsverband tussen de verdachte en
zijn mededader(s)  was'.

47 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 150 e.v. Aldus ook W. Wedzinga,
Groepsgeweld en strafrecht vanuit een rechtsvergelijkende invaishoek, in: Groepsgeweld, a.w., p. 45.

48 Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 612-613.
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Voor de bewezenverklaring van het oogmerk wordt door de Hoge Raad derhalve niet
de eis gesteld dat het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond van de
organisatie is. In deze opvatting kunnen niet alleen de 'misdadigersbendes' die voor-
namelijk activiteiten ontplooien op crimineel gebied binnen het bereik van art. 140
Sr vallen,  maar ook organisaties die zich juist voor een belangrijk deel met legale
activiteiten bezig houden. Voor oogmerk lijkt zelfs niet van belang te zijn welkeplaats
het plegen van misdrijven binnen de totale werkzaamheden heeft ingenomen.

Gezien het voorgaande rijst onherroepelijk de vraag wat dan wal nodig is om van
'oogmerk' te kunnen spreken, aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om aan te
kunnen nemen dat een organisatie het plegen van misdrijven tot naaste doel heeft.
In bovengenoemd arrest was sprake van een zekere planmatigheid in het plegen van
misdrijven. Het slechts puur incidenteel plegen van enkele misdrijven zal op zichzel f
genomen nog niet voldoende kunnen zijn om van oogmerk te kunnen spreken49: uit
het enkele feit dat door het samenwerkingsverband enkele misdrijven zijn gepleegd
mag nog niet worden afgeleid dat de organisatie het plegen van misdrijven ook tot
naaste doet had. Deze opvatting is ook terug te vinden bij de behandeling in de Eerste
Kamer van het wetsontwerp tot wijziging van enige bepalingen over verboden rechts-
personen. De Minister van Justitie stelde uitdrukkelijk dat het artikel bedoeld is voor
gevallen waarin een organisatie wordt opgezet of specifiek wordt aangewend om
misdrijven te plegen: 'Het is dus niet de bedoeling om het toe te passen in gevallen
waarin een bestaande rechtspersoon incidenteel strafbare feiten pleegt. Daarvoor
hebben wij artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht', aldus de Minister.50

In de opvatting van de Hoge Raad kan een organisatie zich meerdere zaken- legale
en illegale - tot naaste doel stellen, waarbij het niet ter zake doet of het illegale doel,
de op het plegen van misdrijven gerichte feitelijke werkzaamheden, binnen de totale
activiteiten de voornaamste plaats inneemt. Zou een bepaalde planmatigheid, een
zekere stelselmatig plegen van misdrijven al voldoende zijn, dan is zelfs de vraag
welke plaats de misdadige activiteiten in het geheel innemen niet van belang. Omdat
een duidelijke afbakening ontbreekt, zou een dergelijke planmatigheid al afgeleid
kunnen worden uit het feit dat door de organisatie met cell zekere regelmaat mis-
drijven worden gepleegd.
Deze opvatting gaat zeer ver. Talloze, voornamelijk legaal opererende organisaties
komen daarmee onder het bereik van art. 140 Sr. Zo zou reeds van oogmerk in de
zin  van  art.   140 Sr gesproken kunnen worden  bij een administratiekantoor  dat  met
een zekere regelmaat belastingformulieren opzettelijk onjuist invult, ook al zouden
de voornaamste werkzaamheden van dit kantoor juist geheel legaal zijn. Ook zou art.
140 Sr van toepassing kunnen zijn in het door Swart genoemde voorbeeld van de bank
of het pensioenfonds waarin met regelmaat bepaalde misdrijven worden gepleegd en
tot een element in de organisatiestructuur zijn geworden.

49     Zie  ook:  Hof Den  Haag  3  mei 1993 (Zegwaard): vrijspraak  ter  zake  van  art.   140  Sr,  nu  niet  kon
worden bewezen dat er sprake was van een zodanige regelmaat en stelselmatigheid in het plegen van
misdrijven, dat van 'oogmerk' kon worden gesproken.

50  Hand. 1,15 maart 1988, 17 476, p. 599-600.
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Een ander voorbeeld. Een milieuactiegroep (een organisatie in de zin van art. 140
Sr) zet zich op talrijke fronten in voor een beter milieu. De actiegroep organiseert

symposia, voert overleg met politieke instanties, verzorgt de consumentenvoorlichting,
en- last but not least - voert actie. De organisatie bereidt acties voor langere duur
voor tegen industrieen die - overigens met vergunning - milieu-verontreinigende
afvalstoffen lozen in oppervlaktewateren. Deze acties bestaan onder meer uit het
onklaar maken van de afvoersystemen. De bewuste gedragingen leveren het misdrijf
op van art. 350 Sr: het opzettelijk en wederrechtelijk onbruikbaar maken van een goed
dat aan een ander toebehoort. Het gaat hier niet om een incidentele, terloopse ge-
beurtenis; de met de acties gepaard gaande vernielingen zijn tevoren gepland, hebben
een gestructureerd karakter, zijn niet eenmalig en worden door de organisatie als
geheel gedragen. De acties maken onderdeel uit van het totale streven van die organi-
satie: de organisatie komt daarmee in de publiciteit, krijgt bekendheid en kan daardoor
haar donateursbestand op peil houden.

Deze voorbeelden tonen aan dat, indien geen ofonvoldoende rekening wordt gehouden
met de plaats die het plegen van misdrijven in de totale werkwijze van een organisatie
inneemt, de kring van mogelijk onder het bereik van art.  140 Sr vallende organisaties
zeer uitgebreid kan worden. Daarmee begeeft men zich naar mijn mening als het ware
op een 'hellend vlak': enkel uit het met een zekere regelmaat plegen van misdrijven
zou het oogmerk al afgeleid kunnen worden. Door de ruime interpretatie van het
oogmerk-bestanddeel worden de grenzen van art. 140 Sr te ruim getrokken.
Art. 140 Sr is mijns inziens niet voor dergelijke situaties geschreven.51 Niet uit het

oog mag worden verloren dat het hier om een afzonderlijke strafbaarstelling gaat,
om een vrij ernstig misdrijf zelfs, waarvan zowel de strafbedreiging als de uitgebreide
regeling van aansprakelijkheid gerechtvaardigd worden geacht door het bijzondere

gevaar dat van de organisatie uitgaat. Van een dergelijke bijzondere gevaarzetting
is naar mijn mening echter nog geen sprake indien het een organisatie betreft waarbij
het plegen van misdrijven niet de voornaamste bestaansgrond vormt.
Daar komt bovendien nog bij dat zowel het collectief als het voorbereidend aspect
van art.  140 Sr zeer vergaande mogelijkheden scheppen tot toepassing van dwangmid-
delen. Zo hoeft niet te worden gewacht tot concrete delicten zijn gepleegd, doch
kunnen dwangmiddelen ook worden toegepast in de voorbereidende fase, de fase
waarin misdrijven worden beraamd (zie par. 3.6). Dat in dergelijke gevallen een grote
terughoudendheid moet worden betracht, blijkt duidelijk uit de huidige discussies
inzake het pro-actief afluisteren. Uitoefening van deze bevoegdheid wordt uitdrukke-
lijk gekoppeld aan de voorwaarde dat het moet gaan om georganiseerde misdaad, om
de  noodzaak  tot het blootleggen van criminele organisaties (zie hoofdstuk  8.10).  Uit
de in de beleidsnota 'De georganiseerde criminaliteit in Nederland' genoemde
kenmerken van de georganiseerde misdaad blijkt dat men daarbij niet het oog heeft

op organisaties die voornamelijk legale activiteiten ontplooien. Ook deswege dient
art.  140 Sr beperkt te blijven tot uitzonderlijke situaties. De plaats die het plegen van
misdrijven binnen de totale werkzaamheden van de organisatie inneemt is naar mijn

51 Dit neemt uiteraard niet weg dat naar aankiding van de gepleegde misdrijven tot vervolging kan
worden overgegaan. in het door Swart genoemde voorbeeld van de bank of het pensioenfonds kan
art.  51  Sr de aangewezen  weg  zijn.
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mening dan ook zeker van belang: voor de organisatie dient het plegen van misdrijven
de voornaamste bestaansgrond te vormen. Een zeker planmatig karakter zal op
zichzelf niet voldoende zijn. In dit opzicht is wijziging van de door de Hoge Raad
gegeven interpretatie wenselijk (zie hoofdstuk  8.4.3).

3.3.2 Het plegen van meerdere misdrijven

Het oogmerk van de organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven; het
plegen van overtredingen valt derhalve buiten het bereik   van de bepaling.    Bij
'misdrijven' zal naar mijn mening niet gedacht moeten worden aan culpose mis-
drijven. Hoewel de gedraging op zichzelf wel opzettelijk kan plaatsvinden, brengt
het oogmerk-vereiste mijns inziens met zich mee dat onachtzaamheid, het redelij-
kerwijs hebben moeten vermoeden dat zich een bepaalde omstandigheid voordeed,
niet voldoende is: de organisatie moet zich het plegen van misdrijven tot naaste doel
hebben gesteld. Met andere woorden: bij art. 140 Sr gaat het niet om de vraag of
de feitelijke werkzaamheden besman uit het plegen van misdrijven; zij moeten op
het plegen van misdrijven gericht zijn. 52
Art.  140 Sr spreekt van misdrijven: het plegen van slechts 66n enkel misdrij f of het
voornemen daartoe is dus niet voldoende. Als voorbeeld kan worden gewezen op HR
14 mei 1985, NJ 1986,  11 m.nt. ThWvV. Het betrof hier een door Israel gedaan
verzoek tot uitlevering van een persoon, genaamd Ruth S., verdacht van 'conspiracy'
tot het smokkelen van een bepaalde partij cocaYne. De Rechtbank Amsterdam ver-
klaarde de uitlevering toelaatbaar onder meer ter zake van de in het uitleveringsver-
zoek als volgt omschreven feiten: '4. In September, 1984, two well-known Israeli
drug  traffickers   . . .  met  in  Tel  Aviv  with two Israelis,   Ruth  S.   and  Moti  H.   and
conspired to devise   a   plan to illegally smuggle cocaine from Holland to Israel.
According to this plan, S. and H. were to travel to Holland where they would receive
the cocaine, and they would then bring the cocaine to Israel and hand it over here
to (...). 6.  On the next day, 5th October 1984, S. and H. received the cocaine from
a contact in Amsterdam. 9. Israel Authorities have been informed that S. was arrested
by the Dutch Police at her hotel in Amsterdam and her luggage was found to contain
a substance which was later analyzed to be 700 grams of cocaine'. Genoemde feiten
maakten onderdeel uit van de omschrijving van het gehele feitelijk gebeuren in het
uitleveringsverzoek. Door de Rechtbank werd het onder nr. 4 omschrevene aange-
merkt als het misdrijf van art. 140 Sr, de onder de nrs. 6 en 9 omschreven feiten
als het opzettelijk aanwezig hebben van een middel, vermeld op de bij de Opiumwet
behorende lijst I. De Hoge Raad was echter van oordeel dat het onder nr. 4 genoemde
feit niet strafbaar is gesteld in art. 140 Sr, 'immers daarin kan niet worden terugge-
vonden het deelnemen door S. aan een rechtspersoon welker oogmerk is het geduren-
de enige tijd plegen van misdrijven'. Wel leverde het feit op: poging tot het opzettelijk
binnen het grondgebied van de verzoekende Staat brengen van cocaYne; gezien de
artt. 2 lid 1 onder A Opiumwet, 45 Sr en 10 lid 4 Opiumwet was derhalve aan de
eis van dubbele strafbaarheid voldaan.

52  Zie ook: H.H. Jescheck, W. RuB en G. Willms, Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, GroB-
kommentar, vierter  Band, 10. Auflage, Berlin-New  York  1988,  §   129,  Rn.   10.
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Dat het oogmerk van de organisatie in het plegen van slechts Wn enkel misdrijf tot
uiting is gekomen, doet overigens niet ter zake: het enkele oogmerk tot het plegen

van misdrijven is immers al voldoende. Zie HR 14 mei 1985, NJ 1986, 10 (Gurmit
Singh   C).    Ook   in dit geval handelde   het   om een uitleveringsverzoek inzake   het
smokkelen van verdovende middelen. Door Groot-Brittannie werd de uitlevering van
C. verzocht ter zake van onder meer het volgende feit: 'For that he together with
...   on divers dates between  the   lst  day of September,   1983   and   the   1 st  day  of

November, 1983 in the United Kingdom and elsewhere conspired together with
persons unknown fraudulently to evade the prohibition imposed by Section 3(1) of
the Misuse of Drugs Act  1971  upon the importation into the United Kingdom of (...),
commonly known as Heroin (...)'. In tegenstelling tot het voorgaande geval was dit

uitleveringsverzoek  van  een veel algemenere strekking: niet alleen werd gesproken
van conspiracy 'on divers dates', maar tevens werd gesteld dat de conspiracy er op

gericht was 'to evade the prohibition imposed by (...) the Misuse of Drugs Act'. Deze
algemene omschrijving liet de mogelijkheid open dat de conspiracy betrekking had
op het meerdere malen invoeren van heroine, op meerdere misdrijven derhalve. De
Rechtbank oordeelde de uitlevering toelaatbaar: het omschreven feit werd naar
Nederlands recht strafbaar geoordeeld op grond van art.  140 lid 1 Sr. De Hoge Raad
liet deze beslissing in stand.53 Voor de toepassing van art. 140 Sr deed niet ter zake
dat uiteindelijk slechts an partij herorne was ingevoerd.

In het arrest van 14 mei 1985, NJ 1986, 11 werd door de Hoge Raad gesproken van
het oogmerk om gedurende enige tijd misdrijven te plegen. Dit aspect was in het
uitleveringsverzoek van Isratl niet terug te vinden. Door het stellen van deze
voorwaarde wordt aangegeven dat het bij art. 140 Sr niet om een enkele, een eenmali-
ge gebeurtenis gaat. Dit is ook reeds gebleken bij de bespreking van oogmerk als
'naaste doel':  het gaat bij  art.  140  Sr niet om het incidenteel, 'terloops' plegen van
misdrijven; het plegen van misdrijven heeft niet een eenmalig karakter.54 Met deze
voorwaarde komt tevens tot uiting dat het bij een organisatie in de zin van art. 140
Sr niet om een incidenteel samenwerkingsverband gaat, maar dat het samenwerkings-
verband naast een gestructureerd karakter ook gedurende enige tijd dient te bestaan. 55

53    in zijn annotatie bij NJ  1986,  11  is door Mulder de vraag opgeworpen of dit wei terecht was. Zijns
inziens werd met 'divers dates' in het verzoek eerder gedoeld op het voortdurende karakter van de

conspiracy dan op meerdere voorgenomen delicten. In dat geval staat volgens Mulder de toepasselijk-
heid van art. 140 Sr 'op losse schroeven'.

54 Vgl. HR27 november 1990, DD 91.118, NJB 1991,42: deenkeleomstandigheiddateenrechtspersoon
en de bestuurder daarvan als zodanig, ieder een misdrijf hebben gepleegd, kan de conclusie dat die
rechtspersoon het plegen van misdrijven tot oogmerk had niet dragen.

55     Zie ookN. Keijzer, Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen, Monografieen Strafrecht, 1, Arnhem
1983, p. 55. Door Keijzer is het onderscheid tussen art. 80 Sr en art.  140 Sr als volgt geformuleerd:
'Enerzijds is hier (bij art. 140 Sr; MdVL) het bestaan van een vastere relatie tussen de deelnemers
vereist dan bij samenspanning het geval  is.  Is voor het samenspanningsdelict het onderling sluiten
van de overeenkomst voldoende, deelnemen aan een vereniging (...) veronderstelt het behoren tot een

organisatie van meer dan incidenteel karakter welke naar buiten als eenheid optreedt. Ook uit het onder-
scheid tussen 'het plegen van misdrijven'  in art.  140 lid  1  Sr en  'om het misdrijf te plegen'  in art.
80 Sr komt het verschil in duurzaamheid van het samenwerkingsverband naar voren'. Anders: M. van
der Veen en S. Zwerver, Je was er bij, maar je bent er niet altijd bij, in: Groepsgeweld, a.w., p.  124.
Volgens beide schrijvers kan noch uit de wet, noch uit de jurisprudentie een algemeen vereiste van
duurzaamheid worden afgeleid: 'Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij met name
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Alleen in dat geval kan namelijk het oogmerk van de organisatie gericht zijn op het
'gedurende enige tijd plegen van misdrijven'.
Dat de bepaling doelt op het gedurende enige tijd plegen van misdrijven en derhalve
geen betrekking heeft op incidentele gebeurtenissen, impliceert dat een organisatie
die slechts 66n bepaald feitelijk- crimineel - gebeuren nastreeft, buiten het bereik
van art. 140 Sr valt, zelfs al zou dit feitelijk gebeuren gepaard gaan met het plegen
van meerdere misdrijven die daarmee direct samenhangen. Zouden bijvoorbeeld
enkele personen een gestructureerd samenwerkingsverband aangaan teneinde een
belangrijk miljonair te ontvoeren en diens familie af te persen, dan zijn zij geen
deelnemers aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft, ook
niet indien bijvoorbeeld tijdens de ontvoering gebruik zou worden gemaakt van
wapens en andere personen bedreigd zouden worden. De beoogde misdrijven hangen
direct met elkaar samen en hebben betrekking op een tevoren bepaalde, eenmalige
gebeurtenis.
Met name hierin onderscheidt art. 140 Sr zich van de samenspanning. Art. 80 Sr
spreekt immers van samenspanning indien twee of meer personen overeengekomen
zijn om het misdrijf le plegen. Het kan daarbij derhalve juist wel gaan om een
eenmalige gebeurtenis. Wordt bijvoorbeeld samengespannen tot een der misdrijven,
genoemd in de artt. 92-95a Sr, dan zijn de samenspanners strafbaar op grond van
art. 96 Sr, maar niet op grond van art. 140 Sr, ook al zouden zij bijvoorbeeld al zijn
overgegaan tot de aanschaf van wapens.  In dat geval worden dan wel meerdere mis-
drijven beoogd c.q. gepleegd, doch in feite betreft het slechts een incidentele, eenma-
lige gebeurtenis. Gezien de ratio van art. 140 Sr en de wetssystematiek moeten
volgens Mols aan het oogmerk eisen worden gesteld die verder reiken dan de
samenspanning: 'Dat betekent', aldus Mols, 'dat niet alleen meerdere misdrijven
beoogd moeten worden, maar dat bovendien het plegen daarvan niet een eenmalige
gebeurtenis  is,  maar zich uitstrekt over een langere periode'.56
Hiermee is een wezenlijk aspect van art.  140 Sr gegeven: het gaat niet om organisaties
die incidenteel enkele misdrijvenplegen, maaromorganisaties die wegens hun misda-
digoogmerk gedurende gemime tijdeen gevaaropleveren voorde samenteving. Zoals
uit het navolgende zal blijken, lijkt door de jurisprudentie van de Hoge Raad in dit
systeem een flinke bres te zijn geschoten.

De vraag is wat wordt bedoeld met het 'gedurende enige tijd' plegen van misdrijven.
Indien dit veronderstelt dat het plegen van misdrijven een zeker duu,zaam karakter
dient te hebben, brengt deze voorwaarde met zich mee dat het oogmerk gericht moet
zijn  op het  gedurende een langere periode plegen van misdrijven.57 Deze uitleg is

de aard van de te plegen delicten van belang is, dient toepassing van art. 140 Sr te worden bekeken.
Met andere woorden: afhankelijk van op wat voor soort misdrijven het oogmerk is gericht, zal het
samenwerkingsverband, ondermeer voor wat de duurzaamheid betreft, worden ingericht'.

56   G.P.M.F. Mols, Marienburcht - Wolters NoordhoffComplex, Adv.bl. 1990, p. 668. Zie ook Swari
Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 613: uit de ratio
van art.  140 Sr vloeit voort dat het niet gaat om een eenmalige en in  de tijd begrensde ondememing,
ook al gaat de uitvoering daarvan gepaard met verschillende misdrijven.

57 Daarbij hoeft overigens niet direct gedacht te worden aan cen periode van meerdere jaren. In zijn
conclusie bij HR 14 mei 1985, NJ 1986, 10 was volgens Leijten aan de voorwaarde van het bestaan
van een zekere mate van duurzaamheid, continurteit reeds voldaan nu het uitleveringsverzoek sprak
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te vinden in het vonnis van de Rechtbank Groningen in de Wolters Noordhoff-zaak.
Enkele krakers van het Wolters Noordhoff-Complex werden onder meer vervolgd
op  grond  van  art.   140 Sr wegens hun aandeel  in het verzet tegen de ontruiming  van
het Complex. De Rechtbank besliste dat in casu wel sprake was van een gestruc-
tureerd, duurzaamsamenwerkingsverband, dochachtte niet bewezendatdeorganisatie
tot oogmerk had het plegen van misdrijven 'gedurende langere tijd'. De organisatie
had veeleer tot doel het eenmalig plegen van openlijk geweld en van nauw daarmee
samenhangende en daarvan niet in tijd gescheiden andere misdrijven.58 De opvatting
dat een organisatie die slechts tot doel heeft het eenmalig plegen van openlijk geweld
niet onder art. 140 Sr valt, sluit in zoverre aan bij hetgeen in het voorafgaande is
gesteld, dat het oogmerk om gedurende enige tijd misdrijven te plegen niet omvat
een eenmalige, incidentele gebeurtenis, zelfs niet indien daarbij meerdere misdrijven
worden gepleegd.
De formulering van de Rechtbank gaat echter aanmerkelijk verder: het oogmerk moet
gericht zijn op het gedurende langere tijd. het duu,zaam plegen van misdrijven. Door
de Hoge Raad wordt deze eis kennelijk niet gesteld. In een der Marienburchtarresten
-  HR  16 oktober  1990,  NJ  1991,  442  m.nt.  C  - werd namens de verdachte onder

meer betoogd dat slechts sprake is geweest van een eenmalige samenwerking voor
6dn  doel (te weten het protesteren tegen de ontruiming).   Het  Hof was van oordeel
dat de organisatie niet slechts het plegen van 66n enkel misdrij f in het kader van 66n
enkele actie tot oogmerk had, doch dat de organisatie het op deze wijze ageren wilde
voortzetten ten dienste van het verzet tegen de Leegstandswet, onderdrukking van
de zwarte bevolking in Zuid-Afrika en nog een reeks andere zaken, in verband
waarmee meerdere objecten als doelwit werden aangemerkt.
De Hoge Raad verwierp het verweer doch spitste de overweging toe op het plegen
van verzet tegen de ontruiming: 'Voor zover het negende middel onder D erover be-
doelt te klagen dat het Hof zou hebben miskend dat meergenoemde bepaling eist het
deelnemen aan een rechtspersoon welker oogmerk is het gedurende enige tijd plegen
van misdrijven, faalt het, nu het Hof kennelijk heeft geoordeeld, gelijk het heeft
kunnen doen, dat de vereniging gestructureerd verzet tegen de komende ontruiming
beoogde, hetwelk gepaard zou gaan met het plegen van misdrijven van verschillende
aard in een tevoren niet bepaalde omvang en niet alleen op de dag van de ontruiming
maar ook - naar het Hof op grond van de inhoud van bewijsmiddel 11 heeft vastge-
steld en kunnen vaststellen- geruime tijd voordien:  Het lle bewijsmiddel behelsde

een verklaring van een van de krakers waaruit bleek dat zij in de nacht van  11 januari
1987, ruim een week voor de ontruiming, samen met een groep mensen vernielingen
had aangericht aan het Nijmeegse stadhuis. Een andere groep zou volgens die
verklaring op diezelfde avond bij het stadhuis brand stichten. Hoewel tussen de

beoogde misdrijven derhalve slechts een periode lag van ruim een week, werd dit
door de  Hoge Raad desondanks aangemerkt als 'geruime tijd'.
Ten eerste blijkt uit dit arrest dat aan de 'continuiteit', aan het 'gedurende enige tijd'
plegen van misdrijven geen hoge eisen worden gesteld! Het tijdsbestek hoeft niet
enkele maanden, zelfs niet enkele weken in beslag te nemen: van een oogmerk tot

van conspiracy 'between  the   lst  day  of September of  1983  and  the  Ist day  of November  1983'
58      Ontleendaan Mols, Marienburcht - Wolters NoordhoffComplex, Adv.bl.  1990, p. 668; Rb. Groningen,

17 juli 1990, NJ 1990,741.
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het duurzaam, dat wil zeggen gedurende een langere tijd plegen van misdrijven en
derhalve van een blijvend gevaar" dat van de organisatie dient uit te gaan, hoeft
dan ook kennelijk geen sprake te zijn.*8 Zowel door Groenhuijsen6' als door
Corstens62 is naar aanleiding van deze uitspraak de vraag opgeworpen of zelfs een
organisatie die beoogt verschillende misdrijven te plegen op slechts 66n enkele dag,
onder de werking van art. 140 Sr kan vallen.63 Zou deze vraag bevestigend worden
beantwoord, dan blijft van de voorwaarde van 'continuiteit', de voorwaarde dat van
de organisatie een 'min of meer duurzaam gevaar' moet uitgaan voor de samenleving,
niets meer over. Mede gezien de jurisprudentie met betrekking tot de plaats die het
plegen van misdrijven binnen de feitelijke werkzaamheden van de organisatie inneemt
(het hoeft daarbij niet om de voornaamste bestaansgrond van de organisatie te gaan)
zou zelfs van een organisatie waarvan de belangrijkste activiteiten legaal zijn maar
die voor een zeer kort tijdsbestek van slechts enkele dagen (of misschien zelfs van
slechts 66n dag) criminele activiteiten voorbereidt die qua doelstelling nauw met elkaar
verbonden zijn, gezegd kunnen worden dat zij 'het plegen van misdrijven tot oogmerk
heeft'.
Bovendien had de overweging van de Hoge Raad in feite slechts betrekking op tan
enkele gebeurtenis; de bedoelde handelingen zagen immers op het bereiken van Edn
bepaald, 62nmalig doel: het plegen van verzet tegen de op handen zijnde ontruiming
van het bewuste pand. De ruim een week daarvoor plaatshebbende brandstichting was
met dit gebeuren nauw verbonden.64
Hiermee is naar mijn mening het bereik van art. 140 Sr te ver opgerekt.65 Nu het
oogmerk van de organisatie in feite gericht was op een eenmalige gebeurtenis - het
plegen van verzet tegen de ontruiming - rijst de vraag waar de grens ligt met de
samenspanningsregeling. Wat is nog het onderscheid met het eerder genoemd
voorbeeld van de ontvoering van de miljonair, waarbij immers ook lang niet altijd
tevoren precies vast zal staan welke concrete misdrijven gepleegd zullen worden en
waarbij bovendien al gauw sprake kan zijn van het enige tijd tevoren plegen van
misdrijven, zoals bijvoorbeeld het stelen van een auto, het aanschaffen van wapens
e.d.

59  Vgl de conclusie van A-G Leijten bij HR 14 mei 1985, NJ 1986, 10.
60     In hoger beroep is door het Hof in de Wolters Noordhoff-zaak niet meer gesproken van het oogmerk

om gedurende 'langere tijd' misdrijven te plegen. Volgens het Hof was wei sprake van een duurzaam
samenwerkingsverband en van een georganiseerd gewelddadig optreden, maar niet van een oogmerk
om gedurende enige tijd misdrijven te plegen; HofLeeuwarden, 26 november 1991 (nietgepubliceerd).

61  AA 1991, p. 421-422.
62     Annotatie  bij  NJ  1991,442.
63    Zie ook: Van der Veen en Zwerver, Je was er bij, maar je bent er niet altijd bij, in: Groepsgeweld,

a.w., p. 128.
64    De door het Hofgegeven motivering waarin werd aangegeven dat het niet om slechts 6dn cnkcle actie

ging -men wilde het op deze wuze ageren voortzetten ten dienste van het verzet tegen de Leeg-
standsweL tegen de onderdrukking van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika en nog een reeks andere
zaken- sluit mijns inziens beter  aan  bij de doelstelling van  art.  140 Sr, hoewel, gezien de abstracte
formulering van de doelstelling, de vraag rijst of hier van een naaste docl kan worden gesproken!
Zie par. 3.3.1.

65     Vgl    ook:   HR 29 maart  1994,  nr.  96 306: het oogmerk  van de organisatie  was op verschillende
misdrijven gericht, te weten het invoeren, afleveren en vervoeren van cocaine. Daaraan doet niet af
dat het in al die gevallen dezelfde partij cocalne betrof, aldus de Hoge Raad.
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Hoewel in art. 140 Sr heel in het algemeen wordt gesproken van oogmerk tot het
plegen van misdrijven, is niet vereist dat door de organisatie het plegen van mis-
drijven in het algemeen wordt beoogd en de afspraak tot het plegen van een bepaald
SOOTZ feiten er buiten valt. In het hiervoor reeds besproken arrest van NJ 1986, 10

overwoog de Hoge Raad dat van deelneming niet alleen sprake is indien de organisatie
tot oogmerk heeft - in het algemeen - het plegen van misdrijven van dezelfde of
van verschillende aard, maar ook indien haar oogmerk is gericht op het gedurende
enige tijd begaan van misdrijven van slechts 66n soort. Het gaat hier derhalve niet
om het plegen van een of enkele bepaalde misdrijven, maar om het plegen van
misdrijven van een bepaald soon.

3.4 Deelneming

3.4.1 Deelneming: een 'open term'

De in art. 140 Sr strafbaargestelde gedraging is het deelnemen aan een organisatie
die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Door Remmelink is er op gewezen
dat deelneming taalkundig zowel de 'daad van een ogenblik' kan zijn, als een
doorlopend gedrag.66 Voor deelneming is niet vereist dat de deelnemer zelf (een
van) de door de organisatie beoogde misdrijven of een strafbare poging daartoe heeft
gepleegd, noch dat hij aan de verwezenlijking van het misdrijf in concreto heeft
deelgenomen in de zin van de artt. 47 e.v. St. De deelnemer kan derhalve wel
feitelijk hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het strafbaar feit, maar nodig
is dat niet.
De term 'deelneming' in art. 140 Sr heeft dan ook niet dezelfde betekenis als 'deelne-
ming' in de artt. 47 e.v . Sr. Medeplegen, doenplegen, uitlokking en medeplichtigheid
zijn immers gedragingen die direct of indirect gekoppeld zijn aan de totstandkoming
van een bepaald, concreet delict: hij die het feit uitlokt, bij het plegen daarvan behulp-
zaam is enz., is op grond van de artt. 47 e.v. Sr strafbaar. Bij art. 140 Sr gaat het
niet om de betrokkenheid bij een bepaaid strafbaar feit, maar om de betrokkenheid
bij een organisatie.68 De term 'deelneming' heeft hier dus een geheel eigen beteke-
nis.

De vraag wat onder 'deelneming' moet worden verstaan is niet eenvoudig te beant-
woorden.  De wet zelf geeft geen enkele aanwijzing om welke gedragingen het daarbij
gaat. Is een passieve betrokkenheid bij de organisatie, zoals bijvoorbeeld het enkele
lidmaatschap vaneen vereniging, al voldoende om vandeelneming te kunnen spreken,
of is daarvoor m66r vereist, zoals het leveren van een actieve bijdrage aan de
verwezenlijking van het oogmerk? Met andere woorden: waar ligt de ondergrens?

66  Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., art. 140 Sr, aant. 4.
67   Zoals in hoofdstuk 6.3.2 zal blijken is zelfs niet nodig dat de beoogde misdrijven worden gepleegd

door (een van) de deelnemers aan de organisatie: de misdrijven kunnen ook door derden worden be-
gaan.

68   Vgl. o.a. HR 30 mei 1978, NJ 1979, 11: het 'gronden' en 'unterhalten' van een organisatie die tot
oogmerk had het vervaardigen en verspreiden van vals geld kan worden aangemerkt als deelneming
aan die organisatie; volgens de Hoge Raad is daarmee immers blijk gegeven van een zo nauwe
betrokkenheid bij die organisatie, dat van deelneming kan worden gesproken.
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Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht is over de betekenis van deelne-
ming in het eerste lid van art. 140 Sr niet gesproken.69 Eerst bij de wetswijziging
van 1939 is inhoudelijk op deze term ingegaan. Dit gebeurde naar aanleiding van het
voorstel art. 3 WVV (in welke gevallen moet een vereniging geacht worden met de
openbare orde strijdig te zijn) onder meer uit te breiden met de bepaling dat eveneens
met de openbare orde strijdig moet worden geacht de Nederlandse staatkundige
vereniging waaraan vreemdelingen door lidmaatschap ofop andere wijze deelnemen.
Door de minister van justitie werd er op gewezen dat de term 'deelnemen' in dit geval
ruim moest worden opgevat: onder'deelneming' moest worden verstaan het verlenen
van   iedere   vorm  van   steun  aan  de  verenigingswerkzaamheden   als  zodanig,  Zoals
lidmaatschap, donateurschap hetzij door regelmatige betalingen, hetzij door een gift
ineens, het maken van propaganda, het optreden als spreker en zelfs het enkele
bijwonen van vergaderingen.  In navolging hiervan werd de gelijkluidende term
'deelnemen' in art. 140 Sr op dezelfde wijze geinterpreteerd. Beide bepalingen, art.
3 WVV en art. 140 Sr, waren immers nauw met elkaar verbonden (zie hoofdstuk
2).

Nadien heeft men zich bij de uitleg van 'deelnemen' wat terughoudender opgesteld.
Zo is volgens Remmelink naast lidmaatschap alleen dan sprake van deelneming
wanneer men de werkzaamheden van de organisatie steunt, zoals het geval kan zijn
bij  het doen van een gift, het maken van propaganda en het op verzoek,  dus niet
slechts als debater, spreken op vergaderingen. Het enkel bezoeken van een vergade-
ring is niet voldoende. 71

Bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van enige bepalingen over
verboden rechtspersonen (zie hoofdstuk 2.4) lijkt de Minister aan de deelneming nog
iets hogere eisen te stellen:  'De term veronderstelt  (...) een zekere actieve bijdrage
in de oprichting of het in stand houden, bij voorbeeld als lid, van de organisatie.  Het
enkel optreden als gastspreker op of bijwonen van een vergadering van de organisatie
valt  daar nog niet onder'.72

69  Alleen ten aanzien van het uit de Wet Vereeniging en Vergadering afkomstige tweede lid van art.
140 Sr zou uitde notulenvan de Commissie-De Wai afgeleid kunnen worden datmen het lidmaatschap
van een vereniging kennelijk zag als (een vorm van) deelneming aan die vereniging. Op voorstel van
Pols werd aanvankelijk besloten art. 4 WVV in het wetboek op te nemen als: 'Het lidmaatschap eener
bij de wet verboden vereeniging is strafbaar met...'. Later werd gesproken van 'deelneming aan',
welke terminologie weer aansloot bij art. 4. Bij de redactie van het eerste lid van art. 140 Sr werd
echter al vanaf het begin de term doelneming gebruikt. Notulen I, p 178-180.

70  MvA, bijl. hand. Il, 1938-1939,42.1, p 4
71     Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a w., aant. 4 bij art.  140. Ook volgens

Kedzer is een actieve ondersteuning van de organisatie nodig, zoals bijvoorbeeld het betalen van
contributies ofdonaties, ofhetmakenvanpropaganda,Keijzer, Strafbaarheidvanvoorbereidingshande-
lingen, Monografieen strafrecht, 1, a.w., p. 55.

72  MvA, bijl. hand. II, 1984-1985, 17 476, nr. 5, p. 7.
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3.4.2     Het 'Maritnburchtcriterium': betrokkenheid bij de verwezentijking van het
oogmerk.

Ook in de jurisprudentie heeft de ruime opvatting van de wetgever van 1939 geen
navolging gevonden. In een arrest van 15 november 1984, NJ 1985, 200 werd door
het Hof Arnhem de deelneming omschreven als 'het vervullen van een zodanige rol
in een geheel van (voorgenomen) handelingen- welke tegenover derden achter het
masker van een rechtspersoon (zullen) plaatsvinden - dat die (misdadige) rechtsper-
soon (mede) daardoor functioneert of functioneren kan'.73 Dit criterium impliceert
dat voor deelneming noodzakelijk is dat op enigerlei wijze steun wordt verleend aan
de werkzaamheden van de organisatie; het enkel bijwonen van vergaderingen, ook
lidmaatschap sec, dat wil zeggen zonder dat enige ondersteunende activiteit van de
leden is vereist (zoals bijvoorbeeld het betalen van contributie waarmee de organisatie
in haar functioneren wordt gesteund), levert geen deelneming op. In zoverre wordt
de kring van normadressanten dus enigszins beperkt. Anderzijds is het criterium toch
nog vrij ruim. Een relatie tussen de deelnemingsgedraging en de verwezenlijking van
het oogmerk is niet vereist. Dit hoeft op zichzelf weinig problemen op te leveren
indien de werkzaamheden van de organisatie - vrijwel - uitsluitend zijn gericht
op het plegen van misdrijven. In dat geval zal men met het verrichten van activiteiten
meestal wel betrokken zijn bij de werkzaamheden van de organisatie die leiden tot
de verwezenlijking van het misdadig oogmerk.
Er kunnen echter problemen ontstaan indien binnen de organisatie wel allerlei activi-
teiten worden ontplooid waarvan gezegd kan worden dat daardoor die organisatie kan
functioneren, doch die op zichzelfmet de verwezenlijking van het (misdadig) oogmerk
niets te maken hebben. Een organisatie kan immers naast het oogmerk tot het plegen
van misdrijven ook andere, niet-illegale activiteiten ontplooien. Zoals in par. 3 is
gebleken hoeft het plegen van misdrijven namelijk niet het uitsluitende, het enige doel
van de organisatie te zijn; volgens de Hoge Raad hoeft het daarbij zelfs niet om de
voornaamste bestaansgrond te gaan. In de Marienburchtzaak bijvoorbeeld waren de
werkzaamheden van het samenwerkingsverband mede gericht op bewoning en exploi-
tatie van het pand, zaken die op zichzef genomen niets te maken hadden met het
organiseren van verzet tegen de ontruiming van het pand. Ondersteunt men slechts
dergelijk niet-illegale activiteiten, zoals bijvoorbeeld door het voeren van de admini-
stratie die uitsluitend betrekking heeft op de exploitatie van het pand, dan kan gezegd
worden dat de organisatie mede daardoor kan functioneren. Door deelneming te
omschrijven als het vervullen van een zodanige rol in het geheel van (voorgenomen)
handelingendat een (misdadige) organisatie (mede) daardoor functioneert of kan func-
tioneren, zouden allerlei activiteiten die op zichzelf genomen in geen enkele relatie
hoeven te staan met de verwezenlijking van het oogmerk, als deelneming aangemerkt
kunnen worden. Dit kan er toe leiden dat bij organisaties die, naast het plegen van

misdrijven, ook niet-illegale doeleinden nastreven, geheel onschuldige gedragingen
strafbare deelneming aan die organisatie kunnen opleveren.

73     In latere rechtspraak  is dit criterium nog herhaalde malen gebruikt; zie o.a.  HR 13 oktober  1987, NJ
1988, 425; HR 6 juni 1989, NJ 1990, 49 m.nt. ThWvV
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Terecht is in een van de Marienburchtarresten, HR 16 oktober 1990, nr. 86.994, door
de Hoge Raad dan ook een relatie gelegd tussen de deelnemingsgedraging en de
verwezenlijking van het oogmerk. Van deelneming is volgens de Hoge Raad alleen
dan sprake indien de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel
heeft in, dan wel ondersteunt.  gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband
houdenmet de verwezentijking vanhet inan.  140 Srbedoelde oogmerk. Uitdeinhoud
van de gebezigde bewijsmiddelen (een getuigenverklaring waaruit bleek dat de ver-
dachte een vaste bewoner was van het kraakpand en dat hij op de dag van de ont-
ruiming aanwezig was in de perskamer) kon volgens de Hoge Raad niet worden
afgeleid dat de verdachte in voornoemde zin had deelgenomen aan de organisatie. 74

In het criterium komt duidelijk tot uiting dat het moet gaan om een bepaalde betrok-
kenheid bij gedragingen die zijn gericht op de verwezenlijking van het oogmerk van
de organisatie, niet op de verwezenlijking van de (voorgenomen) misdrijven zelf.
Daardoor zijn ook die deelnemingsgedragingen strafbaar die uitsluitend plaatsvinden
tijdens de fase van het beramen van misdrijven en het treffen van voorbereidingen.
Anderzijds gaathet bij deelneming omeen betrokkenheid bij gedragingen die strekken
tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk om
misdrijven te plegen. Dat wil zeggen dat het enkel opvatten van een bepaalde intentie
door de leden van een organisatie om misdrijven te gaan plegen niet voldoende is
om al onder het bereik van art. 140 Sr te vallen.

Er zijn derhalve twee voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil van deelneming
sprake zijn: 1) men moet deel uitmaken van, behoren tot de organisatie en 2) de
deelnemer moet betrokken zijn geweest bij de gedragingen die strekken tot of
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de
organisatie.
Met de onder 2) genoemde voorwaarde wordt een relatie gelegd tussen de (deelne-
mings)gedraging en de oogmerkverwezenlijking. Gedragingen die op zichzelf wel
verband houden met het functioneren van een organisatie, doch die geen betrekking
hebben op de verwezenlijking van het oogmerk, worden daarmee buiten de werking
van art. 140 Sr geplaatst. In vergelijking met de bovengenoemde opvattingen over
de deelneming en het 'functioneringscriterium' van het Hof Arnhem levert het
criterium dus een zekere beperking op.75 Met name gelet op de opvatting van de
Hoge Raad dat het plegen van misdrijven niet de voornaamste bestaansgrond van de
organisatie hoeft te zijn, is deze beperking ook hard nodig! De bewuste organisatie
kan zich immers ook op niet-crimineel terrein manifesteren. De doorde krakersbewe-
ging in de Mari8nburchtzaak gehouden wekelijkse vergaderingen en het voeren van
een financiele administratie hadden op zichzelf genomen slechts betrekking op het
woongenot en de exploitatie van het pand en niet op de verwezenlijking van het
oogmerk om gestructureerd verzet tegen de ontruiming te bieden. Doch ook indien
wel de voorwaarde wordt gesteld dat het plegen van misdrijven de voornaamste
bestaansgrond van de organisatie moet zijn, is de gegeven beperking noodzakelijk.
Ook in dat geval kan de organisatie immers niet-illegale activiteiten ontplooien.

74 Het criterium is nadien onder meer herhaald  in de Vredesaktiekamp-arresten:  HR 29 januari  1991,
NJB 1991, nrs. 49, 50 en 51, DD 91.168 en 91.169.

75     Aldus ook Corstens in diens annotatie  bij  HR 16 oktober  1990,  NJ  1991,  442.
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Gedragingen die in geen enkele relatie staan tot de verwezenlijking van het oogmerk
ommisdrijvente plegen, vallen derhalvedoorde vereistekoppeling tussendeelneming
en misdadig oogmerk terecht buiten de werking van art.  140 Sr. Zo zal bijvoorbeeld
het spreken op vergaderingen alleen dan strafbare deelneming kunnen opleveren indien
met het betoog ook daadwerkelijk een bijdrage wordt geleverd aan de verwezenlijking
van het oogmerk, bijvoorbeeld door het opruien van de toehoorders tot het plegen
van de beoogde misdrijven of door het bewust verschaffen van informatie, welke op
het plegen van die misdrijven betrekking heeft.  Ook het enkele lidmaatschap van een
organisatie zal op zichzelf nog geen strafbare deelneming opleveren, doch het betalen
van lidmaatschapsgelden of donaties wel, indien die gelden bestemd zijn of gebruikt
worden om het misdadige oogmerk te realiseren (waarbij overigens wel opzet bij de
deelnemer noodzakelijk  is;  zie par.   3.4.4).  Uit de bewijsmiddelen  zal  dan  ook  niet
alleen moeten blijken van een betrokkenheid bij de organisatie, maar ook van een
betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie; het gaat
niet enkel om het leveren van een bijdrage aan het functioneren van de organisatie,
maar om het leveren van een bijdrage aan de realisering van de (criminele) doelstel-
ling.
Het door de Hoge Raad gegeven criterium heeft tot gevolg dat niet zomaar het enkel
'deel uitmaken van', 'behoren tot' een samenwerkingsverband al strafbaar kan zijn.
Voor deelneming is mdtr vereist, namelijk het 'aandeel hebben in' dan wel 'onder-
steunen van' de misdadige activiteiten van de organisatie. Van een dergelijke
gedraging zal dan ook uit de bewijsmiddelen moeten blijken. 76 Van een collectieve
aansprakelijkheid in die zin dat iemand mede-verantwoordelijk kan worden gehouden
voorgedragingen van een samenwerkingsverband van personen, enkel en alleenomdat
hij daarvan deel uitmaakt, omdat hij tot dat samenwerkingsverband behoort, is dus
geen sprake. Het motto 'je was er bij, dus je bent er bij' gaat hier dan ook niet op.77

Anderzijds moet niet worden onderschat dat, ondanks deze beperking, nog steeds tal
van gedragingen onder de werking van art. 140 Sr kunnen worden gebracht,
gedragingen waarbij wel sprake is van een relatie met de verwezenlijking van het
oogmerk, doch waarbij die relatie vrij ver verwijderd kan zijn van het misdadig optre-
den van de organisatie. In het criterium wordt namelijk gebruik gemaakt van twee
onderscheiden fasen: er kan al van deelneming worden gesproken niet alleen indien
de betrokkene een aandeel heeft in, maar ook indien hij slechts (1) ondersteunt (2)
gedragingen die strekken  tot  of rechtstreeks  verband  houden met de verwezenlijking
van het oogmerk. Alleen al bij de onder (2) genoemde gedragingen moet aan een

76   Vgl. Rb. Roermond,  12 juli 1991, NJ 1991, 736.
77     Zie  het  in 1970 uitgebrachte rapport  van de Commissic Justitieel optreden tegen in groter verband

gepleegde strafbare feiten, naarhaar voorzitterook wei de Commissie-Mulder genoemd. De Commissie
had o.a.  tot taak advies uit te brengen over de vraag naar de wenselijkheid justitiele autoriteiten meer
bevoegdheden te geven om in te kunnen grijpen bij in groter verband gepleegde strafbare feiten. De
Commissie wees de invoering van strafbepalingen, waarbij enkel al het aanwezig zijn bij een oploop
tot strafrechtelijke consequenties zou moeten kiden, af: 'De wetgever mag niet een situatie scheppen,
waarin gezegd kan worden: "Je was er bij, dus je bent er bij"', aldus de Commissie (p. 7). Zie over
het rapport o.a. S.A.M. Stolwijk, Justitieel optreden tegen in groter verband geplecgde strafbare feiten,
NJB 1971, p. 139-146. Zie ook A Rutten-Roos, Je was er bij, dus je bent er bij Aansprakelijkheid
bij geweld in groepsverband, NJB 1986, p. 305-310.
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groot aantal mogelijkheden worden gedacht. Zo gaat het daarbij bijvoorbeeld niet
alleen om het verlenen van enige vorm van medewerking aan de uitvoering van
concrete misdrijven, het uitlokken van het door anderen plegen van misdrijven of
medeplichtigheid daaraan, maar ook om het verrichten van allerlei voorbereidende
activiteiten, zoals het maken van plannen, het inwinnen van informatie, het leggen
van contacten enz. Het deelnemingscriterium van de Hoge Raad strekt zich bovendien
uit tot diegenen die dergelijke gedragingen slechts ondersteunen (1). De relatie tussen

de deelnemingsgedraging en het (beoogde) plegen van misdrijven kan in dat geval
slechts zeer marginaal zijn. In zijn annotatie bij een van de Marienburchtarresten
merkt Groenhuijsen dan ook terecht op dat met het criterium niet wordt uitgesloten
dat handelingen die zeer ver afstaan van schadelijk en illegaal optreden, desondanks
deelneming aan een organisatie kunnen opleveren. 78

Voor deelneming is niet noodzakelijk dat men op enigerlei wijze heeft geparticipeerd
in de besluitvorming binnen de organisatie: uit het feit dat men meewerkt aan de
verwezenlijking van het oogmerk kan worden afgeleid dat de besluiten van de
organisatie worden gerespecteerd en gesteund. In dit verband kan worden gewezen
op HR 6 juni 1989, NJ 1990, 49: door zijn vrijwillige aansluiting bij de afspraken
omtrent de bedrijfsvoering en de karakteristieke wijze waarop hij die afspraken in
praktijk heeft gebracht, heeft de verdachte de verwezenlijking van die vorm van
bedrij fsvoering mede mogelijk gemaakt. Het verweer dat van deelneming geen sprake
was omdat de verdachte geen invloed had op de beleidsbepalende beslissingen die
ten aanzien van het bedrijf werden genomen, werd dan ook verworpen.

Overigens is niet noodzakelijk dat, indieneen organisatie tot oogmerkheeft hetplegen
van misdrijven van verschillende soort, de deelnemer betrokken moet zijn geweest
bij de verwezenlijking van elk soort van de beoogde misdrijven. Een dergelijke
situatie  deed  zich  voor  in  HR 26 november  1991 DD 92.124. In feitelijke instantie
werd bewezen verklaard dat de verdachte tezamen en in vereniging met anderen had
deelgenomen aan eenorganisatie die werd gevormd door de verdachte en vij f anderen,
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten het opzettelijk
binnen het grondgebied van Nederland brengen van heroine, het opzettelijk verkopen,
afleveren, verstrekken, vervoeren en aanwezig hebben van heroYne en afpersing(en).
De Hoge Raad overwoog dat de opvatting dat het Hof, om te kunnen aannemen dat
de organisatie werd gevormd door de verdachte en vij f andere personen, had moeten
vaststellen dat elk van die personen met betrekking tot elk soort van de beoogde
misdrijven betrokken moet zijn geweest bij de verwezenlijking van het oogmerk, geen
steun vindt in heI recht. Dit betekent overigens niet dat ten aanzien van geen van de
andere (at dan niet met name genoemde) leden van de organisatie een relatie met het
misdadig oogmerk hoeft te worden vastgesteld. Bewezen moet immers worden dat
is deelgenomen aan een gestructureerd samenwerkingsverband van ten minste twee
personen, welk samenwerkingsverband het plegen van misdrijven tot oogmerk dient
te hebben. Feitelijk moet dan komen vast te staan dat bij meerdere personen de bedoe-

78   HR 16 oktober 1990, nr 86.992, AA 1991, p. 416-425. Ook door Mols is de bedenking geuit dat het
criterium meer om het lijf lijkt te hebben dan in de praktijk wellicht het geval zal zijn; Mols,
Marienburcht-Wolters Noordhoff Complex, Adv.bl.  1990, p. 668.
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ling heeft voorgelegen misdrijven te plegen en dat die personen, eventueel tezamen

met anderen, een zodanig gestructureerd samenwerkingsverband vormen, dat van een
organisatie kan worden gesproken.

Het criterium van de Hoge Raad sluit naar mijn mening niet uit dat de deelne-
mingsgedraging onder omstandigheden ook door een nalaten kan plaatsvinden. 79 In

de loop der jaren is het 'nalaten' in het strafrecht een steeds belangrijker plaats gaan
innemen. Het vervullen van een bepaalde maatschappelijke functie kan er toe leiden
dat iemand als functionaris gehouden is aan bepaalde (wettelijke) verplichtingen te
voldoen; juist het niet-voldoen aan dergelijke verplichtingen kan in dat geval een
strafbaar feit opleveren. Niet alleen op natuurlijkepersonen, maar ook op organisaties
kunnen dergelijke verplichtingen rusten. Als voorbeeld van het plegen van misdrijven
door nalaten kan worden gewezen op art. 68 AWR. Het niet of niet binnen de
gestelde termijn doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte, het niet
verstrekken van inlichtingen, gegevens ofaanwijzingen, het niet ter inzage verstrekken
van boeken of andere bescheiden, het niet-voeren van een boekhouding overeenkom-

stig de belastingwet, enz., leveren, indien daarvan het gevolg zou kunnen  zijn dat
te weinig belasting zou kunnen worden geheven en indien deze feiten opzettelijk
worden begaan, ingevolge het bepaalde in art. 72 jo. het tweede lid van art. 68 AWR
misdrijven op. Het oogmerk van een organisatie kan gericht zijn op het begaan van
dergelijke feiten. In dat geval kan iemand die deel uitmaakt van de organisatie en
in de zin van het door de Hoge Raad geformuleerde deelnemingscriterium betrokken
is geweest bij de (beoogde) niet-nakoming van deze verplichtingen als deelnemer
worden aangemerkt. Die betrokkenheid bestaat dan uit de niet-nakoming van een
rechtsplicht tot doen, een rechtsplicht tot handelen (het doen van aangifte, het voeren
van een boekhouding e.d.). Men neemt aan de verwezenlijking van het oogmerk van
de organisatie deel door iets na te laten wat men verplicht was te doen: door er geen
zorg voor te dragen dat aan de verplichtingen wordt voldaan, verricht men een gedra-
ging die strekt tot de verwezenlijking van het misdadig oogmerk.
Ook kan sprake zijn van deelneming door een nalaten indien, om bij het voorbeeld
van art. 68 AWR te blijven, vanwege de organisatie in strijd met de belastingwet

opzettelijk onjuiste gegevens of inlichtingen worden verstrekt (dus feitelijk wel wordt
gehandeld in die zin dat opgave wordt gedaan) en door een leidinggevend functionaris
de juiste gegevens welbewust worden achtergehouden. In dat geval kan eveneens ge-
sproken worden van het hebben van een aandeel in, dan wel het ondersteunen van

de verwezenlijking van het misdadig oogmerk. Naar mijn mening zal ook dan van
deelneming door een nalaten sprake kunnen zijn indien degene die een bepaalde rol,
een bepaalde functie vervult binnen de organisatie en op grond van die functie daartoe
bevoegd en gehouden, desondanks het nemen van maatregelen ter voorkoming van
gedragingen die strekken tot de verwezenlijking van het oogmerk achterwege laat,
waarmee bewust de aanmerkelijke kans wordt aanvaard dat deze gedragingen zich
zullen voordoen. Hiermee is aansluiting gezocht bij het 'Slavenburgcriterium' ten

79     Anders: Th.J.B. Buiting, Titel V, Misdrijven tegen de openbare orde, in: C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer
(red.), Strafrecht. Tekst en Commentaar, Deventer 1994, p  469: 'Het deelncmen aan de misdadige
ofverboden vereniging is cen commissiedelict, dat slechts door een handelen kan worden verwezen-

lijkt'.
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aanzien van het daderschap van feitelijke leidinggevers op grond van art. 51 Sr.80
Men kan feitelijk leiding geven  aan een strafbare gedraging door middel  van een
nalaten. Door het achterwege laten van het nemen van maatregelen in bovenbedoelde
zin kan de bewuste functionaris geacht worden opzettelijk de bewuste gedragingen
te hebben bevorderd. Toepassing van dit criterium op art.  140 Sr voorkomt dat juist
de personen 'achter de schermen', degenen die het binnen de organisatie voor het
zeggen hebben, zich aan strafbaarheid zouden kunnen onttrekkendoorhet inschakelen
van tussenpersonen waardoor men niet 'eigenhandig' hoeft op te treden. 81

Toch zal met het aanvaarden dat deelneming door een nalaten kan plaatsvinden wel
zeer voorzichtig moeten worden omgesprongen. Het kan daarbij enkel gaan om
personen die wegens hun bijzondere (leidinggevende) rol of functie binnen de orga-
nisatie bevoegden -  met name -gehouden, verplicht zijn te handelen, in tegrijpen.
Het zal er mijns inziens niet toe mogen leiden dat het enkele feit dat men tot een
organisatie behoort de verplichting met zich meebrengt dat men alles in het werk moet
stellen om de verwezenlijking van het oogmerk te voorkomen en het niet nakomen
daarvan reeds strafbare deelneming aan de bewuste organisatie zou opleveren. In dat
geval zou namelijk de winst die is verkregen met het door de Hoge Raad gegeven
deelnemingscriterium - niet enkel het decl uit maken van een organisatie is voldoen-
de - geheel verloren gaan en alsnog een vorm van collectieve aansprakelijkheid,
gebaseerd op een zeer zware zorgplicht, worden ingevoerd.
Wellicht zou hier nog een vergelijking kunnen worden gemaakt met medeplegen en
medeplichtigheid door middel van een nalaten. Ook daarbij moet sprake zijn van een
plicht tot handelen. Als voorbeeld van een grond waarop een dergelijke plicht
gebaseerd kan zijn noemt Remmelink de wet, een overeenkomst, een beroep, het zijn
van eigenaar, gebruiker enz.82 Een oud maar illustratief voorbeeld uit de jurispruden-
tie van medeplichtigheid door nalaten  is  HR 21 februari  1921,  NJ  1921,  465  (Kof-
fiearrest). Verdachte werd verweten medeplichtig  te  zijn  aan de diefstal  van  een
- onder zijn toezicht staande - hoeveelheid koffie doordat  hij,  toen  die  ko ffie  in
zijn tegenwoordigheid werd weggenomen, zich daar niet tegen had verzet. Volgens
de Hoge Raad was hier sprake van het behulpzaam zijn bij het plegen van diefstal:
'(...);  dat  immers  (...) de dieven de gelegenheid kregen een hoeveelheid koffie  in
gerequireerde's tegenwoordigheid weg te nemen, doordat gerequireerde met de
bedoeling dien diefstal te bevorderen, zich tegen dat wegnemen niet verzette,
niettegenstaande hij met het toezicht over die koffie was belast en het dus zijn
bijzondere plicht  was dien diefstal te verhinderen'.

3.4.3 'Leden' en 'met-leden' van de organisatie

Op grond van het Marienburcht-criterium is alleen dan sprake van deelneming in de
zin van art. 140 Sr, indien men behoort tot het samenwerkingsverband. Buitenstaan-

80   HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 m.nt. 'tH; HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en 322, m.nt.
'tH

81 Zie hoofdstuk 6.3.
82   J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa's Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrechi

13e druk, Arnhem 1994, p. 164 e.v.
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ders, personen die geen deel uitmaken van de organisatie (bijvoorbeeld sympathi-
santen), zijn derhalve geen deelnemer in de zin van art. 140 Sr. De voorwaarde dat
men tot het samenwerkingsverband moet behoren is mijns inziens terecht. Het ge-
vaarzettend karakter van art.  140 Sr is immers gelegen in het bestaan van een gestruc-
tureerd samenwerkingsverband dat personen die tot dat verband behoren, bindt aan
bepaalde regels en hen er eerder toe kan aanzetten strafbare feiten te plegen of deze
voor te bereiden dan personen die op zichzelf niets met de organisatie te maken
hebben. Het samenwerkingsverband kan namelijk enerzijds een bepaaldedruk op haar
'leden' uitoefenen om aan de activiteiten van de organisatie mee te doen en anderzijds
voor haar leden als dekmantel fungeren. Zo zullen bijvoorbeeld personen die zich
spontaan aansluiten bij een actie van demonstranten - die onderling overigens w81
een gestructureerd samenwerkingsverband vormen - niet zonder meer aangemerkt
mogen worden als deelnemers aan dat samenwerkingsverband.
Deze beperking is echter wellicht van minder grote betekenis dan zij op het eerste

gezicht lijkt. Enerzijds omdat de kring van personen die tot het samenwerkingsverband
behoren lang niet altijd duidelijk valt af te bakenen.83 Misdaadorganisaties die hun
activiteiten zoveel mogelijk aanhet zicht van de buitenwereld willen onttrekken, lopen
uiteraard niet met hun 'ledenbestand' te koop. Dit kan er toe leiden dat personen die
66n of enkele malen hand- en spandiensten hebben verleend, reeds als deelnemer in
de zin van art. 140 Sr aangemerkt zullen worden. Bovendien is art.  140 Sr een zelf-
standig misdrijf waaraan kan worden deelgenomen in de zin van de artt. 47 en 48
Sr.84 Het misdrijf van art.  140 Sr kan worden uitgelokt, men kan het medeplegen,
doen plegen of men kan daaraan medeplichtig zijn.85 In laatstgenoemd geval kan,
met name indien de medeplichtigheid geen betrekking heeft op de tenuitvoerlegging
van bepaalde misdrijven, de relatie met de verwezenlijking van het oogmerk van de
organisatie wel erg ver te zoeken zijn. 86

3.4.4 Deelneming impliceert opzet

Hoewel noch in art. 140 Sr, noch in het door de Hoge Raad geformuleerde deelne-
mingscriterium uitdrukkelijk over opzet wordt gesproken, wordt veetal aangenomen
dat de deelnemingsgedraging alleen opzettelijk kan plaatsvinden en dat de deelnemer

83    Door Van Duyne, Kouwenberg en Romeijn werd in hun rapport'Misdaadondernemingen. Onderne-
mende misdadigers in Nederland' een vergelijking getrokken meteen gigantische rommelmarktwaarbij
lang niet altijd duidelijk is wie bij wie hoor. wic waarmee bezig is, enz.; a.w., p. 13.

84   Zie o.a. HR 13 oktober 1987, NJ 1988, 425; HR 6 juni 1989, NJ 1990, 49; HR 16 oktober 1990, NJ
1991, 442. Dat deelneming aan art. 140 Sr mogelijk is, is uitdrukkelijk erkend tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel tot wijziging van enige bepalingen oververboden rechtspersonen. Naaraanleiding
van vragen van de Vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer merkte de Minister op dat
de deelnemingsvarianten van de artt. 47 en 48 Sr ook kunnen voorkomen bij art. 140 Sr. Een minder
directe betrokkenheid bij de instandhouding of de ondersteuning van de werkzaamheden van de
organisatie zou dan volgens de Minister medeplichtigheid aan het misdrijf van art.  140 Sr kunnen
opleveren, MvA, bijl. hand. 11, 1984-1985,17 476, nr. 5, p. 17.

85 Door Swart is terecht opgemerkt dat art. 140 Sr daarmee een buitengewoon groot potentieel bereik
krijgt; Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p.
617.

86 Zie hoofdstuk 6.3.
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opzet moet hebben gehad op het criminele oogmerk van de organisatie.  Het
gegeven dat art. 140 Sr zich uitstrekt tot de voorbereidingsfase (het voorbereidend
aspect) en betrekking heeft op al diegenen die (op de in de jurisprudentie aangegeven
wijze) bij de organisatie betrokken zijn (het collectief aspect) rechtvaardigt het stellen
van deze voorwaarde. Door Swart is dan ook terecht opgemerkt dat, gelet op de
spanningsverhouding met het legaliteitsbeginsel,  aan het subjectieve element behoor-
lijke eisen moeten worden gesteld. Zijns inziens dient het opzet van de deelnemer
niet alleen betrekking te hebben op het verlenen van een bijdrage aan het functioneren
van de organisatie, maar ook op het feit dat deze het plegen van misdrijven tot
oogmerk heeft.88
Bij art. 140 Sr spelen derhalve twee te onderscheiden opzetvereisten een rol. Ten
eerste zal een 'per ongeluk' betrokken raken bij de criminele activiteiten van een
organisatie- bijvoorbeeld het vermelden van onjuiste gegevens in een geschrift waar
de organisatie gebruik van maakt, zonder dat men van die onjuistheid op de hoogte
was - geen strafbare deelneming opleveren; men heeft niet opzettelijk een aandeel
geleverd in of ondersteund de verwezenlijking van het oogmerk. Het 'redelijkerwijs
hebben moeten vermoeden' dat men betrokken is bij de activiteiten van de organisatie
is niet voldoende. De deelnemer moet zijn bijdrage aan de verwezenlijking van het
oogmerk willens en wetens hebben geleverd, althans - naar mijn mening - bewust
de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat hij een bijdrage leverde. Ten tweede moet
het opzet van de deelnemer zijn gericht op het misdadig oogmerk van de organisatie,
op het feit dat de organisatie het plegen van misdrijven tot naaste doel heeft. Schuld
in die zin dat men van het oogmerk van de organisatie niet op de hoogte was maar
dit wel had behoren te zijn is voor deelneming derhalve niet voldoende.

3.5    Strafverzwaring voor oprichters en bestuurders

In het derde lid van art. 140 Sr is een persoonlijke strafverzwarende omstandigheid
opgenomen: ten aanzien van de oprichters en bestuurders kan de gevangenisstraf met
een derde worden verhoogd en kan een geldboete van de naast hogere categorie
worden opgelegd. Deze strafverzwaringsgrond, gebaseerd op het vervullen van een
bijzondere kwaliteit89, geldt zowel ten aanzien van het tweede als ten aanzien van
het eerste lid van art. 140 Sr. Op het eerste gezicht doet dit wat vreemd aan: bij de
woorden 'oprichter' en 'bestuurder' denkt men in de eerste plaats aan civielrechtelijke
begrippen, aan functionarissen die een speciale rol vervullen binnen een bepaalde

87 Swari Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar cer en geweten, a.w., p. 617;
Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w.,  p 163; annotatie Corstens bij  HR  16
oktober  1990, NJ  1991,442. Zieook: Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht,
a.w., aant. 4 bij art.  140 Sr. Volgens Strijards kan echter voor art. 140 Sr ook voldoende zijn dat de
'deelhebber' niet wist dat hij participeerde in een crimineel verband, maar weI emstige reden had om
zulks te vermoeden of te begrijpen; Strafbare deelneming aan cen misdadige organisatie, a.w., p. 33
e.v. Vgl. ook: Buiting, Titel V, Misdrijven tegen de openbare orde, in: Cleiren en Nijboer, Strafrecht.
Tekst en Commentaar, a.w., p  469. Zie voor de vraag of art.  140 Sr in deze zin gewijzigd dient te
worden: hoofdstuk 8.3.4.

88 Swari Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 617. 
89 Zie Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetbock van Strafrecht, a.w., aant.  10 bij art.  140 Sr.
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rechtsconstructie. Het eerste lid van art. 140 Srheeft echterbetrekking op deelneming
aan organisaties, aan gestructureerde samenwerkingsverbanden, waarbij ten tijde van
detotstandkoming van art. 140 Srvoornamelijkwerdgedacht aanverenigingen zonder
een bepaalde rechtsvorm, aan 'misdaadsyndicaten'.  Uit de beraadslagingen van  de
Commissie-De Wal blijkt dat in het eerste concept van Titel VI- misdrijven tegen

de openbare orde - dan ook alleen bij de strafbaarstelling van deelneming aan een
bij de wet uitdrukkelijk verboden vereniging, een afzonderlijkeplaats werd ingeruimd
voor de oprichters en bestuurders. Ook de voorloper van deze bepaling, art. 4 WVV,
kende een bijzondere strafverzwaring voor deze functionarissen.90 Nadien werden

deze bepaling en de strafbaarstelling vande 'associationde malfaiteurs' samengevoegd
in 66n artikel, waardoor voor beide gevallen de verhoogde strafbedreiging   voor
oprichters en bestuurders werd ingevoerd:1
Toch is ten aanzien van het eerste lid van art. 140 Sr de strafverzwaring in het derde
lid geen 'vreemde eend  in de bijt'.  Ook de Code P6nal kende een zwaardere straf-
bedreiging voor bepaalde functionarissen in de 'association' (te weten: 'les auteurs,
directeurs de l'association; alsmede 'les commandants en chef ou en sous-ordre').
Het ging daarbij om personen die in de organisatie een centrale rol vervullen.

Bij de strafverzwaring in art. 140 Sr gaat het bij de woorden 'oprichters' en 'be-
stuurders'  niet om 'formele', maar omfeitelijke begrippen.  Zo zal een oprichter niet
alleen diegene zijn die door een rechtshandeling een rechtspersoon tot stand brengt
en (eventueel) als zodanig in de akte van oprichting vermeld staat92, maar eenieder
die de organisatie doet ontsman. Ook het woord 'bestuurder' heeft een feitelijke
betekenis. Bij 'bestuurders' gaat het om diegenen die, alleen of tezamen met een of
meer anderen, de feitelijke zeggenschap  binnen de organisatie uitoefenen,  degenen
die 'de touwtjes in handen hebben', waardoor de organisatie haar crimineel oogmerk
kan nastreven.93 Deze feitelijke invulling sluit aan bij de eveneens feitelijke betekenis
van het woord 'organisatie' als een gestructureerd samenwerkingsverband, waarbij
van een bepaalde rechtsvorm vaak in het geheel geen sprake is.
Hoewel in veel gevallen formeel en feitelijk bestuurderschap zullen samenvallen, zal
desondanks lang niet altijd diegene die formeel de hoedanigheid van bestuurder heeft,
die als zodanig is benoemd, ook de feitelijke zeggenschap uitoefenen. Daarbij valt
met name te denken aan het door het aanstellen van stromannen of 'katvangers'
opwekken van de schijn van betrouwbaarheid en het ontlopen van persoonlijke aan-
sprakelijkheid. Formeel en feitelijk bestuurderschap lopen dan uiteen. In dergelijke
gevallen prevaleert de materiele, feitelijke betekenis.94 Dit impliceert dat de strafver-
zwaringsgrond niet van toepassing is op puurformeel bestuurderschap; het gaat dan
immers niet om het vervullen van een centrale, leidinggevende rol in de organisatie.

90  Bijlage 78, art. 8.
91  Notulen Il, p. 244-245.
92 Onder 'organisaties' in het eerste lid dienen immers ook rechtspersonen te worden verstaan; HR 26

november 1985, NJ 1986, 389
93     Vgi. HR 18 januari  1994,96.560, DD 94.199: aangenomen kon worden dat de verdachte een diergenen

was die het in de organisatie feitelijk voor het zeggen had.
94 Zulks geldtevenzeer voor de oprichting: indien formele en feitelijke oprichting uiteenlopen, prevaleert

naar mijn mening de feitelijke situatie.
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Ter vergelijking kan worden gewezen op HR 3 december 1974, NJ 1975, 229.
Hoewel dit arrest betrekking had op de uitleg van de term 'bestuurder' in art. 343
Sr, geeft het duidelijk aan dat het strafrecht zijn eigen koers vaart bij de uitleg van
in het civielrecht gelijkluidende terminologieen. Verdachte werd vervolgd wegens
het als directeur van de machinefabriek  "B." NV, welke in staat van faillissement
was verklaard, opzettelijk ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuld-
eisers van de genoemde NV niet verantwoorden van baten of het onttrekken van
goederen  aan de boedel. De verdachte verweerde  zich met de stelling  dat  hij  niet  als
directeur/bestuurder in de zin van art. 343 Sr kon worden aangemerkt omdat hij noch
in de oprichtingsakte als bestuurder werd genoemd, noch door de algemene vergade-
ring van aandeelhouders als zodanig was benoemd. Door het Hof werd overwogen
dat '(...) aan het toekennen van de hoedanigheid van "bestuurder" in de zin van art.
343  Sr.  (...) niet in de weg behoeft te staan,  dat naar privaatrecht allerlei gebreken
zouden kunnen kleven aan de grondslag waarop het optreden van de bestuurder als
zodanig zou moeten worden gebaseerd, nu verdachte zich van zijn faillissement tot
op dat van  de N.V. heeft gedragen als bestonden dergelijke gebreken niet'.  Nu de
verdachte zowel extern (inschrijving in het handelsregister) als intern (de feitelijke
zeggenschap berustte bij hem) als enig directeur/bestuurder was opgetreden, had hij
de hoedanigheid van bestuurder in de zin van art. 343 Sr. Volgens de Hoge Raad
heeft het Hof hiermee een juiste uitleg gegeven aan de term 'bestuurder' in art. 343
Sr,95

Voor de oprichter is de strafverzwaring op grond van het derde lid alleen van
toepassing indien hij ook daadwerkelijk een organisatie in de zin van het eerste lid
heeft opgericht, dat wil zeggen een organisatie die het plegen van misdrijven tot
oogmerk heeft. Een organisatie kan namelijk aanvankelijk op geheel legale wijze een
oirbaar doel nastreven en eerst enige tijd na de oprichting het plegen van misdrijven
tot oogmerk krijgen. In dat geval is de strafverzwaring van het derde lid niet van
toepassing op de oprichter; hij heeft immers niet een organisatie in de zin van art.
140 Sr opgericht.  Zie HR 6 oktober  1992, NJ  1993,  100: '(...) indien pas enige tijd
na de oprichting van de organisatie het oogmerk tot het plegen van misdrijven is
ontstaan,  (is) het bepaalde  in  art. 140 derde  lid  Sr  niet van toepassing  (...)  op de
oprichter'.
Ook ten aanzien van de bestuurder is het derde lid eerst van toepassing indien ten
tijde vande feitelijkebestuurswerkzaamhedende organisatiehetplegen van misdrijven
tot oogmerk had. Een bestuurder die als zodanig is opgetreden nog voordat de
organisatie een crimineel oogmerk heeft ontwikkeld, valt buiten het bereik van het
derdelid indien hij zijnbestuurswerkzaamhedentijdig heeft beeindigd. Wel geldt voor
zowel de oprichter als de bestuurder dat zij vanzelfsprekend op grond van het eerste
lid strafbaar kunnen zijn indien zij na hun oprichtings- of bestuursdaden aan de
organisatie als bedoeld in art. 140 Sr hebben deelgenomen.

Kan de in de telastelegging opgenomen strafverzwaring van het derde lid niet bewezen
worden verklaard. dan hoeft niet van de gehele telastelegging te worden vrijgespro-
ken: in zoverre is het zijn van oprichter of bestuurder geen essentieel onderdeel van

95   Zie over dit arrest: Demeersseman, De autonomie van het materiele strafrecht, a.w., p. 77 e.v.
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de telastelegging. 'Bewezenverklaring van bedoeld strafbaar feit (art. 140, lid 1 Sr;
MdVL) met vrijspraak ten aanzien van de strafverzwaringsgrond betekent niet dat
een ander feit dan het ten laste gelegde is bewezen verklaard. Het niet bewezen zijn
van de strafverzwaringsgrond leidt (...) mitsdien  niet tot vrijspraak  van de gehele
telastelegging', aldus HR 6 juni  1989, NJ 1990,49.

De vraag rijst of de in het derde lid opgenomen strafverzwaring voor oprichters en
bestuurders nodig en wenselijk is, ofhet vervullen van een centrale rol bij het aangaan
of in stand houden van een misdaadorganisatie als een afzonderlijke strafverzwarende
omstandigheid moet worden aangemerkt. Ten eerste zal van een duidelijk aantoonbare
oprichtingshandeling in veel gevallen geen sprake zijn: misdaadorganisaties worden
immers  in het algemeen  niet als zodanig 'opgericht'.  Het  is  dan  maar de vraag  of
de strafverzwaring voor de oprichters in de praktijk enige betekenis heeft. Bovendien
zou tegen een afzonderlijke strafverzwaringsgrond aangevoerd kunnen worden dat
de in het eerste lid van art. 140 Sr opgenomen strafbedreiging de rechter voldoende
vrijheid biedt bij de strafoplegging rekening te houden met de bijzondere functie die
de deelnemer binnen de organisatie heeft vervuld. Het derde lid zou dan overbodig
zijn. Desondanks dient naar mijn mening het derde lid gehandhaafd te blijven. In
hoofdstuk 8.7 zal hier verder op worden ingegaan.

3.6 Enkele strafprocessuele aspecten

3.6.1 An. 140, eerste lid Sr in het vooronderzoek

Omdat op art.  140 Sr een maximumstraf van vijf jaar gevangenisstraf is gesteld,
kunnen dwangmiddelen als huiszoeking en telefoontap, maar ook aanhouding buiten
heterdaad, inverzekeringstellingenvoorlopigehechtenis wordentoegepast. Opmerke-
lijk is dat toepassing van deze dwangmiddelen eveneens mogelijk is wanneer een orga-
nisatie slechts het plegen van misdrijven tot doel heeft waarop een gevangenisstraf
staat van minder dan vier jaar.96 Door art.  140 Sr kan de mogelijkheid tot toepassing
van dwangmiddelen derhalve aanzienlijk worden verruimd.97
Dat tussen de strafbedreiging ter zake van de door de organisatie beoogde misdrijven
en art. 140 Sr geen relatie is gelegd, vindt zijn oorzaak in het geheel eigen karakter
van art.  140 Sr: de strafbaarstelling van de betrokkenheid bij een organisatie die, door
zich het plegen van misdrijven tot naaste doel te stellen, een bestendige bedreiging
voor de rechtsorde vormt. Dit neemt echter niet weg dat de vraag kan worden gesteld
of het in een georganiseerd samenwerkingsverband plegen van misdrijven van minder

96 Zoals bijvoorbeeld bij art. 350 Sr. Door Rutgers is nog als voorbeeld genoemd het onderzoek naar
overtredingen van de Telegraaf- en Telefoonwet door radiopiraten en hetonderzoek naar discriminatie
wegens  ras door leden  van het Acticfront Nationaal Socialisten; Strafbaarstelling van voorbereidings-
handelingen, a.w., p. 167.

97    Vgl. HR 1 maart 1994, NJ 1994, 526 m.nt. Kn: de aan het middel ten grondslag liggende smiling dat
bij verdenking van deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven,
strafbaar gesteld in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, geen andere voorwerpen in beslag
genomen mogen worden dan waarvanzulks is toegestaan totopsporing van in die wetstrafbaar gestelde
feiten, miskent dat art. 94 Sv, in samenhang met art. 140 Sr, een zodanige restrictie niet inhoudt.
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ernstige aard de afzonderlijke strafbaarstelling van art. 140 Sr kan rechtvaardigen.
Met andere woorden: dient discongruentie tussen de beoogde misdrijven en art. 140
Sr niet te worden voorkomen? Zie hierover verder hoofdstuk 8.5.

Art. 140 Sr creeert de bevoegdheid dwangmiddelen toe te passen ten aanzien van
eenieder die bij de werkzaamheden van de organisatie betrokken is. Tal van gedragin-
gen kunnen iemand tot verdachte van deelneming aan een misdaadorganisatie
bestempelen, ook al zou zijn gedraging vrij ver afstaan van de uiteindelijke oogmerk-
verwezenlijking; het ondersteunen van de op het plegen van misdrijven gerichte
activiteiten van een organisatie kan immers al voldoende zijn.
Zo kan art. 140 Srbij bijvoorbeeld massaleordeverstoringen in georganiseerd verband
de politie ruime bevoegdheden verschaffen. Iemand kan als verdachte worden
aangemerkt, zonder dat hij zelf actief heeft meegedaan aan het plegen van concrete
delicten als vernieling, brandstichting, openlijke geweldpleging enz. Niet alleen het
organiseren van de gehele 'manifestatie', maar ook het aan de 'zijlijn' hand- en span-
diensten verlenen door bijvoorbeeld het mobiliseren van het verzet, het leveren van
materiaal voorhet maken vanbrandbommen, hetbemannen vandebevoorradingspost,
het maken en uitdelen van pamfletten met de oproep steun te verlenen aan de
misdadige activiteiten van de actiegroep zou in de opvatting van de Hoge Raad als
deelneming aangemerkt kunnen worden en iemand derhalve tot verdachte kunnen
bestempelen.

98

Bovendien kunnen op grond van art. 140 Sr dwangmiddelen worden toegepast, ook
al is van het plegen van concrete misdrijven (nog) geen sprake. Strafbare deelneming
in  de   zin  van  art.    140  Sr  kan zich immers ook voordoen, indien voorbereidingen
worden getroffen tot het plegen van misdrijven, zoals het maken van plannen, het
verzamelen van informatie, het voeren van overleg e.d. Het doet daarbij niet ter zake
ofhet (de) beoogde misdrijf (misdrijven) ook daadwerkelijk wordt (worden) gepleegd,
dan wel of er sprake is van een strafbare pogings- of voorbereidingshandeling. Ook
voorbereidende gedragingen die op zichzelf genomen nog niet strafbaar zijn kunnen
strafbare deelneming opleveren, zoals bijvoorbeeld het beramen van een misdrijf
waarop een gevangenisstraf van maximaal vier jaar is gesteld, zulks terwijl noch het
misdrijf, noch een strafbare poging daartoe volgt. Afgezien van de strafbaarheid op
grond van art. 140 Sr zou, vanuit dit standpunt bezien, gesproken kunnen worden
van  uitoefening van bevoegdheden  in de 'pro-actieve  fase':  er  kan een onderzoek
worden ingesteld nog v66r een concreet strafbaar feit wordt gepleegd. Door Mols
is er op gewezen dat 'pro-actief rechercheren ook kan plaatsvinden naar aanteiding
van een gepleegd strafbaar feit: 'Het kan best zo zijn dat er wel een strafbaar feit
is gepleegd, dat de dader daarvan wordt opgespoord en dat vervolgens van daaruit
het zoeken naar nog te plegen feiten en het inventariseren van personen en gedra-

98    Ook door Rutgers is gewezen op het belang van art. 140 Sr bij massale ordeverstoringen: omdat door
het massaal optreden van de ordeverstoorders en het zich op onherkenbare wijze vermommen vaak
niet duidelijk is wie op welke wijze betrokken is geweest bij de gepleegde misdrijven van vemieling,
brandstichting, enz., zal via art.  140 Sr op grote schaa! tot toepassing van dwangmiddelen als aanhou-
ding en inverzekeringstelling kunnen worden overgegaan en zal de bewijsvoering aanzienlijk worden
vereenvoudigd nu niet hoeft te worden aangetoond dat de deelnemer zelf direct betrokken moet zijn
geweest bij het plegen van de vernielingen, brandstichtingen e.d.; Strafbaarstelling van voorberei-
dingshandelingen, a.w., p. 166 e.v.
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gingen begint. Eigenlijk hebben we het dan over reactief optreden: informatie uit een
concrete strafzaak wordt gebruikt om pro-actief te rechercheren', aldus Mols.99
In het kader van art. 140 Sr zal inderdaad het gepleegd zijn van misdrijven voor de
politie veelal de aanleiding vormen voor een verder onderzoek, waarbij men zal
trachten de structuur en werkwijze van de organisatie bloot te leggen en te achterhalen
wie van de organisatie deel uitmaken en - met name - wie de leiding in handen
heeft. De strafbaarstelling van art. 140 Sr schept daartoe ruime mogelijkheden.
Bevoegdheden kunnen worden toegepast ongeacht de vraag of men aan de organisatie
heeft deelgenomen door het plegen van delicten, doorbegunstiging of door het treffen
van voorbereidingen, en dit laatste ongeacht de vraag of het beraamde delict ook
daadwerkelijk volgt. In dit opzicht heefthet onderscheid tussenpro-actief en repressief
rechercheren in feite nauwelijks zin. Het onderzoek behoeft niet te worden beperkt
tot concrete gepleegde of beoogde misdrijven, doch kan worden gericht op het
functioneren  van de organisatie als geheel.

Met name de huidige interpretatie van het bestanddeel 'oogmerk tot het plegen van
misdrijven' door de Hoge Raad roept onherroepelijk de vraag op of dit de ruime
mogelijkheden die art. 140 Sr gezien het voorgaande biedt, kan rechtvaardigen. Zo
wordt in het wetsvoorstel inzake het afluisteren en opnemen van gesprekken de
bevoegdheid tot het 'pro-actief afluisteren gerechtvaardigd met een beroep op de
noodzaak tot bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Vanwege het ingrijpend
karakter is de bevoegdheid in het voorstel beperkt tot het onderzoek naar het in
georganiseerd verband beramen of plegen van ernstige misdrijven. De bedoeling van
deze  bevoegdheid  is het blootleggen van 'criminele netwerken'. De Minister  gaf
daarbij te kennen dat personen ten aanzien van wie geen concreet vermoeden bestaat

van verdenking van schuld aan een strafbaar feit, of geen concreet vermoeden van
deelname  aan de 'georganiseerde criminaliteit', gevrijwaard moeten blijven  van de
uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden. 100

Gezien de in de jurisprudentie gegeven uitleg van 'oogmerk tot het plegen van
misdrijven' hoeft het bij art. 140 Sr niet te gaan om 'criminele netwerken' die zich
toeleggen op het plegen van misdrijven. In de uitleg van de Hoge Raad omvat de
bepaling mdEr dan de enkele deelname aan misdaadorganisaties, organisaties waarbij
het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond vormt en die het plegen van
misdrijven gedurende langere tijdnastreven. Het kan immers ookgaanomdeelneming
aan organisaties die slechts gedurende een vrij korte tijd misdrijven beogen te plegen,
waarbij het bovendien niet ter zake doet of het plegen van misdrijven in het totaal
der werkzaamheden van de organisatie de voornaamste plaats inneemt. Naar mijn
mening levert de uit art. 140 Sr voortvloeiende ruime mogelijkheid tot toepassing
van bevoegdheden een belangrijke reden op de bepaling te beperken tot misdaadorga-
nisaties in bovenbedoelde zin. De bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend om

99 G.P.MF.Mols, Politionele bestrijdingvan georganiseerdecriminaliteit. Enkele (kritische) kanttekenin-
gen bij een modern verschijnsel, NJCM-bulletin  1993,  p.  525.  Zie over 'pro-actieve' opsporing ook:
J. Naeyd, Het politieel vooronderzoek in strafzaken, Amhem 1995.

100 Nota naar aanleiding van het Eindverslag, bijl. hand. 11, 1993-1994, 23 047, nr. 12, p. 10 e.v. Zie
ook hoofdstuk 8.10.
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'criminele netwerken' bloot te leggen, doch dienen daartoe ook beperkt te wor-
den.'°i

Wordt op grond van art. 140 Sr overgegaan tot de uitoefening van dwangmiddelen
als aanhouding, inverzekeringstelling, telefoontap en huiszoeking, dan zal het proces-
verbaal aanwijzingen moeten bevatten op grond waarvan een verdenking ter zake van
art. 140 Sr is gerezen. Het zal immers duidelijk moeten zijn op grond van welke
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld is ontstaan. Het gaat
daarbij om aanwijzingen dat de verdachte deel uitmaakt en betrokken is bij de
misdadige activiteiten van een samenwerkingsverband van personen, welk samen-
werkingsverband een duurzaam en gestructureerd karakter dient te hebben.
Door Mols is er op gewezen dat binnen het opsporingsapparaat de neiging kan bestaan
nogal  snel te concluderen tot het bestaan van 'georganiseerde criminaliteit:  Zo zou
de kans bijzonder groot zijn dat de bemoeienis van een speciaal politieteam ter
opsporing van georganiseerde autodiefstal de verdenking van een eenmalige gelegen-
heidsdiefstal kan 'transformeren'  in een verdenking ter zake  van  art.  140  Sr.'02  Dit
voorbeeld toont duidelijk aan dat met de voorwaarden voor art. 140 Sr niet lichtvaar-
dig mag worden omgesprongen. Zo zal bijvoorbeeld het enkele feit dat in groepsver-
band herhaalde malen misdrijven zijn gepleegd, op zichzelf genomen nog niet vol-
doende zijn om een verdenking ter zake van art. 140 Sr te kunnen rechtvaardigen.
Er zullen feiten of omstandigheden bekend moeten zijn waaruit kan blijken van het
bestaan van een 'gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband', van een
afzonderlijke eenheid met eigen regels en eeneigen doel. Dit kanbijvoorbeeld worden
afgeleid uit het optreden onder gemeenschappelijke naam, het bestaan van een interne
hierarchie, het maken van werkafspraken e.d. Voor wat de deelneming betreft zal
het proces-verbaal niet alleen melding moeten maken van de feiten en omstandigheden
op grond waarvan een redelijk vermoeden heeft kunnen ontstaan dat de dader behoort
tot het samenwerkingsverband, maar ook dat zijn gedraging betrekking had op de
verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de organisatie.

Het voorbeeld maakt tevens duidelijk dat de ruime bewoording van de bepaling en
een onvoldoende duidelijke afbakening in de jurisprudentie aanleiding kunnen geven
tot tal van interpretatieproblemen, waardoor het gevaar dreigt dat, teneinde de grond-
slag voor strafvorderlijk optreden op art. 140 Sr te kunnen baseren, de bepaling

'ruimhartig' wordt geYnterpreteerd en als het ware wordt gebruikt als een soort

'kapstok' om strafvorderlijke bevoegdheden te kunnen uitoefenen. Met name indien
ter zake van debeoogde of gepleegde delicten geen voorlopige hechtenis is toegelaten,
ten gevolge waarvan ook het gebruik van dwangmiddelen als aanhouding buiten heter-
daad, huiszoeking en telefoontap is uitgesloten (even afgezien van ontdekking op
heterdaad), kan met art. 140 Sr worden bereikt dat alsnog toepassing van deze
dwangmiddelen mogelijk wordt.'03 Zoals uit het voorgaande is gebleken verschaffen

101 Zie hoofdstuk 8.
102 Mols, Politionele bestrijding van georganiseerde criminaliteit, a.w.,  p.  521,  noot  1).
103 Uit een onderzoek naar art. 140-zaken is naar voren gekomen dat de keuze voor art. 140 Sr in een

aantal gevallen ingegeven lijkt te worden door strategische overwegingen: 'Een reden hiervoor zou
kunnen zijn dat politie en Openbaar Ministerie met het artikel in de hand meer mogelijkheden tot
aanhouding en inverzekeringstelling hebben dan bij sommige van de onderliggende delictsvormen';
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ook het voorbereidend en het collectief aspect van art.  140 Sr ruime mogelijkheden
tot toepassing van bevoegdheden. Dit zou aanleiding kunnen geven tot het te ver
oprekken van de bepaling waardoor het artikel wordt gebruikt in gevallen waarvoor
het feitelijk niet is geschreven. Blijkt dan nadien dat van een art. 140-situatie geen
sprake was, dan kan de grondslag voor strafvorderlijk optreden worden gewijzigd
en de Officier van Justitie overgaan tot vervolging ter zake van de uiteindelijk
gepleegde delicten. Zo kan, indien ter verkrijging van een telefoontap een gerechtelijk
vooronderzoek is ingesteld op grond van art. 140 Sr, de Officier van Justitie door
de indiening van een nadere vordering het onderzoek uitbreiden tot andere feiten.
De telastelegging kan vervolgens op die andere feiten zijn gebaseerd, zonder dat
daarbij  art.  140 Sr verder nog ter sprake komt.'04
Ook door Rutgers is op dit gevaar gewezen: 'De ruime formulering van art.  140 lid
1 Sr biedt de politie en het Openbaar Ministerie veel mogelijkheden voor het construe-
ren van een verdenking. Op grond van een dergelijke verdenking kunnen allerlei
dwangmiddelen worden toegepast waarbij het, gelet op de onduidelijke betekenis van
art.  140 lid 1 Sr, nog maar de vraag is of de rechter ook van mening is dat de politie
en het Openbaar Ministerie art.  140 lid 1 Sr op de juiste wijze hebben geinterpre-
teerd'. Als voorbeeld noemde zij onder meer de aanhouding van een viertal voetbal-
supporters, niet alleen wegens verboden wapenbezit, maar ook op grond van art.  140
Sr.  Bovendien zou de bepaling bij massale ordeverstoringen de functie kunnen krijgen
van een 'lik-op-stuk' maatregel: het artikel kan worden gebruikt om tot aanhouding
en inverzekeringstelling over te gaan van grote groepen personen teneinde aan de
ordeverstoring een eind te maken. 105

Om een te vergaande oprekking van de bepaling in het vooronderzoek te voorkomen,
dient het bereik van art.  140 Srzo duidelijk mogelijk te worden begrensd. Voorkomen
dient te worden dat, aldus Groenhuijsen, het artikel verwordt tot 'een excessiefmiddel
om  alledaagse, veel voorkomende delicten te bestrijden'.106  Zo  laat de opvatting
van de Hoge Raad dat het niet ter zake doet of het plegen van misdrijven de voor-
naamste bestaansgrond vormde voor het samenwerkingsverband en de geringe eisen
die worden gesteld aan het duurzaam misdadig karakter van de organisatie, ruimte
open voor tal van interpretatieproblemen, waardoor het gevaar dreigt dat de bepaling
wordt gebruikt in situaties die de vergaande mogelijkheid tot toepassing van strafvor-
derlijke bevoegdheden niet kunnen rechtvaardigen.

3.6.2 Telastelegging en bewijsproblemen

Vervolging op grond van art.  140 Sr heeft voor het Openbaar Ministerie als voordeel
dat het misdrij f op vrij eenvoudige wijze kan worden telastegelegd, bijvoorbeeld als
volgt:  'dat hij... (volgt vermelding van tijd en plaats) heeft deelgenomen  aan een
organisatie, genaamd althans aan te duiden als:... (volgt de benaming van de organi-

aldus: JUist, Special Georganiseerde misdaad, januari 1995, p. 4, p. 24.
104 Ook indien bijvoorbeeld de verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld op grond van art. 140

Sr, kan vervolgens de vordering tot bewaring gegrond zon op cen ander delict.
105 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen,  a.w.,  p.  170  e.v.  Zie  voor de verhouding

tussen art. 140 en art. 141 Sr hoofdstuk 6.
106 Groenhuijsen, annotatie  bij  HR 16 oktober  1990,  AA  1991,  p.  424.
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satie), welke organisatie tot oogmerk  had het plegen van misdrijven, te weten...

(volgt omschrijving van de beoogde misdrijven)'.
In de telastelegging kan bij de aanduiding van de verweten gedraging worden volstaan
met de enkele vermelding dat de verdachte 'heeft deelgenomen aan'. 'Deelneming'
heeft volgens de Hoge Raad tevens feitelijke betekenis en hoeft niet nader te worden
omschreven;  de term wordt geacht op zichzelf voldoende duidelijk te zijn.' 7  Naar
mijn mening is dit niet terecht: deelneming omvat tal van gedragingen die kunnen
uiteenlopen vanhet enkele ondersteunen van bijvoorbeeld voorbereidingshandelingen
tot het zelf plegen van een of meer misdrijven. Mijns inziens zal in de telastelegging
een feitelijke omschrijving van de verweten deelnemingsgedraging moeten worden
opgenomen en van de rol die de verdachte binnen de organisatie heeft gespeeld; alleen
dan wordt het voor de verdachte duidelijk wAt hem precies wordt verweten.

Hoewel volgens de Hoge Raad in de telastelegging de deelnemingsgedraging niet
nader omschreven hoeft te worden, zal uiteraard wel feitelijk moeten worden
vastgesteld waaruit de deelneming precies heeft bestaan. Daarvoor hoeft niet te
worden aangetoond dat de deelnemer een aandeel heeft gehad in de verwezenlijking
van concrete misdrijven, zoals het plegen van of het deelnemen (in de zin van de artt.
47  e.v.  SO aan vernieling, brandstichting, valsheid in geschrift enz., noch hoeven
concrete misdrijven te zijn gepleegd of een strafbare poging daartoe te zijn onderno-
men: het aantonen dat de verdachte op de door de Hoge Raad omschreven wijze
betrokken is geweest bij de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie is
voldoende. In zoverre biedt art.  140 Sr voor justitie een belangrijk voordeel boven
een vervolging op grond van het plegen van of deelnemen aan concrete strafbare
feiten. 108
Anderzijds zal het enkele feit dat men tot een bepaalde groep personen behoort of
de enkele betrokkenheid bij geheel legale activiteiten van de organisatie niet voldoende
zijn. Uit het Marienburchtarrest blijkt immers dat deelneming mdtr is dan het enkel
deel uitmaken van, behoren tot een organisatie en dat een aantoonbare relatie dient
te bestaan tussen de deelnemingsgedraging en de verwezenlijking van het misdadig

oogmerk van de organisatie. Van een dergelijke relatie zal dan ook moeten blijken.
Daarbij zal het minimaal moeten gaan om een gedraging waarmee - opzettelijk -
steun wordt verleend aan de verwezenlijking van het criminele oogmerk van de
organisatie.
Uit de bewijsmiddelen zal derhalve moeten blijken van een concrete gedraging van
de verdachte waaruit zijn betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk kan
worden afgeleid. m Bij bijvoorbeeld massale ordeverstoringen  zou de vervolging
van de betrokken personen op dit onderdeel problemen kunnen opleveren. De Mari-
enburchtzaak is daarvan een duidelijk voorbeeld. Zou enkel vastgesteld kunnen
worden dat de verdachte behoort tot een organisatie of dat hij betrokken is geweest

107 Zie o.a. HR 26 november 1985, NJ 1986, 389 en HR 13 oktober 1987, NJ 1988, 425.
108 Zie ook G.J,M Corstens, Strafrechtelijke bestrijding van misbruik van vennootschappen?, De

Naamlooze Vennootschap  1985,  p.  54.
109  Zie  ook de annotatie van Groenhuijsen  bij  HR 16 oktober  1990, nr 86.992 (Marienburcht)  in  AA

1991, p. 420.
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bij niet-criminele activiteiten van die organisatie, dan is dit niet voldoende om deelne-
ming te kunnen bewijzen.

Bij het bestanddeel 'organisatie' wordt er eveneens van uitgegaan dat dit een
voldoende feitelijke betekenis heeft:m  Naar mijn mening dient echter ook van dit
bestanddeel in de telastelegging een nadere omschrijving te worden opgenomen. Dit
kan, zoals in bovenstaand voorbeeld is gebeurd, door de vermelding van de naam
van de organisatie (zie bijvoorbeeld HR 6 juni 1989, NJ 1990, 49). Ook het noemen
van meerdere namen is mogelijk, mits het daarbij maar om Wn en dezelfde organisatie
handelt; HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442: 'de Marienburcht', 'de mensen van de
Marienburcht' en 'de afzonderlijke krakers/sters en sympathisanten/es van de Ma-
rienburcht'). Indien de organisatie een bepaalde rechtsvorm heeft aangenomen (NV,
BV, stichting, vereniging, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid), zal bij de
vraag 6f sprake is van een en dezelfde organisatie niet de civielrechtelijke constructie,
doch de maatschappelijke realiteit doorslaggevend zijn. Vindt bijvoorbeeld een
omzetting van rechtsvorm plaats (een NV wordt een BV) en wordt de naam gewijzigd,
maar blijft het oorspronkelijke samenwerkingsverband in feite voortbestaan
- Remmelink is in dit kader gesproken van 'de verwisseling van het civielrechtelijk
kleed

'Ill - dan is sprake van 66n en dezelfde organisatie:12

In de telastelegging kan het samenwerkingsverband ook worden aangeduid met het
noemen van de namen (of een beschrijving) van een of meer andere personen dan
de verdachte door wie de organisatie wordt gevormd. Bij organisaties die zich niet
naar buiten onder een gemeenschappelijke naam manifesteren is dit in feite de enige
mogelijkheid. Een voorbeeld hiervan is te vinden in HR 26 november 1991, DD
92.124.

Het aantonen van het bestaan van een organisatie die het plegen van misdrijven tot
oogmerk heeft, kan in de praktijk problemen opleveren. Voor een veroordeling op
grond van art. 140 Sr moet immers komen vast te staan dat het samenwerkings-
verband een zodanig gestructureerd karakter vertoont dat daardoor kan worden
gesproken van een organisatie, een eenheid met een eigen structuur. Het gaat dus
om mdtr dan de enkele vaststelling dat sprake is van een regelmatige samenwerking
tussen een min of meer vaste groep personen.  Zo zal bijvoorbeeld een groep op rellen
beluste voetbalsupporters, waarvan een harde kern mdhle regelmaat van de klok
misdrijven pleegt, enket op grond hiervan nog niet aangemerkt mogen worden als
een organisatie in de zin van art. 140 Sr. Het bestaan van een organisatie zou
bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid uit het bestaan van een hierarchische structuur,
het maken van een onderlinge werkverdeling, het toepassen van een sanctiesysteem
e.d. Voor ieder afzonderlijk geval zal nagegaan moeten worden ofer concrete aanwij-
zingen zijn waaruit kan worden afgeleid dat de groep een gestructureerd en duurzaam

110  HR  31   mei  1994, DD 94.375:  de term 'organisatie' is voldoende  feitelijk en behoeft geen nadere

omschrijving.
111  Conclusie A-G Remmelink bij HR 28 oktober 1980, NJ 1981, 123.
112 Identiteit in het kader van art. 51 Sr is o.a. aangenomen in HR 28 oktober 1980, NJ 1981, 123. De

Rechtbank was van oordeel dat niet doorsiaggevend is de vraag of naar de regels van vennootschaps-
recht de later opgerichte BV een voortzetting was van de eerder bestaande gelijknamige BV, maar
dat in deze de maatschappelijke realiteit beslissend is. In cassatie bleef dit vonnis in stand.
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karakter heeft. Daarbij kunnen overigens ook niet-illegale activiteiten van het samen-
werkingsverband van betekenis zijn, ookindiendie activiteitenhebbenplaatsgevonden
nog v66rdat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had.
In de Vredesaktiekamparresten werd door het Hof Arnhem het bestaan van een
organisatie onder meer afgeleid uit het regelmatig houden van kampen onder steeds
dezelfde of vrijwel dezelfde naam, het langs verschillende wegen aankondigen van
die kampen, het verschaffen van adressen waar men inlichtingen kon inwinnen, het
daadwerkelijk voorbereiden van de kampen, het betalen van de aan die kampen ver-
bonden kosten en het benaderen van de plaatselijke bevolking om uitleg te geven
omtrent de acties. Dat niet steeds door dezelfde personen aan de kampen werd
deelgenomen, stond aan het bestaan van een organisatie niet in de weg. 113

In de Marienburchtzaak vormden het houden van wekelijkse vergaderingen en het
bijhouden van een financiele administratie ten behoeve van het woongenot en de ex-
ploitatie van het pand aanwijzingen voor het bestaan van een organisatie. Daarbij zal
met name een rol hebben gespeeld dat de krakersbeweging zich niet alleen intern,
maar ook naar buiten als een eenheid manifesteerde en optrad onder een gemeenschap-
pelijke naam: 'de Marienburcht' en 'de mensen van de Marienburcht'. Een dergelijke
groepering zou zelfs als een vereniging in de zin van art. 26 Boek 2 BW aangemerkt
kunnen worden: 14 Daarbij is overigens  niet van belang  dat de samenwerkende
personen niet de bedoeling hebben gehad een vereniging in civielrechtelijke zin op
te richten of zich als zodanig te manifesteren: het gaat om wat zij feiteljk bewerkstel-
ligen.
In  par.   3.2.3  is er reeds op gewezen  dat  het  zich,  door het optreden onder  een
gemeenschappelijke naam, naar buiten duidelijk als een eenheid manifesteren, een
belangrijke indicatie kan vormen voor het bestaan van een organisatie: de samenwer-
kende personen geven immers duidelijk te kennen dat zij door de buitenwereld als
een eenheid gezien willen worden.

Bij organisaties die trachten hun werkzaamheden zoveel mogelijk aan het zicht te
onttrekken (bijvoorbeeld organisaties die zich bezig houden met handel in verdovende
middelen, wapenhandel enz.), zal het bewijs dat van een gestructureerd samenwer-
kingsverband sprake is, veelal moeilijker te leveren zijn. Men is dan vaak sterk
afhankelijk van verklaringen van de betrokkenen om een inzicht te krijgen in de aard
van de besluitvormingsprocessen en controlemechanismen binnen het samenwerkings-
verband, waaruit van een bepaalde structuur zou kunnen blijken. Aspecten die voor
het aantonen van een gestructureerd karakter een rol zouden kunnen'15 spelen zijn
bijvoorbeeld: het bestaan van eenhierarchischerelatietussendedeelnemersonderling,
een onderlinge werkverdeling, het bestaan van overlegstructuren, coOrdinatie van de
verschillende werkzaamheden, het uitoefenen van toezicht en/of contr6le op de
naleving van interne regels, het bestaan van vaste 'lijnen' waarlangs rekenschap moet
worden afgelegd, enz. 116

113 HR 29 januari 1991, NJB 1991, nr. 49; DD 91.167.
114  Zie m.n. Dommering, Kraken in vereniging,  TVVS   1984,  p.  93  e.v.
115   Het  gaat  hier  om een kunnen, om indicaties: van bijvoorbeeld een hierarchische structuur zal lang

niet altijd sprake zijn.
116 Zie hoofdstuk 8.2.
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Ook het bestanddeel 'oogmerk tot het plegen van misdrijven' zal naar mijn mening
in de telastelegging moeten worden verduidelijkt in die zin dat aangegeven moet
worden   waar het oogmerk  van de organisatie op gericht was. Daarbij kan echter
worden volstaan met het vermelden van de kwalificaties, zoals bijvoorbeeld 'openlijk
met verenigde krachten geweld plegentegen personen ofgoederen', 'opzettelijkbrand
stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten was', 'mishan-
deling', enz. Een concrete aanduiding van het oogmerk in die zin dat de beoogde mis-
drijven feitelijk omschreven moeten worden, zoals de plaats waar en de tijd en wijze
waarop die misdrijven hebben plaatsgevonden, is dus niet vereist. Voor art. 140 Sr
is immers in het algemeen het oogmerk om misdrijven te plegen al voldoende. In
HR 13 oktober 1987, NJ 1988, 425 werd dit door de Hoge Raad als volgt geformu-
leerd:  'Bij de klacht  (...)  dat de telastelegging (...) niet omschrijft op welke wijze
de daarin genoemde misdrijven hebben plaatsgevonden wordt er aan voorbijgezien
dat het bij het in art. 140 eerste lid Sr omschreven misdrij f gaat, niet om het gepleegd
zijn van misdrijven, maar om het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Dit oogmerk
zal uit de bewijsmiddelen - die veelal betrekking zullen hebben op reeds gepleegde
misdrijven -moeten blijken maarbehoeft inde telastelegging niet naderomschreven
te worden'. Dit levert voor justitie een belangrijk voordeel op: de misdrijven hoeven
in de telastelegging niet nader te warden gespecificeerd'17 en het plegen van concre-
te misdrijven hoeft niet te worden aangetoond (hoewel dit laatste natuurlijk wel het
bewijs van het bestaan van oogmerk aanmerkelijk zal vereenvoudigen"8).
Indien slechts (het voornemen tot) een 66nmalige actie kan worden aangetoond, ook
al zou dit gepaard gaan met het plegen van meerdere misdrijven, dan zal dit naar mijn
mening nog geen 'oogmerk tot het plegen van misdrijven' opleveren. Er moet sprake
zijn van het voornemen om 'gedurende enige tijd' misdrijven te plegen. Zo oordeelde
de Groningse Rechtbank in de Wolters Noordhoff-zaak dat het geweld, gepleegd
tijdens de ontruimingsactie, een te eenmalig karakter had om tot een veroordeling
op grond van art. 140 Sr te kunnen komen. Uit de Marienburchtarresten blijkt
overigens dat de Hoge Raad aan deze voorwaarde geen hoge eisen stelt: het oogmerk
van de organisatie hoeft niet gericht te zijn op het duurzaam, het gedurende langere
tijd plegen van misdrijven.
Is telastegelegd dat het oogmerk van de organisatie gericht was op het plegen van
misdrijven van verschillende soort, dan hoeft niet bewezen te worden dat het oogmerk
gericht is geweest op het plegen van elk soort van die misdrijven gedurende enige
tijd, aldus HR 26 november 1991, DD 92.124. Het gaat om het gedurende enige tijd
plegen van misdrijven in het algemeen, niet om het gedurende enige tijd plegen van
ieder misdrijf afzonderlijk.

Wordt een verdachte vervolgd ter zake van art. 140 Sr, dan kunnen hem daarnaast
ook andere feiten worden telastegelegd, zelfs indien de deelnemingsgedraging
materieel samenvalt met die andere feiten. Heeft bijvoorbeeld een organisatie tot

117 Zie ook: HR 30 november 1993, nr. 95.864, DD 94.139. In casu was nagelaten bij de omschrijving
van de beoogde delicten het bestanddeel 'opzettelijk' op te nemen. Naar het oordeel van de Hoge Raad
was met de term 'misdrijven' in de telastelegging tot uitdrukking gebracht dat het oogmerk van de
organisatie was gericht op het opzettelijk begaan van die feiten, dus op het plegen van misdrijven.

118  Vgl. HR 19 november 1985, DD 86.154; HR 26 november 1985, NJ 1986, 389; HR 13 oktober 1987,
NJ 1988, 425.
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oogmerk het plegen van mishandeling, vernieling, opentijk geweld e.d. en is de ver-
dachte feitelijk betrokken geweest bij de verwezenlijking van het oogmerk doordat
hij winkelruiten heeft ingeslagen en auto's heeft vernield, dan heeft hij niet alleen
deze vernielingen feitelijk (mede)gepleegd, maar tevens met zijn gedragingen een
bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. In
dergelijke gevallen kan de Officier van Justitie naast het misdrijf van art. 140 Sr
tevens de vernielingen telasteleggen. Het blijkt hier namelijk te gaan om zelfstandige
strafbepalingen met een eigen doel en strekking. Zie par. 3.7.

3.6.3    Art. 6 EVRM: de eis van rechterlijke onpartijdigheid

De vraag rijst of, indien door de rechter wordt bewezen verklaard dat het samenwer-
kingsverband bestaat uit de in de telastelegging genoemde personen, bij een latere
vervolging van een van die personen ter zake van deelneming aan de bewuste orga-
nisatie ten overstaan van diezelfde rechter, een beroep op het ontbreken van onpartij-
digheid van die rechter kans van slagen zal hebben. In art. 6 EVRM is het recht
geformuleerd op berechting  door 'an independent and impartial tribunal:"9  Door
het EHRM is onder meer in de Hauschildt-zaak aan dit recht een nadere invulling
gegeven. 120   In deze, tegen Denemarken gerichte zaak beriep de klager  zich  op
schending van het onpartijdigheidsvereiste omdat de zittingsrechter in een eerdere
fase betrokken was geweest bij het nemen van beslissingen inzake de voorlopige
hechtenis van de klager.  In het arrest hanteerde het Hof zowel een subjectieve en een
objectieve toetsing. De subjectieve toetsing heeft betrekking op de persoonlijke
vooringenomenheid van de rechter. Daarnaast is met name de objectieve toetsing van
belang: nagegaan moet worden 'whether the judge offered guarantees sufficient to
exclude any legitimate doubt  in this respect'. Van belang  is 'the confidence which
the courts in a democratic society must inspire in the public and above all, as far as
criminal proceedings are concerned,  in the accused'.  Het Hof vervolgde dat voor de
beantwoording van de vraag of de vrees is gerechtvaardigd dat de rechter niet
onpartijdig is, niet de persoonlijke opvatting van de verdachte beslissend zal zijn:
'What is decisive is whether  this  fear can  be held objectivily justified'. Het enkele
feit dat de zittingsrechter in een eerdere fase betrokken is geweest bij het nemen van
beslissingen inzake de voortduring van de voorlopige hechtenis, rechtvaardigt op
zichzelf nog niet de vrees dat die rechter niet onpartijdig zou zijn. Bijzondere
omstandigheden kunnen echter tot een ander oordeel leiden. Nu de Deense wetgeving
voor een bevel tot voorlopige hechtenis een 'particularly confirmed suspicion' eist,
was volgens het Hof van een dergelijke bijzondere omstandigheid sprake: de zittings-

119 Zie hierover o.a. G.J.M Corstens, De onpartijdige strafrechter,  in: L. Heyde  c.a.  (red.),  Begrensde
vrijheid. Opstellen over de mensenrechten aangeboden aan Prof dr. D.F. Scheltens, Zwolle 1989, p
177 e.v.

120  EHRM  24  mei   1989,  NJ   1990,   627.  Zie  over dit arrest  o.a. J.B.H.M. Simmelink  en   W.E.C.A.
Valkenburg, Wederrechte(Olijk bevooroordeeld, DD 1990, p. 103 e.v. ; Mols, De onpartijdigheid van
de strafrechter, Adv.bl.  1991, p  408 e.v.; R.T. Voorintholt, Deonpartijdigerechter,  DD 1992, p. 826
e.v.; M.S. Groenhuijsen, (On)partijdige rechtspraak? DeNederiandse strafrechtsplegingna Hauschildt,
in: R.D. Vriesendorp e.a. (red.), Het actuele recht. Rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen,
Lelystad 1993, p. 57 e.v.
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rechter heeft dan al in een eerdere fase de overtuiging gekregen dat sprake is van
een 'very high degree of clarity' ten aanzien van de schuldvraag. Volgens het Hof
was in casu art. 6 EVRM geschonden.

De vraag rijst of sprake is van een bijzondere omstandigheid indien de zittingsrechter
in een eerdere strafzaak heeft vastgesteld dat een organisatie heeft bestaan uit

bepaalde, met name genoemde personen en diezelfde rechter moet oordelen in een
latere strafzaak, waarbij een van die personen verdachte is ter zake van deelneming

aan dezelfde criminele organisatie. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zich
voordoen indien de rechter met zijn eerdere oordeel blijk heeft gegeven van zijn
vooringenomenheid omtrent de schuld van de verdachte. Bij organisaties waarvan
de werkzaamheden hoofdzakelijk of vrijwel uitsluitend gericht zijn op het plegen van

misdrijven, zal bij de eerdere vaststelling dat de verdachte tot de organisatie behoort,
naar mijn mening sprake zijn van een gerechtvaardigde vrees dat de rechter niet
onpartijdig is: het onderscheid tussen het eerder gegeven oordeel dat de verdachte
behoort tot de criminele organisatie en de schuldvraag in de strafzaak tegen de ver-
dachte zelf- heeft hij deelgenomen aan een criminele organisatie - kan dermate

gering zijn dat dit de vrees van de verdachte dat de rechter niet onpartijdig over zijn
zaak oordeelt, kan rechtvaardigen. De feitelijke vaststelling dat men behoort tot een
organisatie die zich bijvoorbeeld toelegt op de handel in verdovende middelen, ligt
zeer dicht aan121 tegen het oordeel over de vraag of men een bijdrage heeft geleverd
aan de verwezenlijking van dit oogmerk. Die feitelijke vaststelling zal immers vaak

blijken uit omstandigheden die mede bepalend kunnen zijn voor de beantwoording
van de vraag naar de betrokkenheid bij de verwezentijking van het oogmerk.
Van een organisatie in de zin van art. 140 Sr kan in de opvatting van de Hoge Raad
echter evenzeer sprake zijn, indien die organisatie naast het plegen van misdrijven
ook allerlei andere, niet-criminele activiteiten ontplooit. Om nu te voorkomen dat

geheel onschuldige gedragingen strafbare deelneming zouden opleveren, is in de
Marienburchtzaak een relatie gelegd tussen de deelnemingsgedraging en de verwezen-

lijking van het criminele oogmerk van de organisatie. Wordt in de eerdere strafzaak
door de rechter vastgesteld dat een organisatie, die naast het plegen van misdrijven
ook talrijke niet-criminele activiteiten ontplooit, mede werd gevormd door de
verdachte, dan is het onderscheid met de schuldvraag in de strafzaak tegen de ver-
dachte   zel f iets duidelijker  dan   in het voorgaande geval. Hoewel   in dit geval   de
vaststelling dat iemand tot een bepaald samenwerkingsverband behoort nog geen
oordeel hoeft in te houden omtrent de vraag of de bewuste persoon deelnemer is in
de zin van art. 140 Sr, zal naar mijn mening ook hier een beroep op art. 6 EVRM
dienen te slagen. Het valt namelijk ten zeerste te betwijfelen of voor de verdachte
en 'the public' het bovengenoemde onderscheid wel zo duidelijk is dat dit geen

121   Het ligt er zeer dicht tegen aan: met het behoren tot is immers nog geen definitief oordeel gegeven

over het hebben van een aandeel in of het ondersteunen van de verwezenlijking van het oogmerk.

Zie bijvoorbeeld de beslissing van de Rechtbank Roermond in de IRA-zaak: Rb. Roermond,  12 juli
1991, NJ  1991,  736: 'De rechtbank  is van oordeel,  dat voor de vraag of hetgeen de verdachte  is  ten

laste gelegd bewezen kan worden geacht,  niet bepalend  is de vraag of de verdachte binnen  de  in de
telastelegging aangegeven beperkingen naar tijd en plaats lid van het (Provisional) Irish Republican

Army is geweest, doch uitsluitend de vraag ofverdachte feitelijk heeft deelgenomen aan handelingen
ter  uitvoering  van  de  aan het (Provisional) Irish Republican Army toegeschreven doelstellingen'.
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rechtvaardiging kan vormen van de vrees van 'rechterlijke partijdigheid'. Bovendien
zou de verdachte het verweer kunnen voeren  dat  hij  niet  tot de organisatie behoort.
De door de rechter te nemen beslissing op dit verweer zal een bijzondere omstandig-
heid kunnen opleveren indien diezelfde rechter in de eerdere strafzaak juist heeft
bewezenverklaard dat de organisatie mede bestond uit de verdachte.
De zaak ligt mijns inziens nog duidelijker indien de verdachte wordt vervolgd ter zake
van het tezamen en in vereniging met anderen deelnemen aan het misdrijf van art.
140 Sr en in de eerdere strafza(a)k(en) tegen zijn medeverdachte(n) niet alleen is
telastegelegd en bewezenverklaard dat de organisatie is gevormd door bepaalde met
name genoemde personen, waaronder de verdachte, doch tevens dat die personen
tezamen en in vereniging hebben deelgenomen aan de organisatie. In dat geval wordt
namelijk in de eerdere strafzaak niet alleen een oordeel gegeven over de vraag of
de verdachte tot de organisatie behoorde, doch tevens over de vraag of hij - tezamen
met anderen - aan die organisatie heeft deelgenomen, dat wil zeggen ofhij betrokken
is geweest bij de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie. Dit oordeel
van de rechter in de eerdere strafzaak vormt voor de verdachte een gegronde reden
tot twijfel aan de onpartijdigheid van diezelfde rechter in zijn eigen zaak.
De Hoge Raad heeft inmiddels over deze kwestie anders geoordeeld. In het arrest
HR 26 mei 1992, NJ 1992, 676 m.nt. 'tH stond de verdachte onder meer terecht ter
zake van het medeplegen van het opzettelijk handelen in en invoeren van verdovende
middelen en het medeplegen van deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft
het plegen van misdrijven. In feitelijke aanleg voerde de verdachte het verweer dat
het Hof niet onbevooroordeeld was nu het in dezelfde samenstelling in eerdere zaken
tegen enkele medeverdachten tot het oordeel was gekomen dat de verdachte tezamen
met anderen had deelgenomen aan een criminele organisatie. Het Hof verwierp dit
verweer met de overweging dat het enkele gegeven dat in dezelfde samenstelling reeds
eerder een oordeel was gegeven over de betrokkenheid van de verdachte bij de
criminele organisatie, nog niet meebrengt dat het Hof bevooroordeeld zou zijn,  'nu
immers de vraag of deze verdachte al dan niet schuldig zal worden bevonden aan het
hem onder 4 ten laste gelegde (het medeplegen van art. 140 Sr; MdVL) in een
zelfstandig onderzoek tegen verdachte is onderzocht en het antwoord daarop (mede)
afhankelijk is van hetgeen hij zelf of de door hem opgevoerde getuigen daaromtrent
ter zitting zullen verklaren. Daarbij is geenszins uitgesloten dat het hof, (mede) op
grond van die verklaringen, tot een ander oordeel omtrent de betrokkenheid van ver-
dachte bij dat feit zou komen dan het in de zaken tegen medeverdachten is gekomen'.
De verdachte tekende tegen deze beslissing beroep in cassatie aan. A-G Fokkens
concludeerde tot vernietiging van het arrest van het Hof wegens schending van art.
6  EVRM. De omstandigheid dat het Hof in de eerdere strafzaken tegen de medever-
dachten bewezen had verklaard dat de verdachte tezamen met anderen had deelgeno-
men aan een criminele organisatie en dat de verdachte in zijn eigen strafzaak de
telastegelegde feiten heeft ontkend, leverden voor de verdachte voldoende grond op
om te betwijfelen of zijn zaak werd onderzocht door een onpartijdige rechter.
De Hoge Raad verwierp echter het verweer van de verdachte. Allereerst werd in het
algemeen overwogen dat bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van
onpartijdigheid van de rechter voorop dient te staan dat een rechter uit hoofde van
zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke
omstandigheden voordoen diezwaarwegende aanwijzingen opleveren voorhet oordeel
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dat de rechter een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij de verdachte
bestaande vrees dienaangaande objectiefgerechtvaardigd is. Een dergelijkeuitzonder-
lijke omstandigheid was volgens de Hoge Raad in casu niet aanwezig. De enkele

omstandigheid dat de zaak van de verdachte is behandeld door dezelfde rechters die
eerder in de strafzaken tegen de medeverdachten hebben bewezenverklaard dat dezen
tezamen met de verdachte deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie,
leverde geen zwaarwegende aanwijzing op voor het oordeel dat de rechter een
vooringenomenheid koesterde of dat de bij de verdachte bestaande vrees objectief
gerechtvaardigd was: 'Het behoort immers tot de normale, wettelijke, taak van de
rechter die heeft te beslissen omtrent de in de art. 348 en 350 Sv vermelde vragen,
daarbij slechts te oordelen op de grondslag van hetgeen aan de verdachte is ten laste
gelegd en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting dienaangaande, en

(...) daarbij hetgeen hij heeft beslist in andere zaken tegen andere verdachten buiten
beschouwing te laten'.
Hoewel de innerlijke juistheid van de geciteerde overweging boven iedere twijfel
verheven zal zijn -  de A-G heeft er op gewezen dat het Hof de zaak zeer zorgvuldig
heeft onderzocht en de verdediging alle gewenste mogelijkheden tot onderzoek heeft

geboden -, wordt naar mijn mening in het arrest van de Hoge Raad voorbijgegaan
aan de eerder genoemde, door het Europees Hof aangevoerde 'confidence which the
courts  in a democratic society must inspire in the public  and  (...)  in the accused'.
Het gaat om de vraag of bij de verdachte of bij derden gerechtvaardigde twijfel kan
ontstaan over de onpartijdigheid van de rechter. De eerdere bewezenverklaring dat
de medeverdachten tezamen met de verdachte hebben deelgenomen aan een criminele
organisatie vormt naar mijn mening wel degelijk een zwaarwegende aanwijzing voor
het oordeel dat de bij de verdachte bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is: de
rechterheeft namelijkmetdebewezenverklaring vanzijn, weliswaar voorlopige, over-
tuiging blijk gegeven. De overweging van de Hoge Raad lijkt meer betrekking te
hebben op de door het Europees Hof genoemde subjectieve toetsing dan op de schijn
van vooringenomenheid: de persoonlijke overtuiging van de rechter in een bepaalde
zaak. Het Hof had mijns inziens de zaak tegen de verdachte dan ook moeten

verwijzen naar een andere strafkamer.
Ook annotator 't Hart keerde zich tegen de door de Hoge Raad gegeven motivering.
Van een schijn van vooringenomenheid was naar zijn mening wel degelijk sprake:
'Ook al zullen rechters best de professionaliteit kunnen opbrengen om op dat oordeel,
in die andere zaken geveld, terug te komen, zij hebben toch maar tevoren zwart op
wit gezet dat deze verdachte ook schuldig is. Als dat geen uitzonderlijke omstandig-
heid is, die een zwaarwegende aanwijzing oplevert, wat kan het dan nog wet
zijn?'.122  Naar mijn mening  komt  de  zaak niet wezenlijk anders te liggen indien
in de eerdere uitspraken van de rechter tegen de medeverdachten de naam van de
verdachte niet zou worden genoemd. Door het niet noemen van de naam van de
verdachte blijft het oordeel van de rechter in het duister. Dit maakt de zaak er niet
inzichtelijker op. Bij de verdachte zal in dergelijke gevallen dan ook wel degelijk
gerechtvaardigde twijfel kunnen blijven bestaan over de onpartijdigheid van de
rechter.

122  Zie  ook de annotatie van Knigge bij  HR 29 september  1992,  NJ  1993,  58  die zich uitdrukkelijk  bij
de opvatting van 't Hart aansluit.
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Ook indien het aan de deelnemingsgedraging ten grondslag liggend feitencomplex
al eerder aan het oordeel van de rechter onderworpen is geweest, zoals bij de
vervolging van een mededader ter zake van de verwezenlijking van een concreet, door
de organisatie beoogd delict, mlks terwijl de deelnemingsgedraging van de verdachte
bestaat uit het medeplegen van dat delict, zal naar mijn mening een beroep op art.
6 EVRM dienen te slagen. Alhoewel ook in dit geval nog geen oordeel is gegeven
over de schuldvraag van de verdachte, kan bij die verdachte en bij 'the public'
gerechtvaardigde twijfel rijzen ten aanzien van de onbevangenheid van de rechter.
Teneinde te voorkomen dat een schijn van vooringenomenheid ontstaat, dienen de
zaken dan ook ofwel gelijktijdig te worden berecht, ofwel zal voorkomen moeten
worden dat de strafkamer in dezelfde samenstelling over de verschillende zaken zal
oordelen.

3.7     Samenloopproblemen bij art. 140 lid 1 Sr

3.7.1 Algemeen

De voor deelneming vereiste betrokkenheid bij de verwezenlijking van het misdadig
oogmerk van de organisatie kan bestaan uit het plegen van of het in de zin van de
artt. 47 e.v. Sr deelnemen aan een of meer van de beoogde misdrijven. In dat geval
kan zich een samenloopprobleem voordoen: wordt door een lid van de misdadige
organisatie een door die organisatie beoogd misdrij f gepleegd, medegepleegd, uitge-
lokt enz, dan worden tegelijkertijd meerdere delictsomschrijvingen vervuld: enerzijds
de betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk - deelneming in de zin
van art.  140 Sr -, anderzijds het plegen van of deelnemen aan het beoogde misdrijf
zelf. Bijvoorbeeld: een organisatie legt zich toe op de handel in verdovende middelen
en wil een grote partij heroine aan de man brengen. Een tot die organisatie behorend
persoon, A, krijgt tot taak de herorne te verkopen. Als de verkoop zich heeft
voltrokken, heeft A aan twee delictsomschrijvingen voldaan, te weten art. 2, eerste
lid onder B (jo. art. 10, derde lid) Opiumwet, alsmede het eerste lid van art. 140
Sr: A heeft immers door de verkoop van de drugs een aandeel geleverd in de verwe-
zenlijking van het oogmerk van de organisatie. De gedraging van A kan derhalve
onder twee verschillende delictsomschrijvingen worden gebracht. De vraag rijst of
sprake is van eendaadse dan wel meerdaadse samenloop: levert de gedraging van A
slechts 66n feit op in de zin van art. 55 lid 1 Sr waardoor slechts 66n strafbepaling
wordt toegepast (bij verschil de zwaarste), of zijn het meerdere feiten in de zin van
art. 57 Sr.2123 Voor alle duidelijkheid: in het navolgende gaat het dus niet om de

123 Vallen meerdere feiten onder evenzovele strafbepalingen, dan kan de rechter de vrijheidsbenemende
straffen niet onbeperkt laten cumuleren, doch is hij aan een bepaald maximum gebonden. In de
Memorie van Toelichting bij art. 57 Sr (art. 66 ORO) werd dit het stelsel van gematigde cumulatie
genoemd. Volgens de wetgever leidde de onbeperkte, de 'zuivere cumulatie' tot een te grote hardheid:
'Het strafbare opzet of de strafbare schuld wordt,  in geval van zamenloop, bij het later gepleegde mis-
drijf weI voortgezet, niet verdubbeld. Daarenboven de zwaarte der straf wordt in den regel intensief
vergroot al naarmate zij langer duurt of hooger klimt'. De voortgezette handeling, waarbij evenzeer
sprake is van meerdere feiten, werd als een uitzondering gezien. Evenals bij de eendaadse samenloop
wordt daarbij slechts edn strafbepaling toegepast, bij verschil de zwaarste: 'Bestaat tusschen meerdere
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samenloop tussen meerdere misdrijven onderling die worden gepleegd ten behoeve
van de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, bijvoorbeeld het invoeren

en verkopen van heroTne, maar enkel om de relatie tussen de deelnemingsgedraging
van art. 140 Sr en het plegen van het beoogde misdrijf.

Voor het onderscheid tussen eendaadse en meerdaadse samenloop is de beantwoording
van de vraag of sprake is van 66n dan wel van meerdere feiten van essentieel belang.
Het eerste lid van art. 55 Sr, de eendaadse samenloop, doelt op de situatie dat Un
feit onder meerdere strafbepalingen valt; er mag dan slechts 6En van die strafbepalin-
gen, bij verschil de zwaarste, worden toegepast. De Memorie van Toelichting noemde
als voorbeeld verkrachting,    in het openbaar gepleegd.    Dit   levert niet alleen   het
misdrijf van verkrachting op, maar tevens het misdrijf van openbare schennis van
de eerbaarheid. Een ander voorbeeld was het bevrijden van een gevangene gepaard
gaande met het plegen van verzet tegen een ambtenaar. 124 Bij de meerdaadse samen-

loop in de zin van art. 57 Sr gaat het juist om meerdere, zelfstandige feiten, feiten
die als op zichzelf staande handelingen moeten worden beschouwd en zowel gelijk-
soortig als ongelijksoortig van aard kunnen zijn. In dat geval is het strafmaximum
hoger dan bij de eendaadse samenloop het geval is.
Vermoedelijk heeft de wetgever het onderscheid tussen 66n feit-meerdere feiten
gezocht in de lichamelijke gedragingi25: 66n handelen of 66n nalaten leverde tan
feit op, ook al werden daardoor meerdere strafbepalingen van geheel verschillende
strekking geschonden.126 Bepalend  was  in dat geval de vraag  of  het 66n materieel
gebeuren betrof,  of er sprake was van een eenheid in tijd en plaats. Of, aldus Vrij:
'tusschen twee delicten bestond eendaadsche samenloop, als zij de gedraging gemeen
hadden: 127
In deze opvatting omtrent het feitsbegrip zou in bovengenoemd voorbeeld het
verkopen van heroine en het door die verkoop deelnemen aan een misdadige organisa-
tie sprake zijn van eendaadse samenloop. Het ene feit gaat in het andere op. Er is
sprake van 68n materieel gebeuren, ook al zijn door de gedraging meerdere strafbepa-
lingen van geheel verschillend karakter geschonden.

Eenzelfde opvatting - 'feit' is een materieel gebeuren - werd tevens gevolgd bij
de uitleg van art. 68 Sr. Indien Edn materiele gedraging onder meerdere delictsom-
schrijvingenkon wordengebracht, bijvoorbeeld een misdrijfeneenovertreding, stond

feiten zoodanig verband, datzij moeten worden beschouwd als ttne voortgezette handeling, dan bestaat
er ook slechts dEn (voortgezet) misdrij f (...)'; Smidt, Geschiedenis van het Wetbock van Strafrecht,
a.w., 1, p. 479-480.

124 Smidt, Geschiedenis  van het Wetboek  van  Strafrecht,  a.w.,  1,  p.  478.
125  Aldus A.G. Bosch, Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht, Zwolle  1965, p. 179-180.  Zie ook

Hazewinkel-Suringa/Remmelink, inkiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w., p. 835
e.v.; W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Arnhem 1991, p. 57 e.v.; p. 305 e.v.

126   Dit kan onder meer worden afgeleid  uit de opmerking van Minister Modderman tijdens de bcraad-
slagingen in de Eerste Kamer dat concursus idealis (eendaadse samenloop) aanwezig is 'wanneer men
met het ligchamelijk oog eene 66nheid ziet en met het oog des geestes eene pluraliteit'; Smidt,
Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., I, p 478-479.

127 Annotatie bij HR 15 februari 1932, W. 12491.
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een eerdere rechterlijke uitspraak ter zake van die overtreding in de weg aan een
latere vervolging ter zake van het misdrijf (en omgekeerd). 128

De bezwaren met betrekking tot voornamelijk de uitleg van het feitsbegrip in art. 68
Sr leidden tot een ommekeer. In het Oude Kijk in 't Jatstraat-arrest - HR 15 februari
1932, NJ 1932, 289 - besliste de Hoge Raad dat het rijden onder invloed in een
auto die niet van de nodige verlichting was voorzien, onder meer gezien het verschil-
lend karakter van de overtredingen, meerdere feiten en dus meerdaadse samenloop
opleverde. Taverne benadrukte dat het bij het begrip 'feit' in art. 55 lid 1 Sr te doen
is   'om de strafrechtelijke beteekenis   (...),   niet  om de spierbewegingen'.129   Niet
bepalend is derhalve de materiele gedraging zelf, maar het karakter van de geschon-
den strafbepalingen. In zijn annotatie bij HR 20 juni 1950, NJ 1950, 614 werd door
ROling gesproken  van het 'historisch gebeuren in  zijn Ene strafrechtelijke aspect'.
Daarom wordt deze opvatting ook wel de 'aspectenleer' genoemd. 130

Kort na het Oude Kijk in 't Jatstraat-arrest werd ook ten aanzien van art. 68 Sr een
andere invulling van het feitsbegrip gegeven: HR 27 juni 1932, NJ 1932, p.  1659
(Brakelse kermis).   Het in staat van dronkenschap verstoren  van de openbare  orde
door een rijksveldwachter te trappen en te slaan leverde twee afzonderlijke feiten op.
Het kenmerkende van de ordeverstoring is, aldus de Hoge Raad, gelegen in de toe-
stand waarin de verdachte verkeerde, in de aard van de plaats van handeling alsmede
in de ordeverstoring zelf; het kenmerkende van de mishandeling is gelegen in het voor
de getroffene hinderlijke karakter van de handelingen van de verdachte alsmede in
de hoedanigheid van de getroffene. Na eerder te zijn veroordeeld ter zake van de
mishandeling, stond art. 68 Sr dan ook niet in de weg aan een latere vervolging ter
zake van de ordeverstoring. Ook hier werd de strafrechtelijke betekenis van de
telastegelegde feiten benadrukt: hebben de bewuste feiten ieder een geheel eigen, ken-
merkend karakter, dan is sprake van meerdere feiten, ook al heeft slechts 66n hande-
ling, 68n materieel gebeuren plaatsgevonden. Daarmee was de uitleg van het begrip
'feit' in art. 55 en in art. 68 Sr weer op 66n lijn gekomen.

Voor de samenloopregeling is derhalve van belang het eigen, kenmerkend karakter
van de bewezenverklaarde bepalingen, de eigen, specifieke doelstelling die met die
bepalingen wordt nagestreefd ofwel het rechtsgoed dat de bepaling beoogt te bescher-
men. 131  Van een eigen, kenmerkend karakter  zal  al snel sprake  zijn.  Zie o.a.  HR

128   Een door Taverne (annotatie bij HR 27 juni  1932, NJ 1932, 1659) genoemd voorbeeld is HofArnhem,
l  oktober  1931,  NJ  1932,  p.  908:  verdachte  reedmeteen met runderen geladen vrachtwagen  in op
twee veldwachters die hem een stopteken hadden gegeven. Een vervolging en veroordeling ter zake
van overtreding van de Veewet stond aan een latere vervolging wegens opzettelijke bedreiging met
doodslag dan wei zware mishandeling en het niet voldoen aan een ambtelijk bevel in de weg: volgens
het Hof was sprake van slechts edn materiele handeling, derhalve van hetzelfde 'feit'  in de zin van
art. 68 Sr.

129  Annotatie  bij  HR  6 juni   1932,  NJ   1932,  p.   1268; zie tevens van dezelfde schrijver: E6ndaadsche
samenloop. Een keerpunt in de jurisprudentie van den Hoogen Raad, NJB 1932, p. 129.

130 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,  p.  837.
131   Vgl. G.A.M. Strijards, Aansprakelijkheidsgronden, Studiepockets strafrecht,  nr.  16, Zwolle  1988,  p

155 e.v.;  HR 2 juni  1936, NJ  1936, 992: art. 157 aanhef, sub  1  en sub 2 Sr: meerdaadse samenloop;
'feit' is niet beperkt tot de zuiver materiele handeling maar moet worden beschouwd in verband met
de strafrechtelijke betekenis welke door de wet daaraan wordt toegekend; HR 19 november 1985, NJ
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6 juni 1932, NJ 1932, p. 1268. Vissen met verboden vistuig en zonder vergunning
van de rechthebbende leveren twee feiten en dus meerdaadse samenloop op: de feiten
kunnen geheel los van elkaar worden gedacht en ieder feit levert op zichzelf een
zelfstandige overtreding van verschillend karakter op. In de volgende paragraaf zal
blijken dat deze opvatting ten aanzien van art. 68 Sr vergaande consequenties heeft
gehad: de Officier van Justitie hoefde bij hetzelfde materieel gebeuren zijn telasteleg-
ging slechts te baserenop eenandere delictsomschrijving omeenniet-ontvankelijkheid
te   ontlopen. Dit heeft   er toe geleid   dat   door   de   Hoge   Raad ten aanzien   van   het

feitsbegrip meer rekening wordt gehouden met de geheel eigen doelstelling van die
bepaling.

De recente rechtspraak inzake samenloop sluit nog steeds nauw aan bij de vanaf het
begin  van de jaren dertig ontwikkelde aspectenleer. 132  Door  de  Hoge Raad wordt
heden ten dage gesproken van de 'strekking' van de onderscheiden strafbepalingen
en rekening gehouden met het belang dat die bepalingen beogen te beschermen:
hebben de telastegelegde delicten ieder eeneigen strekking of staan meerdere belangen
op het spel, dan levert de gedraging meerdaadse samenloop op, ook al is slechts
sprake  van  een en dezelfde materiele gebeurtenis. Zie bijvoorbeeld  HR 19 februari
1980, NJ 1980, 384. De verdachte stond terecht ter zake van heling van twee vuurwa-
pens en het in strijd met de Vuurwapenwet 1919 voorhanden hebben van die wapens.
De Hoge Raad verwierp het verweer dat hier sprake zou zijn van eendaadse samen-
loop: de strekking van art. 416 Sr is een geheel andere dan de strekking van art. 3
jo. art. 12 Vuurwapenwet. Een ander voorbeeld is HR 22 september 1981, NJ 1981,
644: het rijden zonder rijbewijs tijdens ontzegging leverde meerdere feiten op. De
bedoelde bepalingen hadden een verschillende strekking: het mogelijk maken van een

onverwijlde en deugdelijke vaststelling van de identiteit van de bestuurder en de
bescherming van de verkeersveiligheid door tegen te gaan dat motorrijtuigen worden
bestuurd door personen die daartoe niet de vereiste rijvaardigheid of geschiktheid
bezitten enerzijds en debescherming van het belang dat rechterlijke uitspraken worden
nageleefd anderzijds. 133

Door de nadruk op de verschillende strekking van de telastegelegde strafbepalingen
en op het verschillend belang dat door die bepalingen wordt beschermd134, komt

1986,443: meerdaadse samenloop  bij  art.  30  lid   1  onder  a)  en  b)  WVW.
132 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederiandse Strafrecht, a.w., p. 837

e.v.;  A.A.  Franken,   'Hetzelfde  feit': over samenloop van strafbare feiten  en  het  non  bis  in  idem-
beginsel, Nijmegen 1992, p. 25 e.v. Zie ook: J.F. Nijboer en I.M. Abels, Samenloop en vormen van
telastelegging, in: E. Andrd de la Porte e.a. (red ), Bij deze stand van zaken, Bundel opstellen
aangeboden aan A.L. Melai, Amhem  1983, p. 332 e.v.

133  Wordt door de feitenrechter abusievelijk art. 55, eerste lid Sr aangehaaid in plaats van art. 57 Sr, dan
wordt er door de Hoge Raad van uit gegaan dat de verdachte geen redelijk belang heeft bij cassatie:
HR 29 september 1987, NJ  1988, 562: de verdachte mist elk redelijk belang aangezien bij toepassing
van art.  57 Sr het maximum van de op te leggen straf slechts hoger kan zijn dan dat wat volgt uit
de  toepassing  van  art.  55  lid  1  Sr.  Zie  ook  HR 19 april  1988,  NJ  1989, 401: verdachte heeft  geen

redelijk belang bij zijn klacht dat de bewezenverklaring meer dan 6dn misdrijf omvat.
134  Zie o.a. HR 25 juni 1974, NJ  1974, 455: 6dn foto gemaakt waarop drie personen voorkomen; van

meerdere personen is een afbeelding gemaakt, waardoor de rechtmatige belangen van ieder van hen
kon worden geschaad; meerdaadse samenloop. Het belang datde wettelijke delictsomschrijving beoogt
te beschermen is hier dus bepalend.
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eendaadse samenloop niet vaak voor. Voorbeelden zijn te vinden in HR 11 december
1979, NJ 1980, 366 en HR 1 juli 1981, NJ 1981, 616: het (opzettelijk) invoe-
ren/vervoeren en het (opzettelijk) aanwezig hebben van dezelfde partij herorne levert
6En feit op, nu het op dezelfde plaats en tijd is geschied en de bewuste bepalingen
uit de Opiumwet dezelfde strekking hebben.135

3.7.2 Samentoop en art. 140 lid 1 Sr

Gezien het voorgaande zal duidelijk zijn dat de aan het begin van par. 3.7.1  gestelde
vraag - levert deelneming aan een misdadige organisatie door het plegen van of
deelnemen aan een door die organisatie beoogd misdrijf eendaadse dan wel meer-
daadse samenloop op - gezien de huidige jurisprudentie over het feitsbegrip in de
artt. 55 e.v. Sr afhankelijk is van de strekking van de betreffende strafbepalingen.
Als voorbeeld werd genoemd het deelnemen door A aan een organisatie die zich
toelegt op de handel in verdovende middelen door het opzettelijk verkopen van
heroYne. Met het in strijd met art. 2 lid 1 onder B Opiumwet verkopen van heroine
is de dader betrokken bij de verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de
organisatie. Het aandeel hebben in dan wel ondersteunen van de verwezenlijking van
het oogmerk van de organisatie vindt plaats door het verkopen van heroine ten
behoeve van de organisatie. Voor de vraag of van eendaadse of meerdaadse samen-
loop sprake is, is echter niet uitsluitend de feitelijke gebeurtenis bepalend. Voor
eendaadse samenloop is noodzakelijk dat de telastegelegde strafbepalingen dezelfde
strekking hebben, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het invoeren of vervoeren van
hard drugs enerzijds en het aanwezig hebben van dezelfde partij anderzijds, beide
strafbaar gesteld in art. 2 Opiumwet. Bij de in het voorbeeld genoemde strafbepalin-
gen - art. 140 lid 1 Sr en art. 2 lid 1 onder B Opiumwet - is dat echter niet het
geval: de bewuste bepalingen zijn van geheel verschillende strekking en hebben ieder
een geheel eigen kenmerkend karakter. Art. 2 Opiumwet beoogt direct het tegengaan
van de handel in verdovende middelen; het eerste lid van art.  140 Sr heeft betrekking
op de strafrechtelijke aanpak van misdadige organisaties, ongeacht de aard van de
beoogde misdrijven, gezien het gevaar dat het enkele bestaan van dergelijke organisa-
ties voor de samenleving oplevert. Door een en dezelfde handeling worden dientenge-
volge twee rechtsbelangen geschonden: het tegengaan van de handel in verdovende
middelen enerzijds en de bescherming van de samenleving tegen misdadige organisa-
ties  anderzijds.
Door de Hoge Raad wordt in dergelijke gevallen inderdaad meerdaadse samenloop
aangenomen. Zie onder meer HR 13 oktober 1992, nr. 91.945.136 Bewezen was
verklaard 1) dat de verdachte tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk een
hoeveelheid cocalne binnen het grondgebied van Nederland had gebracht en 2) deelne-

135 Zie ook HR 3 januari 1984, NJ  1984, 420; HR 22 september 1987, NJ 1988, 379, alsmede HR 11
december 1990, nr. 88.075 (het in strijd met het Vogelbesluit vangklaar opgesteld houden van
treknetten en het zich in een veld bevinden met treknetten levert ten feit en derhalve eendaadse
samenloop op: het betreft hier dezelfde gedraging die op dezelfde plaats en tijd is geschied en de
bewuste verboden van het Vogelbesluit hebben dezelfde strekking).

136 Zie ook HR 26 juni 1984, NJ 1985, 92; HR 19 oktober 1993, NJ 1994, 179.
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ming aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten
het opzettelijk invoeren, afleveren, vervoeren en aanwezig hebben van cocaine. In
cassatie werd gesteld dat het Hof het eerste lid van art.  55 Sr had moeten toepassen:
het bewezenverklaarde opzettelijk invoeren van cocaine valt zowel onder art. 2 lid
1 onder A Opiumwet als onder art. 140 Sr. Beide bepalingen hebben dezelfde

strekking: ook art. 2 Opiumwet heeft (tevens) betrekking op de handhaving van orde
en rust in de samenleving. Ergo: 66n feit in de zin van art. 55 lid 1 Sr.
De Hoge Raad verwierp het cassatiemiddel met een beroep op de verschillende
strekking van beide strafbepalingen: 'Tussen het bewezenverklaarde onder 1 en het
bewezenverklaarde onder 2 doet zich geen eendaadse samenloop voor, aangezien art.

2, eerste lid aanhef en onder A, Opiumwet, verbiedende het binnen of buiten het
grondgebied van Nederland brengen van middelen als aldaar bedoeld, en art. 140,
eerste lid, Sr, verbiedende deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het

plegen van misdrijven, een verschillende strekking hebben. Dat overtreding van elk
van beide verboden verstoring van orde en rust in de maatschappij oplevert doet
hieraan niet af.  Niet de algemene, 'overkoepelende' doelstelling is bepalend,  maar
de eigen, bijzondere strekking van de bepaling zelf.

Het voorgaande sluit overigens niet uit dat zich tussen deelneming aan een misdaador-

ganisatie en het ter verwezenlijking van het misdadig oogmerk begaan van een bepaald
delict, onder omstandigheden eendaadse samenloop kan voordoen. Zo kan naar mijn
mening het deelnemen in de zin van het eerste lid van art.  140 Sr door het verrichten
van de in het tweede lid genoemde gedraging eendaadse samenloop opleveren (zie
hoofdstuk 5.6). Ook eendaadse samenloop tussen art.  140 Sr en strafbare samenspan-
ning is mijns inziens niet uitgesloten. Indien de nadruk meer zou komen te liggen

op de concrete omstandigheden van het geval en doel en structuur van de samen-
loopregeling, zoals door Remmelink is bepleit137, zou voor art. 55, eerste lid meer
ruimte gecreeerd kunnen worden.

Bij ongelijktijdigheid van gedragingeni38 (de deelneming in de zin van art. 140 Sr
is bijvoorbeeld al eerder aangevangen) zal het verschil in strekking van de onderschei-
den strafbepalingen er veelal aan in de weg staan art. 140 Sr en het gepleegd misdrijf
aan te merken als een voortgezette handeling in de zin van art. 56 Sr. Art. 56 Sr is
van toepassing indien meerdere feiten, hoewel ieder voor zich een zelfstandig misdrij f
of een zelfstandige overtreding opleverende, met elkaar in zodanig verband staan dat

zij moeten worden beschouwd als 66n voortgezette handeling. Overeenkomstig de
regeling van de eendaadse samenloop wordt in dat geval slechts Wn strafbepaling
toegepast, bij verschil die waarop de zwaarste hoofdstraf is gesteld. De voortgezette
handeling werd door de wetgever gezien als de uiting van slechts 66n ongeoorloofd
besluit van de dader. 139 Voor toepassing van art. 56 Sr is dan ook noodzakelijk dat

137 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w., p. 838-
839

138 Art. 56 Sr heeft vooralsnog voor wat betreft het gedragingsaspect niet cen soortgelijke ontwikkeling
doorgemaakt als bij de regeling van de am 55 en 57 Sr het geval is geweest.

139 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., I, p. 479480.
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de (elkaar opvolgende)140 handelingen de uiting zijn van 66n ongeoorloofd wilsbe-
Sluit.141 Worden misdrijven gepleegd van geheel verschillende aard, dan zal dit geen
voortgezette handeling opleveren, ook al volgen de misdrijven elkaar in snel tempo
op.142 De Memorie van Toelichting bij art. 56 Sr noemde als voorbeeld diefstal
en doodslag of mishandeling. Al wordt de doodslag of mishandeling gepleegd om
de diefstal te vergemakkelijken, dit levert nog geen voortgezette handeling op: de
bewuste misdrijven zijn immers niet gelijksoortig van aard. 143 Voor wat betreft art.
140 Sr kan worden gewezen op HR 30 november 1993, DD 94.143: tussen art. 140
Sr enerzijds en de artt. 225 Sr en 68 AWR anderzijds is geen sprake van een
voortgezette handeling, doch van meerdaadse samenloop in de zin van art. 57 Sr,
nu de genoemde delicten niet gelijksoortig van aard waren.
Tegenwoordig wordt wel enige verruiming in de toepassing van art. 56 Sr bepleit.
Door Remmelink is verdedigd meer op de schuld en minder op de gelijkheid van
kwalificatie en eenheid van wilsbesluit te letten. Zie ook de annotatie van Melai144

bij HR 15 mei 1979, NJ 1980, 90: 66n ongeoorloofd wilsbesluit moet worden verstaan
als 'een handelingsplan, waarbij het niet gaat om de vraag waarop de wil in het
geisoleerd verband van elk van de betrokken strafbare feiten is gericht, maar om de
functie van die delicten in hun onderlinge relatie voor de verwezenlijking van het
plan'.  In dat geval bestaat voor toepassing van art. 56 Sr meer ruimte.  Zo werd door
het Hof Amsterdam een voortgezette handeling aangenomen ter zake van het
medeplegen van het opzettelijk invoeren van cocaYne en het deelnemen aan een
organisatie die tot oogmerk had het invoeren, afteveren en vervoeren van cocaYne.
Deze feiten hadden plaatsgevonden in 'de periode van 1 augustus 1991 tot en met
18 januari  1992'. In cassatie werd namens de verdachte betoogd dat van een voortge-
zette handeling geen sprake kon zijn, nu het bewezenverklaarde was omschreven als
twee gelijktijdig plaatsgevonden hebbende feiten. Door A-G Fokkens werd er op
gewezen dat de bewezenverklaarde perioden weliswaar gelijk zijn, doch dat dit niet
impliceert dat de feiten gelijktijdig zijn gepleegd. De feiten hoeven immers niet
noodzakelijkerwijze gedurende de gehele periode te zijn gepleegd. Uit de bewijsmid-

140 De handelingen mogen overigens wel door andere handelingen en gebeurtcnissen worden gescheiden:
HR 25 maart 1929, NJ  1929, p.  1156. Zie ook Franken, 'Hetzelfde feit': over samenloop van strafbare
feiten en het non bis in idem-beginsel, a.w., p. 8 e.v.

141  HR 25 maart 1929, NJ  1929, p.  1156; HR 9 januari  1962, NJ  1962, 333; HR 4 december 1990, NJ
1991, 345. Een uitzondering met betrekking tot de eenheid van handelen is te vinden in HR 6 juni
1933, NJ  1933, p. 1441: hetdoor Jamin in strijd met de Winkelsluitingswetgel#ktudiggeopend hebben
van I 1  winkels levert een voortgezette handeling op. Remmelink vermoedt dat dit arrest een eenmalige
uitschieter zal blijven: gelet op de gelijktijdigheid is hier van een 'delictum continuatum' immers geen
sprake; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,
p.  839 e.v.,  zie ook HR 1 5 januari  1980, NJ  1980,266, metnamede conclusie van A-G Remmelink.

142 'Het plegen van in aard gcheel verschillende misdrijven, hoc spoedig die ook op elkander zijn gevolgd,
kan nooit worden beschouwd als de uitvoering van een en hetzelfdc ongeoorloofd opzet', aldus de
Memorie van Toelichting bij art. 56 Sr; Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w.,
I, p. 480. HR 30 juni 1913, NJ 1913, p. 1096: het openen van een brief en het wijzigen van de inhoud
daarvan zijn geen gelijksoortige handelingen die gelijksoortige strafbare feiten opleveren. Zic ook:
HR 19 oktober 1931, NJ 1932, p. 1319; HR 25 juni 1974, NJ 1974,441; HRlmei 1979, NJ 1979,
444.

143 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., I, p 479-480.
144 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,  p. 839

e.v.
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delen kon blijken dat de deelneming aan de organisatie eerder was aangevangen dan
het tijdstip waarop de invoer van de cocaYne had plaatsgevonden. De Hoge Raad liet
de beantwoording van de vraag of hier van een voortgezette handeling kon worden
gesproken in het midden. 145

Uiteraard kan Cook) tussen de ten behoeve van de verwezenlijking van het oogmerk
van de organisatie gepleegde misdrijven onderling van eendaadse samenloop of van
een voortgezette handeling sprake zijn. Bijvoorbeeld: het ten behoeve van een
organisatie gelijktijdig opzettelijk invoeren en opzettelijk aanwezig hebben van de-
zelfde partij heroYne; invoeren en aanwezig hebben levert 66n feit op.

3.8    Ne bis in idem

3.8.1 Algemeen

In het .-68 Sr wordt het aLhis-in.idem.beginsel verwoord: een
verdachtem   t QQrhetzelfde feit meerdere malen wordenvervolid en berecht.

----

Wordt ter-Zakevan een door hem-68gaan- i 400J de-strAfrechter een.onhereepelijke
beslissing-geg verdere -
stra-fY nglgill&:y rliatzelfde. feit. De rechtszekerheid brengt  mee  dat  de zaak dan
als 'afgedaan' mag worden beschouwd; de verdachte mag niet telkens opnieuw met
een vervolging worden lastiggevallen (nemo debet bis vexari).
De ne bis in i(tem-regel is echter ook ingegeven-vm-uithet perspectief van de onaan-

tabi-6a«eld van onherrodpelijke rechterlijke beslissingen:,hij..cOR,55*ds.vervdfging
voor een-8%Ere rechter best t.immers.dc..mogelijkheid  dat filtr WhLQI-aliders
ooIfIQelL.aye  .heitel/£2egde feit  dan de.eerste rechta he.eft,ggsta a:'1 il.kemt  d-e
rechtszekelhm.Cuiteraard.·niet ten goede!
De strafprocessuele pendant van art. 68 Sr is te vinden in art. 313 Sv. V66r het
requisitoir kan de Officier van Justitie de telastelegging wijzigen, mits deze hetzelfde
feit in de zin van art. 68 Sr blijft inhouden. Is een bepaalde zaak bij de rechter
aanhangig gemaakt, dan dient daarop ookeeneinduitspraak te volgen. Zou de Officier
van Justitie bemerken dat de telastelegging niet voldoet, bijvoorbeeld onjuist ofonvol-
ledig is, dan kan hij een wijziging vorderen. Indien die wijziging niet zou worden
toegestaan omdat het telastegelegde feit na de wijziging een ander feit zou gaan
inhouden, dan kan de Officier besluiten het- andere - feit alsnog te gaan vervol-
gen. V66r het requisitoir is het systeem dus waterdicht: er kan ofwel worden gewij-
zigd, ofwel een nieuwe vervolging worden ingesteld. Art. 68 Sr en art. 313 Sv zijn
dan ook onverbrekelijk met elkaar verbonden: hoe beperkter ' feit' in art. 68 Sr wordt
uitgelegd, hoe groter de mogelijkheid om een nieuwe vervolging in te stellen, hoe
geringer de mogelijkheid de telastelegging te wijzigen.

9 vraag rijst of art. 68 Sr in de weg.sjaat aan een vervolging ter zake van art. 140,
ee Elid-56-iadibn een  deelnemeraan en EisiTaadorganisatie  ten ·behoeve  van  de
EnMezenlijking van het oogmerk y,8114-ie-036!Ilisatie misdrijven hee-)1<21?5d en

145 HR 29 maart 1994, nr. 96.305, NJ 1994, 577 m.nt. Sch.
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-hij ter zake van deze misdrijven reeds cerder terecht heeft moeten staan. Of omge-
keerd: kan een verdachte worden vervolgd voor de door hem ten behoeve van een
organisatie gepleegde misdrijven, indien in een eerdere strafprocedure reeds een
onherroepelijke beslissing is gegeven ter zake van art. 140 lid 1 Sr, waarbij de
deelnemingsgedraging bestond uit het plegen van de bewuste misdrijven? Of vormt
het ne bis in idem-beginsel daartoe een beletsel?

Evenals-bij de regeling omtrent.de samenloop staat.ook hier_dixIaa&-cengal wat
0 I Cfeit' m twmden.vastaaniheeft de strafrechter een onherroepelijke beslissing
gegeven over een bepaald feit, dan mag de verdachte niet andermaal in rechte worden
betrokken ter zake van hetzeOde feit.
In par. 3.7.1 is er op gewezen dat het begrip ' feit' in art. 68 Sr aanvankelijk identiek
was aan 'feit' in de samenloopregeling. In beide gevallen stond de lichamelijke
gedraging centraal: 66n handelen of 66n nalaten leverde 66n feit op, ongeacht of door
dat handelen of nalaten meerdere strafbepalingen van verschillende strekking werden
geschonden. Indien een bepaalde gedraging zowel een misdrijf als een overtreding
opleverde, stond een eerdere veroordeling door de kantonrechter ter zake van de
overtreding (snellere procedure!), aan een latere vervolging ter zake van het misdrijf
in de weg.146

In 1932 is door de Hoge Raad een andere invulling aan het feitsbegrip gegeven.
Zowel voor de samenloop als voor art. 68 Sr werd het feitsbegrip_aanzienlijk
ingeperkt. In HR 27 juni 1932, NJ 1932, p. 1659 leverde het in dronkenschap versto-
ren van de openbare orde door mishandeling van een rijksveldwachter twee verschil-
lende feiten op; de eerdere veroordeling voor mishandeling stond niet in de weg aan
een latere vervolging voor de verstoring van de openbare orde. Aansluiting zoekend
bij het karakter van de overtreden strafbepalingen nam de Hoge Raad hier twee
verschillende feiten aan.
Heteigenk@r#kter, de eigen. specifieke doelstelling van de strafbepa mlen werd dus
zowel voor de-samenloopregeling als voor art. 68 Sr doorslaggevendyggr de_Mraair
of er van een feit/hetzelfde feit sprake was.  In par.  3.7.1 is gesignaleerd dat het
terrein van de eendaadse samenloop door deze nieuwe ontwikkeling aanzienlijk werd
verkleind. Door de 'aspectenleer' was vrijwel steeds sprake van meerdaadse samen-

loop. Voor de samenloopregeling was dit niet zo heel bezwaarlijk. Daarbij gaat het
om de vraag welke straf de rechter maximaal kan opleggen; meestal blijft de rechter
evenwel aanzienlijk onder het toelaatbare maximum. Voor art. 68 Sr had de nieuwe
jurisprudentie echter verstrekkende gevolgen. Indien de Officier van Justitie na een
eerdere einduitspraak ten aanzien van hetzelfde feitelijke gebeuren aanknoopte bij
een ander strafrechtelijk aspekt, stond art. 68 Sr aan een nieuwe vervolging niet in
de weg. Door o.a. Bockwinkel werd gewezen op de onaanvaardbare consequenties
van deze opvatting.   'Na de berechting  van  het ene aspect  kan  men  (...)  aan  de
vervolging van het andere aspect beginnen, net zolang totdat men alle aspecten heeft
gehad (...).  Het is (...) duidelijk dat deze geweldige inkrimping van de werking van
art. 68 niets met verandering van tekst of uitleg van art. 68 heeft te maken, die
dezelfde zijn gebleven. Slechts het begrip "feit", waarvan ook art. 68 spreekt, is

146  Zie Hof Arnhem  1  oktober  1931, NJ  1932, p. 908.
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radicaal veranderd', aldus Bockwinkel. 147 Het zal duidelijk zijn dat bij een dergelijke
uitleg van 'feit' in art. 68 Sr een eerdere vervolging en veroordeling ter zake van
het plegen van concrete misdrijven niet in de weg hoeft te staan aan een latere
vervolging ter zake van deelneming aan een misdadige organisatie. Art.  140 Sr heeft
immers een geheel eigen strekking: de bescherming van de samenleving tegen
organisaties die zich het plegen van misdrijven tot doel stellen en die deswege een

gevaar vormen voor die samenleving. Evenals in de samenloopregeling deelneming
in de zin van art. 140 Sr en het plegen van de beoogde misdrijven meerdere feiten
en dus meerdaadse samenloop opleveren, is ook in de regeling van art. 68 Sr sprake
van meerdere feiten; een nieuwe vervolging zou dan ook niet uitgesloten zijn.

».flien   is   aan het feitsbegrip   in   art.   68 Sr editer  weer   een wat ruimere inhoud
gegeyen. Een aanzet tot een doorbreking van de gelijkheid van het feitsbegrip in de
samenloopregeling en in art. 68 Sr werd gegeven in HR 13 april 1954, NJ 1954, 369
m.nt. BVAR. Gewezen werd  op de bijzondere strekking  van  art.  68  Sr:  '(...)  dat
immers de bepaling van art.  68 Sr juist beoogt te voorkomen, dat iemand andermaal
wordt vervolgd voor een feit waaromtrent bij een gewijsde, als aldaar genoemd, is
beslist,   ook  al  zou  bij een latere vervolging  in  de  t.1.1.   van  het  feit de overtreding
van een ander strafrechtelijk voorschrift tot uitdrukking worden gebracht; dat toch,
ware dit anders,  het O.M. telkenmale nieuwe vervolgingen zou kunnen instellen
terzake van hetzelfde feit door daaraan telkens een op een ander strafbaar feit
doelenden inhoud te geven, zulks terwijl, indien het O.M. de mogelijkheid van het
verkrijgen van een veroordeling ter zake van onderscheidene strafrechtelijke bepalin-
gen wit openhouden, het overtreding van al deze bepalingen gelijktijdig kantelasteleg-
gen'.

In HR 21 november 1961, NJ 1962, 89 m.nt. BVAR werden criteria geformuleerd
wanneer van hetzelfde. feit in de-<in*an art. 68 Sr kon worden gesproken.  Het zich
in kennelijke staat van dronkenschap bevinden op de openbare weg en het rijden onder
invloed leverden hetzelfde feit op in de zin van art. 68 Sr, ook al was de ratio van
beide bepalingen niet dezelfde: '(...) gelet op de verwantschap in de gedragingen,
die in beide bepalingen zijn strafbaar gesteld, (kunnen) beide daarin strafbaar gestelde
feiten (...) worden begaan onder omstandigheden, waaruit blijkt  van een zodanig
verband met betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragingen en den wezenlijken
samenhang in het handelen en in de schuld van den dader, dat de strekking van art.
68 Sr medebrengt, dat degene, te wiens aanzien ter zake van overtreding van een
der beide bepalingen onherroepelijk is beslist als in dit artikel bedoeld, niet andermaal

*               kan worden vervolgd  ter zake van overtreding  van de andere bepaling'.148

147 A. Bockwinkel, Beschouwingen over de nieuwe leer van de Hoge Raad omtrent samenloop van
strafbare feiten, Utrecht 1953, m n. nr. 108 en van dezelfde schrijver: Samenloop en ne bis in idem
in verschillende banen, R.M. Themis, 1965, p 364 e.v.

1 48 Due formulering is nadien herhaald  in  o.a.  HR 5 februari  !963, NJ  1963,320  m.nt. BVAR (rijden
onder invloed en het in gevaar brengen van de veiligheid op de weg) waar eveneens wordt gesproken
van de verwantschap in de gedragingen die in bcide delictsomschrijvingen zijn strafbaar gesteld, en
HR  17 december  1963, NJ  1964, 385 (rijden zonder rijbewijs en joyriding). Bockwinkel noemde de
nieuwe formule een tautologie: 'Eigenlijk komt het crop neer, dat men zegt: er is sprake van eenzelfde
feit als de beide simultane feiten zodanig samenhangen dat er van een feit kan worden gesproken';
Bockwinkel, Samenloop en ne bis in idem in verschillende banen, R.M. Themis 1965, p 394 Zie

.
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thel_arrest heeft de Hoge Raad vool fle.vmag of sprake was van_'lletzelfde feit'
cenandereweggevolgd.dan -bij-de.uitleg-van-'feit' in de samenloolltegeling.Het-vcr-
scjil instrekkinl tussen beide strafbepalingenbleek indit geval niet do evend_ lagg*-_
19_ jILYQQI_di  v,96 9Lvan  hetzelfde.feit sprake was, terwijt..dit bij-d amealoop
iuist een essentitle rol speell Daardoor kan worden vogrkgmen dat 49or slscl 1&51:n,
ander  strafrechlfljjk-'elikell Cecil andere strafbepaling) op Lb aalde.-fEitelijke-
gebellrieniS„te..I!19»ell, difficjg y.4- Justitie opnieuw tot vervolging zolbinffen-

-'-     '''''"''' ' '    149       -3-overgaan..Bet bijzonder belang dat juist art. 68 Si:-beoogt te beschermen vor-miE.
degrondslag-vaor-dez£ ov-gIBgialt:lFeit' in art. 68 Sr en in art. 55 Sr zijn dan ook
niet langer identiek.Iso Dat er meerdere feiten zijn in de zin van de samenlooprege-

ling sluit derhalve niet uit dat het om een en hetzelfde feit gaat in de zin van art. 68
Sr. 151

Toch lijkt de Hoge Raad groot belang te hechten aan het verse.hil in sy kiBgyssen
de overtreden strafbepalingen; de bepalingen mogen-qua strekking nlellevcel.uiteen
lopen.152 Als voorbeeld kan worden gewezen op HR 18 januari 1972, NJ 1972,
378 m.nt. CB. Na een eerdere veroordeling wegens joyriding stond de verdachte
opnieuw terecht ter zake van overtreding van art. 25 WVW (oud) en art. 13 RVV
(oud). De Rechtbank verklaarde de Officier van Justitie niet-ontvankelijk: beide

strafbepalingen beogen eenzelfde rechtsbelang  - de verkeersveiligheid -  te
beschermen. De Hoge Raad vernietigde het vonnis, daarbij in overweging nemende
dat de strekking van art. 37 WVW verschilt van beide andere bepalingen: 'dat met
name niet gezegd kan worden dat art. 37 strekt ter bevordering van de verkeersvei-

ligheid in dezelfde rechtstreekse zin als dit ten aanzien van art. 25 of art.  13 het geval
is, terwijl ook het verwijt dat de dader wegens een overtreding van art. 37 kan
worden gemaakt niet van gelijksoortige aard is als wanneer het gaat om een overtre-
ding  van een der beide andere bepalingen'. 153

voor een bespreking van de formule met name J.M. van Bemmelen, Samenloop en de regel ne bis
in idem, TvS  1965, p. 183-219; J. Remmelink, Samenloop in nieuwe banen. Enige opmerkingen over
de jongste ontwikkeling van de rechtspraak van de Hoge Raad omtrent de samenloop van stralbare
feiten, Deventer-Antwerpen  1964,  p.   12  e.v.

149 A.J.A. van Dorst, Vervolgingsbeletselen, Studiepockets strafrecht, nr. 19, Zwolle 1989, p. 39.
150  In  HR 17 december  1963,  NJ   1964,  385  m.nt.  WP werd uitdrukkelijk  de band tussen de samen-

loopregeling en art. 68 Sr verbroken: 'dat er ook dan sprake kan zijn van hetzelfde feit (...), indien

de feiten in den zin van de artt. 57 jo. 62 Sr als meerdere feiten zijn op te vatten (...)'
151 Zie hierover met name Bockwinkel, Samenloop en nebis in idem in verschillende banen, R.M. Themis

1965, p. 356 e.v.
152   HR 23 oktober  1962,  NJ   1963,  45  m.nt.  BVAR:  art.  30 WVW strekt  niet ter bevordering  van  de

verkeersveiligheid in dezelfde rechtstreekse zin als art. 25 WVW ; ook het verwijt dat de dader in beide

gevallen van zijn gedraging kan worden gemaakt is niet van gelijksoortige aard.
153 Andere voorbeelden waarin de vraag naar de strekking van de overtreden strafbepalingen centraal

stond, zijn te vinden in HR 25 maart 1975, NJ 1975, 296 en HR 29 april 1980, NJ 1980,445. in
eerstgenoemd arrest handelde het om een gelijktijdige overtreding van art. 26 WVW (oud) en een
brandstofdistributiebepaling. De Hoge Raad overwoog dat de strekking van art. 26 WVW een geheel
andere  is dan die van de distributiebepaling, terwijl ook het verwijt dat de dader kon worden gemaakt

wegens overtreding van eerstgemelde bepaling niet van gelijksoortige aard was als bij de overtreding
van laatstgenoemde bepaling. Daaraan werd nog toegevoegd dat, gelet op het voorgaande, niet van
belang is onder welke omstandigheden de feiten zijn begaan. Met name dcze laatste toevoeging wijst
op het primaat van de gelijksoortigheid van de strekking van de strafbepalingen. In het tweede arrest
ging het om de vraag naar toepassing van art. 68 Sr bij een gelijktijdige overtreding van art. 10
Winkelsluitingswet 195 I en art. 11 Drank- en Horecawet. Door de Hoge Raad werd hetzelfde criterium
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Wat met 'verwijt' wordt bedoeld is niet geheel duidelijk. Door Van Veen wordt de
gelijksoortigheid van verwijt gekoppeld aan de gelijksoortigheid van de overtreden
strafbepalingen. De juridische toetsing staat dan centraal. De uitleg van  ' feit'  in art.
68 Sr komt dan weer dicht bij de sinds 1932 ontwikkelde aspectenleer te liggen: onge-
lijksoortigheid van strafbepalingen impliceert in beginsel een ongelijksoortig ver-
Wijt.154 Van een gelijksoortig verwijt kan bijvoorbeeld sprake zijn bij het als be-
stuurder van een motorrijtuig veroorzaken van dood of letsel door schuld door de
overtreding van een andere strafbepaling. De culpa wordt ingevuld door het plegen
van een strafbaar feit. 155

Hoewel bij verschil in strekking het verwijt veelal niet gelijksoortig zal zijn, hoeft
dit toch niet steeds het geval te zijn. In het voorgaande is reeds gewezen op HR 21
november 1961, NJ 1962, 89: hoewel de strekking van art. 26 WVW (oud) Chet
bevorderen van de verkeersveiligheid) verschilt van de strekking van art. 453 Sr (het
vermijden van aanstoot geven), lag aan hetzelfde materiele gebeuren eenzelfde verwijt
ten grondslag: het handelen in dronkenschap.
-Ihi»likheid-omlrgnt  de  uitleg   van   feit  in   art.   68   Sr  bestaat  er  dus   allerminst156

tlet zal_st9fk.yan de feiten en omstandigheden-afhangen. of-van-hetzelfde.feit-kan
worden gesprolien.  Wels-peelt de strekking vandestrAfbepgjpgen,bjjdeke.antwoor-
diii£Yan#-yraa& 9fvg hetzelfdg feit sprake is een belangrilke rol.an De  ngelijk-
soortigheid van het verwijt zal vaak al uit de strekking van de strafbepalingen afgeleid
kukinin-ivl £!1. In zoverre is naar mijn mening inderdaad sprake van een zekere ver-
schuiving   in de richting   van de aspectenleer. m Daarnaast zal echter ook gelet
moeten worden op feitelijke omstandigheden. Remmelink onderscheidt hier twee
'polen':  '(...) er wordt gekeken naar de wet, de strafbepalingen die er zijn,  en die
niet te veel uit elkaar mogen lopen; zij moeten "gelijksoortig" zijn. Anderzijds wordt

gebruikt: de strekking van beide bepalingen was geheel verschillend, terwijl ook het verwijt dat de
dader kon worden gemaakt niet van gelijksoortige aard was, ook niet indien de verbodsbepalingen
in een en dezelfde ruimte worden overtreden.

154  Th.W van Veen, Verstrakking bij toepassing van art. 68 Sr, NJB 1976, p. 119-121. Zie ook Van Dorst,
Vervolgingsbeletselen, a.w., p. 43: het schuldvereiste lijkt gekoppeld te worden aan de wettelijke
bepaling.

155 W.H. Vellingg Gevaar en schuld op de weg. De artt. 25 en 36 Wegenverkeerwetonderzocht, Facetten
van strafrechtspleging, decl  1, Alphen aan den Rijn  1979, p.  153 e.v.; Van Dorst, Vervolgingsbeletse-
len, a.w., p. 42.

156 De huidige problemen met betrekking tot de uitleg van 'feit' in art. 68 Sr zijn voor Machielse
aanieiding terug te keren naar de jurisprudentie v66r de jaren zestig en het feitsbegrip in de samen-
loopregeling en in art. 68 Sr weer gelijk te schakelen. Omdat in de aspectenleer de bescherming die
het ne bis in idem-beginsel voor de verdachte biedt beperkt is, wordt voorgesteld via de beginselen
van een behoorlijk strafproces deze leemte in de rechtsbescherming te ondervangen; A.J.M. Machielse,
Samenloop, art. 68 Sr en beginselen van behoorlijk strafproces, DD 1983, p. 137 e.v.

157 In dezelfde  zin:  N.  Jorg  en  C. Kelk, Strafrecht  met  mate,  8e druk, Arnhem  1994,  p.   118  waar  de
auteurs stellen dat voor de toepasselijkheidvan art. 68 Sr door de Hoge Raad 'dejuridische samenhang
in de betrokken wetsbepalingen en het daarin tot uitdrukking gebrachte schuldverwijt tot primair
criterium verheven (is) boven de feitelijke samenhang in het onderliggend historische gebeuren; dit
laatste kan hooguitals nevenargumentdienen'. Vergelijk ook Franken, 'Hetzel fde feit': oversamenloop
van strafbare feiten en het non bis in idem-beginsel, a.w., p. 39 e.v.

158  Vgl. Van Veen, Verstrakking bij toepassing van art. 68 Sr, NJB 1976, p. 121; D.H. de Jong, De macht
van de telastelegging in het strafproces, Arnhem 1981, p. 184; H.G.M Krabbe en H.M Poelman,
Enkele aspecten van het ne bis in idem-beginsel in internationaal verband, in: Liber Amicorum Th.W.
van Veen, Arnhem 1985, p. 13 e.v.; Jorg/Kelk, Strafrecht met mate, a.w., p. 118.
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gelet op het feitetok gebeuren, de manier waarop de verdachte tezelfder tijd en plaats
het criminele gebeuren heeft doen plaatsvinden, en welke juridisch relevante samen-
hang daarbij  is vast te stellen (...)'.  Het gaat derhalve niet meer om een 'abstract uit
de wet af te leiden aspectenschema (...)'.159

3.8.2 Toepassing bij art. 140 lid 1 Sr

Gezien het voorgaande heeft het begrip 'feit' in art. 68 Sr een enigszins ruimere
beto-keni m-iii-ild-BLTEdld«Dr#geling-Niet alleen de_sireklillj£294-31"trafbepa-
 Lell-jijaac.Qgk-dfi n antschaplussen de gedragingen enhet veIYlit dat de dader
kan worden gemaakt wegens-oyenrgling van de strafbepalingen spelen een rol. Het
gast-Elus om een Smbinatie van juridische en-feitelijke aspecten,  die niet  strikf'Van
elkaar gescheiden zijn, doch in elkaar overvloeien.
In-het vgorgaapde is de vraag opgeworpen of gesproken kan worden van 'hetzelfde
feit' »lien wordt deelgenomen aan een misdadige organisatie door het. Plegen-yan
bdpaalde misdrijven. Indien een lid yan een organisatie misdrijven pleegt, daarmee
participerend in de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, *idgen
meerdere-sltaibepalingen geschonden: naast de concrete misdrijven is er tevens.sprake
van schending_van art.  140- cerste lid Sr. A behoort  tot een organisatie die zich
toelegt op de handel in verdovende middelen. Door de verkoop van heroine heeft A
meerdere delictsomschrijvingen vervuld: art. 2, eerste lid onder B Opiumwet en art.
140, eerste lid Sr. Stel nu dat A wordt vervolgd en veroordeeld wegens overtreding
van de Opiumwet. Vervolgens gaat de Officier van Justitie over tot vervolging van
A wegens deelneming  aan een misdadige organisatie. De deelnemingsgedraging
bestaat echter enkel en alleen uit de eerder berechte verkoop van heroYne. (Zou de
deelneming ook uit andere gedragingen van de verdachte blijken, dan is het andermaal

vervolgen van de verdachte niet uitgesloten; het gaat dan om meerdere verschillende
feiten, meerdere uiteenlopende gebeurtenissen die zich niet op dezelfde tijd en plaats
hebben voltrokken).  Met die verkoop heeft de verdachte in ieder geval voldaan  aan
het in het Marienburchtarrest gegeven deelnemingscriterium: hij heeft daardoor een
aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot de verwezenlijking van het oogmerk.
De vraag rijst of art. 68 Sr aan de nieuwe vervolging op basis van art. 140 Sr in de
weg staat. Of, met andere woorden: levert de verkoop van heroine ten behoeve van

de organisatie in de zin van art. 68 Sr hetzelfde feit op als deelneming aan die
organisatie?
01Lgrond_van de jurisprudentie v66r het Oude Kijk in 't Jatstraat-arrgUourmet de
huidige_interpretatie van -d26Ineming, de verkoop  van de herThe.en-dtdeelneming
aan de misdadige organisatie vermoedelijk Mn en betzelfde feit o.pleveren. Het gaat
immers slechts om 6611 handelen met een eenheid in tijd en plaats, Mn materieel
gebeuren. Met de arresten Oude Kijk in 't Jatstraat en Brakelse kegllis_werd het
feitsbegrip. in zijrlomvang echter aanzienlijk ingeperkt. Niet de Iffaterit.1 8-edraging-
was doorslaggevendE maar hel_kgrakter, destrekking-Yan.destraflBii-len-het
belang dat die .bepalingen beogen_te..beschermen. Is die strek»g verschillend of
worden meerdere belangen geschonden, dan kon niet meer van 66n feit wordenge-

159  Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding totde studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w., p  591.
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sproken.- Deze opvatting zou dan een nieuwe vervolging ter. zake v.an.Brt.  140,  lid

. 1 Sr niet uitilMiten: de strekking van de bepalingen uit de Opiumwet en de strekking
van art. 140 Sr zijn immers geheel verschillend.160
'Feit' in de_zin van art.  68 Sr heeft echter sinds de jaren zestig een ruimere betekenis
dan_'feil' in de samenloopregeling: ook at levert een bepaalde gebeurtenis op grond
un-desamenloopregeling twee verschillende fcitenop, de strekking van.art.  68 Sr,
de waarborg dat men niet stee(is met een nieuwe vervolging dient te worden gecon-

-40-qteerd, kan met zich meebrengen dat bij de vraag of een nieuwe vervolging

mogelijk is, desondanks sprake is van 'hetzelfdo feit'.
932iropgesteld dient te worden dat sprake moct zijn van een gelijkfijdigheidin-di
gedragingen. Worden de feiten na elkaar begaan, dan staat art. 68 Sr niet_in. de weg

aan een. nicuwe vervolging. Bijvoorbeeld: op verschillende dagen worden meerdere

partijen heroine verkocht; vrijspraak voor de verkoop van 66n van die partijen staat

dan niet in de weg aan een latere vervolging voor de verkoop van de andere partijen
en deelneming aan de misdadige organisatie. In het eerder genoemde voorbeeld is
van een gelijktijdigheid echter wel sprake: het aandeel in de oogmerkverwezenlijking
vindt uitsluitend plaats door de verkoop van de heroTne.
De vol nde vraag  die moet worden gesteld  is  of de strekking yan 4 onderhaxige
64,alingen verschilt. Nu art.  140 Sr strekltot.bescherming-van de samenleving tegen

het optreden van misdadige organisaties, organisaties die het plegen van misdrijven
tot naaste doel hebben, ongeacht de aard van die misdrijven, en art. 2, lid 1 onder
B Opiumwet - kort gezegd - strekt tot het tegengaan van de handel in verdovende

middelen, hebben de bepalingen beide een geheel ve Aillelid karakter. Gezien de
huidige jurisprudentie lijkt art.  68 Sr dan ookaan een nieuwe Vervolging niet in de
wee te stolu..Door sterk de nadruk te leggen op de strekking van de strafbepalingen,

kan, gezien het verschillend karakter daarvan, de conclusie worden getrokken dat
 swege ook het verwijt dat de dader kan worden gemaakt wegens overtreding van
de Opiumwet niet van gelijksoortige aard is als bij overtreding van art. 140 Sr het
gmal is. Mijns inziens dient hier echter, gezien de ratio van art. 68 Sr, het feitelijk
aspect, de concrete situatie, ruimere aandacht te krijgen. In casu geschiedt de161

160 Ter adstructie kan worden op  HR 19 oktober  1993, NJ  1994,  179. Detelastelegging omvatte zowel

het opzettelijk handelen in strijd met art 2, eerste lid onder A Opiumwet als het misdrijf van art  140,
eerste lid Sr   Het Hof overwoog dat van cen 'dubbele vervolging' geen sprake was,  nu het materiele
element van art. 140 Sr is het deelnemen aan een 'misdadige organisatie', cn niet de declneming aan

de verboden gedragingen waarop het oogmerk van dc organisatie is gericht. Volgens de Hoge Raad
kon de opvatting van de verdachte, dat hier sprake zou zijn van cen 'dubbele vervolging: niet als
juist worden aanvaard.  (Zie  ook  HR 16 oktober  1990, DD 91.076: de opvatting  dat cen 'doublure'
in de telastelegging strijdig zou zijn met de beginselen van een behoorlijke procesorde en mitsdien
zou kunnen leiden tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie, kan niet als juist worden

aanvaard). Vgl. ook Hof Den Haag, 3 mei 1993 (Zegwaard):  het aan art.  68  Sr ten grondslag liggend
beginsel staat niet in de weg aan het cumulatief telasteleggen van enerzijds art  140 Sr, anderzijds
de afzonderlijke delicten Er is geen sprake van hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr, nu art. 140 Sr
en de afzonderlijk telastegelegde feiten een geheel andere, eigen strekking hebben. In HR 29 maart

1994, NJB  1994, nr.  150 werd de beanMoording van de vraag of invoer van cocaine en art.  140 Sr
in de zin van art. 68 Sr hetzelfde feit opleveren in het midden gelaten.

161   Zie ook: Franken, 'Hetzelfde feit': over samenloopvan strafbare feiten en het non bis in idem-bcginsel,
a.w., p. 41. Zijns inziens kan, ondanks het ontbreken van verwantschap tussen de strafbepalingen,
de feitelijke samenhang zozeerop de voorgrond treden, datertoch gesproken kan worden van hetzelfdc
feit.
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deelneming door de verkoop van heroine. Deelneming en verkoop vormen een feite-
lijke eenheid, zowel in handelen als in het aan dat handelen ten grondslag liggend
verwijt: omdat A zijn steentje wil bijdragen aan de verwezenlijking van het oogmerk
van de organisatie door de drugs te verkopen, gaat de eenheid in de gedraging
gepaard met gelijksoortigheid van het verwijt. De deelnemingsgedraging wordt
ingevuld, gerealiseerd door het verkopen van heroine. Naar mijn mening is hier
sprake van een zodanige feitelijke verwantschap tussen gedragingen en verwijt, dat
de strekking van art. 68 Sr met zich mee dient te brengen dat verkoop en deelneming
hetzelfde feit opleveren en dat de dader, na eerder te zijn vervolgd ter zake van
overtreding van de Opiumwet, niet opnieuw mag worden vervolgd voor art.  140 Sr.
De Officier van Justitie had bij de eerste vervolging tevens art.  140 Sr te taste kunnen
leggen. Nu hij dit heeft nagelaten, dient de verdachte later niet nog eens te worden
vervolgd op grond van art. 140 Sr.
In het voorbeeld gaat het enkel om deelneming door de verkoop van heroine. Zou
A ook nog anderszins betrokken zijn geweest bij de verwezenlijking van het oogmerk
van de organisatie (bijvoorbeeld door het plegen van roofovervallen, afpersing e.d.),
dan zou mijns inziens de Officier van Justitie een nieuwe vervolging kunnen instellen:
de deelnemingsactiviteiten vallen dan immers niet meer in tijd en plaats samen met
de bedoelde verkoop van heroine, het gaat niet meer om een identiek gebeuren. 162

Is de deelnemingsgedraging in de telastelegging niet nader feitelijk omschreven
(hetgeen naar mijn mening overigens w81 het geval dient te zijn; alleen dan wordt
immers duidelijk waarvan de verdachte precies wordt beschuldigd), dan dient de
reehter buiten de telastelegging om te kijken of sprake is van hetzelfde feit. In dat
geval levert de telastelegging zelf immers onvoldoende aanknopingspunten op voor
de beantwoording van de vraag of het feit al eerder is berecht.  Dat de telastelegging
de grondslag vormt  voor het onderzoek ter terechtzitting is hiervoor geen beletsel.
Uit het vergelijken van defeiteli/ke samenhang tussen de gedragingen vloeit in feite
al voort dat de rechter die samenhang kan onderzoeken buiten de telastelegging
om. 163

3.9 Conclusie

Het eerste lid van art. 140 Sr bevat een strafbepaling met een geheel eigen karakter:
strafbaar is het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
misdrijven, ongeacht de aard van de beoogde misdrijven en ongeacht de vraag of men
reeds al dan niet tot het plegen van de beoogde misdrijven is overgegaan. Indien een
ofmeerdere misdrijven zijn gepleegd dan wel een strafbare poging daartoe is onderno-
men, kunnen de tot de organisatie behorende personen niet alleen strafrechtelijk

162 Naar mijn mening is niet uitgesloten dat de eerder berechte verkoop wei een rol kan spelen bij het
bewijs van 'deelneming', bijvoorbeeld teneinde aan te tonen dat de verdachte tot de organisatie
behoorde.

163 De Jong, De macht van de telastelegging in het strafproces, a.w., met name p. 60 e.v. Zie ook
Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, a.w., p. 591-
592.
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aansprakelijk worden gesteld voor het plegen van (of deelnemen aan) die misdrijven,
maar tevens voor het feit dat men bij de handel en wandel van een criminele
organisatie betrokken is geweest. Laatstgenoemd feit, de betrokkenheid bij een
criminele organisatie, werd zo ernstig bevonden, dat de wetgever het tot een afzon-
derlijk misdrijf, tot een delictum sui generis heeft bestempeld en er een maximum
gevangenisstraf van vij fjaar aan heeft verbonden, zelfs al zou op de- beoogde en/of
gepleegde - misdrijven een lichtere straf gesteld zijn. Voor de oprichters en de
bestuurders van de organisatie geldt zelfs een nog hoger strafmaximum.
Met art.  140 Sr wordt gedoeld op organisaties die gericht zijn op het bij voortduring
plegen van misdrijven. Het gaat daarbij om duurzame, gestructureerde samenwer-
kingsverbanden die vanwege het feit dat zij zijn gericht op het plegen van misdrijven,
gedurende geruime tijd een reeel, concreet gevaar voor de samenleving vormen. Deze
oorspronkelijke doelstelling is nog het duidelijkst verwoord door Noyon. Naar
aanleiding van de beslissing van de Hoge Raad in de strafzaak tegen bestuursleden
van de Sociaal-Democratische Bond merkte hij het navolgende op: 'Nu zal onder
association de malfaiteurs wel niet anders verstaan kunnen worden dan eene vereeni-
ging van boosdoeners als zoodanig, die haar hebben aangegaan alleen om misdrijven
te plegen; en het nauwe verband dat de memorie van toelichting legt tusschen den
tekst van artikel  140 en dien van artikel 265 Code panal, van welke het eerste alleen
juister uitdrukt wat ook het tweede bedoelt, rechtvaardigt volkomen de opvatting van
den Hooge Raad. Met die opvatting zijn de woorden van artikel 140 dan ook geheel
in overeenstemming: de vereeniging die iets tot oogmerk heeft wordt door dat
oogmerk beheerscht, heeft buiten dat oogmerk geen bestaan, geheel anders dan de
vereeniging die eventueel wel het oog op het plegen van misdrijven gevestigd heeft
maar niet daarvoor alleen bestaat'.164 Simons  ging  in zijn opvatting  nog het verst
waar hij stelde dat 'het eerste lid van art.   140  (...) in zijne toepassing (is) beperkt
tot vereenigingen, opgericht met het doel om door hare leden misdrijven te doen
plegen: 165

Dergelijke organisaties worden gezien als een bijzonder gevaar voor de samenleving.
Van het optreden binnen een organisatorisch verband wordt aangenomen dat het het
risico dat strafbare feiten worden gepleegd verhoogt en dat het een dekmantel kan
vormen waaronder de individuele deelnemers zich kunnen verschuilen. Dit heeft de
strafbepaling in tweeerlei opzicht een verstrekkend karakter verschaft, in het voor-
gaande het voorbereidend en het collectief aspect van art. 140 Sr genoemd. Omdat
nog geen aanvang gemaakt hoeft te zijn met het plegen van concrete misdrijven, noch
met de voorbereiding daarvan, heeft het eerste lid van art. 140 Sr niet alleen een
repressieve werking - deelnemen aan een 'criminele organisatie' heeft op zichzelf
genomen al een strafwaardig karakter - maar ook een preventieve werking: doordat
een vroegtijdig ingrijpen mogelijk is, kan voorkomen worden dat alsnog tothetplegen
van (nog meer) misdrijven wordt overgegaan.
Kan eenmaal het bestaan van een organisatie worden aangetoond, dan brengt zowel
het voorbereidend als het collectief aspect vergaande consequenties met zich mee.
Dwangmiddelen kunnen al in een zeer vroeg stadium worden toegepast, in een fase

164 Noyon, Het Wetboek van Strafrecht„ a.w., p. 169.
165  D. Simons, Leerboek van het Nederlansche strafrecht, Tweede decl, Bijzondere strafbare feiten, 5e

druk, Groningen 1929, p. 224.
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waarbij pas sprake is van voorbereidingshandelingen, ten aanzien van een grote kring
van personen: niet alleen de bij de organisatie betrokkenen, maar tevens al diegenen
die als buitenstaander aan het misdrijf van art.  140 Sr deelnemen.
Voorts is gebleken dat art. 140 Sr kan worden toegepast op organisaties die een
geoorloofd doel nastreven, doch waarvan de feitelijke werkzaamheden mede gericht

zijn op het plegen van misdrijven, organisaties derhalve die niet (vrijwel) uitsluitend
op het plegen van misdrijven gericht zijn, doch dit zien als een van de middelen om
hun doel te bereiken. Enerzijds wordt door het gebruik van de term oogmerk
aangegeven dat het niet om louter ideele doelstellingen gaat, maar dat de organisatie
het plegen van misdrijven ook daadwerkelijk moet nastreven; de organisatie moet
een reele bedreiging vormen. Anderzijds sluit de algemene bewoording waarin het
eerste lid van art. 140 Sr is gesteld, toepassing van de strafbepaling niet uit indien
de feitelijke werkzaamheden van een organisatie niet uitsluitend, doch mede gericht
zijn op het plegen van misdrijven.
Zowel de oorspronkelijke doelstelling van art. 140 Sr alsmede het door het voorbe-
reidend en collectief aspect gecreeerde ruime bereik van de strafbepaling dienen er
naar mijn mening toe te leiden dat alleen indien het plegen van misdrijven de
voornaamste bestaansgrond van de organisatie vormt, in hoofdzaak het functioneren
van de organisatie bepaalt, art. 140 Sr van toepassing zal kunnen zijn. De ruime
mogelijkheden die art.  140 Sr biedt eisen in dit opzicht een terughoudende interpreta-
tie.

Teneinde te vermijden dat art.  140 Sr voor organisaties een soort algemene strafbaar-
stelling van samenspanning oplevert, dienen organisaties die slechts gedurende korte
tijd het plegen van enkele, zij het nog onbepaalde misdrijven beogen, buiten het bereik
van de strafbepaling te blijven. In de Marienburchtzaak moet naar mijn mening het
georganiseerd verzet tegen de ontruiming in het licht van de totale aard der werk-
zaamheden als een eenmalige, incidentele gebeurtenis worden beschouwd.
Dit hangt nauw met het voorgaande samen: een duurzaam samenwerkingsverband
waarbij het plegen van misdrijven een essentiele plaats inneemt, impliceert dat dit
samenwerkingsverband beoogt het gedurende geruime tijd plegen van misdrijven.
Voor art. 140 Sr zullen dan ook de totale - beoogde - werkzaamheden van de
organisatie in ogenschouw genomen moeten worden.
Voor wat betreft de strafbare deelneming wordt door de Hoge Raad het enkel tot een
organisatie behoren niet voldoende geacht. In de Marienburchtzaak is terecht een
relatie gelegd tussen de deelnemingsgedraging en het misdadig oogmerk van de
organisatie: de deelnemer dient bij de verwezenlijking van het misdadig oogmerk
betrokken te zijn geweest. Een soort groepsaansprakelijkheid in die zin dat iemand
aansprakelijk is enkel en alleen omdat hij tot een bepaalde groep behoort, is daarmee
uitgesloten. Bovendien gaat het om matr dan het enkel sympathiseren: de deelnemer
dient betrokken te zijn geweest bij de verwezentijking van het oogmerk. Zowel de
eis dat het plegen van misdrijven het naaste doel van de organisatie moet vormen als
de eis dat de deelnemer betrokken moet zijn geweest bij de venvezenlijking van het
oogmerk voorkomt dat, om de woorden van Swart te gebruiken, art. 140 Sr in dit
opzicht verwordt tot 'Gesinnungs'strafrecht: de organisatie moet een reele bedreiging
vormen.
Art.  140 Sr is inmiddels toegepast in tal van sterk uiteenlopende situaties, zoals handel
in verdovende middelen, valsemunterij, terroristische organisaties, fraude, krakersrel-
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len, acties van vredesactivisten en 'radiopiraterij'. In een aantal van die gevallen blijkt
het bereik van de bepaling vrij groot te kunnen zijn: noch van een duumaam plegen
van misdrijven, noch van een hoofdzakelijk op het plegen van misdrijven gericht
oogmerk, hoeft sprake te zijn. Deze ontwikkeling maakt de vraag naar de eigen aard

en de positie van art. 140 Sr ten opzichte van andere strafbepalingen des te indringen-
der. Hier zal in hoofdstuk 6 verder op worden ingegaan.
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Hoofdstuk 4

Grensoverschrijdende aspecten

4.1 Inleiding

Met de toenemende internationalisering van de samenleving is ook de grensoverschrij-
dende criminaliteit in omvang en betekenis toegenomen. Vaak zijn daarbij internatio-
naal opererende organisaties betrokken die zich op vele terreinen bezig houden. Als
- willekeurig - voorbeeld kan worden genoemd de handel in wapens en in verdo-
vende middelen, mensenhandel, milieu-, BTW- en EG-fraude, maar ook het buiten
de eigen landsgrenzen optreden van terroristische organisaties. Door internationale
samenwerking trachten staten aan deze problemen het hoofd te bieden. Via onderlinge
afspraken wordt gestreefd naar uitwisseling van informatie, harmonisatie in regelge-
ving, coordinatie in regelhandhaving en het verlenen van onderlinge rechtshulp bij
opsporing, vervolging en/of berechting. Van een supranationale strafrechtelijke en
strafprocesrechtelijke regelgeving in die zin dat er een vorm van bovenstatelijke straf-
wetgeving bestaat waarvan de handhaving is opgedragen aan supranationale opspo-
rings- en vervolgingsorganen is echter (nog) niet of nauwelijks sprake. De strafrech-
telijke regelgeving en de handhaving daarvan ligt in handen van de nationale rechts-
systemen.1 Zo wordt EG-fraude in de lidstaten berecht aan de hand van nationale
strafbepalingen, waarbij voor Nederland met name moet worden gedacht aan de
strafbepalingen van valsheid in geschrift en aan de mogelijkheid om via art. 51 Sr
ook rechtspersonen te vervolgen en berechten.2
In het kader van dit onderzoek rijst de vraag of, indien door misdaadorganisaties
grensoverschrijdende activiteiten worden ontplooid waarbij Nederland op enigerlei
wijze betrokken is (de organisatie is gedeeltelijk in Nederland actief, de deelnemers
hebben de Nederlandse nationaliteit, e.d.), de deelnemers aan die organisatie op grond
van het eerste lid van art. 140 Sr in Nederland kunnen worden vervolgd en berecht.
Omdat in art. 140 Sr geen onderscheid wordt gemaakt naar de aard van de door de
organisatie beoogde misdrijven, zou de bepaling op vele gebieden van toepassing

1    Zie hierover o.a. J.A.W. Lensing, Reacties in wetgeving en rechtspraak op zware, georganiseerde
criminaliteit: een vergelijking tussen Nederland en enkele andere landen, in: Fijnaut (red.), Georgani-
seerde misdaad en strafrechtelijk politiebeleid, a.w., p.  131 e.v. Vgl. ten aanzien van EG-fraude o.a.
L.  de Moor, The Legal Protection ofthe Financial Interests of the European Community,  in: J. van
der Hulst (ed ), EC fraud, Deventer-Boston 1993, p.  12:  'The main bulwark which protects Community
finances remains the national penal systems, applied and enforced by national prosecutors, magistrates

' and judges'.
2   Zie o.a. H. de Doelder, The Dutch Approach, in: EC Fraud, a.w., p. 91-98.
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kunnen zijn, zoals bij de reeds genoemde grensoverschrijdende drugs- en wapenhandel,
mensenhandel, (EG)-fraude en milieudelicten, autodiefstal, terroristische activiteiten,
enz.

In het navolgende zal worden gezocht naar een antwoord  op de vraag  of de leden  van

een misdaadorganisatie op grond van het eerste lid van art. 140 Sr in Nederland

vervolgbaar zijn, indien de activiteiten van de organisatie niet zijn beperkt tot de eigen
landsgrenzen. Daarbij zijn verschillende situaties denkbaar. Zo kan een organisatie
die geheel of grotendeels in buitenlandse handen is dan wel voornamelijk in het
buitenland actief is, haar activiteiten incidenteel mede in Nederland ontplooien. Zijn
in dat geval de bij de organisatie betrokken personen die in Nederland een gedraging
hebben verricht waaruit blijkt van hun deelname aan de organisatie, hier te lande

vervolgbaar op grond van art. 140 Sr? Als voorbeeld kan worden genoemd de IRA-
aanslagop twee Australischetoeristen in Roermond. Vanzelfsprekendkunnen degenen
die de aanslag hebben gepleegd, voor die aanslag zelf in Nederland worden vervolgd
en berecht op grond van art. 289 Sr: het feit is immers hier te lande begaan. Een
andere vraag is echter of een vervolging van de daders van de aanslag wegens deelne-

ming aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft kans van

slagen zou hebben: Voor de beantwoording van deze vraag is niet alleen van belang
waar de deelnemingsgedraging heeft plaatsgevonden, maar ook of onder het bestand-

deel 'organisatie' in het eerste lid van art. 140 Sr tevens buitenlandse organisaties
moeten worden begrepen en of de in het buitenland gepleegde strafbare feiten een
rol kunnen spelen bij de vaststelling of naar art.  140 lid 1  Sr van een oogmerk om
misdrijven te plegen sprake is.
Een omgekeerde situatie kan zich overigens ook voordoen. Een organisatie, die zich
(vrijwel) geheel in Nederlandse handen bevindt, hier haar zetel heeft, en/ofgrotendeels
in Nederland werkzaam is, ontplooit incidenteel haar activiteiten in het buitenland.

Bijvoorbeeld: een van de (de Nederlandse nationaliteit bezittende) leden van een in
Nederland actieve misdaadorganisatie pleegt in het buitenland een overval teneinde
geld te bemachtigen om de activiteiten van de organisatie te bekostigen. De overval
kan worden aangemerkt als een gedraging die rechtstreeks verband houdt met de
verwezenlijking van het misdadige oogmerk van de organisatie. De vraag rijst of de
deelnemer aan de organisatie op grond van zijn in het buitenland gepleegde deelne-

mingsgedraging - de gepleegde overval - hier te lande kan worden vervolgd en be-
recht op grond van het eerste lid van art. 140 Sr.
Daarnaast zijn uiteraard tal van tussenvormen mogelijk. Een organisatie, actief in de
handel in verdovende middelen en bestaande uit leden van verschillende nationaliteiten,
koopt in het buitenland meerdere partijen in, gebruikt Nederland deels als doorvoer-
land, deels als afzetmarkt, en wast de verkregen opbrengsten wit via verplaatsing van
geld door opsplitsing van geldbedragen en overboekingen naar banken in diverse
landen. In welke gevallen kunnen de deelnemers aan de organisatie in Nederland
worden vervolgd en berecht ter zake van art. 140 Sr?

3      Zie o a. Rb Roermond, 2 april 1991, NJ 1991, 410 en Rb. Roermond,  12 juli 1991, NJ 1991, 736.
De telastelegging vermeldde zowel moord c.q. medeplichtigheid aan moord, als deelneming aan een
organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had.
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Uit met name het laatstgenoemd voorbeeld blijkt dat de geschetste problematiek uiterst

gecompliceerdkan zijn. Zelfs grotendeels inNederlandopererendeorganisatieskunnen
taI van activiteiten in het buitenland ontplooien. Het kan daarbij gaan om zeer
'vluchtige' gedragingen, zoals het giraal overboeken van een bankrekening in land
A naar een bankrekening in land B. Ook kan de deelnemingsgedraging bestaan uit
een nalaten: waar een rechtsplicht bestaat tot handelen, kan een nalaten strafbare

deelneming opleveren.
In het kader van dit onderzoek zou het te ver voeren om op de talrijke internationale
constructies dieper in te gaan. Wel zal worden getracht enkele algemene lijnen te
schetsen welke kunnen dienen als uitgangspunt voor de beantwoording van de vraag
of de deelnemer in Nederland kan worden vervolgd en berecht.4 Voor alle duide-
lijkheid dient te worden opgemerkt dat het hier dus niet handelt om de vraag of de

door ofvanwege de organisatie gepleegde misdrijven zelf (het plegen van de aanslag,
de overval) in Nederland kunnen worden vervolgd, doch om de vraag ofde deelnemers
aan de organisatie hier te lande met succes vervolgd kunnen worden ter zake van art.
140 lid 1 Sr.

4.2     Omvat art. 140 lid 1 Sr ook 'buitenlandse' samenwerkingsvormen?

Alvorens in te-gaan op de vraag of Nederland rechtsmacht heeft indien wordt
deflgenomen aan een organisatie die zich bij haar activiteitcn niet beperkt tot de
nationale landsgrenzen, zal worden bezien of het bestanddeel 'organisatie' al dan niet
een_typisch 'nationale' betekenis.,hfeft„ gf-4&.term_.uitslvitend.betrekking-heeft op
Nederlandse organisaties. organisatjes  die (bijvoorbeeld) hun activ.iteiten gratendeels
m Nederland ontplooien, dan wel tevens op organisaties die voornamelijk in het
buitenlandactiefzijit. Insominige delictsomschrijvingen in het Wetboek van Strafrecht

zijn namelijk bestanddelen opgenomen die een typisch nationaal karakter hebben. Zo
betekent 'ambtenaar' een Nederlandse ambtenaar; bij 'wettelijk voorschrift' gaat het
om een Nederlands wettelijk voorschrift:
Het is de vraag of doel en strekking van art.  140 Sr met zich meebrengen dat daarmee
slechts wordt gedoeld op organisaties die hun activiteiten voornamelijk in Nederland

ontplooien. Als argument zou daarvoor gewezen kunnen worden op de plaatsing van
art. 140 Sr in Titel V, bevattende misdrijven tegen de openbare orde. De wetgever

had daarbij op het oog misdrijven die 'gevaar opleveren voor het maatschappelijk
leven   en de natuurlijke   orde der maatschappij verstoren'.6 Alleen deelname   aan

misdaadorganisaties die voornamelijk hier te lande werkzaam zijn, zou dan een gevaar
opleveren voor de Nederlandse rechtsorde, de orde en rust in de Nederlandse samenle-

ving verstoren. Met andere woorden: van een gevaar voor de Nederlandse samenleving
zou alleen sprake zijn indien het om Wederlandge organisaties' handelt. In dat geval

4      Aangezien in dit onderzoek centraal staan de materieelrechtelijke aspecten van art. 140 Sr, zal in het
navolgende de internationale rechtshulp bij opsporing en vervolging van deelnemers aan misdaadorga-
nisaties onbesproken blijven.

5       Zie voor dit laatste voorbeeld: HR 17 maart 1987, NJ 1987, 887 m.nt.  'tH, AA 1987, p. 786 e.v. m.nt.
A H J.  Swart.

6    Zie de Memorie van Toelichting bij Titel V; Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht,
a.w. , II, p. 65.
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zou bijvoorbeeld een Nederlander die in Nederland wordt vervolgd wegens het hier
te lande deelnemen aan een voornamelijk in Duitsland opererende organisatie vrijuit
gaan: deelneming aan een buitenlandse organisatie levert dan immers geen strafbaar
feit op.7
IkxI:aag of de werking van art.  140 Sr beperkt dient te blijven tot dfelneming_aan
organisaties die voornamelijk in Nederland actief zijn, die hier hun werkeliike 'zetel'
hebben, dient ontkennend te worden beantwoord. De Nederlandse PeBHEBRiekan
evenzeer worden bedreigd door organisaties die voornamelijk in het buitenland actief
zijn, doch waarvan de deelnemers hier te lande misdrijven (beogen te) plegen. Schen-
ding of gevaar van schending van orde en rusts in de Nederlandse samenleving kan
evenzeer plaatsvinden door c.q. uitgaan van buitenlandse organisaties. Het doet
derhalve voor de dreiging die uitgaat van misdaadorganisaties niet ter zake of het om
Nederlandse organisaties gaat, dan weI om organisaties die als 'buitenlands' kunnen
worden bestempeld, doch die hun activiteiten - mede - op Nederland richten.9 Zou
bijvoorbeeld de IRA haar werkterrein tot Nederland uitbreiden en aanslagen plegen
op hier te lande verblijvende Engelse militairen, dan levert dit een reeel, concreet
gevaar op voor de Nederlandse rechtsorde, onafhankelijk van de vraag naar de 'natio-
naliteit' van de organisatie.'0 Een beperking van art.  140 Sr tot Nederlandse organisa-
ties zou tot gevolg hebben dat de bepaling bij de bestrijding van de internationale
georganiseerde criminaliteit nauwelijks een rol van betekenis zal kunnen spelen.
Bovendien zal lang niet altijd duidelijk zijn wanndtr er van een 'Nederlandse' organi-
satie kan worden gesproken. In veel gevallen zal het zelfs vrijwel onmogelijk zijn om
de'nationaliteit' van een organisatie vast te stellen. Zo zal in het bovengenoemd voor-
beeld van de internationaal opererende, uit leden van verschillende nationaliteiten be-
staande organisatie die actief is in de handel in verdovende middelen, de 'nationaliteit'
van de organisatie nauwelijks zijn vast te stellen. Wat zou in dat geval bepalend
moeten zijn? Gaat het er om vanuit welk land de organisatie wordt geleid, als er al
van een centrale leiding sprake is? Is bepalend waar de organisatie de meeste acti-

7    In dit kader is het interessant te wijzen op de in Duitsland verdedigde opvatting dat buitenlandse
verenigingen niet onder het bereik van § 129 StGB vallen; de vereniging moet 'zumindest ¢ine Teil-
organisation im Bundesgebiet unterhalten (...)'. Dit geldt zelfs dan, '(...) wenn der Zweck der Verei-
nigung aufdie Begehung von Straftaten im Inland gerichtet ist und ihre Mitglieder vorwiegend Deut-
sche sind (...)'. Zou de vereniging in het buitenland gevestigd zijn, dan zou § 129 StGB alleen dan
toepassing kunnen vinden indien de zich in Duitsland bevindende leden ophun beurt een afzonderlijke
vereniging vormen  Vgl A. Schonke, H. Schrader, Th. Lenckner (e.a.), Strafgesetzbuch. Kommentar,
Munchen 1991, par. 4.

8        Vgl. W Wedzingg Openlijke geweldpleging, Arnhem 1992, p. 52. Hoewel het begrip'openbare orde'
te vaag is om daar een eenduidige omschrijving van te geven, staat volgens Wedzinga wei het bewaren
van orde en rust centraal. Zie over het begrip openbare orde ook A. Mulder, Aantasting van de
openbare  orde, in: Gedenkboek Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, Amhem  1986,  p.  65  e.v.

9        Vgl. Rudolphi, SystematischerKommentarzum Strafgesctzbuch, a.w., § 129, par. 13. Naarzijn mening
is de opvatting dat §  129 StGB niet van toepassing is indien de vereniging haar zetel uitsluitend in
het buitenland heeft alleen dan houdbaar, 'wenn man als Schutzgut des § 129 die offentlichc Ordnung
oder die Offentliche Sicherheit innerhalb der Bundesrepublik betrachtet, und sclbst dann wohl nur,
wenn die Vereinigung keine Straftaten im Inland plant'.

10 Door Remmelink wordt overigens de vraag gesteld of het begrip 'openbare orde' inderdaad een puur
'territoriaal karakter' heeft, De openbare orde hoeft zijns inziens niet beperkt te zijn tot de openbare
orde in Nederland; Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., Titel V, aant
2.
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viteiten ontplooit? Indien de organisatie rechtspersoonlijkheid bezit, gaat het dan om
de vraag waar de organisatie is opgericht? Of is de overwegende nationaliteit van de
leden bepalend? Zeker indien daarbij ook andere criminele activiteiten van de orga-
nisatie worden betrokken, zoals intimidaties, afrekeningen, berovingen, witwassen van
drugs-gelden, enz. wordt het vaststellen van de nationaliteit wel heel problematisch.

Dat het eerste lid van art.  140 Sr niet alleen betrekking dient te hebben op Nederiandse
organisaties (voor zover daarvan kan worden gesproken), was een van de redenen om
de v66r  1988  in het eerste lid voorkomende term 'rechtspersoon' te vervangen  door
'organisatie'. De Minister van Justitie beargumenteerde deze wijziging door er op te
wijzen dat, hoe ruim het Nederlandse recht ook rechtspersoonlijkheid toekent, 'niet
alle Nederlandse misdadigersbenden aan de vereisten voldoen om als vereniging te
worden aangemerkt, en zeker de buitenlandge   nietl 1,   voor   wie het Nederlandse
rechtspersonenrecht niet geldt'. Even verder stelde hij dat 'voor Nederlandse en bui-
tenlandse organisaties, rechtspersoon of niet, geldt (...) dat zodra zij zich hier te lande
aan misdrijven te buiten gaan, hun leden kunnen worden vervolgd op grond van artikel
140 Sr, eerste lid'.'2
Ook in de.jurisprudentie wordt aan het bestonddeel 'organisatie' niet een typisch
nationale betekenis gegeven. Zie bijvoorbeeld HR 26 juni 1984, NJ 1985, 92 en HR
TTE6 aii- 1986,-Nj'-'1 493,4 97: hoewel de firma 'Jean Claude Limeri, Gerostbau-
Fugen-Betrieb', waaraan de verdachte had deelgenomen, was opgericht in Stuttgart
en aldaar bij o.a. het Finanzamt was aangemeld (en bovendien, zoals uit de be-
wijsmiddelen bleek, arbeidskrachten ter beschikking werden gesteld in Duitsland), werd
(stilzwijgend) aangenomen dat het hier (toen nog) een rechtspersoon betrof in de zin
van art. 140 Sr. In zijn conclusie bij eerstgenoemd arrest werd door A-G Remmelink
opgemerkt dat de Duitse firma in Nederland voor de toepassing van het strafrecht als
een rechtspersoon kon gelden.

13

Uit bovengenoemd arrest kan worden afgeleid dat voor de vraag of de deelnemer met
succes in-Nederland kan worden vervolgd en berecht niet van belang is de plaats waar
defrganisatie haar oogmerk wil verwezenlijken. Het streven van de organisatie hoeft
er njet op gericht te zijn de door haar beoogde misdrijven hoofdzakelijk in Nederland
te. doin plaatsvinden. Zo staat bij de aanslag door leden van de IRA aan toepassing
van art. 140 Sr niet in de weg dat het oogmerk van de organisatie tot het plegen van
misdrijven vrijwel steeds in het buitenland wordt verwezenlijkt. 14 Alleen de plaats
waar de deelnemingsgedraging werd verricht, was bepalend. Zie ook HR 26 oktober
1993,  NJ   1994, 161. Telastegelegd  was het tezamen  en in vereniging met anderen
deelnemen aan een organisatie, gevormd door verdachte en verscheidene andere

personen. In zijn conclusie bij het arrest (waaraan door de Hoge Raad wordt gerefe-

11  Curs. van schr.
12  MvA, bijl. hand. II, 17 476, 1984-1985, nr. 5, p. 5, p. 10.
13    Zie ook HR 26 oktober 1993, NJ  1994,  161: ook een organisatie waarvan sommige leden (geheel of

ten dele) binnen Nederland en andere buiten Nederland opereren, valt onder het bereik van art. 140
Sr.

14    De vraag of het einddoel van de organisatie is gericht op het nastreven van een in het buitenland te
situeren doelstelling doet hierbij niet ter zake: voor 'oogmerk' in art.  140 Sr is immers niet het einddoel
van de organisatie beslissend, doch het naaste doel.
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reerd) werd door A-G Fokkens opgemerkt dat ook dan sprake kan zijn van een
'criminele' organisatie als bewezenverklaard, indien sommige leden geheel of deels

binnen Nederland opereren en andere leden buiten Nederland: 'Wel moet vaststaan

(...) dat verzoeker met een of meer anderen in Nederland op de bewezenverklaarde

wijze aan de organisatie heeft deelgenomen', aldus Fokkens.
Het voorgaande kan er zelfs toe leiden dat toepassing van art. 140 Sr ook  ict
is uitgesloten indien dearganisatiehaaractiviteitenvrijwel uitsluitend-inbet buitentand_
ontplooit  en de beoogde misdrijven  ook ald= worden ggEEvdidiaiiG-teo liLde
webaamhedeninblederlandbeperkt,blij¥en.tothet=:ichicnym voorbereidingshan-

LUUingen-Door Strijards is er op gewezen dat, vanuit de opvatting dat art. 140 Sr als
een algemene onvolkomen delictsvorm moet worden gezien, de strafmacht in feite
dient af te hangen van de plaats waar het oogmerk moet worden gerealiseerd.ls Naar

mijn mening moet art. 140 Sr echter worden gezien als de centrale strafbepaling bij
de aanpak van misdaadorganisaties (zie hoofdstuk 8). Strafbaar is het meewerken aan

het misdadig functioneren van de organisatie. Op zichzelfgenomenishetdan niet van

belang waar het beoogde delict zal worden gepleegd.
Dit neemt echter niet weg dat art. 140 Sr in dit opzicht inderdand- rvedatkgaan:
zelfs indien in Nederland slechts voorbereidingshandelingen.Rlaatsyinden. en de
organisatie verder in het buitenland actief is, zou Nederland ter-2155 gn debowustj
deelnemingsgedraging op grond van art. 2 Sr rechtsmocht kuntleD claimen. Een
beperking tot bijvoorbeeld organisaties die hun oogmerk voornamelijk in Nederland
realiseren lijkt mij echter niet gewenst. Vaak vindt er een heel complex van gedra-
gingen plaats, zowel nationaal als internationaal, waardoor moeilijk is vast te stellen
of de verwezenlijking van het oogmerk voornamelijk in Nederland zal plaatsvinden
- als dit al bekend zou zijn n en waarbij niet op voorhand art.  140 Sr dient te
worden uitgesloten. De oplossing zal dan ook veeleer moeten worden gezocht in de
bevoegdheid van de Officier van Justitie om van vervolging hier te lande af te zien
en/of in het verlenen van rechtshulp (uitlevering'6).

De door de organisatie in het buitenland gepleegde delicten dienen naar Nederlands

recht misdrijyin -op. te leveren. Gaat het enkel om overtredingen, dan is toepassing
van art, 14D lid, 1.,SE-+iitgesloten. ·

15 Strijards, Strafbare deelneming aan een misdadige organisatic, a.w., p. 36 e.v.
16    Uitlevering op grond van art. 140 Sr is toelaatbaar, indien het in hetverzoek omschreven feitencomplex

onder deze straibepaling kan worden gebracht. Vgl. HR 4 oktober 1994, nr. 98.831  U, DD 95 034:
uit de uitcenzetting van de feiten in samenhang met de vordering van de Procureur des Konings heeft
de Rechtbank kunnen opmaken dat uitlevering werd verzocht ter zake van (onder meer) betrokkenheid
bij een criminele organisatie die zich bezig hield met het importeren van nagemaakte merkkleding,
hetgeen gepaard ging met onder andere (mede)plegen van valshcid in geschrift. De deelnemingsge-

draging kan overigens ook bestaan uit een gedraging die als op zichzelfstaand feit naar Nederlands
recht niet strafbaar is, mits het gaat om -stralbare- betrokkenheid bij een criminele organisatie. Wei
dient het te gaan om een organisatie die het plegen van misdrijven bcoogt. De door de organisatie

begane feiten dienen derhalve ook naar Nederlands recht strafbaar te zon. Daarbij zal het incidenteel
plegen van delicten niet voldoende zijn.
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Het is dan ook niet voldoende dat de feiten enkel strafbaar zijn in het land waar zij
begaan (zullen) worden; het moet naar Nederlands recht om misdrijven gaan." An-
derzijds hoeven naar mijn mening de beoogde of gepleegde feiten naar buitenlands
recht geen misdrijven op te leveren. Het gebruik van een andere delictsclassificatie

(bijvoorbeeld een driedeling in strafbare feiten) zou hier anders tot problemen kunnen
leiden. Wel zullen in het algemeen de feiten ook naar het recht van het land waar zij
worden gepleegd strafbaar moeten zijn.

18

Stel dat een organisatie in het buitenland meerdere misdrijven heeft gepleegd en nog
beoogt te plegen en in Nederland slechts eenmalig een aanslag heeft plaatsgevonden.
De in het buitenland begane feiten en het oogmerk om aldaar nog meer misdrijven
te begaan zijn, naast de in Nederland gepleegde aanslag, van belang voor de vraag

of de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. De feiten die in het
buitenland hebben plaatsgevonden ofdie de organisatie aldaar beoogt te plegen, dienen
naar mijn mening in dat land strafbaar te zijn en naar Nederlands recht misdrijven
op te leveren. Zou deze voorwaarde niet worden gesteld, dan zouden de deelnemers
aan een organisatie die goeddeels in het buitenland activiteiten ontplooit welke naar
het recht van dat land niet eens strafbaar zijn, in Nederland kunnen worden vervolgd
voor art. 140 Sr. Dit gaat naar mijn mening in zijn algemeenheid te ver. Zouden de
door de organisatie in het buitenland gepleegde feiten een inbreuk maken op de
rechtsorde van dat land, terwijl in Nederland een soortgelijke inbreuk op de eigen
rechtsorde als misdrijf is strafbaar gesteld, dan is mijns inziens niet uitgesloten dat
de in het buitenland gepleegde feiten de in art.  140 Sr genoemde 'misdrijven' opleve-
ren. Zo kan bijvoorbeeld verzet tegen een buitenlandse ambtenaar worden aangemerkt
als een misdrij f in de zin van art.  140 Sr omdat de Nederlandse strafwetgeving in art.
180 Sr een soortgelijke strafbaarstelling kent, doch dan gericht op verzet tegen
Nederlandse ambtenaren."

In het voorgaande is gebleken datnoch de 'nationaliteit' yan de organisatie, noch de
,pia#iswaarhet oogmerk ommisdrijven teplegenuiteindel.ijk wordt verwezenlijkt van
belang is voor de vraag of een deelnemer onder het bereik van art.  140 Sr valt. Dit
maakt het eerste lid van art. 140 Sr tot een bruikbaar instrument bij de bestrijding

17     Vgl.   BGH,  NJW   1966,  7,   p.  3 1 0 e.v.: 'Voraussetzung  for die Anwendung  des   §   129  StGB  ist
jedenfalls, dass die im Ausland begangenen Handlungen auch nach deutschem Recht strafbar sein
warden. Strafbarkeit allein nach dem Recht des Landes, in welchem die Taten begangen wurden oder
dessen Staatsangehorige die Mitglieder der Vereinigung sind, worde nicht ausreichen'.

18 Vgl. Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., par. 6: 'Sollendie Taten imkuslandbegangen
werden, so ist erforderlich, dass sie jedenfalls auch nach deutschem Recht strafbar sein wurden. Dass
sie dies nur nach auslandischem Recht sind, genogt mithin nicht (...); stellen sie freilich wegen der
besonderen Verhaltnisse am Tatort kein strafwurdiges Unrecht dar (...), so sind sie nicht deshalb eine

Straftat i.S. des § 129, weil sie dies im Inland sein worden'
19    Vgl. de 'sinngemasse Umstellung des Tatbestandes', ook wei 'transformatieve interpretatic' genoemd,

welke interpretatie o.a voorkomt in het rechtshulprecht. Zie bijvoorbeeld art. 5 Uitleveringswet: onder
een naar Nederlands recht strafbaar feit wordt mede verstaan cen feit waardoor inbreuk is gemaakt
op de rechtsorde van de verzoekende staat, terwijl krachtens de Nederlandse wet eenzelfde inbreuk
op de Nederlandse rechtsorde strafbaar is. Ook art. 3 Wet overdrachttenuitvoerlegging strafvonnissen
kent een dergelijke bepaling: een feit wordt naar Nederlands recht strafbaar geachi indien krachtens
de Nederlandse wet cenzelfde inbreuk op de Nederlandse rechtsorde strafbaar is, als blijkens de in
de vreemde staat gewezen rechterlijke beslissing op de rechtsorde van die staat is gemaakt. Zie ook
art. 7 van het Europees Verdrag betreffende de overdracht van strakervolging.
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van misdaadorganisaties die hun activiteiten niet tot bet nationale gronjlgebied
beperken. Deelnemers aan de organisatie kunnen onder het bereik van de strafbepaling
vallen, ongeacht de vraag waar de organisatie is opgericht, of zij (mede) wordt
gevormd door niet-Nederlanders, vanuit welk land de organisatie wordt geleid,  of de
organisatie hoofdzakelijk of slechts incidenteel in Nederland werkzaam is, enz.
Op.grondyanjlctin,m,-2 .Sngeformuleerdeterritorialiteitsbe&ins ldient de gedraging
inNederlandplaatste vinden (zie par. 4.3). Vindt_deein.emillaendeomallisatie echter-*-
in het buitenlandplaats doch heeftdedeelnemer de Nederlandse nationaliteit, dari'yoli
via   het   in   art. 5, eerste   lid,  sub   2   Sr   verwooide   actief.personaliteltsbeginsil-de.
deelnemer in Nederland kunnen worden vvo(glgfl-op grgnd.van art.  140 Sr. Het land
waar de gedraging is verricht dient wel een sporlgolijkestrafbepaling als art.  140 Sr
te kennen (zie par. 4.4).

4.3     Art. 2 Sr: deelneming op Nederlands grondgebied

Het in Br'  7 Sr geformuleerde territorialiteitsbeginsel levert het belangrijkste aankno-
pingspunt op voor de vraag ofNederland rechtsmacht heeft: de Nederlandse strafwet
is van toepassing.op eenieder·€lie zich-in -Nederland.aan enig  strafbpar..feit.sehuldig
maakt. De nationaliteit van de dader doet daarbij niet ter zake; van belang is alleen
of het feit op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden. Voor art. 140 Sllbstekent
dit dat, indien een lid van een misdaadorganisatie in Nederland een deelnemingsgea-
ging verricht, hij ook in Nederland kan worden vervolgd. De deelneming aan een orga-
nisatie staat in art.  140 Sr immers centraal, het 'deelnemen aan' is de strafbaar gestelde
gedraging. De plaats waar deze gedraging wordt verricht, de locus delicti, is van
primair belang voor de vraag of Nederland op grond van art. 2 Sr rechtsmacht
heeft.20 Zo is de door IRA-leden gepleegde aanslag in Nederland vervolgbaar op
grond van art. 140 Sr: de deelnemingsgedraging heeft immers hier te lande plaatsge-
vonden. Omdat voor deelneming in de zin van art. 140 Sr nodig is een betrokkenheid
bij de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, leidde de vervolging van
de verdachten van de aanslag overigens tot een vrijspraak: het hebben van een aandeel
in de aanslag kon niet worden bewezen.21 Dat de organisatie als een buitenlands sa-
menwerkingsverband kan worden aangemerkt en voor het overige haar activiteiten
in het buitenland zouden plaatsvinden doet, zoals uit de voorgaande paragraaf is geble-
ken, op zichzelf niet ter zake. Ook bijvoorbeeld het vanuit Nederland overboeken van
uit misdrijven verkregen inkomsten naarbuitenlandse banken en 'shelfcompanies' kan
een deelnemingsgedraging zijn die op grond van art. 2 Sr in Nederland kan worden
vervolgd.
Voor de vervelgbaarheid van de dader is het niet van belanfi.2£991Lde-andere leden
v*326-rganis,ati'e-b-u. i*Elilemthgsgedraging al-dalihi'6tin NsdfIlid hebbeli-vemct.
Zie HR 26 oktober 1993, Nji994,161: de omstandigheid dat de in de bewezenverkla-

20  Andere, in het buitenland verrichte deelnemingsgedragingen, kunnen overigens wei een rol spelen
bij de beantwoording van de vraag of sprake is van deelneming in de zin van art.  140 Sr ('behoren
tot' de organisatie), ook al zou de dader voor deze gedragingen niet in Nederland kunnen worden
vervolgd.

21  Rb. Roermond, 2 april 1991, NJ 1991, 410.
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ring genoemde personen niet in Nederland vervolgbaar zijn, betekent niet dat ten
aanzien van de verdachte niet bewezen zou kunnen worden dat hij met (onder meer)
die personen een organisatie vormde, en heeft ook geen gevolgen voor zijn vervolg-
baarheid (aldus conclusie OM, waarnaar door de Hoge Raad werd verwezen).
In hoofdstuk 3.4.2 is er op gewezen dat deelnemi.ng Qaneerlorganisatie.oak door een
nalaten kan plaativinden. Zo kan een organisatie het begaan van omissiedelicten
beogen, bijvoorbeeld het misdrijf van art. 68 jo. 72 AWR: het opzettelijk niet voldoen
aan bepaalde wettelijke verplichtingen. lemand die deel uitmaakt van de organisatie
en bij de niet-naleving van die verplichtingen betrokken is geweest, kan dan als
deelnemer worden aangemerkt. Ook leidinggevende functionarissen kunnen door een
nalaten, bijvoorbeeld het bewust achterhouden van informatie, een aandeel leveren
in de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Mijns inziens kan ook dan
sprake zijn van deelneming, indien de leidinggever, hoewel hij daartoe krachtens zijn
rol of functie in de organisatie bevoegd en gehouden was, maatregelen ter voorkoming
van tot de verwezenlijking van het oogmerk strekkende of daarmee rechtstreeks
verband houdende gedragingen achterwege heeft gelaten, en bewust de aanmerkelijke
kans heeft aanvaard dat deze gedragingen zich zouden voordoen. Bil n nalaten waar
een  rechtsplicht  is tot  een doen, heeft niet als locus delicti ts-gelden.dE. batgrwaar
de dader zich feitelijk bevond ten tijde dat hij had moeten handelen ((lit is nameliik
nietre-levant), maar de plaats waar de dader had  behorenle handfl n, WElh hjd_ _
moeten ingrijpen:22 Dit kan van belang zijn indien de leidinggever zich in het
buitenland ophoudt en van daaruit de werkzaamheden van de organisatie regelt. Hier
kan de omstandigheid dat ook een nalaten strafbare deelneming kan opleveren een
belangrijke rol spelen. WeI blijft het uiteraard de vraag of het zin heeft om tot vervol-
ging over te gaan, indien de bewuste persoon zich niet in Nederland bevindt. Tenuit-
voerlegging van de opgelegde straf zal in veel gevallen immers niet mogelijk zijn.

Voor de vaststelling dat de locus delicti in Nederland is.89.'Egen B.,prdi_niet alleen
aangeknoopt-SiEde-Pluts-yan-de-Ti41fgjildllill 38  ging (waorhee-ft.dedader feitelijk
gehandeld of waar had hij moeten handelen), maar ook bij de plaats waar hbt door
deadEFABhanteerde instrurpent.zijn.Werkingidled. Het bekendste voorbeeld hiervan
is HR 6 april 1915, NJ 1915,427 (Azewijnse paard): Nederland gold als locus delicti,
nu het instrument - het touw dat om de hals van het paard was geslagen - hier te
lande zijn werking had.
Een ander voorbeeld waarbij niet de lichamelijke gedraging centraal stond is HR 6
april 1954, NJ 1954,368 m.nt. BVAR. (Singapore). In deze oplichtingszaak werden
vanuit Singapore in plaats van de door het slachtoffer bestelde huiden en vellen
waardeloze goederen verzonden, inclusiefde bijbehorende documenten. De Hoge Raad
was van oordeel dat '(..) bij het bewezenverklaarde misdrij f de plaats waar de door

22 Als voorbeeld kan worden gewezen op HR 8 juni 1936, NJ 1936, 954 m.nt. WP: verdachte had aan
de burgemeester kennis moeten geven dat vee verschijnselen vertoonde van een besmettelijke ziekte.
Volgens de Hoge Raad heeft het verzuim daar plaats gevonden waar de kennisgeving had moeten
geschieden, niet de plaats waar de verdachte zich bevond ten tijde van het verzuim. Zie ook: Noy-
on/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., Inleiding. Tijd en plaats van het
strafbare feit, aant. 4, M.R. Mok en R.A.A. Duk, Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten
Nederland begande delicten, preadvies NJV 1980, Zwolle  1980, p. 23-24; G.A.M. Strijards, Internati-
onaal strafrecht, strafmachtsrecht. Algemeen decl, Arnhem  1984,  p.  228  e.v.
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de mededaders gebezigde berichten en documenten, waardoor het slachtoffer de V.
werd bewogen, hun bestemming bereikten, t.w. Amsterdam, mede als de plaats van
het misdrij f is aan te merken'. De Hoge Raad sprak hier uitdrukkelijk van mede, dat
wil zeggen dat er meerdere loci delicti naast elkaar mogelijk zijn (in casu ook de plaats
waar de feitelijke handelingen plaatsvonden). Dit arrest wordt weI aangehaald als een
voorbeeld van de leer van het gevolg: plaats van het delict is (mede) de plaats waar
het delictueuse gevolg is ingetreden.2  Zo werd door P-G Van Asch van Wijck in
zijn conclusie bij het arrest aansluiting gezocht bij de leer van het gevolg: bij
oplichting is dat de plaats waar het slachtoffer tot afgifte werd bewogen. De locus
delicti was - naast Singapore - tevens in Amsterdam gelegen. Opmerkelijk is dat
door de Hoge Raad niet werd gesproken van de plaats waar het slachtoffer werd
bewogen, doch van de plaats waar de berichten en documenten hun bestemming
bereikten. Daarom wordt door veel schrijvers niet uitgesloten geacht dat het arrest
moet worden gezien als een - ruime - toepassing van de leer van het instrument:
de berichten en documenten fungeerden als instrument om het slachtoffer op te
lichten.24 Wordt de leer van het instrument ruim toegepast, dan bestaat aan de leer
van het gevolg overigens weinig behoefte, aldus annotator Rolling.25 Het is vooralsnog
niet geheel duidelijk of door de Hoge Raad de leer van het gevolg als plaatsbepalende
factor is aanvaard.

Toegepast op art. 140 Sr betekent het voorgaande dat Nederland ook dan rechismacht
.ER[EIEEaETErfERike handeling zejf inhet buitenland hMeft FLmlsgayonden,doch
hetdoorde dader g86ruikie middet.in Nederland zijn we» jng heeft gehad. Vanuit
de leer van het gevolg beredeneerd gaat het volgens Strijards om 'de plkits WRar de
activiteit van de dader gevolgen heeft voor de organisatie. Kortom: daar waar de
organisatie door die activiteit in staat wordt gesteld tot het verwezenlijken van haar
oogmerk:26 Zo kan bijvoorbeeld bij het verzenden van valse facturen, het telefonisch
bedreigen van personen, het overboeken van geld om een transactie te financieren,
enz. niet alleen de plaats waar de feitelijke gedraging wordt verricht bepalend zijn,
maar ook de plaats waar het gebruikte middel voor de organisatie zijn werking heeft,
dan wel waar de activiteit van de dader gevolgen heeft voor de organisatie: waar
bereiken de facturen hun bestemming, waar wordt het slachtoffer bedreigd, waar komt
het geld aan.

Gezien het voorgaande blijken de mogelijkheden talrijk te zijn! De ruime delicts-
omschrijving van art. 140 Sr doet daar als het ware nog 'een schepje bovenop'.
Vervolging op grond van art. 140 Sr is niet alleen mogelijk indien de deelnemer ten
behoeve van de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie in Nederland een
misdrij fpleegt of daaraan in de zin van de artt. 47 e.v. Sr deelneemt, doch ook indien
hij op Nederlands grondgebied daartoe uitsluitend voorbereidingen treft, zelfs indien

23  Vgl. o.a. Strijards, Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht, a.w., p. 246.
24   Zie o.a  A.A.M. Orie, J.G. van der Meijs en A.M.G. Smit, Internationaal strafrecht, Studiepockets

strafrecht nr. 6, Zwolle 1991, p. 3940; G.J.M. van Wijk, De lange hand van de personal computer,
DD 1989, p. 222-223.

25     Zie ook C.F. Roter en A.H.J.  Swart, De toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet; van locus delicti
naar goede rechtsbedeling, in: Gedenkboek Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, a.w.,  p  252

26 Strijards, Strafbare deelneming aan een misdadige organisatie, a.w., p. 37.
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het samenwerkingsverband haar werkzaamheden verder buiten Nederland ontplooit.
Ook het slechts ondersteunen van gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband
houden met de verwezeglijking van het o.ogmerkldfat,LoaKEEEroiieRadd fliSfbare
deelneming.QP· Hier is slechts sprake van een indirecte betrokkenheid bij het criminele
'reilen en zeilen' van de organisatie. Dit betekent dat ook het ondersteunen van
voorbereidende activiteiten al deelneming kan opleveren. Zou hier te lande enkel van
een dergelijke ondersteunende activiteit sprake zijn, dan zou de deelnemer in Neder-
land kunnen worden vervolgd. Een voorbeeld moge het bovenstaande verduidelijken.
Stel: een in Belgie gevestigde handelsvennootschap legt zich toe op de import van
een bepaald produkt in Belgie. De vennootschap importeert echter andere produkten
dan zij aan de autoriteiten doet voorkomen. Daarbij wordt op grote schaal gebruik
gemaakt van valse facturen. De twee leidinggevers van de organisatie, A en B, beiden
van Belgische nationaliteit, voeren in Nederland overleg en maken concrete plannen
ter voorbereiding van een op handen zijnde invoer van een bepaald produkt en de
daarbij behorende vervalsing van papieren.
Indien A en B in Nederland voorbereidende activiteiten verrichten, kunnen zij met
succes hier te lande worden vervolgd ter zake van (deelneming aan) art. 140, eerste
lid Sr. Niet van belang is daarbij of ook de overige deelnemers aan de organisatie in
Nederland vervolgbaar zijn.27 Het door A en B beramen van misdrijven levert deel-
neming op aan een organisatie in de zin van art. 140 Sr. A en B, beiden behorend
tot de organisatie, hebben op Nederlands grondgebied concrete plannen gemaakt ter
verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de organisatie. Dat de organisatie in
het buitenland is gevestigd en/of werkzaam is doet niet ter zake. De beoogde feiten
leveren misdrijven op naar Nederlands recht, terwijl die feiten ook naar het recht van
het land waar zij worden gepleegd strafbaar zijn.
Ook het ondersteunen van de activiteiten van A en B, of dit nu deelneming oplevert
in de zin van art. 140 Sr, dan wel medeplichtigheid aan art. 140 Sr (zie hoofdstuk
8), kan in Nederland worden vervolgd, indien die gedraging hier te lande plaatsvindt
of het door de dader gebruikte middel hier zijn werking heeft.  Stel dat C, eveneens
lid van de organisatie, vanuit Belgie gegevens verstuurt naar A en B welke van belang
zijn bij het voeren van de besprekingen. Er van uitgaande dat opzet aanwezig was,
heeft C daarmee gedragingen ondersteund die strekken tot of rechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van het oogmerk. Nu vindt de feitelijke deelne-
mingsgedraging, het versturen van de gegevens, weliswaar in Belgie plaats, doch via
de leer van het instrument ofhet gevolg kan de locus delicti van C's gedraging (mede)
in Nederland worden gesitueerd: het door C gebezigde middel (de door hem verstuurde
gegevens), heeft hier te lande zijn werking gehad.28 Ook al heeft C de Belgische
nationaliteit, is hij lid van een Belgische organisatie, zullen de beoogde misdrijven
in Belgie worden gepleegd en heeft hij de gegevens in Belgie op de post gedaan, toch
zou hij in Nederland vervolgd kunnen worden wegens deelneming aan een 'misdaad-
organisatie' (even afgezien van de vraag of Nederland enig belang heeft bij een

27     HR 26 oktober  1993, DD 94.091.
28  De leer van het instrument is niet beperkt tot delictsomschrijvingen waarin een bepaald gevolg is

omschreven, doch kan ook worden gebruikt bij formele delicten, waarbij in de wettelijke delictsom-
schrijving alleen een bepaalde gedraging is opgenomen, zoals bij art.  140 Sr het geval is. Zie hierover
met name Strijards, Internationaa! strafrecht, strafmachtsrecht„ a.w., p. 233.
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eventuele vervolging!). Door het ruime bereik van het artikel zou Nederland niet alleen
strafmacht kunnen claimen indien hier te lande voorbereidingen worden getroffen,
maar ook indien het enkel ondersteunen daarvan in Nederland plaatsvindt.

29

Geconcludeerd kan worden dat voor toepassing van het eerste lid van art.  140 Sr geen
specifiek 'Nederlandse belangen' op het spel hoeven te staan in die zin dat de
organisatie een Nederlands karakter moet hebben of dat het oogmerk gericht moet
zijn op het plegen van misdrijven op Nederlands grondgebied. Indien de deelne-
mingsgedraging in Nederland heeft plaatsgevonden, kan ons land rechtsmacht claimen
en kan de bewuste deelnemer hier te lande worden vervolgd op grond van art. 140
lid 1 Sr. Dit schept voldoende mogelijkheden om internationaal opererendemisdaador-
ganisaties strafrechtelijk aan te kunnen pakken. Wel zal moeten blijken dat de dader
deel uitmaakt van eengestructureerd samenwerkingsverband en dat ditsamenwerkings-
verband tot oogmerk heeft het gedurende enige tijd plegen van misdrijven. Zeker
indien de organisatie vooral in het buitenland actiefis, is internationale samenwerking,
met name op het gebied van informatieuitwisseling, absoluut noodzakelijk.

4.4    Deelnemingsgedragingen in het buitenland

Vindt de deelneming op Nederlands grondgebied plaats, dan heeft Nederiand.eR. rond
van het in art. 2 Sr verwoorde territorialiteitsbeginsel rechtsmacht.10 Voor deelne-
mingsgedragingen buiten Nederland wordt de rechtsmacht geregeld in,art. 5  eerste
lid,  sub 2  Sr: het gctief nationaliteitsbeginsel. De N/derlandse  straftyelily.anleenas-
sing indien een Nederlander zich buiten Nederland schuldig maakt aMBn.feit dat
door de Nederlandse strafwet als een misdrijf wordt beschouwd, mits op ditfeit ook
door de wet van.het land waar het isbegaan„strafis gesteld. Het feit heeft.alda geen
misdrijf op Ie leveren, maar het dient wel een A(raBic;r feit te ziin:,MQQLart. 140 Sr
betekent dit dat daar waar de deelnemingsgedraging plaatsvindt, die ge#ging-ock

29 Opmerking verdient nog dat aan deelneming in de zin van de artt. 47 en 48 Sr meestal een eigen tijd
enplaats wordttoegekend; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleidingtotde studievan hetNederlandse
Strafrecht, a.w., p. 468 e.v.; Th.J.B. Buiting, Deelneming in het buitenland aan in Nederland gepleegde
delicten,  in: M. Wladimiroff (red.), Facetten van economisch strafrecht, Arnhem  1990,  p.  128  e.v.;
MvA, bijl. hand. II, 1982-1983, 17 975, nr. 3, p. 8 e.v. Volgens Brouns volgt de medepleger het
gronddelict; Tijd en plaats bij deelneming, in: J.L. van der Neut (red.), Daderschap en deelneming,
Facetten van strafrechtspleging, deel 7, Amhem  1993, p.  162 e.v. Indien dit het geval is, kan de mede-
pleger van art.  140 Sr in Nederland worden vervolgd, indien het'gronddelict' in Nederland plaatsvindt,
in casu de betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Vgl. ook: Mok
en Duk, Toepassing van het Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten, preadvies
NJV  1980,  a.w.,  p.  26 e.v. Volgens schrijvers volgt ook het doen plegen en de uitlokking de plaats
van het gronddelict: '(...) doet men vanuit het buitenland in Nederiand plegen, of lokt men in het
buitenland een in Nederland te begaan strafbaar felt uit, dan ligt het voor de hand aan te nemen dat
het constitutieve gevolg van de handeling in kwestie in Nederland plaatsvindt, resp. dat de betrokkene
vanuit het buitenland door een instrument-in-ruime-zin, namelijk de feitelijke dader in Nederland
handelt'.

30 Zou bijvoorbeeld  in  het in de voorgaande paragraaf besproken voorbeeld C niet de Belgische,  maar
de Nederlandse nationaliteit bezitten, dan zou, gezien het feit dat de verzending van de stukken vanuit
Belgie via de leer van het instrument of van het gevolg een in Nederland plaatsvindende deelnemings-
gedraging oplevert, C niet op grond van art. 5 Sr, maar op grond van het territorialiteitsbeginsel in
Nederland kunnen worden vervolgd voor art. 140 Sr.
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aldaar strafbaar mo t-Zijn.Zo zal een Nederlander die in Belgie deelneemt aan een
organisatie die het plegen van misdrijven beoogt, in Nederland kunnen worden
vervolgd op grond van art. 140 Sr: de bewuste gedraging is in Belgie immers strafbaar

(zie art. 322 SW).

Een probleem zou kunnen rijzen indien de strafwet van het andere land uitsluitend
betrekking heeft op bescherming van de eigen rechtsorde en alleen strafbaar zou zijn
deelneming aan organisaties die voornamelijk in dat land hun misdadige activiteiten
ontplooien.n In dat geval zou het aldaar verrichten van deelnemingsgedragingen ter
verwezenlijking van het oogmerk van (bijvoorbeeld) een 'Nederlandse' organisatie
naar Nederlands recht wei een misdrijf opleveren doch naar het recht van het andere
land niet strafbaar zijn.
Naar aanleiding van een soortgelijke situatie heeft Swart]2 zich de vraag gesteld of
via een 'sinngemasse Umstellung des Tatbestandes' de gedraging alsnog in Nederland
vervolgbaar zou kunnen zijn. Hij noemde daarbij als voorbeeld de Nederlander die
in het buitenland een misdrij f begaat tegen het Nederlandse openbare gezag, bijvoor-
beeld omkoping van een Nederlandse ambtenaar. In dat geval is de dader weI strafbaar
naar Nederlands recht, maar het is de vraag of hij, gezien het feit dat het om een
Nederlandse ambtenaar gaat, ook strafbaar is naar het recht van het land waar de
omkoping heeft plaatsgevonden. Hier zijn twee mogelijkheden: 6f de gedraging zelf
moet in de andere staat strafbaar zijn gesteld in die zin dat onder ambtenaren ook
Nederlandse ambtenaren verstaan moeten worden, 6f art. 5 Sr moet op die wijze
worden geYnterpreteerd dat voldoende is dat in het buitenland vergelijkbaar gedrag
is strafbaar gesteld, te weten het omkopen van eigen ambtenaren. Door een dergelijke
'transformatieve interpretatie' zal uiteraard eerder aan de voorwaarde van dubbele
strafbaarheid worden voldaan. 33

Voor art. 140 Sr zou dit betekenen dat, indien de buitenlandse wetgeving uitsluitend
betrekking heeft op de deelname aan eigen, 'nationale' misdaadorgq!«saties. via een
'sinngemasse Umstellung' aan de voorwaai dEVan dubbele strafbaarheid.zoukunnen
worden voldaan, ifdied ifi het andere land vergelijkbaar gedrag is strafbaar gesteld,
te wEfen hei-deeinoitien. aan.een 'misdaad g®iiatie'.
0! Ir  3-6 -vraa-g- 61 -6 -art.  5  lid  2  Sr een dergel(/ke transformatieve interpretatie
mogelijk is, bestaat geen duidelijkheid.14 Door Keijzer is aan de hand van het

31 Door Oehler worden  §  129 en  §  1293 StGB als voorbeeld genoemd van bepalingen waarin  '(...)  nur
deutsche Rechtsgutergegenober Angreifern in Deutschland geschutit(werden)'; D. Oehler, Internatio-
nales Strafrecht, 20 druk, Koln-Berlin-Bonn-Munchen 1983, p. 205.

32  Annotatie bij HR 17 maart 1987, AA 1987, p. 787 e.v.
33  Zie ook N. Keijzer, Double incrimination: artikel 5 lid 1 sub 2 Sr, in: Beginselen. Opstellen over

strafrecht aangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem 1981, p. 160.
34    Ook over de vraag of een transformatieve interpretatie mogelijk is indien een feit in het buitenland

juist weI strafbaar is, doch diezelfde normschending in Nederland geen misdrij foplevert, bestaat geen

eenstemmigheid. In de literatuur wordt daarbij vaak als voorbeeld genoemd het door een Nederlander
in het buitenland plegen van verzet tegen een ambtenaar uit dat land. Wordt met 'ambtenaar' in art.
180 of art.  184 Sr alleen de Nederlandse ambtenaar bedoeld, dan levert het gepleegde verzet wei een
strafbaar feit op naar het recht van het land waar het verzet is gepleegd, maar geen misdrij fnaar Neder-
lands recht. Via een 'sinngemasse Umstellung' - een soortgelijke gedraging levert in Nederland een
misdrijf op - zou de verdachte hier te lande kunnen worden vervolgd voor zijn in het buitenland
gepleegde - strafbare! - gedraging. Remmelink toont zich in beginsel een voorstander van een
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voorbeeld van een in het buitenland gepleegd misdrij f tegen een Nederlandse ambte-
naar een dergelijke interpretatie bepleit.35 Van dubbele strafbaarheid zou dan sprake

zijn in die gevallen waarin op overeenkomstige inbreuken op overeenkomstige rechts-
goederen wederzijdse straf is gesteld. Het probleem is echter dat art.  5  lid 1, aanhef
en sub 2 Sr geschreven lijkt te zijn voor de situatie dat het bewuste feit in het
buitenland juist wel strafbaar is. De bedoeling is immers de rechtsmacht van Nederland
uit te breiden tot die gevallen waarin Nederlanders in het buitenland strafbare feiten
begaan. De gedachte die daaraan ten grondslag ligt is dat Nederlanders zich ook in
het buitenland dienen te onthouden van het plegen van delicten. Daarbij heeft een rol
gespeeld dat, indien een Nederlander in het buitenland een strafbaar feit heeft begaan,
hij na terugkeer niet ter zake van dat feit uitgeleverd zou kunnen worden.16 De
solidariteit tussen de staten onderling speelt hier een belangrijke rol:' In zekere zin
is hier sprake van een zaakwaarneming: de in het buitenland plaatsvindende norm-
schending wordt in Nederland vervolgd, mits die normschending hier te lande een
misdrijf oplevert:s Nu het feit in het land waar het is begaan niet strafbaar is, kan
van 'zaakwaarneming' geen sprake zijn.
Daarin verschilt art.  5  lid 1, aanhef en sub 2  Sr met het in sub  1 bepaalde. Krachtens
laatstgenoemde bepaling heeft Nederland rechtsmacht indien een Nederlander in het
buitenland een van de in die bepaling genoemde delicten heeft gepleegd. Of het  feit
aidaar strafbaar is gesteld doet daarbij niet ter zake. In veel gevallen zal dat overigens

transformatieve interpretatie. Daartoe zal zijns inziens de wetgever echter moeten ingrijpen, bijvoor-
beeld door het opnemen van een 'transformatiebepaling' conform de Uitleveringswet; Hazewinkel-
Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w., p. 516 e.v. Ook
volgens Strijards moet een transformatieve interpretatie niet per definitie uitgesloten worden geacht.
Uitgaande van het bovengenoemde voorbeeld van art. 184 Sr is zijns inziens vanuit het extraverte
motief (de strafmachtseenheid treedt op als zaakwaarnemer van de staat waar de locus delicti is
gesitueerd) transformatieve interpretatie toelaatbaar: zaakwaarneming wordt mogelijk door abstractie
van het recht van de strafmachtseenheid. Bij het introverte motief (kort gezegd: bescherming en
handhaving van de eigen rechtsorde) is transformatieve interpretatie echter wei uitgesloten omdat dit
op gespannen voetstaat met het intrastatelijke nullapoena-principe; Strijards, Intemationaal strafrecht,
strafmachtsrecht, a.w., p. 78 e.v. Door Swart werd, uitgaande van de casus van het door hem
geannoteerde arrest(AA 1987, p. 791)- hetnietvoldoen aan een bevel, krachtens- Noors -wettelijk
voorschrift gedaan door een Noors ambtenaar - opgemerkt dat het van de wetgever niet consequent
zou zijn om enerzijds  in zijn strafbepalingen af te zien van bescherming van buitenlandse publieke
belangen, en deze vervolgens via de omweg van een transformatieve interpretatie bij art. 5 Sr weer
binnen te halen. Aan een wetswijziging is, naast de kans op cen vergroting van positieve jurisdictiecon-
flicten, naar zijn mening onder meer het nadeel verbonden dat men bij een bescherming van buiten-
landse publieke belangen ook de daarbij behorende politieke problematiek in huis kan halen.

35     Zie ook Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding totde studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,
p. 518.

36 Keijzer, Double incrimination: artikel 5 lid 1 sub 2 Sr, in: Beginselen, a.w., p. 156. Zie ook Roter
en Swari De toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet; van locus delicti naargoede rechtsbedeling,
in: Gedenkboek Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, a.w.,  p. 246. In art. 4, tweede lid Uitleverings-
wet is overigens een uitzondering opgenomen op de regel dat Nederlanders niet mogen worden
uitgeleverd.

37     Oehler,  Internationales  Strafrecht,  a.w.,  par.   139  e.v.
38 Zie hierover met name Strijards, Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht, a.w., p. 78 e.v. Zie ook

A. Mulder, De extra-territoriale werking van het strafrecht, preadvies voor de Nederlandse vereniging
voor internationaal recht, 1964, p. 18: '(...) de Staat wiens onderdaan de wetten van een andere Staat
heeft geschonden, vindt nu in de bepalingen ter uitwerking van het personaliteitsbeginsel de opdracht
om de geschonden wet van het andere land te helpen handhaven'.
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niet eens het geval zijn omdat de genoemde bepalingen gericht zijn op de bescherming
van typisch Nederlandse belangen. Door Remmelink is er naar mijn mening dan ook
terecht op gewezen dat, indien transformatieve interpretatie mogelijk dient te zijn, dit
wettelijk moet worden geregeld.39

Indien de buitenlandse wetgeving uitsluitend is gericht op de bescherming van
nationale belangen, zal gezien de huidige regeling naar mijn mening dan ook niet
voldaan  zijn  aan  de  in  art.  5  lid 1, aanhef en  sub 2 Sr opgenomen voorwaarde  van
dubbele strafbaarheid. Nederland zal in dat geval geen rechtsmacht kunnen claimen.

Toepassing van arL 140.St-op_in-Jift_bljilenland gepleegde deelnemingsgedragingen
door Nederlanders wordt daarmee sterk afhankelijk van de bereidheid van andere
1-4-den Om:ook-deelnemillg. anICklijimlaad 82 (in casu dus bijvoorbeeld Nederlandse)
organisaties str.afbaarlestellen.40 Het verdient dan ook aanbeveling om bij de inter-

.....
nationale bestrijding van misdi dorganisaties extra aandacht te besteden aan het op
elkaar afstemmen van de nationale delictsomschrijvingen.
Het goed op elkaar afstemmen van de nationale delictsomschrijvingen is ook van
essentieel belang voor het verlenen van onderlinge rechtshulp. In dit kader kan bijvoor-
beeld worden gewezen op de artt. 6 en 7 Europees Verdrag betreffende de overdracht
van strafvervolging. Wordt een persoon verdacht van het plegen van een strq/baar
feit volgens de wet van een verdragsluitende staat, dan kan die staat aan een andere
verdragsluitende staat verzoeken over te gaan tot strafvervolging (art. 6). De straf-

vervolging kan echter alleen worden ingesteld in de aangezochte staat wanneer het

feit, indien dit op het grondgebied van die staat zou zijn begaan, een strafbaar feit
zou hebben opgeleverd (art. 7). Door uniformering van de strafbaarstelling van
deelneming aan misdaadorganisaties kan aan de voorwaarde dat het feit zowel in de
verzoekende als in de aangezochte staat strafbaar moet zijn, worden voldaan.

Overigens zal zich bij deelnemingsgedragingen ten behoeve van 'Nederlandse'

organisaties, organisaties die voornamelijk in Nederland werkzaam zijn, het probleem
dat doorhet ontbreken van wederkerigheid van strafbaarstellingNederlandgeen rechts-
macht heeft, minder vaak voordoen dan op het eerste gezicht wellicht lijkt. In de
voorgaande paragraaf is immers gebleken dat via de leer van het instrument en
- eventueel - van het gevolg vele gedragingen die feitelijk in het buitenland
plaatsvinden, in Nederland kunnen worden gesitueerd. Voorts is bij een nalaten niet

bepalend de plaats waar de dader zich bevindt, doch de plaats waar hij had moeten

handelen. Ook kan er nog op worden gewezen dat, indien er van uit wordt gegaan
dat medeplegen, uitlokking en doen plegen41 de plaats van het gronddelict volgen
en het gronddelict- deelneming in de zin van art.  140 Sr - vindt in Nederland plaats,
de medepleger, doen pleger of uitlokker in Nederland kunnen worden vervolgd.42

39 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,  p. 518.
40 Vgl. Swart in diens annotatie bij HR 17 maart 1987, AA 1987, p. 788.
41 Deze deelnemingsvormen kunnen overigens als het ware 'ingebakken' zijn in de in art. 140 Sr

genoemde 'deelneming'; zie hoofdstuk 6.3.2.
42 Voor uitzonderlijke situaties zou overwogen kunnen worden om in die gevallen waarin de Nederlandse

wetgeving een bijzondere uitbreiding van rechtsmacht credert, zoals bijvoorbeeldin art.  13 OpiumweL
een afzonderlijke bepaling op te nemen waarbij die uitbreiding tevens heeft te gelden voor deelname

aan organisaties die tot oogmerk hebben het plegen van de genoemde feiten.
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Een andere vraag met betrekking tot de wederkerigheid van strafbaarstelling nlrt
5 Sr is in hoeverre de strafbepalingen met elkaar in overeenstemming moeten zijn
(Volledig) identiek zullen strafbepalingen in verschillende landen veelal nietz!]n. Dit
is ook niet nodig.41 Van een wederkerige strafbaarstelling kan ook dan sprake-zijn
ilidien de strafbepalingen onderling niet te zMer uiteenlopen, indien  er een .ZekeKe

gelijksogrtigheid bestaat. Volgens Strijar(Is moeten in ieder geval weI de voornaamste
delictsfactoren, zoats opzet, schuld en het beschermde rechtsbelang vergelijkbaar
zijn.44 Zo zal er sprake zijn van een dubbele strafbaarstelling, indien bijvoorbeeld
een Nederlander in Belgie deelneemt aan een organisatie die het plegen van misdrijven
beoogt. Hoewel de bestanddelen in art. 322 Sw en art.  140 lid  1  Sr niet identiek zijn,
bestaat tussen beide bepalingen voldoende gelijksoortigheid om het bestaan van een
dubbele strafbaarstelling aan te kunnen nemen; er bestaat een zekere normidentiteit:
de strafbaarstelling van deelname aan misdaadorganisaties.

4.5 Slotopmerkingen

Uit het voorgaande blijkt dat in het ruime bereik van het eerste lid van art. 140 Sr,
in samenhang met de leer van het instrument, c.q. het gevolg, een bron ligt van
positieve jurisdictieconflicten. Omdat bij grensoverschrijdende criminaliteit door
georganiseerdesamenwerkingsverbanden meerdere statenrechtsmacht kunnen claimen
is het van groot belang dat staten onderling nauw samenwerken en afspraken maken
omtrent opsporing, vervolging, berechting en/of tenuitvoerlegging van opgelegde
straffen en/of maatregelen, bijvoorbeeld het erkennen van elkaars strafvonnissen45,
het rekening houden met reeds - gedeeltelijk - tenuitvoergelegde straffen en/of
maatregelen en het tenuitvoerleggen van buitenlandse strafvonnissen.46

In dit kader kan met name worden gewezen op de initiatieven tot internationale samen-
werking bij de opsporing en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.47

Naar aanleiding van een verzoek van een vreemde staat kan in Nederland een
strafrechtelijk financieel onderzoek worden ingesteld, gericht op het bepalen van hier
te lande aanwezig of verworven wederrechtelijk verkregen voordeel door een persoon
die in de verzoekende staat onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek. Dit
onderzoek kan alleen worden ingesteld indien dit ook mogelijk zou zijn geweest als
het feit waarvan de bewuste persoon wordt verdacht, in Nederland zou zijn begaan.
Voorts kan worden gewezen op afspraken tussen Nederland en de Verenigde Staten

43    Vgl.  HR 7 juni  1994, DD 94.383: de gedraging hoeft niet op dezelfde wijze strafbaar te zijn gesteld.
44 Strijards, Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht, a.w., p. 88.
45   Vgl. het Europees Verdrag van 28 mei 1970, Trb. 1971,137 inzake de internationale geldigheid van

strafvonnissen.
46    Vgl. Wet overdracht tenuitvoerlegging stratvonnissen; op grond  van  art.   2 is daartoe  wei  een

verdragsbasis nodig.
47 Vgl Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope

stoffen, Trb  1989, 97; Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de
inbeslagneming en de confiscatic van opbrengsten van misdrijven, Trb. 1990, 172. Zie ook Wet van
10  december   1992 tot wijziging  van  de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen  en  het
Wetboek van Strafrordering met het oog op de internationale samenwerking gericht op de ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel, Stb. 1993, 12. Zie ook: J.J.E. Schutte, Ter vergroting van
de afpakkans, Amhem 1990.
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inzake een vergaande vorm van samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en
confiscatie van de opbrengsten van en hulpmiddelen voor misdrijven en de verdeling
van geconfisqueerde voorwerpen.48 De overeenkomst bevat een regeling inzake de
verdeling van opbrengsten na confiscatie, mede als gevolg van enigerlei vorm van
bijstand door de andere partij ('asset sharing'). Ook kan ten behoeve van een confisca-
tieprocedure in de Verenigde Staten een in Nederland inbeslaggenomen voorwerp
worden overgeleverd aan dat land. Wel dient in dat geval overeenstemming te worden
bereikt inzake het na de confiscatie terugzenden van de voorwerpen naar Nederland,
dan wel inzake de betaling aan Nederland van een bepaald geldbedrag, overeenko-
mende met het geheel of een deel van de waarde van de betreffende voorwerpen.
(Hiervan kan overigens worden afgezien indien de afgegeven voorwerpen zijn
overgedragen aan derden-rechthebbenden; art. 13c WOTS).
Voorkomen moet worden dat in concrete gevallen meerdere staten ter zake van
hetzelfde feitelijke gebeuren tot vervolging zullen overgaan. Voor de vraag waar de
vervolging dient plaats te vinden zal niet steeds de plaats waar het feit is begaan een
centrale rol dienen te spelen, maar zal bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan de
plaats waar de dader maatschappelijk is geYntegreerd. Art. 4a Sr inzake de overname
van strafvervolging kan in dit kader een belangrijke rol spelen.49 Territoriale aanspra-
ken hoeven in de huidige tijd niet zonder meer het primaat te hebben.50 Dat Neder-
land bijvoorbeeld op grond van art. 2 Sr rechtsmacht kan claimen, wil nog niet zeggen
dat het feit ook hier te lande dient te worden vervolgd. Door Ritter en Swart is deze
ontwikkeling als volgt verwoord: 'Misschien ligt de meest ingrijpende verandering
van de afgelopen decennia wel in het verloren gaan van de voorspellende waarde van
de wet. Dat de Nederlandse wet zich over een gebeurtenis uitstrekt, betekent niet meer
dat het feit ook binnen de Nederlandse rechtssfeer zal worden vervolgd en afgedaan.
Het betekent alleen nog dat daarop een kans bestaat, die meer of minder groot kan
zijn. (...). Anderzijds wil het gegeven dat de Nederlandse wet op een gebeurtenis niet
van toepassing is, evenmin meer zeggen dat de dader niet toch in Nederland terecht
zal kunnen staan of er een straf zal kunnen ondergaan'. De legitimatie van deze
ontwikkeling moet volgens de schrijvers worden gezocht in het 'concept van de goede
rechtsbedeling': 'De keuze van de plaats van berechting en bestraffing dient er immers
een te zijn die in het concrete geval de goede rechtsbedeling bevordert (...)'. Dit
concept zal in de toekomst nader moeten worden ingevuld."

48   Trb. 1993,5; Rijkswet van 17 maart 1994, Stb. 1994,237. Zie ook Wet van 17 maart 1994, houdende
wijziging van de Wetoverdrachttenuitvoerlegging strafvonnissen teruitvoering van de op20 november
1992 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de opsporing inbeslagneming
en confiscatie van de opbrengsten van en hulpmiddelen voor misdrijven en de verdeling van
geconfisqueerde voorwerpen, Stb. 1994,238.

49     Zie het Europees Verdrag van  15  mei  1972,  Trb.   1973, 84 betreffende de overdracht van strafver-
volging.

50 Zie hierover met name Ruter en Swart De toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet; van locus
delicti naar goede rechtsbedeling, in: Gedenkboek Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, a.w., p. 255
e.v. Zie ook: A.H.J. Swart Internationalisering van de strafrechtspleging, in: C. Kelk e.a. (red.),
Grenzen en mogelijkheden, Opstellen over en rondom de strafrechtspleging, Nijmegen 1984, p. 112
e.v.

51  De toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet; van locus delicti naar goede rechtsbedeling, in:
Gedenkboek Honderd jaar Wetboek van Strafrecht, a.w., p. 271  e.v.
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Hoordstuk 5

Deelneming aan de voortzetting van de werkzaam-
heid van verboden verklaarde en ontbonden
rechtspersonen (art. 140, tweede lid Sr)

5.1 Algemene opmerkingen

In hoofdstuk 2 is gebleken dat het tweede lid van art. 140 Sr bij de laatste wets-

wijziging van 1988 een belangrijke wijziging heeft ondergaan. Strafbaar is de
deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een rechtspersoon die bij
onherroepelijke rechterlijke beslissing is verboden verklaard en deswege ontbonden.
V66r   1988 was strafbaar gesteld de deelneming  aan een andere  (dan  de  in   lid   1

genoemde) bij de wet verboden rechtspersoon (v66r 1976: 'vereeniging').
V66r   1939   kon het verboden karakter  van een vereniging slechts in incidentele

strafprocedures worden vastgesteld. Bij de wetswijziging van  1939 werd de verboden-

verklaring door de civiele rechter van met de openbare orde strijdige verenigingen
ingevoerd (art. 4 WVV). In de strafprocedures tegen individuele verdachten stond het
verboden karakter van de vereniging dan in het vervolg vast; de strafrechter hoefde
hierover geen uitspraak meer te doen. Overigens bleefook voordat tot een uitdrukkelij-
ke verbodenverklaring werd overgegaan, strafbaredeelneming opgrond vanhettweede

lid mogelijk (zie hoofdstuk 2).
Bij de invoering van Boek 2 BW in 1976 is de rechterlijke verbodenverklaring weer
komen te vervallen. Art. 15 oud Boek 2 BW bepaalde alleen dat een rechtspersoon
waarvan doel of werkzaamheid in strijd is met de openbare orde of de goede zeden,
verboden is.  Wel kon op grond van art.  16 oud BW een verboden rechtspersoon door
de Rechtbank worden ontbonden.
De zaak tegen de Nederlandse Volks-Unie' vormde de aanleiding de verbodenver-
klaring opnieuw in te voeren. In 1988 is art. 15 Boek 2 BW - sinds 1992: art. 20 -
in die zin gewijzigd dat op vordering van het Openbaar Ministerie een rechtspersoon
waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, door de Rechtbank wordt
verboden verklaard en ontbonden.2 In de aanvankelijk voorgestelde wijziging van het

1     Rb. Amsterdam 8 maart 1978, NJ 1978, 281 m.nt. Ma; HR 9 maart 1979, NJ 1979, 363 m.nt. Ma.
2    Zie: Wetsontwerp tot wijziging van enige bepalingen over verboden rechtspersonen, bijl. hand. II,

1981-1982,17 476. Zie over dit wetsontwerp en de wijzigingsvoorstellen met name Eskes, Repressie
van politieke bewegingen in Nederland, a.w. Zie ook: D J. Elzinga, De verboden rechtspersoon, NJB

1982, p. 919 e.v.; Van Schilfgaarde, De verboden rechtspersoon, WPNR 5633, p. 737 e.v.; Van Veen,
De verboden vereniging en art  140 Sr, NJB  1983, p.  12-13; J.D.A. den Tonkelaar, Over het verbieden
van een verboden rechtspersoon, NJB 1983, p. 173 e.v. en van dezelfde schrijver: De verboden

rechtspersoon, een modegevoelig juridisch begrip, Stichting en vereniging  1987, p. 97 e.v.; J.A.0.
Eskes, Reparatie verbods- en ontbindingsregime rechtspersonen, TvO 1984, p. 295 e.v. en van dezelfde
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tweede lid van art. 140 Sr werd een voorwaarde voor vervolgbaarheid ingebouwd:
bepaald werd dat vervolging niet plaats had voordat de rechter de rechtspersoon
verboden had verklaard. Teneinde de bestaande onduidelijkheid weg te nemen vanaf
welk ogenblik eigenlijk sprake is van een verboden rechtspersoon en deelneming
daaraan derhalve strafbaar, zou door de rechter het tijdstip moeten worden vastgesteld
sedert welk de rechtspersoon verboden was. Tegen dit voorstel werd onder meer als
bezwaar aangevoerd dat het nog steeds grote onzekerheid met zich meebracht: het door
de rechter vastgestelde tijdstip kon immers gelegen zijn op een eerder moment dan
door de deelnemers werd verwacht, waardoor ten onrechte de gedachte zou kunnen
postvatten dat geen strafvervolging ingesteld zou worden.1 Niet duidelijk was derhalve
vanaf welk moment men strafbaar dan wel vervolgbaar was. Door Van Veen werd
daarom het voorstel geformuleerd de strafbepaling van het tweede lid in die zin te
herschrijven dat strafbaar wordt gesteld het voortzetten van de activiteiten van de
verbodenverklaarde vereniging.4 De Minister heeft dit voorstel overgenomen. Het
tweede lid van art. 140 Sr stelt nu nog uitsluitend strafbaar de deelneming aan de
voortzetting van de werkzaamheid van een rechtspersoon die bij onherroepelijke
rechterlijke beslissing op grond van art. 20 Boek 2 BW is verboden verklaard en ont-
bonden. Strafbaar is derhalve nog slechts de deelneming nA een onherroepelijke verbo-
denverklaring en ontbinding.

De huidige bepaling is een aanmerkelijke verbetering ten opzichte  van de v66r  1988
geldende regeling: het verschaft duidelijkheid vanaf welk moment iemand strafbaar
kan zijn. In de vorige regeling - strafbaarheid van deelneming aan een bij de wet
verboden rechtspersoon - bestond hierover onzekerheid omdat niet altijd duidelijk
was wanneer precies gesproken kon worden van een rechtspersoon waarvan doel en
werkzaamheid in strijd was met de openbare orde ofgoede zeden, vanafwelk moment
de rechtspersoon een verboden karakter had. Al diegenen die vanafdat- onzekere -
moment aan de rechtspersoon deelnamen, waren strafbaar. De vraag rijst dan of de
deelnemers aan de bewuste rechtspersoon voldoende hadden kunnen beseffen dat de
organisatie een verboden karakter had. De huidige rechterlijke verbodenverklaring heeft
alleen tot gevolg dat de rechtspersoon voor de toekomst verboden iss; de beslissing
heeft geen 'terugwerkende kracht'. Bovendien staat het verboden karakter  van  de
vereniging onherroepelijk vast: de deelnemers lopen niet het risico te worden gestraft
op grond van het tweede lid van art.  140 Sr, terwijl op een later tijdstip een- ander -
rechterlijk college van oordeel is dat de rechtspersoon gddn verboden karakter heeft.
Een bijkomend voordeel van de huidige regeling is dat de vaststelling dat de rechts-

schrijver: Leemten  in het wetsontwerp verboden rechtspersonen. Argeloze wetgeving?,  NJB  1985,
p. 322-323; G Boot, Wetsontwerp over verboden rechtspersonen gewijzigd, NJB 1985, p. 320 e.v.;
Stolk, Wetsontwerp 17476: sluitend verbods- en ontbindingsregiem?, TvO  1987,  p.  30 e.v.;  S.C.H.
Koning, Verboden rechtspersonen,  AA  1988, p   762 e.v   Bij  Wet van 29 juni  1994,  Stb.  506  is de
mogelijkheid ingevoerd tot ontbiriding van 'lege' rechtspersonen door de Kamers van Koophandel
en Fabrieken. Zo kunnen rechtspersonen die in het geheel niet actiefzijn geweest, in het vervolg zonder
tussenkomst van de rechter worden ontbonden. Met deze wet wordt o.a. beoogd misbruik van lege
rechtspersonen die als dekmantel kunnen dienen voor misdaadorganisaties, meereffectiefte bestrijden.

3 Voorlopig Verslag, bijl. hand. 11,1982-1983,17 476, nr. 4, p. 3.
4    Van Veen, De verboden vereniging en art. 140 Sr, NJB 1983, p. 12-13.
5   MvA, bijl. hand. 11,1982-1983,17 476, nr. 5, par. 48.
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persoon een verboden karakter heeft in een aparte procedure geschiedt waarbij die
rechtspersoon zelf partij is; de vaststelling dat van een verboden karakter sprake is
vindt dan niet geheel buiten de rechtspersoon om plaats.
Het huidige tweede lid beoogt de voortzetting van de werkzaamheden van een
verbodenverklaarde en ontbonden rechtspersoon te voorkomen. Daardoor heeft de in
de bepaling strafbaar gestelde gedraging het karakter gekregen van het negeren van
een rechterlijke beslissing. Door Van Veen is dan ook terecht opgemerkt dat de
bepaling in feite thuis hoort in Titel VIII: misdrijven tegen het openbaar gezag.6 Ter
vergelijking kan gewezen worden op de eveneens in deze Titel opgenomen strafbepa-

ling van art. 195 Sr: het uitoefenen van een recht ondanks ontzetting bij rechterlijke
uitspraak.7

5.2     Voorwaarde van rechtspersoonlijkheid

In tegenstelling tot het eerste lid van art. 140 Sr, waarin de meer algemene term
'organisatie' zowel samenwerkingsverbanden met als zonder rechtspersoonlijkheid
omvat, is in het tweede lid uitsluitend sprake van rechtspersonen. Onder deze term
zullen_allemde rechtspersonen·naar civiel recht begrepen mgqtegwordeni.de  itiliet 
derde lid van art. 51 Sr opgenomen uitbreiding is hier dus niet van toepass{REMEt
tweede lid van art. 140 Sr en art. 20 Boek 2 BW zijn immers onverbrekelijk met
elkaar verbonden: van strafbare deelneming is alleen dan sprake indien de rechtsper-
soon door de rechter is verboden verklaard en ontbonden. Deze verbodenverklaring
en ontbinding vinden plaats op grond van het eerste lid van art. 20 BW dat enkel van

toepassing is op rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare
orde. Met de term 'rechtspersoon' in deze bepaling wordt uitsluitend gedoeld op de

 aatrechteliike rechtspersonen (verenigingen, cooperaties en onderlinge waarborg-
-I-I...I-'(.... ... I.       . .  ,

maatschappijen, naaniloze en besloten vennootschappen, stichtingen), 66{i4 chtelijke
retli[Apersonen (Staat, provincies, gemeenten, enz., alsmede andere lichamen waaraan

,-fS deel van de overheidstaak is opgedragen indien rechtspersoonlijkheid uit h« bji
of krachtens de wet bepaalde volgt;  art.  1  Boek 2 BW) kunnen - uit de.aard der
mak-- niet worden verboden verklaard en ontbonden. Het derde lid van art. 1 BW
bepaalt uitdrukkelijk dat, met uitzondering van art. 5, de overige artikelen van Titel

6      Van Veen, De verboden vereniging en art.  140 Sr, NJB 1983, p. 13. Aldus ook: Strijards, Strafbare

deelneming aan een misdadige organisatie, a.w., p. 3: 'De dader die de norm, ten grondslag liggend
aan dit tweede lid, overtreedt, krenkt de autoriteit van het onherroepelijk gewijsde. Terwijl de rechter

de rechtspersoon voor het toekomstige rechtens onbestaanbaar verklaart gaat de dader gewoon door
met datgene wat de werkzaamheden van de rechtspersoon waren. Hij ontneemt aan het gewijsde aldus
iedere praktische betekenis.  (.,.)  Er is dus sprake van een misdrijf tegen het openbaar gezag'. Zie
tevens: Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p.
619; Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w, art. 140, aant. 6 ('contempt
of court').

7        De Minister wenste echter de plaatsing van het tweedelidbij art.  140 Srte handhaven, enerzijds omdat

zijns inziens de voortzetting van de werkzaamheid van een verboden verklaarde en ontbonden

rechtspersoon wei degelijk is te beschouwen als een misdrijf tegen de openbare orde, anderzijds om
de relatie met de strafbaarstelling in het eerste lid van art. 140 Sr te handhaven: men kan reeds op

grond van het eerste lid worden gestraft voordat de rechtspersoon wordt verboden verklaard en
ontbonden; MvA, bijl. hand. II, 1982-1983,17 476, nr. 5, par. 58.
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I, waaronder art. 20, niet gelden voor publiekrechtelijke rechtspersonen. Ook kerkge-_
nootschappen  en hun zelfstandige onderdplen-en lie-hame-9-waarin zii  zi verenigd

.*.. J-   .-a'-1*..

k.1·1Bnen.niet w(iFtlEli-98-8-Bden.verklaard en ontbonden. Hoewel bij laatstgenoemde

categorie zeer weI denkbaar is dat door een genootschap ofonderdeel wordt gehandeld
in strijd met de openbare orde, is door de wetgever de mogelijkheid van verbodenver-
klaring en ontbinding door de civiele rechter uitgesloten (zie art. 2, lid 2 Boek 2
BW).8 Dit levert echter geen vrijbrief op voor 'sekten' die er dubieuze praktijken
op na houden en die zich er op beroepen een (zelfstandig onderdeel van een) kerkge-
nootschap te vormen. Ter adstructie kan worden gewezen op het arrest van het Hof
Den Haag van 13 december 1984 (zie HR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173). Door de
' Kloosterorde der Zusters  van Sint Walburga'  werd  in kort geding gevorderd  dat  de
politie zich in de toekomst verder zou onthouden van regelmatig routinematig onder-
zoek in het klooster. Naar het oordeel van het Hof kon Sint Walburga niet worden
aangemerkt als een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap (Kerk van Satan),
nu de aard van haar activiteiten, die zich niet van die van een gewone sexclub onder-
scheidden, niets met godsdienst van doen had:

Omdat in art. 20 Boek 2 BW uitsluitend wordt gesproken van rechtspersonen, kunnen
samenwerkingsvormen die in het civielrecht geen rechtspersoonlijkheid bezitten
(bijvoorbeeld de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, maar ook (politieke)
actiegroepen die niet als rechtseenheid kunnen worden aangemerkt), niet door de rech-
ter worden verboden verklaard en ontbonden'o. Het tweede lid van art. 140 Sr is

8     In het parlement zijn hierover uitgebreide discussies gevoerd. Omdat de verhouding tussen Kerk en
Staat een 'bijzonder gevoelige materie' is, werd bij de vaststelling van Bock 2 in art. 2.1.10d (art.
18, lid 2 oud BW) uitdrukkelijk bepaald dat de regelingen omtrent de verboden rechtspersoon niet
vantoepassingzijnopkerkgenootschappenenz.ZiemetnamedeopmerkingenvanMinisterSamkalden
tijdens de behandeling van hetontwerp-art. 2.1.2 BW in de Tweede Kamer; C.J. van Zeben, Parlemen-
taire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Rechtspersonen, Deventer-Antwerpen,
p.  89 e.v. Zie voor de hierover gevoerde discussies tijdens de behandelingvan de Invoeringswet Boek
2: Van Zeben/Du Pon, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Invocringswet
Boek 2, Rechtspersonen, a.w.,  p.  1116 e.v. In verband met de invoering van de Boeken 3,5 en 6 NBW
in  1992  zijn ook wijzigingen aangebracht in  Boek 2.  De  in  art. 18 opgenomen regeling werd  in het
tweede lid van art. 2 ondergebracht. Met uitzondering van art. 5 gelden de artikelen van Titel  1 niet
voor kerkgenootschappen. Wei kunnen de daarvoor in aanmerking komende bepalingen van overeen-
komstige toepassing zijn (b.v. art. 13 e.v.). Vgl. J.M.M. Maeijer en J.A.W. Schreurs, Parlementaire
geschiedenis rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Alphen aan den Rijn 1991, p. 19-20.

9      Zie voor een bespreking van het arrest van het Hof Den Haag: F.T. Oldenhuis, Kerkgenootschappen
en zelfstandige onderdelen, WPNR 5865, p. 155 e.v. Zie ook T.A.M. Witteveen, Overheid en nieuwe
religieuze bewegingen, (bijl. hand Il, 1983-1984, 16 635, nr. 4), p. 254-255: 'De mening van de
beweging over haar eigen karakter vormt een indicatie voor de rechter, die gehouden om tot een
zelfstandig oordeel te komen soms niet zal kunnen ontkomen aan een interpretatie van de hem ter
beschikkingstaande gegevens overde geloofsopvattingenvan debeweging. Dezemening van de bewe-
ging zal echter nooit bepalend kunnen zijn voor het rechterlijke oordeel (...)'

10    Aanvankelijk werdin art. 2.1.1Od BW bepaald dat de regelingen omtrent de verboden rechtspersoon
van overeenkomstige toepassing zouden zijn op samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid,
zoals de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en de rederij. Blijkens het Voorlopig Verslag van
de Vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer vroeg men zich af hoe cen niet-rechtspersoon
kan worden ontbonden indien van geen enkele juridische binding sprake is De Minister stelde dat
toepassing van de regelingen omtrent de verbodenverklaring bij samenwerkingsvormen zonder
rechtspersoonlijkheid in veel gevallen niet goed denkbaar is. De bepaling werd ingetrokken omdat
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derhalve op dergelijke organisaties niet van toepassing. De bepaling wordt hierdoor
in zijn toepassingsmogelijkheden enigszins ingeperkt. Tijdens de behandeling van het
wetsontwerp is hier herhaalde malen op gewezen en is voorgesteld het tweede lid van
art. 140 Sr uit te breiden tot organisaties zonder rechtspersoonlijkheid." De Minister
hield echter vast aan de koppeling met de civielrechtelijke rechtspersoonlijkheid. De
bedoeling van het nieuw voorgestelde tweede lid van art. 140 Sr is de strafbaarstelling
van het voortzetten van de werkzaamheden van een door de rechter op grond van art.
15 oud Boek 2 BW verboden verklaarde rechtspersoon. Misdadigersbendes zouden
via het eerste lid van art. 140 Sr aangepakt kunnen worden. Ter geruststelling merkte
de Minister op dat een duurzame organisatie in het Nederlands recht al gauw als
rechtspersoon wordt aangemerkt. Echter: 'De los aan elkaar hangende groepen zonder
taakverdeling en zonder regeling van de opvolging van wie een taak vervult, komen

• , 12daarvoor niet in aanmerking Inderdaad zullen veel samenwerkingsvormen als
vereniging/rechtspersoon aangemerkt kunnen worden.'3 Toch kan in enkele gevallen
het aantonen dat het samenwerkingsverband een vereniging vormt, voor het Openbaar
Ministerie problematisch zijn:4 Te denken valt daarbij aan actiegroepen die hun ge-
structureerd karakter zoveel mogelijk aan de buitenwereld trachten te onttrekken (de
Minister zelf noemde  in dit kader als voorbeeld 'Onkruit'  en het 'Dierenbevrijding-
sfront'),ofpolitiekegroeperingendiegeenrechtspersoonlijkheidbezitten(bijvoorbeeld
fascistische organisaties die (nog) niet het karakter van een vereniging hebben

aangenomen of die al eerder zijn verboden verklaard en ontbonden).IS Ook buiten-
landse rechtspersonen die in Nederland actief zijn en waarvan de 'Nederlandse tak'
nog geen afzonderlijke rechtspersoon vormt, vallen buiten het bereik van art. 20 Boek
2 BW en daarmee buiten het tweede lid van art.  140 Sr, ook indien zij door de buiten-
landse rechter zijn verboden verklaard (zie par. 5.8).
Om nu dergelijke problemen van civielrechtelijke aard - rechtspersoon of niet -
buiten de - strafrechtelijke - deur te houden verdient naar mijn mening het voorstel
van Eskes om organisaties zonder rechtspersoonlijkheid verboden te verklaren
(ontbinding van dergelijke organisaties heeft weinig zin) navolging.16 In dat geval
zou in het tweede lid van art.  140 Sr strafbaar moeten worden gesteld de deelneming
aan de voortzetting van de werkzaamheid van een bij onherroepelijke rechterlijke
beslissing verboden verklaarde ort:anisatie.'7 Strafrechtelijk optreden tegen het
voortduren van met de openbare orde strijdige werkzaamheden indien rechtspersoon-

een - incidentele - regeling aangaande niet-rechtspersonen bij de invoering van Boek 2 minder juist
werd geacht. Van Zeben/Du Pon, Invoeringswet Boek 2; Rechtspersonen, a.w., p. 1116 e.v.

11 Voorlopig Verslag en Eindverslag van de Vaste Commissie voor Justitie, II, 1982-1983,17 476, nr.
4, p. 6, p. 8, p. 22, resp. nr. 9, p. 5; amendement II van het Tweede-Kamerlid Schutte, nr. 14.

12  MvA, bijl. hand. II, 1982-1983, 17 476, nr. 5, par. 33. Zie ook de Nota naar aanleiding van het
Eindverslag, nr. 12, p. 5 en de antwoorden van de Minister tijdens de Uitgebreide Commissieverga-
dering van de Vaste Commissie voor Justitie,  UCV  1, 22 september  1986,  p.  22.

13 V#. Dommering, Kraken in vereniging,  TVVS   1984,  p   93  e.v.
14 Zie Eskes, Repressie van 4olitieke bewegingen in Nederland, a.w., p. 489
15  Zie o.a. Elzinga, De verboden rechtspersoon, NJB 1982, p 922.
16 Eskes, Reparatie verbods- en ontbindingsregime rechtspersonen, TvO 1984, p. 295 e.v. en van dezelfde

schrijver: Leemten  in het wetsontwerp verboden rechtspersonen. Argeloze wetgeving?,  NJB  1985,
p. 322-323; Repressie van politieke bewegingen in Nederland, a.w., p. 490.

17 Eskes, Leemten in het wetsontwerp verboden rechtspersonen. Argelozewetgeving?, NJB 1985, p. 322-
323.
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lijkheid niet kan worden vastgesteld is dan mogelijk. Daardoor wordt meer recht
gedaan aan detalloze verschijningsvormen waarin samenwerkingsverbanden zich feite-
lijk kunnen mani festeren; de mogelijkheid van strafrechtelijk optreden is dan niet meer
afhankelijk van de opvattingen in het civiele recht aangaande rechtspersoonlijkheid.
Wel dient sprake te zijn van een organisatie: het samenwerkingsverband moet vol-
doende eenheid en structuur bezitten. Een verbodenverklaring van een los verband
van personen heeft immers weinig zin.

5.3     Verbodenverklaring en ontbinding bij onherroepelijke rechterlijke
beslissing

Op grond van het eerstt 1jd van art. 20 Boek 2 BW.word-ts*11.rshtspersrn waarvan
dE Waizaiiinheidiii strijd is met de_openbare orde, door de Rechtbank op voidefing

-ve-heloinbaairMinisterie verboddiiWrkliaot„ ri oniboni i, QAI6**Eailk.keeft
geen discretionaire bevoegdheid,  zij is daartoe verElicht.18  Deprocedurc_iI-geregeld
in de  artt.  4298 e.v.  en  art.  998  Rv.  Voor strafbaarheid.op.gtond·,van-Art.  140_181 2
Sr dient sprake te zijn van een onherroepel(ike rechterlijke besli ing,_kt verboden
karakter van de rechtspersoon is dan niet meer aanvechtbaar zodat voor al diegenen
die de werkzaainheden van de bewuste rechtspersoon voortzet en,-diif321i]k is dat zij
te maken hebben met een verboden verklaarde en ontbonden rechtspeTsoon. Deelne-
ming voordat de rechterlijke uitspraak onherroepelijk wordt, valt dus niet onder het
bereik van art. 140 lid 2 Sr.
pe verbodenverklaring en de ontbinding hebben voor de strafrechtereen bindend
karakter; naar het verboden karakter van de rechtspersoon hoeft niet nogmaals een
onderzoek te worden ingesteld. De vordering tot verbodenverkl ing en ontbinding
kan alleen worden ingediend door het Openbaar Ministerie; partiku eren/dtid#rtoe
derhalve niet bevoegd.

5.4 Verbodsgrond: werkzaamheid in strijd met de openbare orde

In art. 20 Boek 2 BW wordt uitsluitend gesproken van strijd met-dQ„Openbare orde.
'  In 1988 is strijd met de goede zeden als verbodsgrond geschrapt. Daarmee werd geen

inhoudelijke wijziging beoogd; de bedoeling was slechts de verbodsgrond te laten
aansluiten bij art. 8 GW (het recht tot vereniging kan worden beperkt in het belang
van de openbare orde) en te voorkomen dat 'strijd met de goede zeden' niet zou
worden uitgelegd als 'immoreel', maar, veel ruimer, als 'onfatsoenlijk'.1,
De verbodsgrond 'strijd met de openbare orde' dient restrictief te worden uitge-lgd
omdat daarmee grondrechten als vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting
zijn gemoeid. De Mjnister aanvaardde als strijdig met de openbare orde dan ook
slechts 'handelingen die inbreuk maken op de algemeen aanvaarde gfoiidvesten van
ons rechtsstelsel', die 'eenaantastinginhouden van de als wezenlijk ervaren beginselen
van ons rechtsstelsel die, indien op grote schaal toegepast, ontwrichtend zou-Blijken

18  MvT, bijl. hand. 11, 1981-1982,17 476, nr. 3, par. 3.
19  MvA, bijl. hand. II, 1982-1983,17 476, nr. 5, par. 10, par. 75.
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vopr de samenleving'.20 Als voorbeeld werden niet alleen rassendiscriminatie en
andere vormen van discriminatie genoemd, maar ook o.a. gebruik van geweld of
bedreiging daarmee tegen het openbaar gezag of tegen degenen met wier opvattingen
men het oneens is, het weerstreven van onherroepelijke rechterlijke uitspraken21,
onrechtmatige benadeling van anderen als middel om het bestaan van de rechtspersoon
te rekken en het stelselmatig niet afdragen van premies.22 Met name in de bestrijding
van frauderende rechtspersonen zag de Minister de 'hoofdmoot' van art. 20 Boek 2
BW.23

Alleen indien de werlczaamheid van de rechtspersoon in strijd ismet de openbare orde,
AIi verbodoilycrklaring en ontbinding plaats. Het gaat hier niet om incidentele, 'niet-
3ZmI1tomatische' werkzaamheden van derechtspersoon, maar om eenzekerestelselma-
tigllpid; de uitoefening van werkzaamheden in strijd met de openbare orde moet een
/mciureel karakter hebben.24.Is uitsluitend het doel van de rechtspersoon  (dus  niet
haar werkzaamheid, want dan is het eerste lid van art. 20 BW van toepassing) stril4iB
met de openbare orde, dan vindt geen verbodenverklaring plaais: de rechtspersoon
kan dan alleen worden ontbonden. Wel kan de Rechtbank de rechtspersoon in de
gelegenheid stell(ii hair doel alsnog zodanig te wijzigen dat dit niet meer in strijd
is met de openbare orde (art. 20 lid 2 BW). De term 'doel' zal beperkt moeten worden
opgevat in de zin van het einddoel, indien er statuten zijn het statutaire doel van de
rechtspersoon.25 Het verschil tussen 'doel' en 'werkzaamheid' is hier echter niet altijd
even duidelijk. Zal bijvoorbeeld het formuleren van de middelen waarmee de rechts-
persoon haar doel wenst te bereiken (dus nog niet het aanwenden van die middelen
zelf), nog onder de doelomschrijving vallen26 of gaat het daarbij al om een werk-
zaamheid? De aan het eind van de vorige eeuw door de Sociaal-Democratische Bond
tijdens het 'Zwolsche Congres' geformuleerde beginselverklaring is daarvan een
voorbeeld. Ook bij de

' informele' vereniging waarbij een duidelijk kenbare, statutaire
doelomschrijving ontbreekt, zal het verschil tussen doel en werkzaamheid niet steeds
duidelijk aanwijsbaar zijn.

20    MvA, bijl. hand. 11, 1982-1983,17476, nr. 5, par. 8. Verscheidene politieke partijen hadden namelijk
de vrees geuit dat verbodenverklaring van politieke partijen/rechtspersonen de vrijheid van partij-
vorming en de vrijheid van meningsuiting teveel zou kunnen belemmeren. De Minister stelde de
kamerleden gerust door te benadrukken dat de verbodsgrond 'openbare orde' restrictiefmoest worden
opgevat; vgl. Voorlopig Verslag, bijl. hand. II, 1982-1983,17 476, nr. 4, MvA, bill. hand. Ii, 1982-
1983, 17 476, nr. 5, par. 8 e.v.

21    De Minister bedoelde hiermee de opzettelijke ongehoorzaamheid en het aanzetten daartoc; Nota naar
aanleiding van het Eindverslag, bijl. hand. 11,17 476, nr. 12, par. 2.

22 Zie overdeze voorbeelden o.a. Boot, Wetsontwerp oververboden rechtspersonen gewijzigd, NJB 1985,
p. 320-321.

23    Nota naar aanleiding van het Eindverslag, bijl. hand. Il, 17476, nr. 12, par. 6. Zieook deantwoorden
van de Minister tijdens de Uitgebreide Commissievergadering van de Vaste Commissie voor Justitie,
p. 25,33. Ten aanzien van frauderende rechtspersonen bepleitte de Ministerzelfseen minder stringente
toetsing aan de verbodsgrond.

24    MvA, bijl. hand. 11, 1982-1983,17 476, nr. 5, par. 31; Nota naar aankiding van het Eindverslag, bijl.
hand. II, 17 476, nr. 12, par. 13.

25   Nota naar aanleiding van het Eindverslag, bijl. hand. II, 17 476, nr. 12, par. 46. Zie ook MvA, bijl.
hand. II, 1982-1983, 17 476, nr. 5, par. 31.

26  Vgl. P. van Schilfgaarde, Titel 1. Aigemene bepalingen, art. 15, aant. 6 in: C.A. Boukema c.s.,
Rechtspersonen, Deventer.
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Qmdat bij een rechtspersoon met een met de openbare orde strijdig doel slechts

ontbinding kan plaatsvinden en geen verbodenverklaring, is art. 140 lid 2 Sr niet van
toepassing.27 Zou bijvoorbeeld een rechtspersoon nalaten haar doel te wijzigen in
een toelaatbaar doel, dan zijn degenen die de werkzaamheden van de inmiddels
ontbonden rechtspersoon voortzetten, indien die werkzaamheden vervolgens, na de
ontbinding, wel in strijd zouden zijn met de openbare orde (het gaat hier uiteraard
niet om de voortzetting van werkzaamheden die met de openbare orde strijdig zijn;
in dat geval zou namelijk het eerste lid van art. 20 BW van toepassing zijn geweest),
niet strafbaar op grond van het tweede lid van art. 140 Sr.

5.5 Strafbare deelneming

Evenals in het eerste lid van art. 140 Sr bestaat ook in het tweede. lid_de..strafbare
Bef raging uit   'dfelneming'. In hoofdstuk   3.4 is reeds uiteengezet dat eerst   bij   de

wetswijziging van 1939 meer inhoudelijk op dezeterm is ingegaan. Deelneming diende
ruim te worden opgevat. Als voorbeelden werden indertijd genoemd: lidmaatschap,

donateurschap, het maken van propaganda, het optreden als spreker tijdens vergaderin-
gen. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp dat leidde tot de wetswijziging van
1988 is de vraag naar de inhoudelijke betekenis van het woord deelneming wederom
aan de orde gesteld. Dient onder deelneming te worden verstaan lidmaatschap sec of
enkel het actief lid zijn, donateurschap, het bezoeken van vergaderingen,28 Voleens
de Minister gaat h-gt bij_deelneming om een rechtstreekse betrokkenheid.bijde organi-
satie, om het leveren van een actieve bijdrage; het enkel bijwonen van yergaderingen
is daaGRe.niet voldoende.29

feneinde de puur passieve 'deelneming' uit te sluiten, zou naar mijn mening aanslui-

ting gezocht kunnen worden bij het door de Hoge Raad in de Marienburchtzaak gege-
ven criterium: voor strafbaarheid zal aangetoond moeten worden dat de deelnemer
een aandeel heeft gehad in de voortzetting van de werkzaamheid van de verbo-
denverklaarde en ontbonden rechtspersoon. De opmerking van de Minister dat'meteen
strafbaar' is degene die zich, wetende van de verbodenverklaring, daarna als lid aan-
meldt, daarmee beogend het zijne bij te dragen aan de voortzetting van de werkzaam-
heid van de rechtspersoon'O, gaat mijns inziens dan ook te ver: met het enkel zich als
lid aanmelden wordt (nog) geen actieve bijdrage geleverd aan die voortzetting: er is
geen sprake van 'een aandeel hebben in' de voortzetting van de werkzaamheid.

Heewelfit  611  het _tweedo  lid niet expliciet  als  eis is geformuleerd,-moet-naar miin
mening de- dtelnemer opzettelgk ziln bijdrage hebben geleverd XEM,df-mortzetting
van de werkzaamheid  van de verboden verklaarde en ontbanden.rechtspersoon.   -
Voorwaardelijk opzet kan daartoe voldoende zijn.

27    Zie de opmerkingen van de Minister tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer,
15 maart 1988, p. 597.

28 Voorlopig Verslag, bijl. hand. Il, 1982-1983, 17 476, nr. 4, p. 4, p. 9, p. 20.

29  MvA, bijl. hand. II, 1982-1983,17 476, nr. 5, par. 21, par. 44, par. 70.
30  MvA, bijl. hand. ll, 1982-1983, 17 476, nr. 5, par. 32.
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Moorstr 13=heid is tevens vereist 4at het opzet van de deelnemfLis.g richt op het
feit dat de IRchtspeiwoon-door de rechter is verboden verklaarden.onthondin.  Bij het
tweede lid van art. 140 Sr gaat het immers om de strafbaarstelling van het opzettelijk
schenden  van  een  door de rechter uitgesproken verbodenverklaring '.  Ook  hier  kan
voorwaardelijk opzet voldoende zijn.

32

De deelneming moet betrekking hebben op de voortzetting van de werkzaamheid van
-£1 Ieihtjp.eISQQII, Volgens de Minister moet hierbij worden gedacht aan de voortzetting
van de met de openbare orde strijdige werkzaamheden: 'Wanneer een verboden

groepering voortgaat op een wijze die niet strijdig is met de openbare orde, zie ik geen
reden om artikel 140, tweede lid toe te passen. Als alleen de politieke werkzaamheid
wordt voortgezet en niet bij voorbeeld de discriminatie, dan wordt daarmee de
werkzaamheid geoorloofd, want er is dan geen voortzetting meer van de ongeoorloofde
werkzaamheid', aldus de Minister.11 Naar mijn mening dient de voortzetting strafbaar
te zijn, ongeacht de aard van de werkzaamheid.  Dit ligt op zichzelf al besloten in de
rechterlijke beslissing tot verbodenverklaring en ontbinding: gezien het met de
openbare orde strijdige karakter van de werkzaamheden mag de rechtspersoon niet
meer blijven voortbestaan. Is door de rechter bijvoorbeeld een racistische groepering
verboden verklaard en ontbonden, dan dient die groepering op geen enkele wijze te
blijven voortbestaan. Door Eskes wordt dan ook terecht opgemerkt dat, wanneer 'de
dreiging en de mogelijkheid van toepassing van de strafbepaling op voorhand wordt
geminimaliseerd, (...) daarmee het verbodsregime in zijn totaliteit in ernstige mate
(wordt) ontkracht'.14

Lang niet altijd zal duidelijk zijn wanneer van een voortzetting sprake is. Zo kunnen
de leden van de rechtspersoon bijvoorbeeld een geheel andere naam en/ofrechtsvorm
aannemen waardoor het lijkt dat een geheel nieuwe rechtspersoon is ontstaan, doch
feitelijk hun met de openbare orde strijdige activiteiten voortzetten. Voor dergelijke
gevallen kan aansluiting worden gezocht bij het voor art. 51 Sr ontwikkelde criterium
van de 'maatschappelijke realiteit'. Als voorbeeld kan worden gewezen op HR 28
oktober 1980, NJ 1981, 123 m.nt. ThWvV. Na het plegen van de telastegelegde feiten

31   MvA, bijl. hand. II, 1982-1983, 17 476, nr. 5, par. 81. Zie ook par. 24. Het door Van Schilfgaarde
(WPNR 5633, p. 740) geopperde voorstel de opzet-eis te formaliseren door het Openbaar Ministerie
te verplichten in de pers mededeling te doen van de vordering tot verbodenverklaring werd door de
Minister niet gevolgd: bij rechtspersonen met enige bekendheid kan het verloop van de procedure via
de media worden gevolgd, bij rechtspersonen met slechts enkele deelnemers houdt men elkaar op de
hoogte, aldus de Minister.

32    Hierin ligt een verschil met de door de Hoge Raad in het arrest van  11 januari  1909,  W 8797 m.nt.
DS geformuleerde opvatting inzake het opzetvereiste bij art. 140 lid 2 Sr. In dit arrest werd namelijk

beslist dat 'deelneming aan een vereniging' weliswaar in zich sluit dat men het doel van de vereniging
kende, maar dat voor strafbaarheid van de deelnemer niet nodig is dat hij ook wist dat dit doel een
verboden doel was. Opzet op het verboden karakter van het overigens wei bekende doel van de

vereniging was dus niet vereist. Het huidige tweede lid heeft echter een andere strekking: strafbaar
is niet meer het deelnemen aan een verboden rechtspersoon, maar de schending van ecn rechterlijke
verbodenverklaring, de 'minachting voor de rechterlijke beslissing'; de werkzaamheden van de
verbodenverklaarde en ontbonden rechtspersoon mogen nietmeer worden voortgezet. Bij de deelnemer
dient dan ook sprake te zijn van opzet, gericht op de verbodenverklaring en ontbinding door de rechter.

33   Hand. I, 15 maart 1988,17 476, p. 599.
34  Repressie van politieke bewegingen in Nederland, a.w., p. 557.
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werd de BV Atlantic Aardolieproducten Maatschappij omgezet in een holding, de BV
Atlantic Horizon. Vervolgens werd een nieuwe dochtermaatschappij opgericht, de
werkmaatschappij, met de naam van eerstgenoemde BV. Deze dochtermaatschappij
- A.A.M. BV - werd uiteindelijk gedagvaard. De vraag was ofhier een andere BV
werd gedagvaarddan de verdachte-BV. De Rechtbank oordeeldedat demaatschappelij-
ke realiteit beslissend is en dat de vervolging terecht was ingesteld tegen de dochter-
maatschappij. Het bedrijfwerd namelijk nog steeds uitgeoefend door A.A.M. BV met
dezelfde directeur.15 Deze beslissing hield in cassatie stand. Indien de activiteiten
van een verboden verklaarde en ontbonden rechtspersoon feitelijk worden voortgezet,
is het voor het tweede lid van art. 140 Sr derhalve niet van belang onder welke naam
of rechtsvorm de deelnemers na de verbodenverklaring en ontbinding optreden: de
maatschappelijke realiteit prevaleert.

36

Desondanks zal het in vele gevallen niet duidelijk zijn of feitelijk van een voortzetting
sprake is. Indien bijvoorbeeldeenpolitiekegroepering wegensontoelaatbarepraktijken
wordt verboden verklaard en ontbonden, en nadien ontstaat formeel een nieuwe groe-
pering die overigens (vrijwel) geheel dezelfde activiteiten ontplooit, doch onder een
andere naam, met gedeeltelijk andere bestuurders doch een- vrijwel -niet gewijzigd
ledenbestand, is er dan sprake van een voortzetting van de activiteiten van de verboden
verklaarde en ontbonden organisatie? Welke criteria dienen daarvoor te worden aange-
legd? De deelnemers aan een verboden verklaarde rechtspersoon kunnen zich door
het oprichten van een nieuwe rechtspersoon met een andere naam en zetel, een ander
statutair doel, een nieuw bestuur, op relatief eenvoudige wijze trachten te onttrekken
aan de in art. 140, tweede lid Sr opgenomen strafbepaling. Dit roept de vraag op of
voor het tweede lid van art. 140 Sr wel een zelfstandige betekenis is weggelegd (zie
par. 5.9).

5.6 Samenloopproblemen

Ook bij de in het tweede lid van art. 140 Sr strafbaar gestellk,declneming 43 de
voortzetting van de werkmamheid van een verboden verklaarde en ontbonden
reibtspersiion kunnen zich samenloopproblemen voordoen indifn#dg.d locmings-
e«agfn-g bestbt uit- het plegen van of (in de zin van de artt. 47 ea. Sr) fleelnemen
awl.strafbare feiten. De deelneming in het tweede lid van art. 140 Sr veronderstelt
hetleveren van een bijdrage aande wedczaamheden van derechtspeTspon. In par. 5.5
is€etoogd voor de inhoudelijke invulling van het begrip aansluiting te zoeken bij het
door de Hoge Raad in het Marienburchtarrest geformuleerde deelnemingscriterium.
Voor deelneming is dan vereist dat de deelnemer een aandeel heeft gehad in de
voortzetting van de werkzaamheid van de verbodenverklaarde en ontbonden rechts-
persoon. Bijvoorbeeld: een racistische organisatie wordt wegens het herhaaldelijk
opzettelijk publiceren van voor bepaalde bevolkingsgroepen beledigende geschriften -
door de civiele rechter verbodenverklaard en ontbonden. De leden van de organisatie
zetten echter na het onherroepelijk worden van de rechterlijke beslissing de verboden

35  Rb. Rotterdam, 30 mei 1979, NJ 1979,407.
36   Vgl. het Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer, bijl. hand.

I, nr. 574 p. 6, MvA, bijl. hand. 1,17 476, nr. 57b, par. 5, par. 23.
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activiteiten voort. Bestaat het aandeel van de deelnemer uit het plegen van of in de
zin van de artt. 47 e.v. Sr deelnemen aan het misdrij f van art.  137c Sr, dan valt een
en dezelfde feitelijke gedraging onder twee verschillende delictsomschrijvingen: het
tweede lid van art. 140 Sr enerzijds en art. 137c Sr (jo. artt. 47 en 48 SO anderzijds.
Ook in dit geval rijst de vraag of het hier een eendaadse dan wei een meerdaadse

samenloop tussen beide strafbepalingen betreft.
In hoofdstuk 3.7 is gebleken dat voor de beantwoording van deze vraag met name
moet worden gelet op de strekking van de overtreden strafbepalingen en het specifieke
belang  dat  die- bepalinle.n eogen te beschermen. Het bijzondere karakter  van  het
tweekle lid van art. 140 Sr is gelegen in de strafbaarstelling van het negeren van een
fechterlijke beslissing; met de bepaling wordt immers beoogd de voortzetting van de
werkzaamheid van een door de rechter verboden verklaarde en ontbonden rechtsper-
soon te voorkomen. De strekking is derhalve gelegen in de bescherming van het belang
dat de rechterlijke uitspraak wordt nageleefd. In het voorbeeld zal er naar mijn mening
661 zodanig verschil zijn met de strekking van de overtreden strafbepaling - het
tegengaan van het in het openbaar discrimineren van bepaalde bevolkingsgroepen -
dat van meerdere feiten en derhalve van meerdaadse samenloop sprake is. Dat in casu
beide bepalingen zijn opgenomen in de Titel over misdrijven tegen de openbare orde
doet daar niet aan af. De uiteenlopende strekking van de overtreden strafbepalingen,
het verschillend belang dat die bepalingen beogen te beschermen, is, ook al is slechts
Un enkele materiele gedraging verricht, doorslaggevend.
Ook hier moet indien van gelijktijdigheid van gedragingen geen sprake is, toepassing
van art. 56 Sr niet uitgesloten worden geacht; deelneming in de zin van het tweede
lid van art.  140 Sr en het in het kader van die activiteiten plegen van een deIict zou,
al»kelilk van de omstandigheden van het geval, als een voortgezette handeling
aangemerkt kunnen worden.

Het voorgaande sluit de mogelijkheid van eendaadse samenloop met het gepleegde
delitt overigens niet uit. Zo is in de huidige redactie samenloop mogelijk tussen het
tweede en het eerste lid van art. 140 Sr. Indien de verbodenverklaring en ontbinding
een organisatie betreft die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft, kan de
voortzetting van de werkzaamheden van die rechtspersoon zowel onder het bereik van
het tweede als onder het bereik van het eerste lid van art. 140 Sr vallen. Wordt
bijvoorbeeld een 'fraude-BV' verboden verklaard en ontbonden, dan kan het voortzet-
ten van de activiteiten van die rechtspersoon onder beide strafbepalingen vallen.
Volgens de Minister is in dat geval sprake van eendaadse samenloop en vindt art. 55,
eerste lid Sr toepassing.37 Dit lijkt mij juist. Hoewel de bepalingen wel van rechtska-
rakter verschillen, blijkt de onderlinge relatie hier zeer hecht te zijn. Omdat een
rechtspersoon zich het plegen van misdrijven tot naaste doel heeft gesteld, handelt
zij in strijd met de openbare orde en kan deswege tot verbodenverklaring en ontbinding
worden overgegaan. Het achterliggend doel van art. 140, tweede lid Sr ligt in het
voorkomen dat de organisatie haar verboden activiteiten voortzet. Wordt na de
verbodenverklaring en ontbinding een deelnemingsgedraging verricht, dan kan die
gedraging zowel onder het tweede als onder het eerste lid van art.  140 Sr vallen. Met

37     Hand. 1,15 maart 1988,17476, p, 599, p. 605. Zie ookNoyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek
van Strafrecht, a.w., art. 140, aant, 9.
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het voortzetten van de werkzaamheid van de rechtspersoon wordt bewerkstelligd dat
die rechtspersoon haar misdadige activiteiten kan blijven uitoefenen en daarmee een
bedreiging blijft voor de rechtsorde. De relatie tussen het tweede en het eerste lid is
hier zo hecht, dat slechts 6dn strafbepaling van toepassing dient te zijn.

5.7    Ne bis in idem

De in hoofdstuk 3.8 opgeworpen vraag naar de betekenis van 'hetzelfde feit' in de
zin van art. 68 Sr laat zich evenzeer stellen ten aanzien van de deelneming aan de

voortzetting van de werkzaamheid van een door de rechter verboden verklaarde en
ontbonden rechtspersoon. Qok doarbij kan.zich het geval voordoell dat de dcielne-
mingsgedraging bestaat uit het plegen yan een bepaald strafbaar feit. Als voorbeeld
kan weer worden genomen deracistische organisatie die vanwegehaardiscriminerende
publicaties door de rechter wordt verboden verklaard en ontbonden. Ook na het
onherroepelijk worden van de uitspraak zet de organisatie haar verboden activiteiten
voort. A sluit zich daarbij aan en verspreidt ten behoeve van de organisatie een voor
bepaalde bevolkingsgroepen beledigend geschrift (art. 137e Sr). Een en dezelfde
feitelijke gedraging valt dan onder twee delictsomschrijvingen: art. 137e Sr en art.
140 lid 2 Sr: door voor de verspreiding zorg te dragen is A betrokken bij de voortzet-
ting van de werkzaamheden van de organisatie. Staat nu een eerdere vervolging op
grond van art. 137e Sr in de weg aan een nieuwe vervolging ter zake van art. 140
lid 2 Sr? Of, met andere woorden: levert dit hetzelfde feit op? (Zou A tevens op een
andere wijze betrokken zijn geweest bij de voortzetting van de verboden werkzaamhe-
den en zijn die activiteiten niet eerder afzonderlijk vervolgd, dan is van 'hetzelfde
feit' geen sprake. Het gaat dan immers niet meer om een identiek gebeuren. In dat
geval zal een nieuwe vervolging van A niet uitgesloten zijn).
In de voorgaande paragraaf is er op gewezen dat het tweede lid van art.  140 Sr een
geheel eigen strekking heeft: de zorg dat de rechterlijke uitspraak wordt nageleefd.
Ook al staan art. 137e en art. 140, tweede lid Sr in de Titel over misdrijven tegen
de openbare orde, van een gelijke strekking van beide strafbepalingen is zeker geen
sprake. Evenmin bestaat tussen de in de strafbepalingen opgenomen gedragingen

- 'deelneming' en 'verspreiden' - enige verwantschap. Bij een 'juridische toetsing'
zal, gezien de sterk uiteenlopende strekking van beide bepalingen, naar alle waar-
schijnlijkheid ook het verwijt niet gelijksoortig worden bevonden en een latere vervol-
ging niet uitgesloten zijn. Ook_in_dit geyaldient.cchter. Irelet_PR- de ratio van_art  68
§/r-hft<feitelij,ks...SRS..3fT,5 _aandaqlltle.krijgen,.A heeft deelgenomen  aan  de

voortzetting van de werKzaamheden van de rechtspersoon door het geschrift te

verspreiden. Hier is sprake van een feitelijke samenhang in handelen en in verwijt.
De deelnemingsgedraging wordt ingevuld, gerealiseerd door het plegen van een
bepaald delict, in casu art. 137e Sr. Mijns inziens behoort de strekking van art. 68
Sr in dit geval met zich mee te brengen dat niet andermaal mag worden vervolgd.
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5.8 Grensoverschrijdende aspecten bij art. 140, tweede lid Sr

Bij grensoverschrijdende aspecten bij art. 140 lid 2 Sr kan aan verschillende situaties
worden gedacht. Een buitenlandse rechtspersoon die aldaar werkzaamheden ontplooit
die in strijd zijn met de openbare orde, oefent haar werkzaamheden mede hier te lande
uit. De vraag rijst dan of een dergelijke rechtspersoon door de Nederlandse rechter
kan worden verboden verklaard en ontbonden en of de deelnemers aan de nadien
ontwikkelde voortzetting van de activiteiten van die rechtspersoon in Nederland kunnen
worden vervolgd op grond van art.  140 lid 2 Sr. Of heeft in dit opzicht het tweede
lid van art. 140 Sr een typisch 'nationaal element': gaat het daarbij uitsluitend om
Nederlandse rechtspersonen en om een beslissing van de Nederlandse rechter?

Een andere probleem is of, indien na een verbodenverklaring en ontbinding van een
Nederlandse rechtspersoon, de met de openbare orde strijdige activiteiten - mede -
in het buitenland worden voortgezet, de deelnemers aan die voortzetting in Nederland
kunnen worden vervolgd op grond van art. 140 lid 2 Sr.

De_siE' f arstellip-g in het tweede lid van art. 140 Sr is gericht tot de deelnemers aan
devggdzeltjng van de werkzaamheid van een rechtspersoon die verboden is verklaard
en deswege is ontbonden. Evenals in het eerste lid van art. 140 Sr staat ook hier de
1-eljie-ming als gedraging centraal. Vindt.de deeln ming aan de voortzettingvan de
tSrke.amli#id in Nederland plaats, dan heeft Nederland op grond van het territoria-
litei EgioELin_art 2_Sr-re,*tsmacht, ongeacht of de deelnemingsgedraging wordt
vemicht doof-een.Noderlander dan wel door een buitenlander. Indien bij de uitleg van
.-/--

-35!neming' aansluiting wordt gezocht bij de opvatting van de Hoge Raad over de
inhoud van het gelijkluidende begrip in het eerste lid van art. 140 Sr, dan vindt de
d neming- in Nederland plaats indien de deelnemer hier te lande een aandeel heeft

112-(381 wel ondersteunt) de voortzetting van de werkzaamheden van de rechtspersoon.
Via de leer van het instrument en - eventueel - van het gevolg kan de gedraging
in Nederland worden gesitueerd, ook al verricht de deelnemer zijn feitelijke handeling
in het buitenland. Heeft het door de deelnemer gebruikte middel hier te lande zijn
-werking gehad, treedt het geyolg hier in, dan heeft Nederland rechtsmacht. Vindt de
deelneming door een nalaten plaats, dan zal in het algemeen als locus delicti gelden
de plaats waar de deelnemer had behoren te handelen:8

Vervolgens rijst de vraag of de rechtspersoon de Nederlandse nationaliteit moet
bezitten. I-n tel qlling.tot het.s.erste lid vapA  140 Sr wmin van deelneming aan

-organisat trrdlsgpmken, ishettwejdelidbepedit tot dfelnemjng=-rechtsperso-
-nen...)945911-het Jlitsluitend gaat. om .rechtspersonen.naar..Qiviel .recht. Alleen bij
dergelijke samenwerkingsvormen kan de rechter immers een verbodenverklaring en
ontbinding uitspreken.
Gezien de relatie tussen het tweede lid van art. 140 Sr en art. 20 Boek 2 BW gaat
hetbii 'fechtspersoon'  in art.  140 Sr alleenomde.N<g lem#ereshtspersoon. Hoewel
Nederland ook de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, verenigingen

38  Zie ook hoofdstuk 4.3.
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en stichtingen erkenti', kan de Nederlandse rechter vooralsnog alleen de verbodenver-
klaringen ontbindinguitspreken vanNederlandserechtspersonen. Bij de wetswijziging
van 1988 merkte de Minister van Justitie uitdrukkelijk op  dat het tweede lid van  art.
140 Sr beoogt straf te stellen op de voortzetting van de werkzaamheden van een
verboden verklaarde organisatie. 'Dat kan, gelet op artikel 15 Boek 2 BW (nu: art.
20 Boek 2 BW; MdVL), slechts een Nederlandse rechtspersoon zijn geweest. (...)
Buitenlandse organisaties die hier te lande werkzaam zijn, kunnen rechtspersonen zijn,
in welk geval zij niet zijn onderworpen aan het Nederlandse recht voor wat ontbinding
betreft'.40
Toen in 1988 in het eerste lid de term 'rechtspersoon' werd vervangen door'organisa-
tie', lag het in de bedoeling van de wetgever deze bepaling uit te breiden tot zowel
de Nederlandse als de buitenlandse 'misdadigersbendes'.4' Hier doet zich derhalve
een belangrijk verschil voor tussen het eerste en het tweede lid van art. 140 Sr: waar
in het eerste lid de 'nationaliteit' van een organisatie niet ter zake doet, is dit voor
het tweede lid juist wel van belang: buitenlandse organisaties die in Nederland actief
zijn kunnen in het algemeen niet door de Nederlandse rechter worden verboden ver-
klaard en ontbonden, zodat het tweede lid, waar verbodenverklaring en ontbinding
constitutieve bestanddelen vormen, in dat geval niet van toepassing kan zijn. Het
tweede lid bevat derhalve wel een duidelijk 'nationaal element'.42 Bij de behandeling
van wetsvoorstel 17 476 sloot de Minister echter niet uit dat, indien een onderdeel
van een buitenlandse organisatie in Nederland werkzaam is en dit onderdeel op zichzel f
weer voldoet aan de vereisten van rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld doordat het als
een vereniging aangemerkt kan worden), verbodenverklaring en ontbinding op grond
van art. 20 Boek 2 BW mogelijk is: 'Buitenlandse organisaties die hier te lande
werkzaam zijn, kunnen rechtspersonen zijn, in welk geval zij niet zijn onderworpen
aan het Nederlandse recht voor wat ontbinding betreft. Als zij geen rechtspersonen

39     Verdrag van 's-Gravenhage  van  1  juni 1956 nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van
vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen, Trb.  1956,131.In art. Ivanhet Verdrag wordt
onder meer bepaald dat de rechtspersoonlijkheid die door een vennootschap, vereniging of stichting
is verkregen krachtens de wet van een verdragsluitende staat, van rechtswege in de andere verdragslui-
tende staten wordt erkend.

40  MvA, bijl. hand. II, 1982-1983, 17 476, nr. 5, p. 10. Ook door Van Schilfgaarde is bepleit de
verbodenverklaring te beperken tot de rechtspersoon naar Nederlands recht: 'Het betrekken van
buitenlandse organisaties bij de verbodenverklaring stuit op mocilijkheden, die men zich beter niet
op de hats kan halen'; Van Schilfgaarde, De verboden rechtspersoon, WPNR 5633, p 739.

41  MvA, bijl. hand. Il, 1982-1983,17 476, nr. 5, p 5.
42     Of een rechtspersoon is onderworpen aan het Nederlandse rechtspersonenrecht, wordt bepaald door

de regels uit het civiele recht; de regeling van de verbodenverklaring en de ontbinding is immers van

civielrechtelijke aard. In hun preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging wordt voor de beant-

woording van de vraag naar de nationaliteit van een rechtspersoon door Mok en Duk gewezen op het
bestaan van twee verschillende stelsels: de plaats waar de werkelijke zetel van de rechtspersoon is

gevestigd of de plaats waar de rechtspersoon is opgericht. lnNederland is gekozen voor laatstgenoemd
stelsel, ook weI het incorporatiestelsel genoemd; zie art. 1 van de Wet van 25 juli 1959, houdende
uitvoering van het verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde ven-
nootschappen, verenigingen en stichtingen, Stb. 256. In de zgn. 'Oberlagerungs'-theorie wordtgetracht
een compromis te vinden tussen beide opvattingen. Deze theorie gaater van uitdatbepaalde dwingend
voorgeschreven regels van het land waar de werkelijke zetel is gevestigd, bepalingen van het land
waar de rechtspersoon is opgericht opzij kunnen schuiven. Zie: P.W J. Coenen, De 'Oberlagerungs'-
theorie: een aanzet tot integratie van het vennootschapsrecht, NJB 1993, p 1272-1276. Zie ook het
advies van de Commissie Vennootschapsrecht, Stcrt. 1992, 227.
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zijn, is de nationaliteit moeilijk vast te stellen en door de groep moeilijk vast te
houden. De Nederlandse tak van de groep zal dan ook spoedig voldoen aan de
vereisten voor Nederlandse rechtspersoonlijkheid, zodat artikel 15 van Boek 2 BW
(nu:  art.  20;  MdVL) kan worden toegepast'.41
Indien problemen zouden rijzen met betrekking tot de vraag of ten aanzien van de
'Nederlandse tak' al dan niet van een vereniging kan worden gesproken, zou de eerder
bepleite afzonderlijke verbodenverklaring een oplossing kunnen bieden. Daarvoor is
weI vereist dat de Nederlandse tak zich heeft verdicht tot een organisatie. Overigens
kunnen de leden van de organisatie ook via art. 140, eerste lid Sr vervolgd worden,
indien de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.

In het voorgaande is reeds aangegeven dat op grond van art. 2 Sr Nederland rechts-
macht heeft, indien de deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid op
Nederlands grondgebied plaatsvindt. Na verbodenverklaring en ontbinding kan de
re£hgpersoon haar activiteiten echter ook - mede - in het buitenland voortzetten,
13}jvgorbeeld door het aidaar oprichten van een nieuwe rechtspersoon (mits dit als een
voortzetting van de 'oude' rechtspersoon kan worden beschouwd). Zou een dergelijke
activiteit vanuit Nederland worden voorbereid, met andere woorden: het aandeel in
* voort etting van de werkzaamheden vindt in Nederland plaats, dan kan, gezien art.

442 Sr, de gedraging hier te lande worden vervolgd.
-Viiiift-de deelneming aan de werkzaamheden van de verboden verklaarde en ontbonden

idEhispersoon echter in het buitenland plaats, dan is de Nederlandse strafwet op grond
ian.art 5 Sr alleen dan toepasselijk, indien de deelnemer een Nederlander is en het
feit in het land waar het is begaan een strafbaar feit oplevert. Hier kan zich een pro-
ble-drn voordoen. Het tweede lid van art. 140 Sr heeft het karakter van een strafbaar-

-itelling van het negeren van een rechterlijke beslissing. In dit geval moet warden
E Eli[ i-Eeitbeslissing van de Nederlandse rechter: de verboden verklaring en
Entbindiogzijn immers regelingenuithetNederlandse rechtspersonenrecht. Debuiten-
12593.etgeying»Rl in.x 1„gexallen. 1 lel de-eigen rechterlijke beslissingen  bescher-
mE-1/9ch niet de beslissingen van buitenlandse.r liters. Het gaat hier dan bij uitstek
gm de bescherming van nationale belangen. In datgeyAl 'Qxgl bet door een Nederlan-

43   MvA, bijl. hand. 11, 1982-1983, 17 476, nr. 5, p. 10. Overigens bestaat hier een belangrijk verschil
metde vervolging van een rechtspersoon op basis van het actiefpersonaliteitsbeginsel. Ervan uitgaande
dat art. 5 Sr niet alleen van toepassing is op natuurlijke personen, maar ook op rechtspersonen, dient
voor het stra»echt bij de beantwoording van de vraag of van een Nederlandse rechtspersoon sprake
is, juist uitgegaan te worden van de feitelijke situatic: de werkelijke zetel van de rechtspersoon is dan
bepalend Zie hierover met name A.L.J. van Strien, De rechtsmacht van Nederland ten aanzien van
rechtspersonen, in: J.L.M. Boek e.a., Grensoverschrijdend strafrechi Arnhem 1990, p. 78. Zie ook
Mok en Duk, Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten, preadvies
NJV  1980, p.  106-107, p.  131. De auteurs bepkitten in de wet een regeling op te nemen omtrent de
nationaliteit van een rechtspersoon: Nederlandse rechtspersonen zijn dan die rechtspersonen die in
Nederland zijn gevestigd. Zie ook Demeersseman, De autonomie van het materiele strafrecht, a.w.,
p. 53 e.v.

44 Dat dergelijke gedragingen weinig invlocd hebben op de Nederlandse rechtsorde hoeft hieraan niet
afte doen.  Vgl.  HR 14 september  1981, NJ  1982, 531 (toepassing van art. 3 Verordening toediening
van stoffen met oestrogene werking  1961 ten aanzien van een Belg die  in Nederland kalveren hield.
Hoge Raad: 'Ingevolge art. 2 Sr is op deze handelingen de Nederlandse Strahvet van toepassing. Het
in de toelichting op het middel gedane beroep op de geringe relatie tussen bedoelde handelingen en
de Nederlandse rechtsorde kan hieraan niet afdoen'.
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de _in het buitenland voortzetten van de activiteiten van een in Nederland-xerhoden
verklaarde en ontbonden rechtspersoon aldaar geen strafbaar feit op; van een wederke-
ri e  strafbaarstelfing  id  de  zin  van  art.   5  lid 1, aanhef en  sub  2  Sr  is -din pen
sRTake.45 Een onderlinge afstemming van strafbepalingen    in   die   zin   dat de straf-
bepalingen niet uitsluitend betrekking hebben op het negeren van beslissingen van de
nationale rechter is naar mijn mening wenselijk. Nu de openbare orde-problematiek
bij de regeling van de verbodenverklaring en ontbinding een sterk van de binnenlandse
rechtspolitiek afhankelijke aangelegenheid is- voorNederland zouhet daarbij moeten
handelen om een inbreuk op de 'algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechts-
stelsel' - zal dit niet eenvoudig zijn. Daarom zou een dergelijke uniformering
vooralsnog beperkt kunnen blijven tot specifieke probleemgebieden, bijvoorbeeld tot
organisaties die aanzetten tot discriminatie. In dergelijke gevallen zouden de staten
tot onderlinge afspraken kunnen komen omtrent uniformering van strafbepalingen die
zien op voortzetting van de werkzaamheden van een dergelijke organisatie, indien die
organisatie door de rechter uit een van die staten wordt verboden verklaard.

5.9 Handhaving gewenst?

De huidige strafbepaling houdt een duidelijke verbetering in ten opzichte van de bepa-
ling zoals die luidde v66r de wetswijziging van 1988: de strafbaarheid van de
deelnemer hangt niet meer af van de onzekere factor op welk moment de rechtspersoon
een verboden karakter heeft gekregen; het tijdstip waarop de rechterlijke beslissing
onherroepelijk wordt, is beslissend. Wel vertoont de strafbepaling in de huidige vorm
enkele kleine hiaten. Zo kan de bepaling niet worden toegepast bij organisaties zonder
rechtspersoonlijkheid en bij het uitoefenen van met de openbare orde strijdige
werkzaamheden indien de rechtspersoon wegens een ongeoorloofd dod uitsluitend
is ontbonden.
In de praktijk blijkt vooralsnog voor het tweede lid van 140 Sr geen rol van betekenis
te zijn weggelegd. Dit heeft verschillendeoorzaken. Een belangrijke oorzaak is gelegen
in het feit dat de verbodsgrond restrictief moet worden uitgelegd. Nog afgezien  van
de vraag of een verbod effectief zal zijn (de groepering kan haar activiteiten 'onder-
gronds' voortzetten), zal met name bij politieke partijen toetsing van de werkzaamhe-
den aan de verbodsgrond slechts met de grootste terughoudendheid dienen plaats te
vinden.46 Hier zijn immers democratische grondrechten als de vrijheid van vereniging
en de vrijheid van meningsuiting in het geding. Van 'strijd met de openbare orde'

45    Over de vraag of bij art. 5 Sr transformatieve interpretatie toelaatbaar is, bestaat geen duidelijkheid.
In hoofdstuk 4.4 is er op gewezen dat, indien een dergelijke interpretatie mogelijk zou moeten zijn,
dit wettelijk geregeld dient te worden.

46  Vgl. de opmerking van de Minister tijdens de Uitgebreide Commissievergadering van de Vaste
Commissie voor Justitie, bijl. hand. II, 17476, p. 33. Zie ook MvA, bijl. hand. Il, 1982-1983,17476,
nr  5, par  40 en nr  57b, par  1   Commentaar van het Nederlands Juristen Comitd voor de Mensen-
rechten bij het ontwerp van wet tot wijziging van enige bepalingen over verboden rechtspersonen,
in: Verboden rechtspersonen. Een verzameling publicaties, Lciden 1983, p  65 e.v. Voorts kan worden
gewezen op de afwijzing van cen verzoek van het LBR tot verbodenverklaring van de Centrum
Democraten; LBR bulletin  1994,  nrs.  3  en  4.  Zie  over deze problematiek ook:  Elzingg De politieke
partij en het constitutionele recht, a.w.
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zal eerst sprake zijn bij werkzaamheden 'waarvan de ongestoorde voortzetting en
navolging in een democratische rechtsstaat niet kunnen worden geduld op straffe van
ontwrichting'.47  Van een ruime toepassing  van het tweede  lid  van  art.   140  Sr  kan
dan uiteraard geen sprake zijn.
In het geval van frauderende rechtspersonen zou volgens de Minister op een minder
terughoudende wijze getoetst kunnen worden aan de verbodsgrond. Bij een stelselma-
tig, symptomatisch frauderen kan, indien de werkzaamheden van de bewuste rechts-
persoon van dien aard zijn dat er sprake is van strijd met de openbare orde, de
rechtspersoon worden verboden verklaarden ontbonden. In dergelijkeernstigegevallen
(het gaat hier immers niet om een incidenteel gepleegd misdrijf, maar om een struc-
tureel frauderen!) zal het Openbaar Ministerie daadkrachtig willen optreden door met
name tegen diegenen die de leiding hadden een strafrechtelijke vervolging in te stellen.
Een dergelijke vervolging kan plaatsvinden op grond van de algemene daderschapsre-
geling van art. 47 Sr (het plegen van of deelnemen aan bijvoorbeeld valsheid in
geschrift, oplichting, flessentrekkerij), op grond van art. 51 Sr (het opdracht- of
feitelijke leiding geven), maar ook op grond van het eerste lid van art. 140 Sr: van
de rechtspersoon karl immers worden gezegd dat zij het plegen van misdrijven tot
oogmerk had. Bij een succesvolle vervolging van de leidinggevers zelf bestaat dan
aan toepassing van het tweede lid van art. 140 Sr nog maar weinig behoefte! Om de
rechtspersoon zelf aan te pakken zou (naast de mogelijkheid tot een vervolging op
grond van  art.  51  SO het Openbaar Ministerie alsnog een vordering tot verbodenver-
klaring en ontbinding kunnen indienen.48 Worden dan na de verbodenverklaring en
ontbinding de activiteiten van de rechtspersoon door de deelnemers voortgezet, dan
kunnen deze activiteiten eveneens onder het bereik van het eerste lid van art. 140 Sr
vallen; het tweede lid van art. 140 Sr heeft dan geen zelfstandige betekenis.
Een vervolging op grond van het eerste lid van art. 140 Sr zal ook veelal de voorkeur
verdienen. In het voorgaande is er al op gewezen dat lang niet altijd eenvoudig is aan
te tonen dat de werkzaamheden van een verboden verklaarde en ontbonden rechtsper-
soon ook werkelijk worden voortgezet. De leden kunnen voor detoekomst een moeilijk
grijpbare, zich aan de openbaarheid onttrekkend samenwerkingsverband vormen, dan
weI door het oprichten van een compleet nieuwe rechtspersoon, het aannemen van
een andere naam, het formuleren van een andere doelomschrijving, het benoemen van
andere bestuurders (daarbij valt met name te denken aan de zogenaamde 'katvangers'
die als bliksemafleider fungeren voor de werkelijke leiders) eenfeitelijke voortzetting
van de werkzaamheden geheel aan het oog trachten te onttrekken. Om in dergelijke
gevallen (bewijs)problemen met betrekking tot de voortzetting van de werkzaamheid
te voorkomen, ligt een vervolging op grond van het eerste lid van art. 140 Sr meer
voor de hand (mits natuurlijk aan de eis van een 'criminele organisatie' is voldaan):
het aantonen dat - kort gezegd - een bijdrage is geleverd in de verwezenlijking van
het oogmerk is dan voldoende; van een voortzetting van de werkzaamheid hoeft geen
sprake te zijn.

47  MvA, bijl. hand. I, 17 476, par. 14
48 Zie hierover Van Slobbe en Luppes, Ontbinding van Rechtspersonen, besproken door: R. van der

Leeden, Ontbinding criminele rechtspersonen, APB 1994, p. 20 e.v.
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Het voorgaande roept de vraag op of, gezien de geringe praktische betekenis, het
tweede lid van art. 140 Sr gehandhaafd dient te blijven. Naar mijn mening dient deze
vraag bevestigend te worden beantwoord. De verbodenverklaring en ontbinding van
rechtspersonen kan als zodanig een signaalfunctie hebben. Indien bijvoorbeeld de
activiteiten van een politieke groepering voor een belangrijk deel bestaan uit het
ontplooien van racistische werkzaamheden, wordtmeteenrechterlijke verbodenverkla-
ring aangegeven dat de groepering op zodanige wijze in strijd handelt met de openbare
orde, dat haar daarmee ieder bestaansrecht dient te worden ontzegd. Het stellen van
een strafrechtelijke sanctie op de voortzetting van een dergelijke groepering vormt
dan een noodzakelijke 'stok achter de deur'.
Bovendien hoeft bij de voortzetting van de activiteiten van de rechtspersoon niet steeds
sprake te zijn van een gedraging welke gebracht kan worden onder een andere dan
de in art. 140 lid 2 Sr genoemde delictsomschrijving. Bij het creeren van strafbepa-
lingen zal de strafivetgever niet altijd tijdig kunnen inspelen op maatschappelijke
ontwikkelingen. Daardoor kan zich de situatie voordoen dat door een rechtspersoon
werkzaamheden worden verricht welke - nog - niet strafbaar zijn, doch ten aanzien
waarvan desondanks gesproken kan worden van strijd met de openbare orde. Door
een vordering tot verbodenverklaring en ontbinding in te dienen kan een rechterlijke
beslissing dienaangaande worden uitgelokt en kan, bij toewijzing van de vordering,
op grond van art. 140 lid 2 Sr strafrechtelijk worden opgetreden tegen diegenen die
de rechterlijke beslissing negeren.

49

Wel dient de bepaling als misdrij f tegen het openbaar gezag verplaatst te worden naar
Titel VIII van Boek 2. In art. 140 Sr hoort de strafbaarstelling naar mijn mening niet
thuis.

49   In hoofdstuk 8 wordt gepleit voor een beperking van het eerste lid van art. 140 Sr tot organisaties
die het plegen van mcer ernstige misdrijven beogen Organisaties die tot oogmerk hebben het plegen
van misdrijven waarop een gevangenisstraf is gesteld van minder dan vier jaar (zoals een aantal

bedrogsdelicten),dieneninhetalgemeen (metuitzonderingvanenkelemetnamegenoemdemisdrijven)
niet onder het bereik van art.  140 lid  1  Sr te vallen. Voor toepassing van het tweede lid van art.  140
Sr bestaat dan wellicht meer ruimte.
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Hoofdstuk 6

Bijzondere kenmerken van het eerste lid van art.
140 Sr nader bekeken

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de betekenis van de delictsbestanddelen van art. 140
lid 1  Sr. Gebleken is dat van een 0-EgRisatic kan. worden .gesproken indien het
samenwerkingsverband tussen de deelnemers een gestructureerd karakter heeft, dat
wi7-ze- gen dat er van een afzonderlijke eenheid sprake dient te zijn, een eenheid met
eigen·regels en een gemeenschappelijke doelstelling. Dit samenwerkingsverband dient

TiECF.6*en van meerdere misdrijven tot oogmerk te hebben. In de opvatting van de
Hop Raad hoeft het daarbij niet te gaan om de voornaamste bestaansgrond van de
organisatie en is mogelijk zelfs de plaats die de beoogde misdrijven bij het streven
en-de-Wefkzaamheden van de organisatie innemen, niet van belang. Vermoedelijk is
een iekete planning van, gestructureerdheid bij het plegen van misdrijven al voldoen-

-38. Daarbij hoeft de organisatie niet gedurende langere tijd het plegen van misdrijven
te beqgen, doch kan het oogmerk om gedurende enige tijd misdrijven te plegen al
VASaan. Gezien het Marien»IfhtarES« lijkt de Hoge Raad hier weinig eisen aan te
stellen: het hgeft.niette  an om 6en periQde van enkele maanden of zelfs enkele
 5 11;,fen tijdsbestek van ruim een week werd al voldoende geacht.

De_s»f a e.gedraging in art.  140 lid 1 Sr bestaat uit het deelnemen aan een dergelijke
organisatie. De deelnemer hoeft niet betrokken te zijn geweest bij de voorberciding
of Eilit@enng van een ofmeer bepaalde misdrijven; deelneming aan de verwezenlij-
Enig v4 het gognerk is voldoende. Anderzijds is enkel behoren tot een organisatie

niet-961*ende: de deelnemer moet een bijdrage hebben geleverd aan-de.realisering
van-de crimmele doelstelling yan de organisatie.  Van een dergelijke bijdrage kan
vog ZTEge Raad al sprake zijn indien de deelnemer gedragingen die rechtstte#ks
vaband houden met de verwezenlijking van het oogmerk ondersteunt en derhalve
R»hts indirect betrokken is bij de verwezenlijkjog van het oogmerk.

Gedurende de laatste jaren zijn van verschillende zijden voorstellen gedaan om de
bestanddelen van het eerste lid van art.  140 Sr op andere wijze te interpreteren of de
strafbepaling zelfs in zijn geheel te wijzigen. Deze voorstellen zijn vanuit geheel
verschillende opvattingen met betrekking tot het huidige eerste lid van art. 140 Sr
beargumenteerd. Enerzijds zou de bepaling een te ruim, te verstrekkend karakter
hebben en zijn doel, de strafrechtelijke aanpak van criminele organisaties, (ver) voorbij
schieten. De meest vergaande consequentie die daarbij getrokken kan worden is het
geheel schrappen van het artikel omdat het, gezien de huidige bewoording, een zo
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ruim bereik heeft, dat het daardoor in strijd komt met het legaliteitsbeginsel. Minder
vergaand zijn de voorstellen tot wetswijziging waarbij, door toevoeging van een of
meer bestanddelen, meer restricties worden ingebouwd, alsmede de voorstellen tot
een meer restrictieve interpretatie van de bestaande delictsbestanddelen.

Anderzijds bestaat de mening dat de bepaling, bestemd voor de aanpak van 'criminele
organisaties', daartoe gezien de ingebouwde beperkingenjuist onvoldoende mogelijk-
heden biedt. Ook hier kan aan verschillende oplossingen worden gedacht. De bewoor-

ding van de bepaling biedt op zichzelf genomen voldoende houvast; met een meer
extensieve interpretatie vaneen ofmeerdelictsbestanddelenkan worden volstaan. Doch
men kan ook de opvatting zijn toegedaan dat art. 140 Sr op wezenlijke onderdelen
tekortschiet en alleen een ingrijpende wetswijziging uitkomst kan bieden. Laatstge-
noemde opvatting heeft  in 1992 geleid  tot een ontwerp-wetsvoorstel met concept-
Memorie van Toelichting waarbij een ingrijpende wijziging van art. 140 Sr werd
voorgesteld. In het voorstel is duidelijk de opvatting naar voren gekomen dat het eerste
lid van art. 140 Sr in zijn huidige vorm niet zou voldoen en dat alleen middels
wetswijziging de bepaling tot een doelmatig instrument gemaakt zou kunnen worden
bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Hoewel het voorontwerp
inmiddels van de baan is', zijn de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten
illustratief voor deze opvatting.2
Alvorens in hoofdstuk 8 wordt overgegaan tot een inhoudelijke bespreking van

bovengenoemde voorstellen tot afschaffing of wijziging van de strafbepaling, c.q. tot
een restrictievere dan wel een meer extensieve interpretatie van de bestaande delictsbe-
standdelen, zal eerst het eigen, specifieke karakter van art. 140 Sr nader moeten
worden onderzocht. De bijzondere kenmerken van het eerste lid van art. 140 Sr
worden gevormd door het in hoofdstuk 3 genoemd voorbereidend en collectief aspect.
In dit hoofdstuk zullen deze kenmerken van art. 140 Sr nader worden bekeken. De

bijzondere aspecten komen het best tot hun recht indien zij worden bezien in relatie
tot andere strafbepalingen waarmee art. 140 Sr duidelijke raakvlakken heeft. Voor
wat het voorbereidend aspect betreft komen daarvoor in het bijzonder in aanmerking
strafbepalingen die specifiek betrekking hebben op gedragingen die plaatsvinden ter
voorbereiding van het plegen van delicten, te weten de samenspanning, art. 10a
Opiumwet en de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen. Voor het
collectief aspect zal worden gekeken naar de relatie tussen art.  140 Sr en strafbepalin-
gen die eveneens zijn toegespitst op het optreden in groepsverband: de strafrechtelijke
aansprakelijkheid bij groepsgeweld en de strafbaarstelling van opdracht- en feitelijke
leidinggevers bij strafbare feiten gepleegd door collectieven.
Door het eerste lid van art.  140 Sr te bezien in relatie tot deze bijzondere vormen van
strafbaarstelling, zal worden getracht een duidelijker beeld te krijgen van de bijzondere
aspecten van art. 140 Sr en daarmee een beter zicht op de mogelijkheden die de
strafbepaling biedt. De vraag die daarbij centraal zal staan is welke plaats het eerste
lid van art. 140 Sr inneemt binnen het stelsel van strafbepalingen. In hoofdstuk 8 zal
worden getracht om, met behulp van de in dit hoofdstuk verkregen resultaten, een

1 Nota naar aanleiding van het Eindverslag, bijl. hand. II, 1992-1993, 22 268, nr. 7, p. 2 e.v.

2        Bij de 33ste UCV, 7 maart  1994,23  047,  p. 32, heeft de Minister te kennen gegeven geen drastische

veranderingen in de zin te hebben, maar dat op basis van de jurisprudentie bekeken moet worden of
daarmee wordt beantwoord aan de 'bedoelingen van de wetgever'.
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antwoord te vinden op de vraag of de bepaling al dan niet in de huidige vorm dient
te worden gehandhaafd:

6.2 Het voorbereidend aspect van art. 140 Sr

6.2.1     Algemene  opmerkingen

ClulsIN-het ee.rste lid van art.  140 Sr ook van toepassing is op organisaties die reeds

tot Jd--Pkgep _ van misdrijven.ziin -overgegaan,    is de hepaling   niet   een    typisch
VEorbereidingsdelict4 in die zin dat daarin uitsluitend voorbereidingshandelingen
Worden strafbaar gesteld: Het eerste lid van art. 140 Sr heeft echter onmiskenbaar
--inede - een voorbereidend aspect. Strafbaar is immers iedere deelname aan de
Isy«enlijking van het misdadig oogmerk van de organisatie. Deze deelname kan
bestaan uit het verrichten van voorbereidende activiteiten, activiteiten gelegen in de
fase, voorafgaand aan het plegen van het delict. De strafbepaling van het eerste lid
van art. 140 Sr heeft derhalve niet alleen betrekking op die leden van de organisatie
die het criminele oogmerk van die organisatie verwezenlijken door zelf de beoogde
misdrijven te plegen of daaraan deel te nemen, maar ook op de leden die op zichzelf
nog geen strafbare feiten plegen, doch voorbereidingen treffen tot de verwezenlijking
van al dan niet reeds bepaalde misdrijven. In art.  140 Sr wordt immers in het algemeen
gesproken van deelneming aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot
00*merk heeft. Het beramen van misdrijven en het treffen van voorbereidingen kan
al'voldoende zijn, zoals bijvoorbeeld het maken van plannen tot het plegen van aansla-

gen  of tot ontvoering van belangrijke industrielen en/of politici, zelfs indien daarbij
nog niet vaststaat op welke doelen die aanslagen gericht zullen zijn, dan wel welke
personen waar en wanneer ontvoerd zullen worden. In de Memorie van Antwoord
bij het wetsvoorstel dat leidde tot de wetswijziging van 1988 werd door de Minister
de ruime strafbaarstelling in art. 140 Sr als volgt geformuleerd: 'De bepaling heeft
betrekking op voorbereidingshandelingen, bestaande uit het aangaan en in stand houden
van een duurzame samenwerking, gericht op het plegen van misdrijven'.6
Door de zeer ruime formulering van gedraging (deelneming) en doelstelling (oogmerk
.9!#Ssdrijven te plegen) heeft art. 140 Sr voor wat betreft de voorbereidingsfase dan
opkzoiver betrekking op gedragingen, direct gericht op de verwezenlijking van  een
coll£[55_bepaald misdrijf (bijvoorbeeld de aanschaf van het wapen waarmee een

3      Omdat het karakter van het tweede lid van art.  140 Sr - de strafbaarstelling van het negeren van een

rechterlijke uitspraak - dermate verschilt van dat van het eerste lid en van de strafbepalingen die in
dit hoofdstuk centraal zullen staan, blijft het tweede lid in het navolgende verder buiten beschouwing.

4 Door Remmelink worden onder voorbereidingsdelicten verstaan 'de door de wetgever geformuleerde
strafbare feiten, die kennelijk strafbaarstelling inhouden van gedragingen, die gericht zijn op de tot-
standkoming van een krenkingsdelict of een concreet gevaarsdelict, doch die niet voldoende dicht bij
ditgrondfeitstaanompogingdaartoete kunnenopleveren'; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding
tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w., p. 98.

5 Volgens Rutgers is op deze grond de kwalificatie van het eerste lid van art. 140 Sr als een voorberei-
dingsdelict dan ook 'niet geheel onproblematisch': de strafbaarstelling heeft immers niet uitsluitend
betrekking op voorbereidingshandelingen, maar ook op het plegen van of deelneming aan het plegen
van misdrijven; Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 139.

6   MvA, bijl. hand. II, 1984-1985,17 476, nr. 5, p. 8.
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bepaald persoon zal worden afgeperst),-gls op gedragingen dieniet direct·,zijn-toege-
spitst OR de verwezenlijking van een concreet misdrijf, goals yogrbereidind.eaaivitei-
ten waarmee wgdt napgaan Ofeen delict gepleegd zal worden (zoals het nagaan Of
afFerging Viin bepaalde personen mogelijk is). Ook dergelijke gedragingen strekken
immers tot de verwezenlijking van het misdadig oogmerk, zegs indien later van de
plannen wordt afgezien. De gevaarzetting die van misdaadorganisaties uitgaat, bleek
voor de welgever voldoende reden te zijn om tot een dergelijkE ruime strafINgirstelling
over te gaan.

In het Wetboek van Strafrecht zijn op meerdere plaatsen voorbereidingshandelingen
strafbaar gesteld. Naast art. 46 Sr kan als voorbeeld worden gewezen op de samenspan-
ning (b.v. art. 96 SO en het aanbieden van medeplichtigheid (art. 133 SO, maar ook
het ter verspreiding in voorraad hebben van voorwerpen waarin een discriminerende
uitlating is vervat (art.   137e Sr), alsmede het valselijk opmaken of vervalsen  van een
geschrift, indien zulks er toe dient het geschrift als echt en onvervalst te (doen)
gebruiken (art. 225 SO. Gezien de omschrijving is hier sprake van gedragingen, ver-
richt met de intentie een bepaald delict te plegen; in het laatstgenoemde voorbeeld:
het delict van art. 225, tweede lid Sr (het gebruik maken van het valse of vervalste
geschrift). Ook in bijzondere wetgevingen komen strafbaarstellingen van voorbe-
reidingshandelingen voor, zoals bijvoorbeeld in art. 10a Opiumwet: het ter voor-
bereiding of bevordering van een feit, strafbaar gesteld in het derde of vierde lid van
art. 10 Opiumwet, verrichten van bepaalde, met name genoemde gedragingen.

In welke gevallen van een 'voorbereidingshandeling' kan worden gesproken is
overigens lang niet duidelijk. In het algemeen worden er die gedragingen onder
verstaan die voorafgaan aan de strafbare poging.' Door Keijzer zijn voorbereidings-
handelingen omschreven als 'iemands gedraging die hij bedoelt te dienen ter voorbe-
reiding van een door hemzelf of een ander te plegen strafbaar feit, zonder dat deze
daarvan reeds een begin van uitvoering oplevert'.8 Vanuit deze ruime omschrijving
zijn ook bepaalde deelnemingsgedragingen in de zin van de artt. 47 en 48 Sr als
voorbereidingshandelingen aan temerken. Zo zijn uitlokkingenmedeplichtigheid door
het verschaffen vangelegenheid, middelen ofinlichtingentypische voorbereidingshan-
delingen tot het door een of meer anderen plegen van een strafbaar feit. Ook mede-
plegen kan uit het verrichten van voorbereidingshandelingen bestaan indien de
activiteiten van de medepleger niet zijn aan te merken als een begin van uitvoering

7     Wanneer van een strafbare poging kan worden gesproken wordt in de strafrechtsliteratuur veelal niet
alleen afhankelijk gesteld van de omstandighcden van het geval, maar ook van de aard van de
delictsomschrijving; vgl. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van hetNederlandse
Strafrecht, a.w., p. 396; Keijzer, Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen, a.w, p. 25. Door de
Hoge Raad wordt een begin van uitvoering aangenomen indien de gedragingen naar hun uiterlijke
verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf,
zie o.a. HR 24 oktober 1978, NJ 1979, 52 mnt. ThWvV; HR 6 maart 1979, NJ 1979, 296; HR 8
september 1987, NJ  1988, 612 m nt   'tH.  In zijn annotatie bij laatstgenoemd arrest kenschetste  't Hart
deze opvatting als gematigd objectief: enerzijds wordt afgezien van de sterk objectivistische theorie

van de 'causa proxima' (Simons), anderzijds is de misdadige intentie die zich in bepaalde gedragingen
heeft gemanifesteerd op zichzclf niet voldoende.

8 Keijzer, Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 14.
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van het delict. In deze gevallen is de strafbaarheid van de deelnemer echter afhankelijk
van het al dan niet gepleegd zijn van het feit (of een strafbare poging daartoe) waaraan
wordt deelgenomen. Aangezien bij art. 140 Sr de strafbaarheid van de deelnemers aan
de organisatie onafhankelijk is van de vraag of de voorbereidende activiteiten
daadwerkelijk hebben geresulteerd in het plegen van misdrijven, zullen in het kader
van een bespreking van het voorbereidend aspect deze deelnemingsgedragingen verder
buiten beschouwing blijven.
Daarnaast zijn in de wet op verscheidene plaatsen voorbereidingshandelingen an sich
strafbaar gesteld. Het enkele gevaar van schending van een bepaa/i rechtsgoed is straf-
baar, zonder dat het betreffende rechtsgoed ook daadwerkelijk geschonden hoeft te
zijn, zonder dat derhalve het voorgenomen delict of een strafbare poging daartoe moet

zijn gevolgd. Door Keijzer zijn deze voorbereidingshandelingen onderverdeeld in
algemene gevaarzettingsdelicten, waarbij strafbaar is gesteld een bepaalde voorberei-
dingshandeling tot het plegen van een in de delictsomschrijving niet bepaald hoofdde-
lict, en bijzondere gevaarzettingsdelicten, waarbij de gedragingen weI op een bepaald
in de wet aangegeven strafbaar feit gericht zijn.9 In deze onderscheiding valt art. 140
Sr onder eerstgenoemde categorie. Voor strafbaarheid is immers niet van belang op
welk strafbaar feit de voorbereidingshandeling betrekking heeft gehad, nu in art. 140
Sr in het algemeen wordt gesproken van het oogmerk om misdrijven te plegen,
ongeacht welke.

Volgens Rutgers is strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen problematisch.
Voorbereidingshandelingen zijn door haar omschreven als handelingen die worden
verricht 'met de intentie om een bepaald delict te plegen of om aan het plegen van
een bepaald delict deel te nemen zonder dat er reeds sprake is van een begin van

uitvoering van het beoogde delict'. Het voorbereidingsdelict (de afzonderlijke straf-
baarstelling van een voorbereidingshandeling) wordt getypeerd als een gevaarzet-
tingsdelict, waarmee delicten worden bedoeld waarbij voor strafrechtelijke aansprake-

lijkheid het gevaar voor krenking van een bepaald rechtsgoed al voldoende wordt
geacht. Bij voorbereidingsdelicten is van een daadwerkelijke krenking van het door
de strafwet beschermde rechtsgoed nog geen sprake.'0 Door alleen dan van voorberei-
dingsdelicten te spreken indien gedragingen worden strafbaar gesteld die gepaard gaan
met de intentie een bepaald krenkingsdelict te begaan en waarbij die intentie in de
delictsomschrijving is opgenomen, komt de nadruk sterk te liggen op de innerlijke
gesteldheid van de dader. Die innerlijke gesteldheid is volgens Rutgers uitgangspunt
voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Vanuit de opvatting dat het strafrecht zich dient
te richten op het strafbaar stellen van gedragingen en niet van hetgeen een persoon

9 Laatstgenoemde categorie is door Keijzer weer onderverdeeld in delicten met een materiele, met een
gemengde of met een formele omschrijving. Gevaarzettingsdelicten met een materiele omschrijving
zijn delicten waarbij de wet geen beperking stelt met betrekking tot de wijze waarop de voorbereiding
heeft plaatsgevonden. Bij gevaarzettingsdelicten meteen gemengde omschrijvingmoetwordengedacht
aan een formeel omschreven gedraging, voorzover deze intentioncel is gericht op het plegen van een
bepaaid ander stralbaar feit. Bij gevaarzettingsdelicten met een formele omschrijving is een dergelijke
intentionelegerichtheidnietindedelictsomschrijvingopgenomen;Keijzer,Strafbaarheidvanvoorberei-
dingshandelingen, a.w., p. 14, p. 39 e.v., p. 61 e.v.

10 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 18 e.v.
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denkt of voelt", zijn voorbereidingsdelicten, en daarmee (hoewel het hier niet een
typisch voorbereidingsdelict betreft) ook art.  140 Sr, uit de aard der zaak 'verdacht'.
Omdat de intentie centraal staat, zouden gedragingen onder het bereik van de strafwet
kunnen vallen die op zichzelf genomen geheel neutraal zijn.

Indien (strafbare) voorbereidingshandelingen in ruimere zin worden opgevat'2, blijkt
de innerlijke gesteldheid van de dader een minder belangrijke rol te spelen.11 Gewe-
zen kan worden op de strafbaarstelling van het bereiden, bewerken, vervaardigen,
invoeren van verdovende middelen. Hier wordt een 'gevaarzettende' gedraging
afzonderlijk strafbaar gesteld, welke gedraging er (uiteindelijk) op is gericht de
verdovende middelen op de markt te brengen, waardoor de volksgezondheid wordt
geschaad. De gedraging zelf staat centraal. Omdat met de gedraging een bijzondere
gevaarzetting wordt gecreeerd, zal, teneinde bepaalde ongewenste gevolgen te voor-
komen, die gedraging afzonderlijk strafbaargesteld moeten worden. De wenselijkheid
van een dergelijke 'verschuiving naar de voorfase' hangt af van de rechtsbelangen
die men met het strafrecht wil beschermen. De reden voor strafbaarstelling van gevaar-
zettende gedragingen ligt veelal in de grote kwetsbaarheid van het bedreigde rechts-
goed en het grote belang dat er aan wordt gehecht, aldus Keijzer.14
Door Nieboer is er op gewezen dat ook het voork6men van gevaar als een afzonderlijk
rechtsbelang gezien zou kunnen worden. Het bovengenoemde onderscheid tussen
krenkings- en gevaarzettingsdelicten biedt in dit geval minder houvast dan wellicht
op het eerste gezicht lijkt. Zijns inziens gaat het om de vraag wat als rechtsbelang
wordt aangemerkt: '(...) beschouwje bv. het "voork6men van gevaar" als een rechtsbe-
lang dan "krenken" de gevaarzettingsdelicten ook'. Het gaat hier niet om 'scherpslijpe-
rij', want 'gevaar vormt een belangrijk juridisch gezichtspunt'. Gevaar als zodanig
kan aanleiding geven tothet nemen van veiligheidsmaatregelen, noodweer legitimeren,
de rust en gevoelens van veiligheid bedreigen. ' We ontmoeten hier een belangrijk soci-
aal facet van de gedraging dat in het recht wordt "opgenomen": het effect van de
gedraging op anderen kan (zonder dat er verder iets gebeurt) al relevant zijn als
schending van een rechtsbelang', aldus Nieboer. I 5

Of een bepaalde voorbereidingshandeling al dan niet strafbaar moet worden gesteld
hangt af van de vraag welke rechtsbelangen men via het strafrecht wil beschermen.
Dit is mede afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen. De artt. 137d e.v. Sr
zijn daarvan een goed voorbeeld. Zo vormt de strafbaarstelling van aanzetting tot
discriminatie of het ter verspreiding in voorraad hebben van discriminerende geschrif-
ten een verschuiving  naar de 'voorfase'.  Aan het bedreigde rechtsgoed wordt  een
dermate groot belang gehecht, dat feitelijke discriminatie niet wordt afgewacht; de
'gevaarzettende' gedraging zelfblijkt voorhet strafrecht relevanttezijn als (dreigende)
schending van het te beschermen rechtsbelang. Het is de gedraging zelf, niet de

11 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 256 e.v.
12 Vgl. Kcijzer, Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 14.
13 Vgl. Groenhuijsen, Boekbespreking: Rutgers, Stralbaarstelling van voorbereidingshandelingen, NJB

1993, p. 642 e.v.
14 Keijzer, Strafbaarheid van voorbercidingshandelingen, a.w., p. 14.
15 Schets materieel strafrecht, a.w., p. 91.
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innerlijke intentie, die strafrechtelijke aansprakelijkheid vestigt. In zoverre hoeft een
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen dan ook niet problematisch te zijn. 16

Dit neemt overigens niet weg dat er door Rutgers terecht op is gewezen dat met

verschuiving van strafoaarstelling naar de 'voorfase', gezien de daarmee gepaard
gaande uitbreiding van strafprocessuele bevoegdheden, terughoudend moet worden

omgesprongen en dat bij dergelijke strafbaarstellingen de formulering zo ruim en vaag
kan zijn, dat ook neutrale, voor het strafrecht niet-relevante gedragingen onder het
bereik van de strafwet dreigen te vallen.
Voor wat betreft art. 140 Sr kan de rechtvaardiging van het in die strafbepaling
gelegen voorbereidend aspect worden gevonden in een bijzonder te beschermen

rechtsbelang: de bescherming van de samenleving tegen de voortdurende dreiging die
van misdaadorganisaties uitgaat. Om 'erger te voorkomen' kan het noodzakelijk zijn
 d -Bij lev zeited-dE-gddiaginijen strafrechtelijk in te grijpen. Anderzijds blijkt
de formulering van de bepaling inderdaad mim te zijn. In hoofdstuk 3 is gebleken
dat ook vrij ver van de oogmerkverwezenlijking afstaande gedragingen tot strafrech-
telijke aansprakelijkheid kunnen leiden, en organisaties waarvoor het plegen van mis-

drijven nietde voornaamste bestaansgrond vormt, onderhetbereik van de strafbepaling
kunnen vallen. De mogelijkheid tot uitoefening van strafprocessuele bevoegdheden

wordt daardoor nog verder uitgebreid; gevaar van willekeurig en oneigenlijk gebruik
17

is dan niet uitgesloten.

In het voorgaande is er op gewezen dat in het onderscheid tussen algemene en
bijzondere gevaarzettingsdelicten art. 140 Sr moet worden ingedeeld bij de eerste
categorie. Volgens Keijzer kan ook de rechtsfiguur van de samenspanning tot deze
categoriewordengerekend. Met desamenspanning heeft art.  140 Srgemeendatvoor
deze delicten is vereist dat een samenwerkingsverband wordt aangegaan tussen
verscheidene personen. Voor samenspanning moet immers een overeenkomst bestaan
tussen twee of meer personen om het misdrij f te plegen. Samenspanning is - aldus
Mols -'een voorbereidingsdelict met een deelnemingscomponent'.18 Het collectieve

aspect in de voorbereidingsfase is bij art. 140 Sr gelegen in een betrokkenheid bij
gedragingen, gepleegd in collectief verband. Beide bepalingen, waarin gedragingen,
verricht in de voorbereidingsfase van een delict, strafbaar zijn gesteld, hebben derhalve
ook een collectief aspect met elkaar gemeen. Vanwege de door de wet geeiste noodza-

kelijke samenwerking in de voorbereidingsfase zijn samenspanning en art. 140 lid 1
Srdoor Rutgers dan ook gekarakteriseerd als'collectieve voorbereidingsdelicten': mis-

drijven die het treffen van voorbereidingen zelfstandig strafbaar stellen, maar waarbij
sprake moet zijn van minimaal twee personen.

19

Samenspanning en art. 140 Sr hebben derhalve met elkaar gemeen dat een bepaalde
mate van samenwerking wordt vereist. Zo merkte Van Eck op: 'De ratio van de straf-
baarheid van samenspanning ligt in de gezamenlijke wilsvorming tot het plegen van

16    Vgl. ook: De Jong, Groepsgeweld: geldend recht en voorstellen tot wetswijziging, in: Groepsgeweld,

a.w., p. 14 e.v.

17 Vgl. Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 170-172.
18  G.P.M.F. Mols, Strafbare samenspanning. Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek,

Arnhem 1982, p. 143.
19 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 115-116.
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het delict. Het is daarom niet een interne wilsvorming, die wordt strafbaar gesteld (...).
Doch, de wil heeft zich in een handeling naar buiten getoond, n.1. de wederzijdsche
beinvloeding'.20
Juist in deze gezamenlijkheid, in de vereiste mate van samenwerking, kan de aanlei-
ding worden gevonden om tot strafbaarstelling over te gaan van gedragingen die ver
in de voorbereidingsfase gelegen zijn: het door meerdere personen bereiken van een
bepaalde overeenstemming of het door meerdere personen vormen van een georga-
niseerd samenwerkingsverband om strafbare feiten te plegen, schept een reele dreiging
dat het (de) beoogde misdrijf (misdrijven) ook daadwerkelijk gepleegd zal (zullen)
worden. De kans op vrijwillige terugtred wordt kleiner geacht dan indien sprake is
van puur individueel handelen.
Hoewel in de praktijk tot op heden nauwelijks sprake is geweest van een vervolging
op grond van samenspanning en het misdrijf derhalve een sluimerend bestaan leidt,
heeft het naar mijn mening desondanks zin om in het onderstaande in het kort op de
samenspanning in te gaan. Zowel het voorbereidings- als het deelnemingsaspect van
de samenspanning alsmede het feit dat met de samenspanning een gedraging wordt
strafbaar gesteld die zeer ver gelegen is in de voorfase van een strafbaar feit, maakt
de samenspanning tot een bijzondere rechtsfiguur, geschikt om daarmee het eigen
bereik van het eerste lid van art. 140 Sr te kunnen bepalen. Zo rijst bijvoorbeeld de
vraag of het voor samenspanning vereiste sluiten van een overeenkomst om een
bepaald misdrijf te plegen dan wel de nog aan het sluiten van die overeenkomst
voorafgaande voorbereidingen strafbare deelneming in de zin van art. 140 Sr opleve-
ren. Alvorens op de relatie tussen art. 140 Sr en de samenspanningsregeling wordt
ingegaan, zullen in par. 6.2.2.1  in het kort de voorwaarden voor strafbare samenspan-
ning worden geschetst.
Ook in een ander opzicht kan een vergelijking met de samenspanningsregeling
interessant zijn. Herhaalde malen is bepleit de samenspanningsregeling uit te breiden
tot andere dan de huidige specifiek staatsgevaarlijke misdrijven. Daarbij speelde de
bestrijding van de 'georganiseerde criminaliteit' een belangrijke rol. De wens om de
samenleving te beschermen tegen samenwerkingsverbanden van waaruit misdrijven
worden gepleegd, leidde tot voorstellen om ook gedragingen die nog ver in de
voorbereidingsfase zijn gelegen, strafbaar te stellen. Als voorbeeld kan worden gewe-
zen op de voorstellen tot het strafbaar stellen van samenspanning bij gewapende
overvallen en terroristische activiteiten (zie par. 6.2.3). De vraag die hierbij onher-
roepelijk rijst is of art.  140 Sr voor dergelijke gevallen geen oplossing zou kunnen
bieden.
Voorts zal aandacht worden besteed aan de strafbaarstelling van voorbereidings-
handelingen in art. 10a Opiumwet en art. 46 Sr. Ook daarbij werd de noodzaak tot
bestrijding van de 'georganiseerde criminaliteit' als argument aangevoerdtot legitima-
tie van de uitbreiding van de bestaande strafrechtelijke regelgeving. Met name het
vrijuit gaan van de centrale personen in de organisatie vormde een argument om de
strafrechtelijke aansprakelijkheid uit te breiden tot bepaalde voorbereidingshandelingen.
Aan de hand van de aangevoerde argumenten zal worden bezien welke mogelijkheden
art.  140 Sr in dit opzicht te bieden heeft en o f deze bepaling inderdaad zodanig tekort-

20   D. van Eck, Het misdrijf van hulp aan den vijand in verband met de bepalingen van het besluit
buitengewoon strafrecht, Utrecht-Nijmegen  1945,  p.  125.
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schiet dat nieuwe wettelijke regelingen noodzakelijk zouden zijn. Getracht zal worden
te achterhalen welke rol art. 140 Sr in de voorbereidingsfase van de te plegen mis-
drijven kan vervullen.

6.2.2   Samenspanning en art. 140 Sr

6.2.2.1   Strafbare samenspanning

In art. 80 Sr wordt aangegeven wanneer van samenspanning kan worden gesproken:
'Samenspanning bestaat zodra twee of meer personen overeengekomen zijn om het
misdrijf te plegen'. De strafbaarstelling is beperkt tot enkele specifieke staatsge-
vaarlijke misdrijven. Art. 96 Sr stelt strafbaar samenspanning, gericht op een der
misdrijven van de artt. 92-95a Sr (aanslag tegen de Koning enz., aanslag met het
oogmerk het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen, aanslag met het oogmerk
de grondwettige regeringsvorm te vernietigen enz., het door geweld of bedreiging met
geweld uiteenjagen van de Regeringsraad enz., het door geweld of bedreiging met
geweld uiteenjagen van een vergadering van de Ministerraad enz.). Art. 103 Sr heeft
betrekking op samenspanning tot het misdrij f van hulpverlening aan de vijand in tijd
van oorlog (art. 102 SO, en in art. 122 Sr wordt strafbaar gesteld de samenspanning
tot het door geweld of bedreiging met geweld uiteenjagen van een vergadering der
Staten-Generaal enz. (art. 121 Sr). In art. 385a Sr komt de samenspanning voor als
strafverzwaringsgrond: vliegtuigkaping door twee of meer personen gezamenlijk of
ten gevolge van samenspanning.21 Ook in het Wetboek Militair Strafrecht zijn nog
enkele gevallen van strafbaarstelling van samenspanning te vinden22, waarbij het gaat
om misdrijven die de staatsveiligheid in gevaar brengen, misdrijven 'die in beginsel
met de hoogste straffen zijn bedreigd (...), die zich naar hun aard lenen voor beraming
en die, indien gepleegd, buitengewoon ernstige gevolgen voor de staatsveiligheid
kunnen opleveren'.21  Door de Minister van Justitie  werd deze terughoudendheid  bij
het strafbaar stellen van samenspanning beargumenteerd met de rechtsonzekerheid die
een dergelijke strafbaarstelling zijns inziens met zich mee brengt. Er wordt ver in het
voorbereidingsstadium ingegrepen, namelijk op een moment waarop nog geen enkele
concrete uitvoeringshandeling of materiele voorbereidingshandeling verricht behoeft
te zijn. Een ruime reikwijdte aan de strafbaarstelling van de samenspanning mi ten
koste gaan van de rechtszekerheid van de justitiabele, aldus de Minister.24
Afzonderlijke strafbaarstelling van samenspanning is derhalve beperkt tot enkele
typisch staatsgevaarlijke misdrijven. Deze beperking  is een logisch gevolg  van   het

21     Tot het cind van de jaren zeventig kwam samenspanning ook voor als strafverzwaringsgrond in art.
358ter Sr: samenspanning tot staking van ambtenaren. Bij Wet van 14 december 1979, Stb. 693 is
dit artikel echter vervallen verklaard. Zie voor voorbeelden van strafbaarstelling van samenspanning
in bijzondere wetten: J. Remmelink, Samenspanning, in: H. Franken e.a. (red.), Ad personam, Zwolle
1981, p. 223-224.

22  Art. 1 WMS verklaart de bepalingen van het gemene strafrecht van overeenkomstige toepassing,
waaronder begrepen de betekenistitel van het Wetboek van Strafrecht. Derhalve is ook art. 80 Sr, de
betekenis van samenspanning, van toepassing.

23  Bijl. hand. Ii, 1985-1986, 16 813 (R 1165), nr 8, p 27
24  Bill. hand. II, 1985-1986, 16 813 (R 1165), nr 8, p. 27.
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verstrekkend karakter van de samenspanning: de bepaling maakt immers een vergaande
inbreuk op zowel de pogings- als de deelnemingsregeling: zonder dat men al tot
concrete voorbereidingshandelingen hoeft over te gaan, is het door meerdere personen
sluiten van een overeenkomst om een bepaald strafbaar feit te plegen reeds voldoende,
ongeacht de vraag of dit strafbaar feit ook daadwerkelijk wordt gepleegd.

Een belangrijk aspect van de samenspanning is het deelnemingsaspect: de voorbe-
reidingshandeling, het sluiten van een overeenkomst, kan alleen geschieden door twee
of meer personen. Het maken  van een concreet plan, het nemen van een vast besluit
door een enkel persoon is niet strafbaar, ook al heeft dat plan betrekking op een
ernstig, staatsgevaarlijk misdrijf. De reden daartoe moet worden gezocht in de
omstandigheid dat, nu het maken van concrete plannen een gedraging is die nog ver
van het begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijfverwijderd is en het gevaar
voor schending van het beschermde rechtsgoed daardoor minder direct is, de afspraak
tussen meerdere personen om het misdrijf te plegen door de ontwerpers van het
Wetboek van Strafrecht als een reeler gevaar werd aangemerkt dan de 'individuele
plannenmakerij': 'In de afspraak, de overeenstemming ligthet gevaar, daardoorworden
de gevolgen onberekenbaar (...)', aldus de voorzitter van de Commissie-De WaI naar
aanleiding van de aanbeveling van Modderman om de samenspanning straffeloos te
laten.25 De kans dat het voorgenomen delict daadwerkelijk wordt gepleegd werd
verondersteld groter te zijn indien meerdere personen daartoe een afspraak hebben
gemaakt.
Met de strafbaarstelling van samenspanning tot bepaalde delicten heeft de wetgever
een typisch voorbereidingsdelict gecreeerd: de enkele overeenkomst tussen twee of
meer personen om het misdrijf te plegen is immers al voldoende; men hoeft nog niet
met de uitvoering van het voorgenomen misdrij f een aanvang te hebben gemaakt. Met
de voorwaarde dat er van een overeenkomst sprake dient te zijn heeft de wetgever
de strafbaarstelling tevens willen beperken. Niet iedere voorbereidingshandeling
waarbij meerdere personen betrokken zijn is strafbaar: de deelnemers moeten onderling
daadwerkelijk een overeenkomst hebben gesloten. Bij hetsluiten van een overeenkomst
gaat het om het maken van een afspraak om een bepaald misdrijf te plegen, er is
sprake van een gezamenlijke wil.26 Dat voor strafbare samenspanning noodzakelijk
is dat de deelnemers tot een overeenkomst moeten zijn gekomen, betekent dat het
voeren van een aan die overeenkomst voorafgaand overleg, de 'voorlopige besprekin-

25    Notulen II, p. 130-131. Volgens Modderman bracht de afspraak tussen meerdere personen juist met
zich mee dat uiteindelijk het gevaar wei eens minder zou kunnen zijn: er zou makkelijker lets van
de plannen kunnen uitlekken en men zou de uitvoering van het misdrijf niet zelden op anderen laten
aankomen. In een afzonderlijke nota erkende Modderman echter wei het bijzondere aspect van het
gezamenlijk handelen: 'Ongetwijfeld levert samenzwering een groot gev:tar op, omdat door de
vereeniging eene gezamenlijke kracht geboren wordt die de som der individueele krachten overtreft';
bijlage 73c

26    Daarbij moet niet worden gedacht aan een overeenkomst in civielrechtelijke zin. Van een meerzijdige
rechtshandeling is hier geen sprake. Zie o.a. J.M. Reijntjes, Samenspanning, DD 1977, p. 428. Volgens
A.A.M. Orie en J.J.I. Verburg, De Koningin bedreigd, DD 1975, p. 476-477, dient bij de uitleg van
dit begrip aansluiting te worden gezocht bij de juridische uitwerking van de wilsovercenstemming
in het civiele recht. Naar hun mening is er geen sprake van een overeenkomst ten aanzien van een
deelnemer indien sprake is van een wilsgebrek.
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gen'2; niet onder de strafbare samenspanning valt. Bovendien betekent het sluiten
van een overeenkomst dat het moet gaan om een serieuze afspraak, de overeenkomst
moet een definitief karakter hebben:  de '

vrijmoedige, uitdagende conversatie'  valt er

buiten, aldus Remmelink.28 Of, aldus Mols: 'De wil van de deelnemers moet serieus
zijn en gericht  zijn  op de realisering van het gestelde doel'.29 Alleen  dan  is er sprake

van een reeel gevaar dat het misdrijf dat men overeenkomt te gaan plegen, ook

daadwerkelijk gepleegd wordt. Het maken van vage, weinig concrete plannen levert
nog geen samenspanning op.30 Dat voor samenspanning de totstandkoming van een
serieuze afspraak is vereist en dat deze rechtsfiguur zich niet uitstrekt tot de daaraan

voorafgaande besprekingen, waarbij van een overeenkomst om een bepaald delict te
plegen nog geen sprake is, blijkt duidelijk uit de Memorie van Toelichting bij Titel

I: 'Zoolang er noch aanslag noch zamenspanning bestaat, noch opruijing in den zin
van art.  140 (art.  131; MdVL), zijn er slechts neigingen en voornemens waar te nemen,
die de noodige kenteekenen van vasten wil en van voor den staat dreigend gevaar
missen om strafbaar te wezen'.31
In de praktijk zal dit onderscheid niet eenvoudig zijn vast te stellen: de grens tussen

voorbereidende, 'voorlopige' besprekingen en het ontstaan van een overeenstemming
is lang niet altijd duidelijk. Mede gezien het feit dat samenspanning veelal in het

geheim zal plaatsvinden, zal het in het algemeen van verklaringen van de betrokkenen
afhangen of het bestaan van een overeenkomst kan worden aangetoond.12 In navol-

ging van Remmelink  is door Rutgers dan ook de vraag opgeworpen of voor samen-

spanning niet geeist zou moeten worden dat de deelnemers al enkele activiteiten
hebben verricht ter uitvoering van hun plan, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van

wapens.
33

Omdat desamenspanning een afzonderlijkmisdrij foplevertzou dientengevolge poging
tot samenspanning in beginsel volgens de wet strafbaar kunnen zijn: art. 45 Sr bepaalt
immers dat poging tot misdrijf strafbaar is.34 Hoewel poging tot samenspanning op

27  Zie het Verslag van de Tweede Kamer bij art. 96 Sr: 'Het begrip van zamenspanning is (...) te
onbestemd.  Men zou er zoowel voorloopige besprekingen als bepaalde afspraken en overeenkomsten
toe kunnen rekenen'. Omdat dit volgens de Kamercommissie te ver ging, werd voorgesteld in de
betekenistitel een omschrijving van samenspanning op te nemen. Dit voorstel werd door de regering
overgenomen; Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Il, a.w., p. 17.

28 Remmelink, Samenspanning, in: Ad personam, a.w., p. 228. Zie ook Rutgers, Strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen, a.w., p. 127.

29 Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 145.
30 Remmelink, Samenspanning, in: Ad personam, a.w., p. 229; Mols, Strafbare samenspanning, a.w.,

p. 77-78.

31 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, It, a.w., p. 12.
32 Dergelijke bewijsproblemen hebben in de Verenigde Staten geleid tot de invoering van vdrgaande

strafprocessuele bevoegdheden, zoals demogelijkheidtotplaasingvanafluisterapparatuurinwoningen.
Zie hierover o.m. Lutzner, Landesbericht USA, in: Gropp, Besondere Ermittlungsmassnahmen zur
Bek3mpfung der Organisierten Kriminalitat, a.w., p. 771 e.v.; C. Fijnaut, De normering van het
informatieve onderzoek in constitutioneel perspectief, preadvies Nederlandse vereniging voor
rechtsvergelijking, Deventer  ]994,  p.   13  e.v.

33 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 129; Remmelink, Samenspanning,
in: Ad personam, a.w., p. 235.

34   Vgl. Van Eck, Het misdrijf van hulp aan den vijand, a.w., p. 127; zie ook Th.J.B. Buiting, Stralbare

poging, Utrecht 1965, p. 162-163.
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zichzelf genomen wel denkbaar is, is strafbaarstelling daarvan mijns inziens niet
wenselijk:5 Voordat tussen de gesprekspartners een overeenkomst wordt bereikt, zijn
er slechts vage, onduidelijke plannen, is ernog geen sprake van een bepaalde wil, heeft
men nog niet een bepaald doel voor ogen en zijn er derhalve, zoals in de Memorie
van Toelichting werd gesteld, slechts neigingen en voornemens, waar nog geen gevaar
van uit gaat. Alvorens een serieuze afspraak wordt bereikt bestaat nog een grote kans
dat gesprekspartners 'afhaken' en dat het gesprek inderdaad meer een vrijblijvende
conversatie geweest blijkt te zijn. Eerst indien een duidelijke afspraak is gemaakt, een
overeenkomst tot stand is gekomen, ontstaat duidelijkheid over de vraag wie van de
gesprekspartners ook werkelijk het delict wil (laten) plegen. Pas dan is er sprake van
een zodanig reeel gevaar voor het beschermde rechtsbelang, dat dit een vroegtijdig
ingrijpen middels een strafbaarstelling zou kunnen rechtvaardigen.
Eerst door het ontstaan van een overeenkomst wordt een reeel gevaar gecreeerd dat
de voorgenomen misdrijven ook daadwerkelijk gepleegd zullen worden. Als voorbeeld
kan worden gewezen op Rb. Arnhem 8 juli  1975, NJ 1975, 418: het bewijs van de
samenspanning werd onder meer afgeleid uit de verklaring van de verdachte dat hij
met anderen overleg had gevoerd en met hen was overeengekomen de koningin van
haar vrijheid te beroven, dat hij de vuurwapens over de deelnemers zou verdelen en
dat ieder zich bereid verklaarde aan de actie mee te doen.
De overeenkomst staat derhalve centraal. Dit houdt in dat, indien men zich, om wat
voor reden dan ook, na het maken van de afspraak terugtrekt, strafbaarheid wegens
samenspanning blijft bestaan: het delict is immers al voltooid op het moment dat de
afspraak werd gemaakt; voor strafbaarheid is niet nodig dat de samenspanners ook
daadwerkelijk het misdrijf hebben gepleegd. Zie hierover HR 15 februari 1977, NJ
1978, 6. Verdachte werd vervolgd ter zake van samenspanning tot het ondernemen
van een aanslag met het oogmerk om de regerende Koningin van de vrijheid te bero-
ven. De Hoge Raad overwoog dat de stelling dat onder samenspanning niet zijn te
begrijpen die gevallen waarin de personen, die aanvankelijk zijn overeengekomen het
misdrij f te plegen, nadien overeenkomen het misdrijf niet te plegen, geen steun vindt
in het recht.
Volgens Rutgers zou bij strafbare voorbereidingshandelingen 'vrijwillige terugtred'
straffeloosheid van de dader moeten garanderen. Immers:  ook bij de poging, waar toch
al sprake moet zijn van een begin van uitvoering, leidt vrijwillige terugtred tot
straffeloosheid.16 Ook ten aanzien van art. 140 Sr kan de vraag worden gesteld of
een afzonderlijke voorziening moet worden gecreeerd voor' vrijwillige terugtred'. Ook
daarbij kan de dader immers vrijwillig afzien van de verdere uitvoering van zijn
voornemen. Naar mijn mening komt een dergelijke regeling echter in strijd met de
strekking van art. 140 Sr. In hoofdstuk 8 zal hier nader op worden ingegaan.
Voor samenspanning is noodzakelijk dat bij het maken van de afspraak het doel komt
vast te staan. De afspraak dient gericht te zijn op een concreet doel, het plegen van

35   Zie ook Remmelink, Samenspanning, in: Ad personam, a.w., p. 227-228; Hazewinkel-Suringa/Rem-
melink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w., p. 408. Volgens Remmelink is
het 'Strafgehalt' daartoe te gering.

36 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 311.

140



een bepaald, concreet misdrijf.w Het gaat derhalve niet om vage, onduidelijke
afspraken, doch om een 'werkelijk, concreet gedacht, gebeuren'38 Eerst dan kan er
van een reeel gevaar worden gesproken. De overeenkomst dient derhalve een definitief
karakter te hebben. Niet nodig is dat over het hele plan tot in detail overeenstemming
is bereikt,19 dat er een vastgesteld plan bestaat op welke wijze het misdrij f precies zal
worden uitgevoerd.40 Volgens Remmelink hoeft men bijvoorbeeld nog geen slachtof-
fer te hebben uitgekozen, noch hoeft men reeds een voorstelling te hebben over de
wijze waarop men het doel wil bereiken:' Naar de mening van Rutgers is de over-
eenkomst echter pas concreet indien duidelijkheid ontstaat over de vraag waar, wan-
neer, op welke wijze en ten aanzien van welk slachtoffer of object het misdrijf ge-
pleegd zal worden.42

Door Reijntjes is er op gewezen dat het maken van de afspraak op zichzelf al voldoen-
de kan zijn om van samenspanning te spreken; niet van belang is welke rol men daarna
krijgt toebedeeld bij de uitvoering van het plan: '(...) wanneer het niet nodig wordt
geacht dat is afgesproken hoe en wanneer het misdrij f zal worden gepleegd, mag dan
worden verwacht dat wel is vastgelegd wie precies welke handelingen gaat verrich-
ten?'.41 Op deze wijze zijn ook de mensen 'achter de schermen' strafrechtelijk aan
te pakken. Deze uitleg komt overeen met de toepassing van de conspiracy in Engeland
en de Verenigde Staten, waar evenmin een rol in de uitvoering van het delict wordt
geeist en aldus via de conspiracy ook de leidinggevende personen op de achtergrond
aansprakelijk zijn te stellen (zie hoofdstuk 7).
Naar de mening van Orie en Verburg is het uitsluitend instemmen, zonder daarbij een
bepaalde taak op zich te nemen, onvoldoende. Volgens beide schrijvers dienen de
samenspanners zich te verbinden  om zelf het misdrij f uit te voeren dan wel om voor
dieuitvoering handelingen te verrichten welkedaarvoor van'overwegend belang' zijn:
'Zolang de primaire bedenkers van het plan niet bereid zijn de uitvoering zelf ter hand
te nemen, maar zelfs indien zij stappen ondernemen om de uitvoering buiten hun kring
te laten plaatsvinden, ligt het bereiken van de kritieke fase van samenspanning - daar
waar zij werkelijk gevaarscheppend wordt - niet meer op gelijke wijze binnen hun
wilssfeer als het geval geweest zou zijn, indien zij zich hadden verbonden tot daad-
werkelijke uitvoering  van hun ideeen  over te gaan'.44 Ook volgens Rutgers  is  de  af-

spraak om een ander te bewegen het misdrijf te plegen onvoldoende gevaarlijk om
strafbaarstelling van samenspanning te rechtvaardigen. Het is dan immers niet eens
zeker of het contact met de derde wel tot stand zal komen. Samenspanning tot

37 Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 77; Keijzer, Strafbaarheid van voorbereidingshanaelingen,
a.w., p. 45; Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 127.

38 Remmelink, Samenspanning, in: Ad personam, a.w., p. 230.
39 Vgl. Keijzer, Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 45.
40 Vgl. notulen III, p. 169.
41 Remmelink, Samenspanning, in: Ad personam, a.w., p. 230.
42  Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 128-129.
43 Reijntjes, Samenspanning, DD 1977, p. 428-429.
44     Orie en Verburg, De Koningin bedreigd,  DD  1975, p 478-479.
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uitlokking, doen plegen ofmedeplichtigheid acht zij dan ookuitgesloten. Alleen indien
men afspreekt het feit mede te plegen, kan sprake zijn van strafbare samenspanning.

45

Zowel door Keijzer als door Remmelink is een meer extensieve interpretatie gegeven
van de overeenkomst 'om het misdrijf te plegen'. Voor samenspanning is volgens
Remmelink niet nodig dat de samenspanners al weten wie van hen het misdrijf gaat
of gaan plegen: 'Voldoende is, dat men het 6f zelf wil doen (allen of een of meer
van hen) dan wel, dat men anderen het wil 'doen plegen', m.a.w. anderen daartoe
(direct of indirect) wil uitlokken'.46
Ook volgens Keijzer hoeven de deelnemers niet overeen te komen dat zij eigenhandig
het feit zullen plegen: 'Onder 'het misdrijf kan immers ook heel goed worden
verstaan uitlokken of doen plegen van het beoogde delict, of medeplichtigheid eraan.
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat men overeenkomt een huurmoordenaar op het
gekozen slachtoffer af te sturen en zich daarmede schuldig maakt aan strafbare
samenspanning'. Vervolgens rijst de vraag  of ook strafbaar is degene aan  wie  bij  de
overeenkomst in het geheel geen daadwerkelijke rol bij de tenuitvoerlegging van het
plan is toebedeeld. Zijns inziens zijn alleen diegenen schuldig aan samenspanning,
aan wie in de gesloten overeenkomst tenminste een deelnemingshandeling is toebe-
dacht. Indien de eigenlijke bedenkers van het plan alleen maar nieuwe deelnemers
bij het plan betrekken maar verder zelf de handen schoon willen houden, levert dit
geen strafbare samenspanning op. WeI kunnen zij eventueel worden vervolgd voor
uitlokking van samenspanning.

47

In dit kader  kan nog worden gewezen  op  HR  22  juni   1976,  NJ   1976,   563   m.nt.
ThWvV.  Het Hof was van oordeel  dat van samenspanning geen sprake is indien men
'niet op zich neemt het misdrijf hetwelk object van de samenspanning uitmaakt zelf
te plegen, noch zich verbindt met anderen die zichzelf tot het plegen van bedoeld
misdrijf verbinden'. Wat met deze laatste zinsnede precies wordt bedoeld is niet duide-
lijk. Is de enkele overeenkomst met anderen die zichzelf verbinden om het misdrijf
te plegen al voldoende, ofmoet men in dat misdrijfzelf op enigerlei wijze een aandeel
hebben? De Hoge Raad liet de door het Hofgegeven vrijspraak in stand, overwegende
dat niet was gebleken dat het Hof was uitgegaan van een onjuiste opvatting met
betrekking tot de term samenspanning. Daarbij bleef in het midden of reeds het enkel
deelnemen aan de overeenkomst strafbare samenspanning oplevert.

6.2.2.2     De verhouding  tussen  samenspanning  en  het  eerste  lid van  art.   140  Sr

In de voorgaande paragraaf is gebleken dat het voorbereidingsaspect bij de samenspan-
ning bestaat uit de strafbaarstelling van het enkel sluiten van een overeenkomst om
een bepaald misdrijf te plegen ofte laten plegen. Noodzakelijkerwijs zijn daarbij twee
of meer personen betrokken: het deelnemingsaspect.  In het eerste lid van art.  140 Sr
wordt de strafbare gedraging omschreven als het 'deelnemen aan' een organisatie;

45 Rutgers, Stratbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 131 e.v. Door schrijfster is er er
overigens op gewezen dat door de huidige toepassing van de deelnemingsvorm 'medeplegen' in die
gevallen waarbij de medepleger niet zelf bij de tenuitvoerlegging van het delict aanwezig is, de re-

strictieve opvatting minder ver gaat dan op het eerste gezicht lijkt.
46 Remmelink, Samenspanning, in: Ad personam, a.w., p. 230.
47 Keijzer, Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 46.
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waaruit die deelneming dient te bestaan wordt niet nader aangegeven. Wei dient de
deelnemingsgedraging plaats te vinden binnen de doelstelling van het samenwer-

kingsverband: alleen de betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk van
de organisatie is strafbaar. In beide bepalingen - art. 80 Sr enerzijds en art. 140 Sr
anderzijds - speelt het collectief aspect een essentiele rol bij de rechtvaardiging van
strafbaarstelling van gedragingen die plaatsvinden voordat er een misdrij f is gepleegd:
de samenwerking tussen meerdere personen, de collectiviteit, wordt geacht een concre-

ter, reeler gevaar voor schending van het beschermde rechtsgoed op te leveren dan

het optreden van een enkel individu. Doordat men elkaar over en weer aan de
gemaakte afspraken wenst te houden, wordt de kans op het opgeven van het plan
geringer geacht dan bij puur individueel optreden.48 In hoofdstuk 7 zal blijken dat
dit uitgangspunt ook in verscheidene andere landen van essentiele betekenis is geweest
bij de strafoaarstelling van collectieve voorbereidingshandelingen.
Hoewel zowel bij samenspanning als bij het eerste lid van art. 140 Sr het voorbe-

reidings- en het collectief aspect essentiele kenmerken vormen en de ruime strafbaar-
stelling zijn grond vindt in de samenwerking tussen verschillende personen, bestaan
tussen beide strafbepalingen wezenlijke verschillen.
Bij samenspanning wordt aan de samenwerkingsvorm tussen de deelnemende personen
geen enkele eis gesteld: voldoende is dat twee of meer personen onderling iets
overeenkomen. Bij art. 140 Sr worden aan de samenwerkingsvorm juist weI strikte
voorwaarden verbonden. De deelnemende personen dienen onderling een gestructureerd
samenwerkingsverband te vormen, een samenwerkingsverband dat een afzonderlijke
eenheid vormt, met een eigen structuur, eigen regels en een eigen doel. Daardoor krijgt
het samenwerkingsverband een eigen dynamiek. Het gaat bij art. 140 Sr immers niet
om 'personen die in vereniging iets doen' maar om 'een vereniging van personen om
iets  te  doen'.
Juist het bestaan van een organisatorische eenheid verschaft art. 140 Sr een geheel
eigen karakter. Een samenwerkingsverband dat zich het plegen van misdrijven tot doel
stelt, wordt als een zo ernstige bedreiging ervaren, dat het deelnemen aan een derge-
luke organisatie op zichzef als een strafwaardige gedraging wordt beschouwd.  Bij

samenspanning hoeft het samenwerkingsverband niet een zodanige eigen structuur te
vertonen dat van een afzonderlijke eenheid kan worden gesproken.

Met de voorwaarde dat bij art. 140 Sr het samenwerkingsverband het plegen van
misdrijven tot oogmerk moet hebben is tevens een ander wezenlijk onderscheid tussen

samenspanning en art. 140 Sr gegeven. Bij het eerste lid van art. 140 Sr gaat het om
de afspraak om misdruven te plegen. Van samenspanning is sprake indien de deelne-
mers overeenkomen om het misdrijf te plegen. De afspraak dient gericht te zijn op
het plegen van een bepaald concreet misdrijf. Men verbindt zich met anderen om
een specifiek misdrij f te plegen,  er moet een concreet doel komen vast te staan. Zou
men onderling tot overeenstemming komen om in het algemeen misdrijven te gaan
plegen, dan is vanwege het onbepaalde karakter van die afspraak van samenspanning
geen sprake.

In de voorgaande paragraaf is gesteld dat voor samenspanning niet noodzakelijk is
dat ook overeenstemming dient te bestaan over de preciese uitvoering van het plan:

48  Zie met name Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 115.
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het doel zel f dient wel vast te staan, doch niet de wijze waarop dit doel moet worden
bereikt. Het bereiken van een overeenstemming om een bepaald misdrijf te plegen
is dus al voldoende; het plan hoeft niet tot in detail te worden uitgewerkt. Niet
uitgesloten is dat op het moment dat tussen de deelnemers overeenstemming wordt
bereikt, die deelnemers ook het plegen van andere misdrijven kunnen beogen: het
plegen van bepaalde staatsgevaarlijke misdrijven zal immers vaak ook met andere mis-
drijven gepaard gaan. Er van uitgaande dat de uitvoering van het plan niet tot in detail
geregeld hoeft te zijn, hoeven die misdrijven die op de uitvoering van het plan
betrekking hebben, op het moment dat van samenspanning sprake is nog geen bepaald
karakter te hebben.  (Zie  HR 15 februari  1977,  NJ  1978,  6: de deelnemers  aan  de
aanslag wilden aan wapens komen teneinde iedere deelnemer te bewapenen; zij zouden
- gewapend - met geweld het paleis binnendringen, waarbij niet werd uitgesloten
dat tevens geschoten zou worden). Men kan zich bij het delia van samenspanning
nog meer misdrijven voorstellen die nauw samenhangen met het misdrijf waartoe
wordt samengespannen en die al dan niet tevoren concreet bepaald zijn, zoals bijvoor-
beeld het tevoren stelen van een auto waarmee naar de plaats van het misdrijf zal
worden gereden, afpersing, bedreiging en vrijheidsberoving van andere personen dan
het beoogde slachtoffer, enz. Er kan derhalve sprake zijn van een overeenstemming
tussen de deelnemers om een bepaald plan uit te voeren, waarbij wel rekening wordt
gehouden met het plegen van andere misdrijven, doch welke misdrijven tevoren niet
steeds bepaald zullen zijn. Bovendien kan enige tijd verstrijken alvorens tot het
uiteindelijke delict (bijvoorbeeld de aanslag op de Koningin) wordt overgegaan: men
spreekt af dat de auto enige tijd tevoren gestolen zal worden, dat de wapens geruime
tijd voordat de aanslag wordt gepleegd worden aangeschaft e.d. Gezien het gegeven
dat er wei duidelijkheid kan bestaan over de vraag of nog andere misdrijven gepleegd
zullen worden, doch deze misdrijven een nog onbepaald karakter kunnen hebben, de
omvang daarvan tijdens het bereiken van de overeenstemming nog niet behoeft vast
te staan, en het plegen van die misdrijven bovendien geruime tijd in beslag kan nemen,
rijst de vraag of er in dat geval nog een onderscheid bestaat met het eerste lid van
art. 140 Sr indien de deelnemers aan de samenspanning onderling een gestructureerd
samenwerkingsverband zouden vormen. In art. 140 Sr wordt immers slechts in het
algemeen gesproken van het oogmerk om misdrijven te plegen: de letterlijke tekst van
de strafbepaling zou dit derhalve niet uitsluiten.
Voor de inhoud van het bestanddeel 'oogmerk tot het plegen van misdrijven' in art.
140 Sr zijn de volgende arresten van belang. In HR 14 mei 1985, NJ 1986, 11 m.nt.
ThWvV werd gesproken van deelneming aan een rechtspersoon welker oogmerk is
het gedurende enige tud plegen  van  misdrijven.  In  HR  16  oktober  1990,  NJ  1991,
442 m.nt. C. werd overwogen dat de vereniging gestructureerd verzet tegen de
komende ontruiming beoogde, hetwelk gepaard zou gaan met het plegen van misdrij-
ven van verschillende aard in een tevoren niet bepaalde onwang. In het genoemde
voorbeeld van de samenspanning kan zowel sprake zijn van het gedurende enige tijd
plegen van misdrijven, als van het plegen van misdrijven van verschillende aard in
een tevoren nog niet bepaalde omvang. Wanneer nu zou komen vast te staan dat de
aanslag op het regerend staatshoofd gepaard zou gaan met het plegen van meerdere
misdrijven, is dan uitsluitend het al dan niet bestaan van een organisatie bepalend voor
de vraag of art.  140 Sr van toepassing is? Of is voor art. 140 Sr m66r vereist dan
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alleen het 'gedurende enige tijd plegen van misdrijven van verschillende aard in een
tevoren niet bepaalde omvang'?
Dit laatste is naar mijn mening inderdaad het geval: het oogmerk tot het plegen van
misdrijven omvat mddr dan alleen een zekere tijdsduur en een tevoren niet bepaalde

omvang. In art. 80 Sr wordt gesproken van de overeenkomst om het misdrijfte plegen.

Samenspanning heeft derhalve betrekking op 66n specifieke gebeurtenis. Dat daarbij
meerdere misdrijven gepleegd zullen worden doet daar niet aan af. Die misdrijven
zijn echter duidelijk gelieerd aan die concrete gebeurtenis: de verwezenlijking van
het specifieke misdrij f waartoe wordt samengespannen. In het eerste lid van art. 140

Sr wordt gesproken van het plegen van misdrijven. In hoofdstuk 3.3 is er op gewezen
dat daarbij juist niet moet worden gedacht aan een incidentele gebeurtenis, maar dat
het plegen van misdrijven een structureel karakter dient te hebben. Dat wil zeggen
dat het plegen van misdrijven niet een eenmalige gebeurtenis is: er dient een continu-
iteit te bestaan.
In de rechtsliteratuur wordt juist in dit niet-eenmalige karakter van de (voorgenomen)
gebeurtenissen een van de kenmerkende aspecten van art. 140 Sr gezien. Zo stelde
Swart dat van deelneming in de zin van art. 140 Sr geen sprake kan zijn wanneer men
heeft besloten tot een eenmalige en in de tijd begrensde onderneming, ook al zou de
uitvoering daarvan gepaard gaan met verschillende misdrijven.49 Door A-G Leijten
is in zijn conclusie bij  HR  14 mei  1985, NJ  1986,  10 het onderscheid tussen samen-

spanning en art. 140 Sr als volgt weergegeven: 'Zou deelnemen aan een club die tot

oogmerk heeft het begaan van dan misdrijf: het vermoorden van A., het gijzelen van
B. niet zijn het deelnemen aan een "rechtspersoon" die tot oogmerk heeft het plegen
van misdrijven? Is deelneming aan een bende die tot oogmerk heeft het gijzelen van

een bepaalde big boss uit de industriele of politieke wereld op zich geen strafbaar feit,
die tot het gijzelen van big bosses uit de industriele of politieke wereld wel (ongeacht
de vraag of er gddn, 66n dan wel metr dan 66n gijzeling wordt geeffectueerd)? Ik denk
dat dit onderscheid inderdaad gemaakt moet worden, omdat anders art. 140 Sr ons

algemeen samenspanningsartikel is, en dat dat niet bestaat wordt algemeen aanvaard.

Het heeft 66k zin, want een vereniging tot het plegen van misdrijven heeft andere
aspecten dan die tot het plegen van een bepaald misdrijf, o.a. dit: dat zij een bli/vend
gevaar vormt voor de samenleving. (...). Hoewel tussen samenspanning tot en vol-
tooiing van het misdrijf geruime tijd gelegen kdn zijn, is een zekere mate van
duurzaamheid, continuiteit, gedn voorwaarde voor samenspanning. Dat is daarentegen
wel het geval bij het vergrijp van art. 140 Sr. Samenspanning is voorbij als het
misdrijf waarop zij zich richt is gepleegd.  Is 66n diefstal gepleegd door het misdaad-

syndicaat dan komt het pas goed op gang'.
Dit betekent dat, ook indien het samenspannen tot een bepaald misdrijf gepaard zou
gaan met het plegen van nog andere misdrijven, art. 140 Sr niet van toepassing dient
te zijn omdat voor deze bepaling niet alleen sprake moet zijn van het gedurende enige
tijd plegen van misdrijven, maar ook een zekere continurteit in het plegen van
misdrijven zal moeten bestaan. Bij samenspanning tot een bepaald feit doet zich dit
niet voor, omdat daarbij slechts van een incidenteel gebeuren sprake is: het samenspan-
nen op zichzelf levert nog geen duurzaamheid in het plegen van misdrijven op. Ook
volgens Remmelink ligt hier een wezenlijk onderscheid tussen samenspanning en art.

49 Swart Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 613.
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140 Sr. Bij art. 140 Srmoet worden gedacht aan een duurzame organisatie. Samenzwe-
ren tot het plegen van 66n of enkele bepaalde misdrijven is nog geen deelneming aan
een criminele organisatie. Zo heeft art. 140 Sr geen betrekking op de afspraak van
twee inbrekers tot het bestelen van een of meer bepaaldelijk genoemde of beoogde
huizen.50
Ook Mols en Van Veen hebben zich in soortgelijke zin uitgelaten. Zo stelde Mols
dat het bij samenspanning gaat om een eenmalige bedreiging, waarbij een of meer
misdrijven worden beoogd. '(...) de samenspanning tot gijzeling van de koningin heeft
primair betrekking op de hoofdactiviteit van de gijzeling, maar zal gepaard gaan met
meerdere andere strafbare feiten waaronder misdrijven die eveneens zijn gepland. Het
eenmalige karakter en de concentratie op een delict waaraan de rest ondergeschikt is
dwingt tot de kwalificatie samenspanning. Art. 140 Sr vereist het oogmerk om
misdrijven te plegen. Vanuit deratio voorde strafbaarstelling en op wetssystematische
gronden kan het oogmerk van 140 Sr dan worden vertaald in de intentie om meerdere
misdrijven te plegen, al dan niet van dezelfde soort, en gedurende een langere periode.
Dat laatste is nodig om te voorkomen dat ook eenmalige acties die gepaard gaan met
meerdere strafbare feiten waaronder misdrijven onder art.  140 Sr worden gerangschikt.
Die horen onder de samenspanning thuis'.'1 Ook door Van Wen wed hierin het
onderscheid met de samenspanning gezocht. Samenspanning heeft betrekking op het
plegen van een bepaald strafbaar feit; bij art. 140 Sr gaat het om het op de een of
andere wijze meedoen aan een bende, een club, een groep, die het plegen van mis-
drijven tot doelstelling heeft:2
Het onderscheid tussen samenspanning en art.  140 Sr moet derhalve niet alleen worden
gezocht in het al dan niet bestaan van een organisatorisch verband tussen de deelne-
mers of in het plan om ddn of meerdere misdrijven te plegen, maar ook in de
doelstelling: gaat het om een eenmalige, incidentele gebeurtenis, dan zal dit samen-
spanning opleveren, zelfs indien ter uitvoering van het beoogde misdrijf meerdere
misdrijven gepleegd zullen worden, die misdrijven nog een onbepaald karakter hebben
en bij de verdere voorbereiding en uitvoering van het plan enige tijd zal verstrijken.
Bij art. 140 Sr is het doel niet beperkt tot een incidentele gebeurtenis, maar gelegen
in het plegen van misdrijven in het algemeen. Er is dan geen sprake van een 'con-
centratie' van misdrijven rond een enkele - criminele - gebeurtenis, doch een
continuering van dergelijke gebeurtenissen. Zou dit onderscheid niet worden gemaakt,
dan zou, zo merkte Leijten mijns inziens terecht op, art. 140 Sr een algemeen samen-
spanningsartikel worden voor alle organisaties. Zodra een samenwerkingsverband een
gestructureerd karakter aanneemt, zouden alle deelnemers die een gezamenlijk plan
opzetten en uitwerken, daarbij rekening houdend met het feit dat dit met het plegen
van nog andere misdrijven gepaard kan gaan, strafbaar kunnen zijn, ongeacht de vraag
of het daarbij om specifieke staatsgevaarlijke misdrijven  gaat.  Dit is onwenselijk:  de
strafbare samenspanning, waarvoor een gemeenschappelijk plan al voldoende is, is
beperkt tot zeer specifieke delicten, misdrijven die vanwege de uitzonderlijke ernst
daarvan noodzaken om al in een zeer vroeg stadium in te kunnen grijpen. In het
bijzonderekarakter van die misdrijven wordt derechtvaardiging van desamenspanning

50  Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., aant. 7 bij art. 140 Sr.
51 Mols, Marienburcht-Wolters Noordhoff Complex, Adv. bl.  1990, p. 667.
52  Van Veen, De verboden vereniging en art. 140 Sr, NJB 1983, p. 12.

146



gezocht. Van een dergelijke beperking is bij art. 140 Sr geen sprake. De bepaling is
van toepassing indien de organisatiehet plegenvan misdrijven beoogt, ongeacht welke.
De rechtvaardiging van de ruime strafbaarstelling in art. 140 Sr - men hoeft zelfs
nog niet eens bepaalde misdrijven op het oog te hebben - moet worden gezocht in
de aard van de organisatie: van die organisatie gaat, gezien haar doel om misdrijven
te plegen, een voortdurend gevaar uit. Een organisatie die het eenmalig plegen van
misdrijven beoogt is naar mijn mening niet aan te merken als een 'misdadigersbende'
die vanwege haar aard, haar criminele doelstelling, een zodanig gevaar oplevert dat
dit de ruime strafbaarstelling van art. 140 Sr zou kunnen rechtvaardigen. Deelnemers
aan een dergelijke organisatie en/of de organisatie zelf kunnen alleen via de regeling
van de samenspanning, de reguliere deelnemingsregeling in de artt. 47 e.v. Sr of via
art. 51 Sr strafrechtelijk worden vervolgd.
In hoofdstuk 3.3.2 is er reeds op gewezen dat naar mijn mening de Hoge Raad in de
Marienburchtzaak in dit opzicht het bereik van art. 140 Sr te ver heeft opgerekt.53
Het door de organisatie beoogde verzet tegen de ontruiming had betrekking op een
eenmalige gebeurtenis, een eenmalige in de tijd begrensde ondememing, ook al ging
dit gepaard met het plegen van meerdere misdrijven en verliep er enige tijd tussen
de gepleegde misdrijven onderling. De door de Hoge Raad gehanteerde formulering
dat 'de vereniging gestructureerd verzet tegen de komende ontruiming beoogde,
hetwe\k gepaard zou gaan met het plegen van misdrijven van verschillende aard in
een tevoren niet bepaalde omvang en niet alleen op de dag van de ontruiming maar
ook (...) gen:ime tijd voordien'54 is naar mijn mening dan ook niet voldoende om
art.  140 Sr te onderscheiden van de samenspanning. Ook bij samenspanning zal immers
niet zelden sprake zijn van misdrijven van verschillende aard (verboden wapenbezit,
bedreiging met geweld, wederrechtelijke vrijheidsberoving, afpersing) waarvan de
omvang ten tijde van de samenspanning nog niet bepaald is: de wijze waarop het plan
zal worden uitgevoerd hoeft nog niet precies vast te staan. Bovendien zal ook daar
vaak van enig tijdsverloop wel sprake zijn. Het beogen van gestructureerd verzet zegt
op zichzelfniets over het structureel plegen van misdrijven, maar eerder over de wijze
waarop het verzet zelf is georganiseerd. Om art. 140 Sr te onderscheiden van de
samenspanning zou aan dit criterium dan ook toegevoegd moeten worden dat voor
de organisatie het plegen van misdrijven een structureel karakter dient te hebben, of,
in de woorden van Remmelink, dat de organisatie het plegen van misdrijven in het
algemeen beoogde.

Bij art. 140 Sr dienen naar mijn mening dan ook de volgende strikte voorwaarden
te worden gesteld waaraan het samenwerkingsverband moet voldoen: het dient om
een gestructureerd samenwerkingsverband te gaan, en het samenwerkingsverband moet
het structureel plegen van misdrijven tot doel hebben. Ook is noodzakelijk dat het
plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond vormt. Is aan deze voorwaarden
voldaan, dan kent art. 140 Sr, in verhouding tot de samenspanning, een aanzienlijk
uitgebreidere regeling van strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Het aantal misdrijven waartoe - strafbaar - kan worden samengespannen, is zeer
beperkt. De reden daarvoor is dat, nu als een delictum sui generis reeds het enkel

53   Zie ook HR 29 maart 1994, nr  96 306.
54  Curs. v. schr.
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komen tot een overeenstemming wordt strafbaar gesteld, de inbreuk op de regeling
van de strafbare poging (en de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelin-
gen) tot het minimum beperkt dient te blijven. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen
is tot strafbaarstelling overgegaan. De strafbare samenspanning heeft dan ook een zeer
beperkt bereik; een uitbreiding tot misdrijven in het algemeen wordt afgewezen. Wei
is uitbreidingbepleittenaanzien van enkelespecifieke, veelal gemeengevaarlijke delic-
ten. Dergelijke voorstellen riepen echter steeds het bezwaar op datdaardoor de strafwet
te ver in de voorbereidingsfase teruggaat en de waarborgen die de in art. 45 Sr
opgenomen regeling van de strafbare poging met zich meebrengt, geheel teniet worden
gedaan: de strafwetgeving wordt teveel intentie-gericht en het vrijwillig terugtreden
doet aan de strafbaarheid niet meer af Door een dergelijke uitbreiding 'dreigt de
strafwet een te grote greep krijgt op de samenleving', aldus Reijntjes. 55

Art. 140 Sr heeft betrekking op organisaties die het plegen van misdrijven beogen,
ongeacht de aard of de ernst van die misdrijven. Het kan daarbij gaan om geweldsde-
licten, fraude, Opiumwetdelicten, vernielingen, enz. Bovendien is deelname aan een
organisatie die het plegen van misdrijven tot doel heeft voldoende. In tegenstelling
tot samenspanning hoeft de deelnemers nog niet een concreet, bepaald misdrij f voor
ogen te staan. Het gaat bij art. 140 Sr niet om een afzonderlijke strafbaarstelling van
een gedraging die dient ter voorbereiding van een bepaald delict, maar om het straf-
baarstellen van het in stand houden van een organisatie die bestemd is om misdrijven
te plegen. Daarmee heeft art. 140 Sr een geheel eigen karakter. Waar samenspanning
een typisch voorbereidingsdelict is, een delict waarbij de voorbereidingtot een bepaald,
concreet feit als een zelfstandig feit strafbaar wordt gesteld, kan dit van art. 140 Sr
niet worden gezegd. Het 'in stand houden van', het 'meedoen met' een misdaador-
ganisatie is zelfstandig strafbaar. Dit kan op talloze verschillende manieren gebeuren,
onder meer door het voorbereiden van een concreet delict. De strafbare gedraging
zelf hoeft dan ook niet gekoppeld te zijn aan een bepaald strafbaar feit, maar aan de
verwezenlijking van het criminele oogmerk. Waar bij samenspanning de rechtvaar-
diging van strafbaarstelling van een specifieke voorbereidingshandeling wordt gezocht
in het gevaar dat is gelegen in het (laten) plegen van bepaalde, zeer ernstige delicten,
is dit bij art. 140 Sr gelegen in het gevaar dat uit kan gaan van het in een georgani-
seerd samenwerkingsverband gedurende langere tijd (gaan) plegen van misdrijven.

Voor samenspanning is vereist dat de deelnemers onderling een overeenkomst sluiten
om een bepaald misdrijf te plegen, er moet een gezamenlijke wil zijn ontstaan, gericht
op een bepaald misdrij f Volgens Mols is die afspraak niets anders dan 'het voornemen
en de kollektieve gedachte om een delict te gaan plegen zonder dat verder iets is
ondernomen om het doel te realiseren (...)'.  Bij de samenspanning gaat het enkel om
'degekollektiveerde gedachte, waarbij de kollektiviteit dooruiterlijke omstandigheden
kan worden aangenomen zonder dat partijen iets daartoe hebben bijgedragen ofer zelfs
maar van op de hoogte zijn. (...) de overeenkomst (behelst) materieel louter voorne-
mens en gedachten  (...)'.56

Bij art. 140 Sr is de gezamenlijke wil, de wil van het collectief, gericht op het
gedurende enige tijd plegen van misdrijven; er bestaat een onderlinge afspraak om

55 Reijntjes, Samenspanning, DD 1977, p. 432
56 Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 154-155.
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misdrijven te plegen. In het voorgaande is gebleken dat de enkele aansluiting bij een
misdaadorganisatie, de enkele participatie in de gemeenschappelijke wil, niet voldoende
is om van strafbare deelneming te spreken. Door de Hoge Raad wordt voor strafbare
deelneming niet alleen als voorwaarde gesteld dat de deelnemer moet behoren tot het
samenwerkingsverband, zich daarbij heeft aangesloten, doch tevens dat hij een aandeel
heeft gehad in  dan wel heeft ondersteund gedragingen die strekken tot of rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk. Gezien het naast elkaar
noemen van deze voorwaarden moet worden aangenomen dat het 'ondersteunen van'
mEr impliceert dan alleen de zogenaamde 'moral support', het ermee instemmen dat
strafbare feiten worden gepleegd. Zou het instemmen met de doelstelling van de
organisatie al voldoende zijn, dan zou dit immers meebrengen dat in feite het enkele
behoren tot een misdaadorganisatie (uitgaande van het bestaan van opzet) al strafbare
deelneming kunnen opleveren; het deel gaan uitmaken van een organisatie waarvan
men weet dat deze het plegen van misdrijven beoogt zou dan al strafbaar zijn.
Er zal derhalve iets moeten gebeuren dat betrekking heeft op de oogmerkverwe-
zenlijking. Zo is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat van strafbare deelneming kan worden
gesproken indien men zich heeft aangesloten bij het samenwerkingsverband en vervol-
gens concrete toezeggingen doet medewerking te verlenen bij het plegen van delicten.
Een dergelijke toezegging kan immers van grote invloed zijn op het misdadig functio-
neren van de organisatie. Een en ander zal sterk afhangen van de feitelijke situatie.

Naast het enkel behoren tot een organisatie dient er een aantoonbare gedraging te zijn
waaruit blijkt van een betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk. Het
enkel sympathiseren met de misdadige doelstelling is op zichzelf genomen  niet  vol-
doende om van strafbare deelneming te kunnen spreken, noch het enkel deelnemen
aan de legale activiteiten van de organisatie. De deelnemer dient activiteiten te
ontplooien, gericht op de verwezenlijking van het misdadig oogmerk. Gezien de ruime
formulering van de Hoge Raad kunnen hier tal van gedragingen onder vallen. De door
de deelnemer verrichte activiteiten kunnen betrekking hebben op het plegen van een
bepaald misdrijf, op begunstiging, op het voorbereiden van een bepaald misdrijf
waarbij duidelijkheid bestaat omtrent object, slachtoffer, wijze van uitvoering enz.
(bijvoorbeeld het prepareren van  een  auto om een bepaalde juwelierszaak te overval-
len) maar ook op meer algemene voorbereidingshandelingen, waarbij van een
dergelijke duidelijkheid nog geen sprake is, zoals het zoeken naar een geschikt object
voor een overval, het maken van plannen omtrent de wijze van uitvoering, en zelfs
ook daaraan voorafgaande voorbereidingshandelingen, zoals het leggen van contacten,
het regelen van de financiering, het bestuderen van plannen, het verzorgen van een
algemene taakverdeling enz. Vanuit de opvatting dat voor strafbare samenspanning
noodzakelijk is dat duidelijkheid bestaat over de vraag waar, wanneer, op welke wijze
en ten aanzien van welk slachtoffer of object het delict gepleegd zal worden, brengt
het feit dat het bij art. 140 Sr gaat om de participatie in de verwezenlijking van het
oogmerk met zich mee dat de strafbare deelnemingsgedraging verder in de voorfase
terug kan gaan dan de strafbare samenspanning. Zelfs het aan het moment van het
sluiten van de overeenkomst voorafgaande maken van plannen, het aan de overeen-
komst voorafgaand overleg kan al strafbare deelneming opleveren (mits het daarbij
niet slechts gaat om een 'vrijmoedige, uitdagende conversatie'). Waar bij samen-
spanning gedragingen die v66r het sluiten van de overeenkomst worden verricht, zoals
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bijvoorbeeld het maken van een plattegrond, niet strafbaar zijn omdat van een geza-
menlijke wil om het misdrijf te plegen dan nog geen sprake is, kunnen dergelijke
gedragingen in het kader van art.  140 Sr wel degelijk strafbare deelneming opleveren:
overeenstemming tussen de deelnemers om een bepaald misdrij f te plegen is immers
niet vereist. Er is hier sprake van een gezamenlijke, een gemeenschappelijke wit welke,
in tegenstelling tot de samenspanning, (nog) niet gericht hoeft te zijn op het plegen
van concrete delicten; voldoende is dat de wil betrekking heeft op het plegen van
misdrijven in hetalgemeen.Van samenspanning is eerst sprake indien de voorafgaande
besprekingen hebben geleid tot een bepaalde afspraak; pas indien overeenstemming
wordt bereikt over een bepaald doel, indien de afspraak is gemaakt, is er een reeel

gevaar dat het beoogde misdrijf ook gepleegd zal worden. In de daaraan voorafgaande
fase is van een bepaalde, gemeenschappelijke wil, gericht op een concreet gebeuren,
nog geen sprake. Bij art. 140 Sr ligt dit anders. Strafbaar is daar de deelneming aan
een misdaadorganisatie. De gevaarzetting gaat uit van het enkel bestaan van een
dergelijke organisatie. Gedragingen die strekken tot de verwezenlijking van het crimi-
neel oogmerk van de organisatie, die derhalve het bestaan en voortbestaan van de
organisatie waarborgen, vallen in beginsel onder het bereik van de strafbepaling. Bij
het voeren van voorbereidende besprekingen kan een plan nog onduidelijk en vaag
zijn (bijvoorbeeld: zal een winkel worden overvallen of de geldloper van de winkel?),
doch de voor art.  140 Sr vereiste wilsovereenstemming - het in georganiseerd verband

plegen van misdrijven - staat vast. De in art. 140 Sr strafbaar gestelde gevaarzetting
ligt in het laten (voort)bestaan van de misdaadorganisatie. Het gaat daarbij om een
gedraging waaruit blijkt van een bepaalde betrokkenheid bij de verwezenlijking van
het oogmerk van een organisatie om misdrijven te plegen. Daardoor kan art. 140 Sr
in het voorveld van de uiteindelijk te plegen misdrijven derhalve een ruimer terrein
bestrijken dan de samenspanning.
Het voorgaande brengt tevens met zich mee dat voor art. 140 Sr niet is vereist dat
de voorbereidende gedragingen ook daadwerkelijk tot de verwezenlijking van het
oogmerk hebben geleid. De mogelijkheid dat alsnog wordt afgezien van de uitvoering
van het - voorlopige - plan speelt bij art. 140 Sr, gezien de ruime formulering van
de bepaling, in beginsel geen rol: de gemeenschappelijke, collectieve wit om misdrij-
ven te plegen is immers aanwezig; de gedraging strekt ertoe dit oogmerk te verwezen-
lijken. Indien bijvoorbeeld enkele leden van een organisatie ter verwezenlijking van
het criminele oogmerk van die organisatie op zoek gaan naar een geschikt object voor
een roofoverval en bij verschillende bankfilialen zich op de hoogte stellen van de
ligging, de beveiliging e.d., doch vervolgens onverrichter zaketerugkeren, dan kunnen
deze gedragingen worden aangemerkt als deelneming in de zin van art. 140 Sr: de
gedraging strekte tot de verwezenlijking van het oogmerk ofhield daannee rechtstreeks
verband; met de bewuste gedragingen wordt de misdaadorganisatie in stand gehouden.

Nu de deelnemingsgedragingen zich zeer ver in het voorveld van de te plegen
misdrijven kunnen afspelen, is voor een poging tot het plegen van art. 140 Sr weinig
ruimte. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan het lid worden van een organi-
satie om die organisatie behulpzaam te kunnen zijn bij verwezenlijking van het
oogmerk. Hoewel art.  140 Sr een afzonderlijk misdrijf oplevert en op grond van art.
45  Sr de poging tot het plegen  van een misdrijf een strafbaar feit oplevert,  moet naar
mijn mening poging tot art. 140 Sr uitgesloten worden geacht. De strafbare deelne-

150



mingsgedragingen strekken zich immers al zeer ver in de voorfase van de te plegen
misdrijven uit. De strafwaardigheid van gedragingen die daar nog aan voorafgaan is
dan mijns inziens ver te zoeken. Ook door Remmelink is de strafbaarheid van poging
tot art.  140 Sr in twijfel getrokken:  ' Dat poging tot samenspanning of tot deelneming
aan een verboden rechtspersoon op zichzelf denkbaar is, lijdt geen twij fel. Men kan
zich echter afvragen, of het vrijwel ontbreken van strafrechtelijk belang (' Strafgehalt')
in die voorfase  zich niet tegen toepassing van strafrecht verzet'.57

Dat in art. 140 Sr het deelnemen aap een organisatie wordt strafbaar gesteld zonder
daarbij, zoals bij de samenspanning wel het geval  is, een relatie te leggen met  een

bepaald misdrijf, brengt met zich mee dat, nu het meedoen met de organisatie zelf
voldoende is, een actieve betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van
bepaalde delicten niet vereist is: 'Een bepaalde rol bij het plegen van de beoogde
misdrijven behoeft aan de deelnemer aan de vereniging niet te zijn toegewezen', aldus
Keijzer.58 Ook andere leden van de organisatie en - volgens de huidige jurispruden-
tie - zelfs niet-leden, kunnen de uitvoering van het misdrijf op zich nemen. Bij de
samenspanning is, zoals in het voorgaande is gebleken, vanuit het uitgangspunt dat
strafbaarstellingen die ver in de voorbereidingsfase liggen restrictief gernterpreteerd
dienen te worden, een dergelijke actieve betrokkenheid bij de uiteindelijke uitvoering
van het misdrij f wel bepleit: volgens dit standpunt dient overeengekomen te worden
dat de deelnemers een actieve rol bij de uitvoering van het misdrij f krijgen. Pas dan
zou de afspraak, nu deze eerst hierdoor duidelijk is geconcretiseerd, werkelijk ge-
vaarzettend zijn. Dit kan er toe leiden dat de personen 'achter de schermen', die het
eigenlijke werk laten 'opknappen' door anderen, en waarbij een relatie met de
uitvoering niet is aan te tonen, geen samenspanners zijn in de zin van art. 80 Sr.59

Bij art. 140 Sr speelt dit probleem niet: de leider van de organisatie neemt door zijn
gedragingen - het verdelen van de taken, het opdrachtgeven tot bepaaldehandelingen,
het belonen van de deelnemers - zelf deel aan die organisatie, ook al laat hij de
uitvoering van de beoogde delicten verder geheel aan anderen over. Of door de
opvatting van de Hoge Raad dat ook niet-leden de beoogde misdrijven kunnen plegen,
de werkingssfeer van art. 140 Sr te ver wordt opgerekt, zal in par. 6.3 worden bespro-
ken.

Kort samengevat komen de belangrijkste verschillen tussen samenspanning en art.  140
Sr op het volgende neer. Art. 140 Sr eist een duurzame, hechte relatie tussen de

57      Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,  p. 408.
Ook in het Duitse recht is poging tot het als lid deelnemen aan de vereniging, poging tot het als
Mitghed beki/igen, niet strafbaar. Ook poging tot Untersmtzung van de vereniging, vergelijkbaar met
de Nederlandse poging tot medeplichtigheid, valt buiten het bereik van de strafwet Alleen de poging
tot het grunden van een  'kriminelle Vereinigung' wordt in het derde  lid van §  129 StGB afzonderlijk
strafbaar gesteld Daarmee gaat § 129 StGB zeer ver terug in de voorbercidingsfase. Voor wat betreft
het werven voor de vereniging, het winnen van 'aanhangers', is cen 'pogingshandeling' daarbij in
zoverre strafbaar, dat voor strafbaarheid niet noodzakelijk is dat de werving succesvol is geweest, dat
men daadwerkelijk aanhangers moet hebben gewonnen; het werven op zich is al voldoende.

58 Keijzer, Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen, a.w., p 55
59 Volgens Keijzer zou vooreen dergelijk geval viade deelnemingsvorm uitlokking (van samenspanning)

een oplossing gevonden kunnen worden; Strafbaarheid van voorbercidingshandelingen, a.w., p. 46;
Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 136.
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deelnemende personen: het samenwerkingsverband dient te zijn uitgegroeid tot een
organisatie. Die organisatie moet zich het plegen van misdrijven tot doel stellen, moet
daarop gericht zijn. Dit brengt naar mijn mening met zich mee dat het plegen van mis-
drijven niet een eenmalige gebeurtenis is, maar structureel, gedurende geruime tijd
dient plaats te vinden. De organisatie dient het plegen van misdrijven in het algemeen
te beogen. Art. 140 Sr heeft daarmee een geheel eigen karakter: het gaat niet om het
op zichzelf strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen tot bepaalde delicten
wegens de bijzondere ernst van die delicten, maar om het instandhouden van en
meedoen met een samenwerkingsverband dat naar haar aard een bijzonder gevaar
vormt voor de samenleving.
Art.  140 Sr sluit daarmee echter samenspanning niet uit. Binnen een misdaador-
ganisatie kunnen de deelnemers overeenkomen om een bepaald misdrijf te plegen,
mits dit niet de uitsluitende doelstelling van de organisatie is. Zouden binnen een
gestructureerd samenwerkingsverband de deelnemers onderling samenspannen tot een
bepaald misdrijf, dan zal, indien de organisatie ook andere misdrijven nastreeft die
niet direct samenhangen met het specifieke delict tot hetwelk wordt samengespannen
(derhalve op een ander feitelijk gebeuren betrekking hebben), art. 140 Sr (mede) van
toepassing kunnen zijn. Dit kan van belang zijn bij uitleveringszaken. Zou een uitleve-
ringsverzoek gebaseerd zijn op conspiracy, dan kan bij de beantwoording van de vraag
of het feit naar Nederlands recht strafbaar is, art.  140 Sr een rol spelen. Uit het uitieve-
ringsverzoek zal dan weI moeten blijken van het bestaan van een (gestructureerd)
samenwerkingsverband en van het oogmerk om meerdere misdrijven te plegen. Als
voorbeeld kan worden gewezen op HR  14 mei   1985,  NJ  1986,  10.  In dit arrest werd
in cassatie aangevoerd dat de in het uitleveringsverzoek omschreven conspiracy niet
onder de Nederlandse strafbepaling van art. 140 Sr valt, omdat het verschil tussen
samenspanning en deelneming aan een vereniging die het plegen van misdrijven tot
oogmerk heeft daarin gelegen zou zijn 'dat bij de eerste de afspraak tot bepaalde feiten
wordt gemaakt en bij de laaiste het plegen van misdrijven in het algemeen beoogd
wordt (...)'. In het kader van deelneming aan een organisatie in de zin van art. 140
Sr kunnen de deelnemers echter ook overeenkomen een bepaald misdrijf te plegen,
mits het oogmerk van de organisatie maar niet uitsluitend hiertoe beperkt is. De Hoge
Raad verwierp het cassatieberoep, overwegende dat niet alleen van deelneming kan
worden gesproken indien de organisatie tot oogmerk heeft - in het algemeen - het
plegen van misdrijven van dezelfde of van verschillende aard, maar ook indien het
oogmerk van de organisatie is gericht op het gedurende enige tijd begaan van
misdrijven van slechts 6dn soort. Aan het vereiste van dubbele strafbaarheid was
derhalve in casu voldaan.60

Heeft de conspiracy echter betrekking op 66n enkel feit, dan kan van toepassing van
art.  140 Sr geen sprake zijn. Zie hiervoor HR  14 mei  1985, NJ  1986,  11  m.nt.  GEM.

60  Volgens A-G Leijten kon de mate van duurzaarnheid uit het uitleveringsverzoek worden afgeleid,
omdat daarin een bepaalde termijn werd genoemd, te weten: 'between the  lst day of September of
1983  and  the  1 st day  of November  1983'.  Bovendien  vond de conspiracy plaats 'on divers dates'.
Zijns inziens werd door de formulering in het uitieveringsverzoek de mogelijkheid opengelaten dat
herhaalde malen herome zou worden ingevoerd.
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Gedurende de laatste decennia is herhaalde malen van verschillende zijden aange-
drongen op uitbreiding van de strafbaarheid van voorbereidingshandelingen. Als meest
recent voorbeeld kan worden gewezen op de invoering van art. 46 Sr. Aanvankelijk
stond met name de wens tot uitbreiding van strafbare samenspanning centraal.

Opmerkelijk is dat vooreen efficientebestrijding van misdaadorganisaties debestaande

regeling kennelijk onvoldoende werd geacht. De vraag rijst of art.  140 Sr, een strafbe-

paling die juist is gericht op de bestrijding van misdaadorganisaties, in het licht van
de gegeven argumentatie om tot uitbreiding van strafbare voorbereidingshandelingen
over te gaan, inderdaad onvoldoende mogelijkheden biedt. In het navolgende zal dan
ook worden getracht met de bij de voorstellen tot uitbreiding van strafbare voorberei-
dingshandelingen aangegeven probleempunten, het feitelijk bereik van het eerste lid
van art. 140 Sr nader te concretiseren.

6.2.3 Voorstellen tot uitbreiding van strafbare voorbereidingshandelingen
61

6.2.3.1    Samenspanning  tot  'terroristische activiteiten'

Naar aanleiding van de in de eerste helft van de jaren zeventig gepleegde acties van
Zuidmolukkers62 werd door de toenmalige Minister van Justitie Van Agt in een brief
aan de Tweede Kamer het voorstel gedaan de strafwet uit te breiden met een bepaling
teneinde bepaalde voorbereidingshandelingen strafbaar te stellen.63 Daarbij dacht hij
aan uitbreiding van de strafbare samenspanning in geval van 'terroristische acties'.
Door samenspanning strafbaar te stellen zou, omdat daarmee de fase waarin van een
verdachte kan worden gesproken naar voren wordt geschoven, het landelijk recherche-
team strafprocessuele bevoegdheden eerder kunnen uitoefenen.
In  1976 is door De Waard een preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Juristenver-

eniging over de vraag welke wetswijzigingen wenselijk zijn met betrekking tot 'acti-
visme  en in groter verband begane delicten'.  Ook hij bepleitte een uitbreiding  van
strafbare samenspanning en van enkele andere vormen van voorbereiding tot delicten
die vanwege hun ernst en gemeengevaarlijk karakter al in een ver voorbereidingsstadi-
um bestreden dienen te worden. Daarbij moet worden gedacht aan terreurdaden door
internationaal opererende organisaties of door minderheidsgroepen.

64

De voorstellen tot uitbreiding van de strafbare samenspanning vonden ook bijval bij
ondermeer G.E. Mulder. In een beschouwing overdemogelijkheden van strafrechtelij-
ke bestrijding van terrorisme beschreef Mulder het verschijnsel van terrorisme als het
met behulp van geweld en intimidatie trachten te verwezenlijken van politieke
aspiraties tegen de wil van het officiele machtsapparaat van een staat in. Ook
misdrijven die gepleegd worden om terroristische acties mogelijk te maken, zoals
bankovervallen, moeten daartoe worden gerekend. Hij wees er op dat het daarbij per
definitie gaat om het werk van een groep die haar activiteiten niet tot een eenmalig

61 Zie hiervoor met name Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen,  a.w.,  p.  23  e.v.
62 Zie hierover P. Klerks, Terreurbestrijding in Nederland 1970-1988, Amsterdam  1989.

63  Bijl. hand. II, 1975-1976,13 756, nrs. 1-3, p. 37, nr. 4, p. 8.
64    R. de Waard, Welke wetswijzigingen zijn wenselijk met betrekking tot activisme en in groter verband

begane delicten?, Preadvies NJV 1976, Zwolle 1976, p. 301 e.v.
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optreden beperkt.65 Het zou naar zijn mening wenselijk zijn om bij wederrechtelijke

vrijheidsberoving samenspanning als strafverzwarende omstandigheid op te nemen,
zoals dit reeds bij de vliegtuigkaping is geschied, en een afzonderlijke regeling te
scheppen voor vrijheidsberoving door een collectiviteit. Men hoeft er volgens Mulder
immers niet van uit te gaan dat er, zoals in het geval van de treinkapers, steeds sprake
zal zijn van duidelijkheid omtrent wie precies wat heeft gedaan. Daarnaast bleek ook
hij voorstander te zijn van een verdere uitbreiding van de afzonderlijke strafbaarstelling
van samenspanning. Als reden hiervoor werd genoemd de mogelijkheid om op deze
wijze daden van terrorisme al in het voorstadium te kunnen bestrijden waardoor groot
onheil voorkomen zou kunnen worden. Daarvoor is wel vereist dat er een redelijk
vermoeden bestaat dat de betrokkenen over en weer het vaste besluit hebben genomen,
een concrete afspraak hebben gemaakt om een bepaald misdrijf te plegen. Bovendien
zouden door strafbaarstelling van de samenspanning ook de personen achter de scher-

men, die zich tijdens de acties op de achtergrond houden, vervolgd kunnen worden. 66

De voorstellen tot uitbreiding van strafbare samenspanning tot de door Van Agt
genoemde 'terroristische acties' hebben niet geleid tot het indienen van een wetsvoor-
stel. Volgens Rutgers zou de behoefte aan wetswijziging zijn afgenomen toen grote
gijzelingsacties zich niet meer voordeden. 67

Opmerkelijk is dat in de voorstellen tot uitbreiding van de strafbare samenspanning
het eerste lid van art. 140 Sr niet ter sprake is gekomen. Dit zou mogelijk het gevolg
geweest kunnen zijn van onbekendheid met het feitelijk bereik van deze bepaling. Zo
werd in  1976 bij de invoering van het nieuwe rechtspersonenrecht de term 'vereeni-
ging' in art. 140 Sr vervangen door de term 'rechtspersoon' waardoor de bepaling
een 'civielrechtelijke lading' kreeg.
In de voorstellen werd gekozen voor een uitbreiding van strafbare samenspanning:
samenspanning zou niet alleen strafbaar dienen te zijn bij zeer specifieke, staatsge-
vaarlijke misdrijven, maar ook ten aanzien van andere ernstige misdrijven. Straf-

baarstelling zou dan preventief kunnen werken; men kan daarmee 'erger voorkomen'.
Of, zoals Mulderstelde: 'Het "wieden" van "volgroeid" terrorisme isbijnaonbegonnen
werk. Bestrijding wanneer het kwaad is ontkiemd maar nog niet is volgroeid belooft
wellicht meer succes':s Door Mols is er op gewezen dat het verschaffen van be-
voegdheden een specifieke functie is van de strafbaarstelling van samenspanning. Aan
de behoefte tot preventiefoptreden wordt voldaan door criminalisering van voorberei-
dend gedrag. 'De nadruk ligt hierbij meer op het scheppen van de mogelijkheid om
in te grijpen, dan op het strafwaardige van het gedrag', aldus Mols.69 De legitimatie
blijkt gezocht te worden in de ernst van de te plegen feiten enerzijds en in de wens

65  G.E. Mulder, Bestraffing, Bestrijding, Berechting. Enkele gedachten over de bestrijding van het
terrorisme door middel van het strafrecht, in: Terreur. Criminologische en juridische aspecten van
terrorisme, AA 1976, p. 87-88.

66 Mulder, Bestraffing, Bestrijding, Berechting, in: Terreur. Criminologische en juridische aspecten van
terrorisme, a.w., p  98 e.v.

67 Rutgers, Stralbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 28-29.
68 Mulder, Bestraffing, Bestrijding, Berechting, in: Terreur. Criminologische en juridische aspecten van

terrorisme, aw., p  95.
69 Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 147.
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erger te voorkomen anderzijds.= De straf gesteld op de samenspanning als afzonder-
lijk delict is dan ook lichter of eventueel gelijk aan het gronddelict, maar niet zwaar-
der.

De wens om preventiefte kunnen optreden bij bovenbedoeldeterroristischeactiviteiten
zou echter in veel gevallen ook door het reeds bestaande art. 140 Sr vervuld kunnen
worden. Voorwaarde is dan weI dat het samenwerkingsverband een georganiseerd
karakter heeft en dat het plegen van misdrijven geen incidentele gebeurtenis vormt.
Bij terroristische activiteiten in de door Mulder omschreven zin (het met behulp van
geweld en intimidatie trachten te verwezenlijken van politieke aspiraties tegen de wil
van het officiele machtsapparaat in) zal dit vaak het geval zijn. Door Mulder is daarbij
namelijk een aantal belangrijke beperkingen aangebracht: het gaat steeds om een groep
personen, om het plegen van grofgeweld (kapingen, gijzelingen) en een demonstratief
karakter van de acties. Met name door dit demonstratieve karakter kan van een71

georganiseerd karakter van het samenwerkingsverband naar buiten toe blijken. Vaak
wordt in dat geval de verantwoordelijkheid voor aanslagen opgeeist door een bepaalde
groepering die zich als eenheid manifesteert, die ook als zodanig door derden

aangemerkt wil worden en deswege onder een gemeenschappelijke naam naar buiten
treedt. De wens om eigen politieke doelstellingen te verwezenlijken door grof geweld
zal bovendien in veel gevallen gepaard gaan met het oogmerk om structureel, niet
eenmalig tot het plegen van misdrijven over te gaan. De aard van de te plegen

misdrijven en debeoogdecontinuYteit daarbij zal veelal ook een hechte, gestructureerde
samenwerking vereisen. Dat daarbij een niet-illegaal einddoel zou worden nagestreefd
doet, zoals in hoofdstuk 3.3.1 is gebleken, niet ter zake. Van belang is of het samen-
werkingsverband het plegen van misdrijven tot naaste doel heeft, of de feitelijke
werkm:imheden op het plegen van misdrijven zijn gericht.72
Is eenmaal aan genoemde voorwaarden voldaan, dan zal art. 140 Sr op de beoogde
gevallen van toepassing kunnen zijn. Als argument om de samenspanningsregeling
uit te breiden is aangevoerd dat door het 'naar voren schuiven' van het redelijk
vermoeden van schuld aan een strafbaar feit (het komen tot een vaste afspraak levert
dan immers al een afzonderlijk strafbaar feit op) de mogelijkheid wordt gecreeerd om
al in een vroeg stadium tot opsporing en uitoefening van dwangmiddelen over te
kunnen gaan, zodat alsdan erger voorkomen zou kunnen worden. Bij toepasbaarheid
van art.  140 Sr zou de voorgestelde uitbreiding van de strafbare samenspanning echter
niet nodig zijn. Art. 140 Sr strekt zich immers uit tot ver in de voorbereidingsfase:
ieder lid van de organisatie dat enige activiteit verricht ter verwezenlijking van het
oogmerk, is reeds verdachte in de zin van art. 27 Sv. Nu het hier om een misdrijf gaat
waarop meer dan vier jaar gevangenisstraf is gesteld, staan politie en justitie tal van
dwangmiddelen terbeschikking, noggeruime tijd voordat daadwerkelijktot hetplegen
van de beoogde misdrijven wordt overgegaan. Omdat de strafbare deelnemingsge-
draging verder in de voorfase terug kan gaan dan de strafbare samenspanning, gaat
art. 140 Sr in dit npzicht zelfs nog verder.

70 Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 147.
71 Mulder, Bestraffing, Bestrijding, Berechting, in: Terreur Criminologische en juridische aspecten van

terrorisme, a.w., p 88 e.v
72  Vgl. HR 8 mei 1978, NJ 1978, 314 en HR 8 mei 1978, NJ 1978, 315 (RAF)
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Aan de doelstelling: het voorkomen van erger, zou door toepassing van art. 140 Sr
derhalve voldaan kunnen worden: politieel ingrijpen in de voorbereidingsfase voorkomt
dat de organisatie tot het daadwerkelijk plegen van misdrijven overgaat. Hoewel het
eerste lid van art. 140 Sr niet slechts gezien moet worden als een zelfstandige
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen - de bepaling heeft betrekking op
het in stand houden, het laten functioneren van een 'misdaadorganisatie' - is ook bij
art. 140 Sr een preventieve functie te onderkennen. Indien voorbereidingen tot het
plegen van een specifiek misdrijf worden getroffen, kan door tijdig strafrechtelijk
ingrijpen voorkomen worden dat dit misdrijf wordt gepleegd. Bovendien kan worden
ingegrepen indien voorbereidingen worden getroffen tot het gaan plegen van misdrij-
ven, zonder dat men daarbij al concrete, bepaalde misdrijven voor ogen heeft. De
preventieve functie heeft bij art. 140 Sr derhalve een tweeledige werking: het
voorkomen dat een bepaald misdrijf wordt gepleegd en het voorkomen dat de orga-
nisatie in het algemeen haar misdadige werkzaamheden voortzet. Doordat in art. 140
Sr alleen de voorwaarde wordt gesteld dat moet worden deelgenomen aan een
organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft, kan met een vroegtijdig
ingrijpen worden voorkomen dat de organisatie daadwerkelijk tot het (verder) plegen
van misdrijven zal overgaan.
Onder het bereik van art. 140 Sr vallen bovendien de door Mulder genoemde
'nevenactiviteiten', activiteiten   om de eigenlijke terroristische acties mogelijk   te
maken. Dergelijke activiteiten werden, gezien het achterliggende motief, door Mulder
tot de terroristische activiteiten gerekend. Zoals hiervoor reeds is gesteld is voor art.
140 Sr niet het einddoel, maar het naaste doel bepalend. Bestaan de feitelijke
werkzaamheden van een organisatie uit het plegen van misdrijven om een bepaald
einddoel te realiseren, dan heeft die organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk.
Het maakt daarbij geen verschil of de leden van de organisatie sommige misdrijven
als van bijkomstige aard aanmerken: de feitelijke werkzaamheid is bepalend.
Als argument voor uitbreiding van de samenspanningsregeling is door Mulder voorts
gewezen op het probleem dat lang niet altijd het aandeel van ieder lid van een groepe-
ring bij de verwezenlijking van een bepaald misdrij f precies komt vast te staan. Voor
art. 140 Sr dient wel sprake te zijn van een bepaalde gedraging waaruit blijkt van een
betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, doch deze
gedraging hoeft niet aantoonbaar gericht te zijn op het delict zelf. Er hoeft slechts te
worden aangetoond dat de verdachte een bijdrage heeft geleverd aan de verwezenlij-
king van het oogmerk, een actieve bijdrage aan de totstandkoming van een specifiek
delict is niet vereist. Het gaat bij art. 140 Sr derhalve niet om ieders aandeel in de
verwezenlijking van een concreet misdrijf, maar om het aandeel in de feitelijke (cri-
minele) werkzaamheden van de organisatie. Dit brengt met zich mee dat ook diegenen
die het in de organisatie feitelijk voor het zeggen hebben en het 'vuile werk' door
anderen laten opknappen, onder het bereik van art. 140 Sr vallen. Het beramen van
misdrijven, het bedenken en uitwerken van criminele activiteiten, het verdelen van
de werkzaamheden en het geven van opdrachten zijn immers aan te merken als
gedragingen die strekken tot de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

Uit het voorgaande blijkt dat bij bovengenoemde voorstellen tot uitbreiding van de
strafbare samenspanning onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijkheden
die de reeds bestaande wetgeving te bieden heeft. Gezien de gegeven argumentatie
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biedt art. 140 Sr ruime mogelijkheden. Het bereik van de bepaling is dermate ruim
dat al  in een zeer vroeg stadium preventief kan worden ingegrepen. In tegenstelling
tot de samenspanningsregeling hoeft daarbij nog geen sprake te zijn van een vast plan
om een bepaald, concreet misdrij f te plegen.  Ook de zogenaamde nevenactiviteiten,
verricht om de uiteindelijke doelstelling te verwezenlijken, kunnen tot het criminele
oogmerk van de organisatie worden gerekend. Bovendien is het aantonen van ieders
aandeel bij de uiteindelijke verwezenlijking van het misdrijf niet vereist.

6.2.3.2   Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen: art.  10a Opiumwet

Enkele jaren later kwam wederom de vraag naar de wenselijkheid van uitbreiding van
de samenspanningsregeling aan de orde.
Het onderwerp van discussie betrof ditmaal de toenemende handel in verdovende
middelen. In 1980 werd door Blaauw onder meer voorgesteld de regeling van de
strafbare samenspanning uitte breidenteneinde bepaaide vormen van'zware criminali-
teit' beter te kunnen bestrijden.71 De rechtvaardiging van deze uitbreiding werd onder
meer gezocht in het toenemende raffinement van de verdovende middelen-handelaren:
'De groepen criminelen die zich met deze lucratieve handel bezighouden opereren
steeds geraffineerder. Hun uiterst conspiratieve werkwijze wordt steeds meer gekanali-
seerd in Maffia-achtige organisaties. Deze organisaties kunnen zich hoge investeringen
veroorloven. Zij beschikken over een netwerk van tussen- en contactpersonen (...).
Hun afschermingsmethodieken zijn zonder meer professioneel te noemen. (...).
Georganiseerdecriminaliteit, met name inde sectorverdovende middelen dientprofes-
sioneel en met aangepaste bestrijdingsmethodieken te worden bestreden', aldus
Blaauw.74 Door de toenmalige Minister van Justitie De Ruiter werd deze suggestie
aanvankelijk afgewezen: '(...) welke formulering men ook voor een dergelijke
algemene strafbaarstelling zou kiezen, de reikwijdte van zo'n strafbepaling (zat)
dermate ruim (...) worden, dat de rechtszekerheid voor de individuele burger niet
voldoende gewaarborgd kan worden'.75
Enige tijd later kwam de Minister hierop terug. Tijdens de behandeling in de Eerste
Kamer van de begroting voor Justitie voor 1981 merkte De Ruiter op dat overwogen
werd de Opiumwet uit te breiden met een samenspanningsregeling. 'Daarmee zou
kunnen worden bevorderd dat niet alleen diegenen kunnen worden aangepakt die
bijvoorbeeld drugs voorhanden hebben maar ook degenen die als belanghebbenden
bij de transacties juist op de achtergrond blijven, en die anderen het riskante werk
laten doen' aldus de Minister.76 Hier speelt de door Mols omschreven functie van
de strafbare samenspanning als middel ter bestrijding van groepscriminaliteit een rol.

73   J.A. Blaauw, Bestrijding handel verdovende middelen: een hopeloze zaak?, APB 1980, p. 180. Zie
ook K.J.H.H. Sietsma, Bestrijding handel in verdovende middelen: een andere benadering, APB 1980,
p. 413.

74 Bestrijding handel verdovende middelen: cen hopeloze  zaak?,  APB  1980,  p.   173.
75  Aanhangsel hand. 11, 1979-1980,1418, p. 2754.
76   Hand. I, 1980-1981,24 februari 1981, 16 400, p. 465. Zie over dit voornemen van de Minister om

samenspanningtotbepaalde delictenuitdeOpiumwetstrafbaarte stellen: Kuitenbrouwer, 'Samenspan-
ning' in opiumwetgeving kan uitnodiging zijn tot misbruik, NRC-Handelsblad, 26 februari 1981.
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De bestaande strafbepalingen, uitgebreid met de algemene deelnemingsregeling, boden
kennelijk onvoldoende mogelijkheden.

77

Ondanks dit aanvankelijk voornemen is door Minister van Justitie Korthals Altes bij
het voorstel tot strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen78 van bepaalde delic-
ten uit de Opiumwet niet gekozen voor uitbreiding van de regeling van strafbare
samenspanning, maar voor een specifieke omschrijving van gedragingen ter voorberei-
ding of ter bevordering van bepaalde delicten uit de Opiumwet. Voorgesteld werd de
Opiumwet  uit te breiden met een extra bepaling - art.  108 - waarin bepaalde

voorbereidings- en bevorderingshandelingen uitdrukkelijk worden genoemd: hij die
om een feit als bedoeld in het derde en vierde lid van art. 10 Opiumwet voor te berei-
den of te bevorderen:  1) een ander tracht te bewegen  om  dat feit te plegen, te  doen
plegen, mede te plegen ofuit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn ofom daartoe
gelegenheid, middelen ofinlichtingen te verschaffen, 2) zich ofeen ander gelegenheid,
middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit tracht te verschaffen, 3) voorwer-
pen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot
het plegen van dat feit, wordt gestraft met ... enz.

79

Als reden voor de afwijzing van een apart samenspanningsartikel werd aangevoerd
dat de reikwijdte van een dergelijke bepaling zo ruim zou zijn - de enkele wilsover-
eenstemming is dan immers al voldoende -dat de rechtszekerheid voor de individuele
burgerniet voldoendegewaarborgd zoukunnen worden. Anderzijds zou desamenspan-
ningsregeling echter ook weer te beperkt zijn. Aangetoond moet dan immers worden
dat men het plan heeft opgevat om een bepaald, specifiek misdrijf te plegen en niet
juist een ander misdrijf, waarvoor samenspanning niet strafbaar zou zijn.80 Bovendien
zouden volgens de Minister bepaalde gedragingen ter voorbereiding van een misdrijf
gemakkelijker bewezen kunnen worden dan hetgeen men precies is overeengekomen.
Tenslotte is de in het voorstel opgenomen zinsnede 'trachten te bewegen' ruimer dan
samenspanning, omdat voor deze laatste rechtsfiguur een overeenstemming tot het
plegen van het feit moet bestaan; bij 'trachten te bewegen' hoeft van een dergelijke
overeenkomstgeen sprake te zijn. Dientengevolge werd gekozen voorstrafbaarstelling
van bepaaldegedragingen ter voorbereiding ofter bevordering van bepaaldemisdrijven
(art. 10a Opiumwet).81

77 Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 151.
78   Onder een voorbereidingshandeling dient volgens de Minister te worden verst:lan: 'elke gedraging

die wordt bedoeld te dienen ter voorbereiding van een strafbaar feit zonder dat die gedraging reeds
een begin van uitvoering van dat feit oplevert'; MvA, bijl. hand. II, 1983-1984,17 975, nr. 5, p. 10.

79   In het tweede lid is een strafuitsluitingsgrond opgenomen: niet stralbaar is hij die bovengenoemde
feiten begaat met betrekking tot het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een
geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. Bovendien werd voorgesteld art. 13 Opiumwet uit
te breiden met een bepaling waarin de Nederlandse strafwet toepasselijk werd verklaard op ieder die
zich buiten Nederland schuldig maakt aan onder meer poging tot of deelneming aan het in art.  10 lid
4 genoemde feit. Zie over art. 108 Opiumwet o.a. Keijzer, Strafbaarheid van voorbereidingshandelin-
gen, a.w., p. 91 e.v ; J. de Hullu en A.J.P. Tillema, De verdragsverplichtingen en de wetgevingsge-
schiedenis, alsmede: R.C.P. Haentjens, De Delicten, in: Krabbe (red.), De Opiumwet. Eenstrafrechtelijk
commentaar, a.w., hoofdstuk 1, p. 52 e.v., resp. hoofdstuk 3, p. 120 e.v.; Rutgers, Strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 34 e.v.

80  Zie ook MvA, bijl. hand. II, 1983-1984, 17 975, nr. 5, p. 9.
81  MvT, bijl. hand. II, 1982-1983,17 975, nr. 3, p. 5-6.
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De legitimatie van de uitbreiding van de Opiumwet werd gezocht in de bestrijding
van de toenemende (internationale) handel in hard drugs: 'Het wetsontwerp richt zich
primair op de bestrijding van de internationale handel in drugs met onaanvaardbaar
risico en op degenen die daarin betrokken zijn en beoogt het mogelijk te maken in
een vroeg stadium van de organisatie van die handel in te grijpen', aldus de Minis-
ter.82 De bestaande regeling met betrekking tot de strafbare poging werd daartoe

ongenoegzaarn bevonden.
Ten eerste werd het als een bezwaar gevoeld dat door de politie pas bij een voltooid
delict of bij een strafbare poging strafrechtelijk kon worden ingegrepen; eerst dan  is
er namelijk sprake van een strafbaar feit. Door voorbereidingshandelingen strafbaar
te stellen heeft de politie de mogelijkheid in een vroeg stadium tot toepassing van
dwangmiddelen over te gaan. Evenals bij de eerdere voorstellen tot uitbreiding van
de strafbare samenspanning speelde ook hier de wens tot preventief ingrijpen een
zekere rol: door het creeren van strafbaarstelling van voorbereidingsgedragingen kan
al in een zeer vroeg stadium tot toepassing van dwangmiddelen worden overgegaan
zodat vroegtijdig kan worden opgetreden tegen de handel in verdovende middelen.
Volgens de Minister zou daardoor voorkomen kunnen worden dat drugstransacties

daadwerkelijkzouden plaatsvinden: 'Voorzoveronderdenieuwewetpersonenkunnen
worden aangehouden die onder de huidige wet vrijuit gaan - men denke met name
aan de organisatoren en financiers van de handel -, zal hun aanhouding er vermoede-
lijk toe leiden dat zulke transacties in de kiem worden gesmoord, waardoor in een
later stadium minder kleine handelaren behoeven te worden aangehouden'. 
Ten tweede zou het wettig en overtuigend bewijs dat in verdovende middelen is
gehandeld veelal moeilijk te leveren zijn, omdat moet komen vast te staan dat de
handel inderdaad op heroine ofop andere drugs met onaanvaardbaar risico betrekking
had.84 Hier beoogt het voorgestelde art. 10a Opiumwet kennelijk bewijsproblemen
te voorkomen. Of dit met de voorgestelde strafbepaling kan worden bereikt is maar
zeer de vraag: ook daar moet immers worden aangetoond dat de handeling ter voorbe-
reiding of ter bevordering gericht is op een bepaald feit, te weten de in het derde en
vierde lid van art. 10 Opiumwet genoemde misdrijven.
Ten derde werd met de invoering van art. 10a Opiumwet beoogd een strafrechtelijk
optreden tegen de personen achter de schermen, zij die de handel organiseren en
financieren, mogelijk te maken. Het lag duidelijk in de bedoeling van het voorstel
niet de gebruiker, maar de zogenaamde 'grote jongens' aan te pakken die, aldus de
Minister, in de bestaande regeling vrijuit zouden gaan.85 Evenals bij de voorstellen
tot uitbreiding van de samenspanning tot bepaalde misdrijven uit de Opiumwet, werd
ook nu weerde bestaandepogings- en deelnemingsregeling voordeauctores intellectu-
ales onvoldoende bevonden.

Bij de behandeling door de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer bleek
dat de meerderheid van de Commissieleden het voorstel wel erg ver vond gaan - door
het naar voren halen van strafbare gedragingen kwam de rechtszekerheid van de

82  MvT, bijl. hand. II, 1982-1983,17 975, nr. 3, p. 4.
83  MvA, bijl. hand. II, 1983-1984,17 975, nr. 5, p. 18.
84  MvT, bijl. hand. II, 1983-1983,17 975, p. 4.
85   Zie o.a. MvT, bijl. hand. 11, 1982-1983, 17 975, nr. 3, p. 4, MvA, bijl. hand. II, 1983-1984, nr. 5,

p. 1, Nota naar aanleiding van het Eindverslag, bijl. hand. 11, 1984-1985, 17 975, nr. 8, p. 2.
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individuele burger in gevaar _86, doch, gezien de ernst van de feiten en het georgani-
seerd karakter van de handel in hard drugs, desondanks met dit verstrekkend karakter
kon instemmen. De door de Minister aangegeven doelstelling - de aanpak van de
organisatoren en financiers - heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel een
prominente rol gespeeld:7 Zo besloten de leden van de D66-fractie, hoewel zij
zwaarwegende bedenkingen hadden tegen het wetsvoorstel - het gaat hier om 'een
principiele stap die een aantasting zou kunnen betekenen van de rechtsbescherming
van de burger' - hun bezwaren minder zwaar te laten wegen, gezien de argumenten
dat het hier gaat om ernstige misdrijven en het voorstel vooral gericht is tegen de
organisatoren en financiers van de drugshandel.u Tijdens de behandeling van het
voorstel in de Tweede Kamer was ook de PvdA-afgevaardigde Haas-Berger van
mening dat het hier om een unieke situatie ging. Nu de reguliere deelnemingsregeling
niet voorzag in een strafbaarstelling van organisatoren en financiers, de 'grote bazen'
achter de drugshandel   -  het voor deelneming vereiste ' intense contact'    met    de

(mede)pleger is hier veelal niet aanwezig - zou naar haar mening de voorgestelde
wetswijziging in dit geval inderdaad noodzakelijk zijn. Een algemene uitbreiding van
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen werd afgewezen.89 Ook PPR-lid
Lankhorst wees een dergelijke algemene uitbreiding van de hand, doch stemde met
het voorstel in omdat het zich richtte op de 'grote jongens' achter de drugshandel.,0
De Minister zegde de Kamer dan ook toe dat de voorgestelde uitbreiding een eenmalig
karakter zou hebben: 'De regering is niet voornemens dethans voorgestelde strafbepa-
lingen ook ten aanzien van andere misdrijven voor te stellen. Dat wij hiertoe in het
onderhavige geval besloten hebben, hangt samen met de buitengewone ernst van de
handel in drugs met onaanvaardbaar risico en de noodzaak om te kunnen optreden
tegen organisatoren en financiers die te gemakkelijk hun straf dreigen te ontlopen':1

In de rechtsliteratuur is het voorstel zeker niet in het algemeen met enthousiasme
ontvangen. De tegenstanders waren van mening dat de rechtszekerheid heeft moeten
wijken voor de doelmatigheid. Zo werd door Haentjens het voorgestelde artikel een
'strafrechtelijk monstrum' genoemd, enerzijds omdat het 'bepaaldheidsgebod' niet in
acht wordt genomen (de strafbaar gestelde gedragingen kunnen leiden tot het begaan
van in de Opiumwet strafbaar gestelde feiten, maar behoeven dat niet), anderzijds
omdat beperkingen ten behoeve van de rechtszekerheid in de voorgestelde bepaling
(zoals bijvoorbeeld het opnemen van de uitlokkingsmiddelen) niet zijn opgenomen.

92

Ook Mols keerde zich tegen het voorstel: de delictsomschrijving is vaag en veelomvat-
tend (de strafbare gedraging is te ver verwijderd van het voltooide delict) en het

86    Hetgeen door de Minister overigens werd betwist: de voorgestelde strafbepalingen waren daartoe naar

zijn mening te strikt geformulecrd; MvA, bijl. hand. Il, 1983-1984, nr. 5, p. 5 e.v.
87  Zie hand. II, 23 april 1985, p. 4612, p. 4618, p. 4626, p. 4628.
88  Eindverslag, bijl. hand. II, 1984-1985,17 975, nr. 7, p. 4.
89  Hand. Il, 23 april 1985, p. 4621.
90  Hand. 11,23 april 1985, p. 4626.
91    MvA, bijl. hand. II, 1983-1984,17975, nr. 5, p. 12. Zoals uit het navolgende zal blijken is van een

eenmalig karakter geen sprake; zie de totstandkoming van art. 46 Sr.
92 R.C.P. Haendens, Is de voorgestelde wijziging van de opiumwet een strafrechtelijk monstrum?, DD

1984,  p.  35  e.v.  Zie van dezelfde schrijver ook: Criminele politiek  en het wetsontwerp tot nadere

wijziging  van de Opiumwet,  NJB  1984,  p.   10-12.
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preventief strafrecht, zoals art. 108 Opiumwet, roept eigen opsporingstechnieken op
(bijvoorbeeld observatie) die een vergaande inbreuk opleveren op de vrijheid van de
burger.93

Gezien het voorafgaande is het opmerkelijk dat ook bij de totstandkoming van art.
10a Opiumwet met de mogelijkheden die art. 140 Sr reeds biedt in het geheel geen
rekening is gehouden, hoewel dit gezien de centrale doelstelling van het wetsvoorstel
- de aanpak van de organisatoren en financiers van de handel in hard drugs -
ongetwijfeld in de rede zou hebben gelegen.94 Wel werd ingegaan op de vraag hoe
het voorgestelde art. 10a Opiumwet zich verhoudt tot art. 134bis (oud) Sr, doch over
art. 140 Sr werd met geen woord gesproken. Toch blijkt de Minister bij de indiening
van het wetsvoorstel met name het oog te hebben gehad op organisaties die zich bezig
houden met de handel in verdovende middelen. Dit blijkt uit de opmerking in de
Memorie van Antwoord dat '(...) het wetsvoorstel zich niet in de eerste plaats richt
tegen de klein- of straathandel van betrekkelijk geringe hoeveelheden, maar tegen de

organisatoren en geldschieters die achter die handel schuil gaan en die onder de
bestaande wetgeving veelal ongestraft en ongemoeid blijven. (...). Het zijn (...) de
"grote jongens" achter de harddrughandel tegen wie het wetsvoorstel zich richt, en
niet zozeer koeriers en andere personen die in de organisatie een ondergeschikte taak
vervullen':'  In  de Nota naar aanleiding  van het Eindverslag  werd  dit  nog  eens  uit-

drukkelijk bevestigd: het wetsvoorstel heeft tot doel 'de politie beter in staat te stellen
de georganiseerde handel in drugs in het hart te treffen door de centrale figuren in
de organisatie te kunnen aanpakken'.96 Dat het hier om een bijzonder ernstige zaak
gaat rechtvaardigde volgens de Minister deze incidentele strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen. Organisatoren en financiers dreigen anders te gemakkelijk
hun straf te ontlopen. 7 Weliswaar merkte de Minister tijdens de behandeling van
het voorstel in de Tweede Kamer op dat, in tegenstelling tot hetgeen bij samen-

spanning het geval is, ook de voorbereidingsgedragingen van individuen onder de
strafbepaling zouden vallengs, doch dit neemt niet weg dat tijdens de behandeling
van het voorstel de nadruk werd gelegd op de aanpak van de centrale figuren binnen

93   G. Mols, De Groningse opiumverordening: een kwestie van gewenning, NJB 1984, p. 623. Zie van
dezel fde schrijver: Rondom hetstrafbare felt: voorbereiding en begunstiging, in: Gedenkboek Honderd
jaar Wetboek van Strafrecht, a.w., p. 282 e.v. Zie voor kritiek op art. 103 Opiumwet ook o.a. D  H.
de Jong, Voorbereidingshandelingen en de grenzen van het strafrecht, RM Themis 1989, p. 186 e.v.;
Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen ongewenst, DD 1989, p. 112 e.v.

94    Zie ook Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p.
624, die zich afvroeg of het bij de discussie over de keuze tussen strafbaarstellen van voorbereidings-
handelingen of strafbaarstellen van samenspanning gezien het bereik vanart. 140 Srin feite niet ging
om een schijndebat. Zie ook Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen ongewenst, DD
1989, p.  113; Th.  de Roos, Uitbreiding strafbaarheid van voorbereidingshandelingen?, NJB  1989,  p
847 e.v.

95    MvA, bijl. hand. II, 1983-1984,17 975, nr. 5, p. 5. Zie ook MvT, bijl. hand. 11, 1982-1983,17 975,
nr. 3,  p. 9, waarbij in het kader van het voorgestelde art. 13 inzake de uitbreiding van de Nederlandse
rechtsmacht werd opgemerkt deze uitbreiding de mogelijkheid creeert dat in Nederland tot vervolging
kan worden overgegaan bij 'op intemationale schaal werkzame organisaties die zich met handel in
verdovende middelen bezighouden'.

96  Bijl. hand. 11, 1984-1985,17 975, nr. 8, p 2.
97  MvA, bijl. hand. Il, 1983-1984, 17 975, nr. 5, p. 12.
98  Hand. II, 24 april 1985, p 4640.
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een organisatie die zich op de handel in verdovende middelen toelegt. Dit heeft, zoals
uit het voorgaande is gebleken, de discussie over het al dan niet strafbaar stellen van
voorbereidingshandelingen goeddeels bepaald. Desondanks is dit niet in art. 10a
Opiumwet tot uitdrukking gebracht: de bepaling is zo ruim geformuleerd dat er ook
tai van puur individuele acties onder kunnen vallen.

Zouden de organisatoren en financiers op grond van de bestaande strafwetgeving
inderdaad vrijuit zijn gegaan? Was de uitbreiding in art. 10a Opiumwet vanuit het
standpunt dat daarmee die organisatoren en financiers strafrechtelijk kunnen worden
vervolgd gezien het eerste lid van art. 140 Sr in feite wel noodzakelijk? Met andere
woorden: kunnen met het ruim geformuleerde art.  140 Sr ook de organisatoren achter
en de financiers van de drugshandel strafrechtelijk worden vervolgd? Wat heeft art.
140 Sr in dit opzicht te bieden?
Allereerst moet worden opgemerkt dat, uitgaande van het bestaan van een georga-
niseerd samenwerkingsverband in de zin van art. 140 Sr, de in art. 10a Opiumwet
strafbaar gestelde voorbereidingshandelingen ook onder het bereik van art.  140 Sr val-
len.w Waar het voor art. 108 Opiumwet niet noodzakelijk is dat het misdrij f dat men
heeft voorbereid of bevorderd ook daadwerkelijk wordt gepleegd of een strafbare
poging daartoe is gevolgd, is dit bij art. 140 Sr evenmin het geval. Zijn de werkzaam-
heden van een organisatie gericht op - kort gezegd - de handel in hard drugs, dan
kunnen de in art. 10a Opiumwet genoemde gedragingen gezien de huidigejurispruden-
tie als deelnemingsgedraging worden aangemerkt: men is actief betrokken bij de
verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Of men een ander al dan niet
daadwerkelijk heeft 'bewogen' om het feit te plegen enz., dan wel of gelegenheid,
middelen of inlichtingen tot het plegen van het feit zijn verschaft (art.  10a lid  1, sub
1 en sub 2 Opiumwet) doet ook voor art.  140 Sr niet ter zake. Het al dan niet bereiken
van een bepaald resultaat is bij geen van beide bepalingen beslissend voor de vraag
of men wel  of niet strafbaar is. Voor strafbaarheid op grond van art. 10a Opiumwet
gaat het er uitsluitend om 'dat op iemand, bij wie anders de gedachte aan het in artikel
10, derde of vierde lid, van de Opiumwet bedoelde misdrijf wellicht niet zou zijn
opgekomen, rechtstreeks invioed is uitgeoefend om hem tot het beoogde misdrijf, als
bedoeld in  lid 3  of 4 van artikel  10 van de Opiumwet, te brengen', dan wel het hem
er toe aanzetten om het misdrijf uit te lokken of daaraan medeplichtig te zijn. 100

Ook bij art. 140 Sr kan het rechtstreeks invloed uitoefenen op een ander, ongeacht
de vraag of deze al dan niet bewogen is, deelneming opleveren: indien bijvoorbeeld
een lid van de organisatie een ander benadert om een bepaalde hoeveelheid herorne

99 Dit geldt tevens voor wat de intentie van de dader betreft. Voor art. 140 Sr is vereist dat de dader
opzet heeft op de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, hij dient willens en wetens
daaraan te hebben deelgenomen. Voorwaardelijk opzet kan voldoende zijn. Ook art. 103 Opiumwet
impliceert een opzettelijk handelen; niet voldoende is dat de handeling 'geschikt is' om het misdrijf
te plegen, ongeacht de intentie van de dader. Nader rapport, bijl. hand. II, 1982-1983,17 975, C, p.
6:  '(...)  volstaan kan worden met het bewijs dat de verdachte opzettelijk heeft gehandeld (met inbegrip
van  het z.g. voorwaardelijk opzet)  "om"  een  feit,  bedoeld  in het derde of vierde  lid van  art.   10 van
de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen'.  Zie  ook  MvT,  bijl.  hand. II, 1982-1983,17 975,
p.  12: 'De in het nieuwe artike//Oa omschreven gedragingen zijn pas dan strafbaar, indien bij de dader
het opzet heeft bestaan om de in artikei 10, derde en vierde lid, van de Opiumwet bedoelde misdrijven
voor te bereiden of te bevorderen'.

100 MvT, bijl. hand. II, 1982-1983,17 975, nr. 3, p. 12 e.v.
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in Nederland te importeren, dan zal van deelneming in de zin van art. 140 Sr sprake

zijn, ook al zou die ander niet met het plan instemmen; van het bewuste lid van de
organisatie kan immers gezegd worden dat hij werkzaamheden heeft verricht - het
benaderen van iemand om als koerier op te treden - die strekken tot de verwezen-
lijking van het oogmerk van de organisatie. Degene die men tracht te bewegen of aan
wie men gelegenheid, middelen ofinlichtingen trachtte verschaffen, hoeft daarbij geen
deel uit te maken van de organisatie. Omdat voor art. 140 Sr niet vereist is dat het

plegen van misdrijven door de leden van de organisatie plaatsvindt'o', kunnen door
de organisatie ook'buitenstaanders' worden benaderd om een in art. 10 derde ofvierde
lid genoemd feit te plegen of daaraan deel te nemen.

De strafbepaling in art.  140 Sr heeft bovendien betrekking op nog andere gedragingen
waaruit van het innemen van een centrale positie binnen een organisatie kan blijken.
De gedraging hoeft niet gericht te zijn op (de voorbereiding tot) het plegen van een
concreet misdrij f, maar kan ook betrekking hebben op handelingen die in het algemeen
gericht zijn op de verwezenlijking van het misdadig oogmerk, zoals bijvoorbeeld het
voeren van algemeen overleg tot de aanschaf van een grote partij verdovende
middelen, waarbij van een (begin van) uitvoering van de in de wet aangegeven
voorbereidingshandeling nog geen sprake hoeft te zijn'02, het regelen van een alge-
mene taakverdeling, zonder dat daarbij een direct contact bestaat met die personen
die de concreet beoogde misdrijven feitelijk plegen, het financieel steunen van familie-
leden van gevangen genomen mede-leden van de organisatie, het opdracht geven om
zogenaamde tegenstanders te 'elimineren', enz. Het uitoefenen van een rechtstreekse
invloed op iemand om hem te bewegen tot het plegen van of deelnemen aan een

bepaald misdrij f,  dan wel het uitlokken, medeplegen of doen plegen daarvan is voor
art. 140 Sr niet vereist. Bij deze bepaling kunnen derhalve ook diegenen die zich
bedienen van allerlei 'tussenschakels' en daarbij niet zelf in contact treden met de
personen 'op de werkvloer', van de identiteit van die personen en van hun individuele
handelen zelfs onkundig kunnen zijn, als deelnemer worden aangemerkt. Juist omdat
de gedraging bij art. 140 Sr niet rechtstreeks gericht hoeft te zijn op het (door een
ander laten) plegen van een concreet misdrij f en voor het bewijs dat van deelneming
sprake is, gebruik kan worden gemaakt van gedragingen die in het algemeen betrek-
king hebben op het laten functioneren van een organisatie, biedt art.  140 Sr op zichzelf
genomen voldoende mogelijkheden om de centrale figuren binnen een organisatie aan
te pakken. Nu het bij art. 140 Sr gaat om de verwezenlijking van het oogmerk van
de organisatie, kunnen allerlei leidinggevende activiteiten die van belang zijn voor
het goed functioneren van een organisatie, doch die niet zijn terug te voeren op een

bepaald delict, onder het bereik van de strafbepaling vallen.
Aangezien art.  140 Sr juist gericht is op de bestrijding van misdaadorganisaties en
de bepaling voldoende ruimte creeert om ook de organisatoren en financiers strafrech-
telijk te vervolgen, kan inderdaad, in de woorden van Swart, worden gesproken van

101 Zie par. 6.3.2.
102 Vgl. MvA, bijl. hand. II, 1983-1984, 17 975, nr. 5, p. 5 e.v.: de Minister zag het verschil tussen

samenspanning en poging tot voorbereidingshandeling daarin gelegen dat bij de samenspanning de
enkele wilsovereenstemming reeds voldoende is, terwijl bij poging tot voorbereidingshandeling van

een begin van uitvoering van die handeling sprake moet zijn.  In de voorgaande paragraaf is gebleken
dat ook het maken van plannen aangemerkt kan worden als deelneming in de zin van art. 140 Sr.
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een 'schijndebat': de gebezigde argumenten lijken op het eerste gezicht de uitbreiding
tot voorbereidingshandelingen te rechtvaardigen, doch bij nader inzien blijkt de
bestaande strafwetgeving voor de geschetste situatie reeds een oplossing te bieden.
Weliswaar heeft art. 10a Opiumwet ook betrekking op individueel optreden en is het
bestaan van een georganiseerd samenwerkingsverband geen vereiste, doch dit neemt
niet weg dat bij de beslissing om de Opiumwet uit te breiden met de strafbaarstelling
van gedragingen die nog aan de strafbare poging vooraf gaan, het georganiseerd karak-
ter van de handel in verdovende middelen en de ongrijpbaarheid van de centrale
personen in de misdaadorganisatie een centrale rol hebben gespeeld.

Bij de totstandkoming van art. 10a Opiumwet zijn voorts als argumenten voor
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen aangevoerd: het creeren van de
mogelijkheid om dwangmiddelen in een eerder stadium toe te passen en de moeilijk-

heid om met de bestaande wetgeving het bewijs te leveren dat in verdovende middelen
is gehandeld.
Voor wat betreft het laatstgenoemde argument kan worden opgemerkt dat ook bij
toepassing van art. 140 Sr niet wettig en overtuigend bewezen hoeft te worden dat
in hard drugs is gehandeld: de organisatie hoeft nog niet te zijn overgegaan tot het
plegen van (ofdeelnemen aan) de beoogde misdrijven of een strafbare poging daartoe.
Voor wat betreft het argument dat dwangmiddelen in een eerder stadium toegepast
moeten kunnen worden, kan verwezen worden naar de in hoofdstuk 3.6 gemaakte
opmerkingen. Het bereik van art. 140 Sr is dermate ruim, dat, indien een redelijk
vermoeden bestaat dat sprake is van een georganiseerd samenwerkingsverband, eenie-
der die ervan wordt verdacht enige gedraging te hebben verricht die gericht is op de
verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie om misdrijven te plegen, Ook
indien deze gedraging plaatsvindt in het stadium van voorbereiding tot het plegen van
misdrijven, als verdachte kan worden aangemerkt. Dit kan een preventief aspect
hebben: het voorkomen dat de beoogde misdrijven ook daadwerkelijk worden ge-
pleegd. Anderzijds zal toepassing van dwangmiddelen in het stadium, voorafgaand
aan het plegen van (poging tot) een misdrijf, zoals de telefoontap, huiszoeking, e.d.,
met name gericht kunnen zijn op het verrichten van een onderzoek naar de omvang
van de handel in verdovende middelen en naar personen die eveneens bij die handel
betrokken zijn.

Kort samengevat blijkt dat, hoewel art. 10a Opiumwet zich tevens uitstrekt tot
individuele voorbereidingshandelingen en voorbereidingshandelingen waarbij slechts
van een 'vluchtige' samenwerking sprake is, de aan deze bepaling ten grondslag
liggende motivering betrekking had op de aanpak van de centrale figuren in organisa-
ties, gericht op de handel in hard drugs. Omdat art. 140 Sr juist is gericht op de
aanpak van misdaadorganisaties, heeft deze bepaling bij de totstandkoming van art.
10a Opiumwet geheel ten onrechte geen rol gespeeld. Nu art. 140 Sr betrekking heeft
op gedragingen die strekken tot de verwezenlijking van een bepaald oogmerk van een
organisatie waarvan men deel uitmaakt, omvat dit mede de in art. 10a Opiumwet
strafbaar gestelde gedragingen. Zelfs het treffen van voorbereidingen tot het plegen
van de in art. 10a Opiumwet genoemde handelingen valt onder het bereik van art.  140
Sr. Al in een zeer vroeg stadium kan tot het gebruik van dwangmiddelen worden
overgegaan. Bezien vanuit de argumentatie dat de bestaande wetgeving onvoldoende
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mogelijkheden zou bieden de organisatoren en financiers strafrechtelijk te kunnen
vervolgen, biedt art. 140 Sr bij georganiseerde samenwerkingsverbanden ruimere
mogelijkheden dan de Opiumwet. Aangezien een relatie tussen voorbereidingshandeling
en misdrij fniet is vereist, kunnen ookmeer algemene leidinggevende activiteiten, zoals
het verzorgen van een algemene taakverdeling, als deelnemingsgedraging worden
aangemerkt. Bovendien levert het bewijs van deelneming in de zin van art. 140 Sr
minder problemen op. Bij art. 10a Opiumwet zal aangetoond moeten worden dat men
op een bepaald persoon invloed heeft uitgeoefend om een misdrij f als bedoeld in art.
10, derde en vierde lid Opiumwet te plegen enz., zoals bijvoorbeeld het benaderen
van een bepaalde koerier. Om een organisator achter de handel in verdovende middelen
via art. 140 Sr te vervolgen kunnen ook andere gedragingen dan enkel die welke direct
gericht zijn op de handel in verdovende middelen een rol spelen (zoals bijvoorbeeld
de eerder genoemde opdracht tot het 'elimineren' van tegenstanders, waarbij die

opdracht niet eens betrekking hoeft te hebben op een bepaalde, met name genoemd
persoon, of het opdracht geven tot 'witwassen' van uit de verkoop van hard drugs
verkregengelden). Materieelrechtelijkbezien creeert art.  140 Sr voldoendemogelijkhe-
den.

Krijgt men bij de aanpak van een misdaadorganisatie onvoldoende greep op de
organisatoren en de financiers, dan kan dit het gevolg zijn van bewijsproblemen, nu
dergelijke personen zich veelal goed weten af te schermen voor justitieel onderzoek.
Het is dan ook de vraag of art. 10a Opiumwet inderdaad intensief zal worden gebruik
voor de vervolging van de centrale personen binnen organisaties die gericht zijn op
de  handel in verdovende middelen.'03 Hoewel   het   in de bedoeling   lag   met   deze
bepaling de organisatoren en financiers aan te houden v66rdat de transacties daadwer-
kelijk plaatsvinden, waardoor in een later stadium minder kleine handelaren behoeven
te worden aangehouden'04, blijkt het artikel regelmatig te worden gebruikt om toe-
passing van strafprocessuele bevoegdheden uit te breiden naar de 'pro-actieve' fase,
waarna het te plegen delict wordt afgewacht.'05 Ook in dit opzicht kunnen vraagte-
kens worden gezet bij de aan de uitbreiding van de Opiumwet tot genoemde voorbe-
reidingshandelingen ten grondslag liggende motivering.

Beantwoording van de vraag ofbepaalde voorbereidingshandelingen strafbaar moeten
worden gesteld is een afwegingsproces: rechtvaardigt de ernst van de situatie dat ook
de aan het plegen van een bepaald feit voorafgaande gedragingen strafbaar worden
gesteld. De argumenten die ter ondersteuning van een dergelijke uitbreiding van
strafrechtelijke aansprakelijkheid worden aangevoerd dienen echter weI zuiver te zijn.
Niet alleen dienen deze argumenten uitdrukkelijk ter discussie te worden gesteld, maar
ook zal aangegeven moeten worden welke mogelijkheden de bestaande wetgeving te
bieden heeft en in welke gevallen die wetgeving te kort dreigt te schieten. Daaruit
zou wei eens kunnen blijken dat een niet tot het gewenste resultaat leidende straf-
rechtelijke aanpak van een bepaalde vorm van criminaliteit niet zozeer een materieel-

103 M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, Voordeelsontneming in het strafrecht. Een commentaar
op het rapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties, Arnhem  1989,  p.  203.

104 MvA, bijl. hand. II, 1983-1984, 17 975, nr. 5, p. 18.
105 De Jong, Voorbereidingshandelingen en de grenzen van het strafrecht, a.w., p. 186. Zie ook: MvA,

bijl. hand. II, 1991-1992, 22 268, nr. 5, p. 12-13.
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rechtelijk, doch veeleereen formeelrechtelijk probleem is. Detotstandkomingsgeschie-
denis van art. 10a Opiumwet is naar mijn mening een duidelijk voorbeeld van een
onzuivere discussie. Met de argumentatie dat art. 10a Opiumwet noodzakelijk is
teneinde te voorkomen dat organisatoren en financiers vrijuit gaan, is 'de toon gezet':
de aanpak van de 'grote jongens' in de misdaadorganisatie. De wenselijkheid van die
aanpak leidde tot vergaande maatregelen. Daarbij werd echter geheel voorbijgegaan
aan de mogelijkheden die art. 140 Sr in dit kader te bieden heeft. Zou deze bepaling
wel in de discussies betrokken zijn geweest, dan had meer duidelijkheid kunnen
ontstaan over de reden waarom zelfs met deze bepaling de centrale figuren binnen
een organisatie steeds de dans zouden ontspringen. Bovendien zou de discussie over
strafbaarstelling van bepaalde voorbereidingshandelingen zich hebben kunnen
toespitsen op de vraag of een dergelijke vergaande maatregel wellicht om andere
redenen geindiceerd is, zoals de wenselijkheid om ook puur individueel optreden
daaronder te kunnen brengen.

Bij de indiening van het wetsvoorstel inzake algemene strafbaarstelling van voorberei-
dingshandelingen heeft deze situatie zich ten dele herhaald. De wens om de georgani-
seerde criminaliteit te bestrijden was een belangrijke reden voor de indiening van een
voorstel waarbij door strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen de reguliere
strafrechtelijke aansprakelijkheid in belangrijke mate wordt uitgebreid. Daarbij werd
aanvankelijk nauwelijks gesproken over de mogelijkheden van art. 140 Sr. Na kritiek
uit onder meer rechtswetenschappelijke hoek en naar aanleiding van vragen van leden
van de Vaste Commissie voor Justitie werd in de Memorie van Antwoord nader
ingegaan op de (on)mogelijkheden van art. 140 Sr.

6.2.3.3   Algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen. art. 46 Sr106

Met de invoering van art. 10a Opiumwet is de aandacht voor 'criminele organisaties'
allerminst afgenomen. Vanuit de praktijk kwamen steeds meer signalen dat de
bevoegdheden van de politie bij bijvoorbeeld bankovervallen en overvallen op
geldtransporten ontoereikend zouden zijn en werd aangedrongen op uitbreiding van
strafbaarstelling van voorbereiding tot het plegen van ernstige misdrijven.'07 Zo werd
er door Barneveld  in   1986 op gewezen dat, ondanks het nemen van allerlei bevei-
ligingsmaatregelen, het aantal oven,allen, waarvan vele schijnbaar worden 'gemanaged'
vanuit enkele professionele organisaties, een stijging vertoont. Gezien deze toename
wordt door hem onder meer bepleit de strafwet uit te breiden met bepalingen waarbij
de voorbereiding tot dergelijke delicten afzonderlijk strafbaar wordt gesteld. Daardoor
komt de politie niet meer met lege handen te staan indien een zaak, wegens gevaar
voor de veiligheid van personeel, clienten, omstanders e.d., moet worden 'stukge-
maakt' :08  Ook door Van Baarle werd, ter bestrijding  van de 'zware, georganiseerde
criminaliteit', een uitbreiding bepleit van strafbare voorbereidingshandelingen, en weI

106 Zie hierover m.n. G.A.M. Strijards, Strafbare voorbereidingshandelingen, Studicpockets Strafrecht,
nr. 30, Zwolle 1995

107 Zie hierover uitgebreid Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 40 e.v.
108 A. Barneveld, Bankovervallen en georganiseerde misdaad: De overheid als beheerster van de

professionele criminaliteitsdruk, TvdP 1986, p. 433 e.v.
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door strafbaarstelling van samenspanning tot bepaalde ernstige delicten (zoals gijzeling,
afpersing, overvallen). 109

De ontvoering van Heijn was voor de Minister van Justitie aanleiding in een verslag
aan de Tweede Kamer toe te zeggen te zullen onderzoeken ofvoorbereidingshandelin-
gen strafbaar gesteld dienen te worden ter bestrijding van bepaalde vormen van zware
criminaliteit: 'Het is zeer onbevredigend dat de politie met enige regelmaat moet
toezien hoe blijkens concrete gedragingen bepaalde ernstige misdrijven straffeloos
kunnen worden voorbereid. Het gaat hier in het bijzonder om gijzeling (ontvoering
met afpersing) en georganiseerde gewapende overvallen op banken en waardetrans-
porten. Weliswaar kan de politie de voorbereidingen storen, doch dit leidt er slechts
toe dat de daders hun werkterrein verleggen'.

110

De bij besluit  van 24 juni 1988 ingestelde Werkgroep-Van  Veen,  die tot taak had de
bestudering van de vraag naar de mogelijkheid van strafbaarstelling van voorberei-
dingshandelingen, adviseerde bij enkele bepalingen in het Wetboek van Strafrecht een
afzonderlijke strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen op te nemen. De
bepalingen waarop de Werkgroep doelde waren de artt. 289 en 288 (moord, resp.
gekwalificeerde doodslag), 282a(gijzeling), 317 (afpersing), 303 (zwaremishandeling
met  voorbedachte  rade)  en   312 Sr (diefstal met geweldpleging). Uitbreiding  van
strafbaarstelling van samenspanning achtte de Werkgroep ongewenst: 'Daarmee zou
buiten de sfeer van de staatsveiligheid het hebben van voornemens die niet een tastbare
vorm hebben gekregen, strafbaar worden en daarmee zou de grondgedachte van ons
Wetboek van Strafrecht, dat het bij strafbaar gestelde feiten primair om handelingen
of gedragingen  moet gaan, onnodig worden aangetast'.1 11 Volgens de Werkgroep
zou de politie de mogelijkheid moeten krijgen om bij dreiging dat een misdrijf zal
worden gepleegd, tijdig in te kunnen grijpen. Krachtens de bestaande wetgeving
moeten zaken voortijdig worden 'stukgemaakt' om onaanvaardbare risico's te vermij-
den. Het gevolg is in de regel niet dat van crimineel gedrag verder wordt afgezien,
maar dat naar een ander object wordt gezocht. Er worden weliswaar misdaden verij-
deld, maar de criminele plannen worden niet op een dood spoor gezet, aldus de Werk-
groep. De voorgestelde strafbaarstelling beoogde dit te voorkomen. Bovendien zou
het door het wegvallen van grenscontr61es voor de georganiseerde misdaad eenvoudiger
worden haar werkterrein te verleggen naar landen waar voorbereidingshandelingen
de minste risico's opleveren. Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen dient
dan te voorkomen dat Nederland voor de georganiseerde misdaad een aantrekkelijke
plaats wordt om misdrijven voor te bereiden. 112

109  B. van Baarle, Samenspanning en overvallen, APB  1987, p.  53 1  e.v. Zie ook de reactie van J.M.H.
Knibbeler, Aanslag en samenspanning: een reactie, APB  1988, p.  114 e.v. Zie tevens: A.W.M.  van
der Heijden, Analyse van bankovervallen, APB 1988, p. 483 e.v.

110 BUI. hand. 11, 1987-1988,20 399, nrs. 1-2, p. 16.
111 Rapport van de Werkgroep strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, 1988, p. 4-5.
112  Zie over het rapport van de Werkgroep-Van Veen o.a. D.H. de Jong, Strafbaarstelling van voorberei-

dingshandelingen, DD 1989, p. 1 e.v. en van dezelfde schrijver: Voorbereidingshandelingen en de
grenzen van het strafrecht, RM-Themis  1989, p. 173 e.v.; M. Rutgers, Strafbaarsteiling van voorberei-
dingshandelingen ongewenst,  DD  1989,  p.   103  e.v.; F. Janssens, Zorgvuldige voorbereiding  van
wetgeving? Het rapport van de werkgroep-Van  Veen,  DD  1989,  p.  304  e.v.
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Opmerkelijk is dat in het rapport van de Werkgroep art. 140 Sr niet werd genoemd,
hoewel juist met name de toename van de (zware) georganiseerde criminaliteit aan
de voorstellen ten grondslag heeft gelegen. Wederom zijn hier voorstellen gedaan ter
uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheidtot gedragingen in de fase, vooraf-
gaand aan de strafbare poging, waarbij onvoldoende rekening is gehouden met
bestaande mogelijkheden.

Bij de indiening van het wetsvoorstel inzake algemene strafbaarstelling van voorberei-
dingshandelingen"' werden door Minister van Justitie Hirsch Ballin de voorstellen
van de Werkgroep niet overgenomen, doch werd een nieuw voorstel geformuleerd.
Dit voorstel is inmiddels wet geworden.'14 In art. 46 Sr wordt strafbaar gesteld de
voorbereiding van een misdrij fwaaropnaarde wettelijke omschrijving een gevangenis-
straf is gesteld van acht jaar of meer, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stof-
fen, gelden ofandere betaalmiddelen, informatiedragers, ruimten ofvervoermiddelen,
kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van dat misdrijf verwerft, vervaardigt,
invoert, doorvoert, uitvoert ofvoorhanden heeft. Evenals bij de poging wordt ook hier
rekeninggehoudenmet demogelijkheid van vrijwilligeterugtred: 'Voorbereidingnoch
poging bestaat indien het misdrij fniet is voltooid tengevolge van omstandigheden van
de wil van de dader afhankelijk' (art. 46b Sr).'ls
De bepalingen zijn opgenomen in het Algemeen Deel van het Wetboek, zodat de
strafbaarheid van voorbereidingshandelingen van toepassing is op alle misdrijven,
ook die welke zijn opgenomen in de bijzondere wetgeving, indien op het misdrij f een
gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. Dit gaat verder dan de voorstellen
van de Werkgroep-Van Veen, waarbij immers de strafbaarstelling van voorbereidings-
handelingen werd beperkt tot enkele, met name genoemde misdrijven. Uitbreiding
van de regeling van de samenspanning werd door de Minister afgewezen omdat dit
de grondgedachte van het Wetboek van Strafrecht: 'niet de planning, maar de daad'
in gevaar zou kunnen brengen.

116

De legitimatie van de in art. 46 Sr opgenomen uitbreiding van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid werd wederom gezocht in de bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit. Dit kan worden afgeleid uit de door de Minister gemaakte opmerking
dat 'van een "eenmans-actie" op zichzelf voorshands niet voldoende gevaarzetting
uitgaat, om strafrechtelijk ingrijpen in de voorbereidingsfase te legitimeren'. Het gaat

113  Zie  over dit wetsvoorstel  o.a. N. Keijzer, Het wetsvoorstel inzake aigcmene strafbaarstelling  van
voorbereidingshandelingen: enkele vragen, Militair Rechtelijk Tijdschrift 1992, p. 124 e.v.; R de
Waard, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, NJB 1992, p. 213 e.v.; G.P.M.F. Mols en
Th.A. de Roos, Naar een algemene strafbaarheid van de voorbereidingshandeling. Een keerpunt in
de vaderlandse strafrechtsgeschiedenis, NJB  1992,  p.  221  e.v  ;  D.H.  de Jong, Voorbereidingshande-
lingen in het algemeen deel: een slag in de lucht, DD 1992, p. 36 e.v., Rutgers, Strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen,  a.w.,  p.  319 e.v.;  J. de Hullu, Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid?, Arnhem 1993, p. 39 e.v.

114 Wet van 27 januari 1994, Stb. 60.
115  Tevens is het eerste lid van art. 45 Sr herschreven in die zin dat de negatieve bijkomende voorwaarde

van strafbaarheid - de uitvocring is alleen ten gevolge van omstandigheden van zijn wil onafhankelijk
niet voltooid - is komen te vervallen, de vrijwillige terugtred is in een afzonderlijke bepaling
opgenomen (art. 46b SO. In art. 46a Sr wordt afzonderlijk strafbaar gesteld de poging om een ander
te bewegen een misdrijf te begaan. Art. 134bis Sr is daarmee komen te vervallen.

116 MvT, bijl. hand. 11, 1990-1991,22 268, nr. 3, p. 12.
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er om 'het strafrechtelijk systeem beter te equiperen ten aanzien van de georganiseerde

criminaliteitennietomde strafrechtelijke aansprakelijkheidsleer, ten grondslag liggend
aan het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht, integraal te herzien'. 117

In de Memorie van Toelichting werd voorts gesteld dat 'de voorbereiding van
georganiseerde criminaliteit (...) thans in Nederland dusdanige vormen (heeft)
aangenomen dat aan een algemene strafbaarheid van preparatoria, wil het strafrecht
als publiek rechtshandhavingsmechanisme nog geloofwaardig blijven, niet valt te
ontkomen'.'18
Met de vestiging van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het verrichten van
bepaalde voorbereidingshandelingen werd beoogd te voorkomen dat de politie met
lege handen komt te staan indien zaken voortijdig moeten worden stukgemaakt; de
daders zouden onder de bestaande wetgeving hun activiteiten eenvoudigweg kunnen

verleggen en hun aandacht op een ander 'project' gaan richten. In de bestaande

regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid waarbij steeds sprake zou moeten

zijn van een begin van uitvoering van het misdrijf, zou mogelijkerwijs wel voor
bijvoorbeeld verboden wapenbezit vervolgd kunnen worden, doch daarbij zou, aldus

de Minister, geen rekening gehouden kunnen worden met de werkelijke criminele doel-

stellingen. Bovendien zou de auctor intellectualis buiten schot blijven indien de

gedragingen in het voorbereidingsstadium blijven steken.
Voorts zou strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen  tot - bijkomend -
voordeel hebben dat aan de voor het verlenen van internationale rechtshulp noodzake-

lijke voorwaarde van wederkerige strafbaarheid wordt voldaan: 'Onaanvaardbaar zou

zijn, indien blijvend dergelijke rechtshulp geweigerd zou moeten worden voor feiten
begaan ter voorbereiding van grensoverschrijdende criminaliteit aan staten op wier

grondgebied de beoogde feiten zouden plaatsgrijpen en in wier rechtsmacht zich
andere, wel strafbare deelnemers bevinden. Men denke vooral aan voorbereidingshan-
delingen ten behoeve van terroristische organisaties, waarvan het zwaartepunt zich
buitenslands bevindt'. 119

Uit het voorgaande blijkt dat volgens de Minister de uitbreiding van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid tot bepaalde voorbereidingshandelingen haar legitimatie vindt in de

bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Werken meerdere personen samen,
dan bestaat een grotere kans dat het misdrijf wordt gepleegd dan bij puur individuele
acties; van eenmansacties gaat op zichzelf genomen onvoldoende gevaarzetting uit
om de voorgestelde uitbreiding te rechtvaardigen. Gezien het uitgangspunt dat het
wetsvoorstel is ingegeven doorde wens totbestrijding van de georganiseerdecriminali-
teit, rijst de vraag welke mogelijkheden art.  140 Sr biedt in het licht van de aangedra-

gen argumenten tot uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. In de
Memorie van Toelichting werd hierop slechts zeer summier ingegaan. Volgens de
Minister zou het bereik van art. 140 Sr te beperkt zijn. Ten eerste moet er sprake zijn
van een organisatie: 'een bestendig samenwerkingsverband tussen meer dan twee

personen'; ten tweede moeten de deelnemers doelbewust hun betrekkingen afstemmen

117 Nader rapport, bijl. hand. II, 1990-1991, 22 268, A, p. 4. Zie ook MvT, bijl. hand. II, 1990-1991,

22 268, nr. 3, p. 1.
118 MvT, bijl. hand. 11, 1990-1991, 22 268, nr. 3, p. 6-7.
119 MvT, bijl. hand. II, 1990-1991, 22 268, nr. 3, p. 11.
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op een crimineel doel, en ten derde moet het aan de organisatie toerekenbare wilsele-

ment - het oogmerk - aantoonbaar gericht zijn op de verwezenlijking van een
meervoud van delicten:m De vraag is echter of met het door de Minister gegeven
voorbeeld niet een situatie werd geschetst die wei degelijk onder het bereik van art.
140 Sr kan worden gebracht.
In zijn antwoord op de door de Raad van State opgeworpen vraag waarom in het
wetsvoorstel de voorwaarde wordt gesteld dat het misdrij f in vereniging moet worden
begaan en eenzelfde voorbereidingshandeling daarbij straffeloos blijft indien het mis-
drijf slechts door 6dn persoon wordt gepleegd, blijkt duidelijk dat de Minister niet
het oog had op een min  of meer toevallige samenwerking tussen personen,  maar op
een georganiseerd samenwerkingsverband. Het georganiseerd karakter van het
samenwerkingsverband zou immers de mogelijkheid dat uiteindelijk van de verwezen-
lijking van het plan zou worden afgezien, aanmerkelijk kleiner maken dan bij
individueel optreden het geval zou zijn: 'Juist aan in georganiseerd verband te ver-
richten gedragingen, gericht op het schenden van voor onze samenleving wezenlijke
rechtsbelangen, kan een objectief gevaarzettend karakter niet worden ontzegd. Het
is het groepsproces, dat hier de voltooiing van het voorgenomen misdrij f in bijzondere
mate begunstigt. In het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt, mensen hebben
zich sterk gemaakt voor het uitvoeren van de hun toebedachte taak, de betrokkenen
hebben over en weer concrete belangen bij het nakomen van de afspraken en de
uitvoering van de voornemens. De mogelijkheid van vrijwillige terugtred is hier dan
ook veel kleiner dan bij de 66nmansactie. Het samenwerkingsverband zelf, eenmaal
tot stand en op gang gekomen, legt een druk op de deelnemers om tot het daadwerke-
lijk begaan van het misdrijf over te gaan. De individuele contr6le op het geheel is
door de participanten min of meer uit handen gegeven. Het is met name deze catalyse-
rende werking van het georganiseerd verband, het "groepsgebeuren", die mij aanleiding
gaftot uitdrukking te brengen dat de voorbereidingshandeling alleen strafbaar zal zijn,
indien zij gericht is op een in georganiseerd verband121 te plegen  feit'. 122

Uit deze passage blijkt duidelijk dat de Minister bij de indiening van het wetsvoorstel
het oog had op georganiseerde samenwerkingsverbanden, waarbij de wil van de
individuele leden ondergeschikt is aan de wil van de eenheid. De gemaakte afspraken,
de onderlinge taakverdeling, de verstrengelde belangen van de groepsleden, de druk
die vanuit het collectief op de individuele leden wordt uitgeoefend, verschaft het
samenwerkingsverband een eigen dynamiek, gericht op het plegen van het beoogde
misdrijf. Het gaat hier niet om een 'willekeurig' groepsgebeuren, maar om een bepaald
proces, gericht op de voltooiing van het misdrijf: het georganiseerd karakter van het
samenwerkingsverband maakt die voltooiing hoogst waarschijnlijk. Door de Minister
werd dit de 'catalyserende werking' van het georganiseerd verband genoemd. Dit zou
dan de strafbaarstelling van gedragingen die nog in het voorveld van het te plegen
misdrijf (of de strafbare poging daartoe) liggen, kunnen rechtvaardigen.
Juist deze eigen dynamiek van het samenwerkingsverband is ook het kenmerkende
aspect van art. 140 Sr. Het gaat daarbij - zoals in hoofdstuk 3.2 is gebleken - niet
om 'personen die in vereniging iets doen' maar om 'een vereniging van personen om

120 MvT, bijl. hand. Il, 1990-1991, 22 268, nr. 3, p. 6.
121 Curs. van schr.
122 Nader rapport, bijl hand. II, 1990-1991, 22 268, A, p. 5.
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iets te doen'. Onderlingetaakverdeling, verstrengeling van belangen, de drukop indivi-
duele leden om de gemaakte afspraken na te komen, zijn indicaties dat van een

georganiseerd samenwerkingsverband sprake is, een vereniging waarvan, vanwege de

eigen dynamiek, een bijzonder gevaar voor de samenleving uitgaat. Door het bestaan

van een dergelijke vereniging wordt de kans kleiner geacht dat uiteindelijk van het
plegen van het beoogde misdrijf wordt afgezien. Het georganiseerd karakter van een
samenwerkingsverband vormt - naast het oogmerk om misdrijven te plegen - de
reden om reeds de enkele betrokkenheid bij de handel en wandel van een dergelijke
organisatie in het eerste lid van art. 140 Sr als een delictum sui generis strafbaar te
stellen. De door de Minister gegeven omschrijving van het georganiseerd verband is
dan ook evenzeer op art. 140 Sr van toepassing.

Vervolgens werd in de Memorie van Toelichting nader ingegaan op de doelstelling
van het wetsvoorstel: de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Er zou sprake
zijn van een toename van de 'zware, georganiseerde, bovenlokale criminaliteit'. Om
hieraan het hoofd te kunnen bieden dienen voorbereidingshandelingen strafbaar te
worden gesteld. Politie en Justitie blijven dan niet meer met lege handen staan indien

men vroegtijdig op de hoogte komt van criminele plannen. Bij de behandeling van
de achtergronden van het wetsvoorstel werd vervolgens een praktijkvoorbeeld gegeven
waar de bestaande wetgeving volgens de Minister duidelijk te kort schoot. Kort gezegd
kwam het daarbij op het volgende neer.
Van een groep personen was al geruime tijd bekend dat zij zich landelijk bezighield
met het plegen van misdrijven: gewapende overvallen, diefstal van voertuigen, inbraak
in bedrij fspanden en handel in verdovende middelen. Deze groep bereidde een overval
in Tilburg voor. Kennelijk met het doel de pui van een bankfiliaal te rammen werden
in de kofferruimte van een bestelbusje twee spoorbielzen gemonteerd. De auto werd

geparkeerd bij de plaats waar vermoedelijk de overval zou worden gepleegd, een
meegenomen motor werd achter een flatgebouw klaargezet, kennelijk om daarmee
te vluchten. Vet:moedelijk omdat de 'verdachten' zich betrapt wisten, zijn zij in een
huurauto verdwenen, met achterlating van de bestelbus en de motor. Latere (op andere

delicten gerichte) voorbereidingshandelingen van deze groep personen werden door
de politie 'stukgemaakt'.123
Van een begin van uitvoering van de voorgenomen overval was hier nog geen sprake.
Mogelijkerwijs zouden de verdachten voor verboden wapenbezit vervolgd kunnen

worden, maar, aldus de Minister, de uiteindelijke criminele doelstellingen zouden

daarbij niet strafrechtelijk verdisconteerd kunnen worden. Bovendien zou de 'grote
man achter de schermen' vrijuit gaan. Volgens de Minister bleek 'een succesvolle

vervolging van de groepsleden in hun collectiviteit, als participanten in de verschillen-
de voorbereidingshandelingen (...) er (...) niet in te zitten, ook niet via artikel 140
Sr'.124
Helaas werd door de Minister niet aangegeven waarom art. 140 Sr in deze situatie
niet zou voldoen. De geschetste gegevens lijken immers juist te wijzen op het bestaan

123 MvT, bijl. hand. Il, 1990-1991, 22 268, nr. 3, p. 8-9.
124 MvT, bijl. hand. Il, 1990-1991, 22 268, nr. 3, p. 9-10.
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van een georganiseerd samenwerkingsverband welk het plegen van misdrijven
beoogt.125 Het ging om een groep personen die zich al geruime tijd landelijk bezig
hield met het plegen van misdrijven; vanuit Eindhoven plande de auctor intellectualis
de overvallen en regelde de taakverdeling binnen de groep; men volgde hetzelfde
scenario; er werden uitgebreid voorbereidingen getroffen; door leden van de groep
waren al eerder inspectietochten ondernomen in andere steden; ook na de 'Tilburgse
zaak' werden wederom overvallen gepland met een vergelijkbare werkwijze. Deze
gegevens wijzen in de richting van een 'bestendig georganiseerd samenwerkingsver-
band' die gedurende langere tijd het plegen van misdrijven beoogt.126 De door de
'bendeleden' verrichte activiteiten - zoals het plaatsen van de bielzen in de bestelbus,
het klaarzetten van de motor, enz. - zijn zonder meer als deelnemingsgedragingen
aan te merken. Ook zou het zoeken naar een geschikt object voor een toekomstige
overval al deelneming kunnen opleveren; het betreft hier immers een gedraging ter
verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. De politie staat bij het 'stukma-
ken' in een dergelijk geval dan ook niet met lege handen. Ook de auctor intellectualis
zou via art. 140 Sr kunnen worden vervolgd. Zijn deelnemingsgedraging bestaat uit
het verdelen van de taken binnen de groep en het plannen van de overvallen, gedragin-
gen waaruit blijkt van een actieve betrokkenheid bij de verwezenlijking van de
criminele doelstelling. Op hem zal dan tevens de in het derde lid van art. 140 Sr
opgenomen strafverzwaringsgrond van toepassing kunnen zijn. Van deelneming in
de zin van art. 47 e.v. Sr aan daadwerkelijk gepleegde overvallen hoeft daarbij geen
sprake te zijn. Of het, uitgaande van de in de Memorie van Toelichting opgenomen
gegevens, in het gegeven voorbeeld derhalve werkelijk onmogelijk was om adequaat
in te kunnen grijpen, is dan ook zeer de vraag.

De Minister heeft voorts gewezen op het bijkomend voordeel dat door de voorgestelde
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen de voor vele vormen van internationale
rechtshulp noodzakelijke wederkerigheid van strafbaarstellingen wordt gecreeerd. Zoals
in hoofdstuk 4 is gebleken is ook in dit opzicht het bereik van art. 140 Sr zeer ruim.
Deelnemingsgedragingen die op Nederlands grondgebied plaatsvinden, vallen onder
de strafbepaling van art. 140 Sr, ook indien het daarbij handelt om het treffen van
voorbereidingen voor acties die men in het buitenland beoogt te plegen. Dat het
zwaartepunt van de organisatie waaraan wordt deelgenomen in het buitenland ligt doet
daar niet aan af. Nu de bewuste gedraging onder een Nederlandse strafbepaling valt,
kan van een wederkerige strafbaarstelling sprake zijn en kan de gevraagde rechtshulp
worden verleend.

125 Zie ook Mols en De Roos, Naar cen algemene stralbaarheid van de voorbereidingshandeling, NJB
1992, p. 224; De Jong, Voorbereidingshandelingen in het algemeen deel: een slag in de lucht, DD
1992, p. 50-51.

126 Vgl. ook De Hullu, Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid, a.w., p. 42 e,v. die het
gegeven voorbeeld bepaaid niet overtuigend vindt: 'Vooral de materiele vraag of uitbreiding van de
aansprakelijkheid wei nodig is, wordt  door het voorbeeld eerder versterkt dan beantwoord'.
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Mijns inziens is, gezien de in de Memorie van Toelichting gegeven argumentatie,
geheel ten onrechte voorbijgegaan aan de toepassingsmogelijkheden van art. 140
Sr.127 Bij de indiening van het voorstel is onvoldoende aangegeven in welke mate
de bestaande strafwetgeving te kort zou schieten. Daardoor is onduidelijkheid gerezen
over de vraag ofwellicht andere problemen (bijvoorbeeld op het gebied van (internati-
onale)politielesamenwerking, informatieuitwisseling, financieletoerusting van politie
en justitie) dan het bereik van de materiele strafwetgeving een oorzaak kunnen vormen
voor het als onvoldoende adequaat aangemerkte optreden tegen de 'georganiseerde
criminaliteit'. Het bereik van art. 140 Sr blijkt zo ruim te zijn, dat niet alleen diegenen
die de overvallen e.d. plegen als deelnemers kunnen worden aangemerkt, maar ook
diegenen die voorbereidingshandelingen treffen tot het plegen van een overval en zij
die aan de verwezenlijking van het oogmerk - het plegen van misdrijven - enige
bijdrage hebben geleverd, zonder dat daarbij zelfs al sprake hoeft te zijn van een
concreet, uitgewerkt plan. Ook de centrale personen binnen de organisatie die zorgdra-
gen voor de planning en de onderlinge taakverdeling zijn deelnemer in de zin van art.
140 Sr.

Zodra een vermoeden bestaat dat van een voornamelijk op het plegen van misdrijven
gericht georganiseerd samenwerkingsverband sprake is (i.c. taakverdeling, centrale

leiding, belangenverstrengeling e.d., in het verleden zijn al meerdere overvallen

gepleegd en/of voor de toekomst worden overvallen gepland), kan de politie overgaan
tot de uitoefening van dwangmiddelen. Zo kunnen bijvoorbeeld degenen die op zoek

zijn naar een geschikt object, alsmede degene die hen daartoe opdracht heeft gegeven,
worden aangehouden op verdenking van art. 140 Sr. Eenieder die aan het functioneren
van de organisatie actief bijdraagt, kan als verdachte worden aangemerkt.

De in de Memorie van Toelichting aangevoerde argumenten om tot strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen overtegaan, geven onvoldoendeduidelijkheidomtrent
de rechtvaardiging van dit voorstel indien juist gan sprake is van een georganiseerd
verband dat het plegen van meerdere misdrijven beoogt. Van verschillende zijden is
er dan ook op gewezen dat in de Memorie van Toelichting ten onrechte aan art. 140
Sr nauwelijks aandacht is besteed en dat onvoldoende duidelijk wordt wat nu precies
voor de Minister de reden is geweest om handelingen in het voorbereidingsstadium
strafbaar te willen stellen. Zo werd, aansluitend op de ratio van het eerste lid van art.
140 Sr, door De Jong het volgende opgemerkt: 'In de MvT op het huidige wetsont-
werp wordt art. 140 Sr wel enkele malen uitdrukkelijk genoemd, maar steeds om te
stellen dat de actieradius van deze bepaling in dit verband te beperkt is. Merkwaardig
genoeg echter duiken elders in de MvT diverse passages op die juist treffend op een

redelijke mate van toepasselijkheid en ook van bewijsbaarheid van de delictsomschrij-
··     , 128ving van het eerste lid van art. 140 Sr wuzen .

Ook door Rutgers is gewezen op het belang van art. 140 Sr bij de in de Memorie van
Toelichting geschetste situatie: 'Gelet op de door de Minister van Justitie gehanteerde

127 Ook volgens De Jong is het 'frappant (...) hoe sterk het beeld van toepasselijkheid en bewijsbaarheid
van de delictsomschrijving  van  art.   140  Sr zich opdringt  bij het lezen  van  de  MvT';   De  Jong,
Voorbereidingshandelingen  in het algemeen  deel:  een  slag  in  de  lucht,  DD  1992,  p.  57,  noot 46.

128   De Jong, Voorbereidingshandelingen  in het algemeen deel: een slag in de  lucht, DD  1992,  p.  50-51.
Zie ook: M. Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen: een aanvaardbaar middel tegen
groepsgeweld? in: Groepsgeweld, a.w., p. 106 e.v.
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argumenten zou de reikwijdte van art. 46 Sr zich moeten beperken tot de strafbaarstel-
ling van collectieve voorbereidingshandelingen waarbij  het collectief het plegen van
meer dan ddi misdrijf op het oog heeft. Deze omschrijving sluit precies aan bij de
tekst van het artikel dat het deelnemen aan een misdadige organisatie strafbaar stelt
(art.   140  lid  1   Sr)':29
Vanuit de Vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer werd dan ook door
meerdere leden de vraag opgeworpen of toepassing van het eerste  lid van  art.  140  Sr
wellicht de noodzaak van wetswijziging zou kunnen wegnemen.

130

Uit het antwoord van de Minister wordt uiteindelijk duidelijk welke doeistelling met
het wetsvoorstel werd nagestreefd. Met art. 46 Sr werd beoogd - mede - strafbaar
te stellen de kortstondige samenwerking tussen personen. Het wetsvoorstel beoogde
personen die zich aantoonbaar hebben verenigd in een plan om een misdrijf te begaan,
ook zonder dat daarbij sprake is van een organisatie met een criminele doelstelling,
strafbaar te stellen. 'Het gaat mij erom, dat de overheid ook moet kunnen optreden
als er nog gddn maffia-achtige verbindingen zijn tot stand gekomen of enig hierar-
chisch verband, gericht op het begaan van meerdere feiten', aldus de Minister. 131

Het toepassingsgebied van art. 140 Sr is daarvoor inderdaad te beperkt: de bepaling
eist immers datsprakemoet zijn van eengeorganiseerd samenwerkingsverband, gericht
op het begaan van meerdere misdrijven. Vervolgens werd door de Minister het voor-
beeld gegeven van een voorgenomen ontvoering, die door de politie werd 'stukge-
maakt'. Bij de 'verdachte' personen werden enkele wapens aangetroffen. De betrokke-
nen waren overigens van plan om zich na de verwezenlijking van hun doel uit de
voeten te maken en hun groep te ontbinden. Van een 'misdaadorganisatie' in de zin
van art. 140 Sr is hier inderdaad geen sprake. Uit de gegevens blijkt niet dat hier van
een georganiseerd samenwerkingsverband kan worden gesproken. Daarmee komt de
opmerking van de Minister in het nader rapport dat het er juist om gaat het strafrechte-
lijk systeem beter te equiperen ten aanzien van de georganiseerde criminaliteit overi-
gens op losse schroeven te staan.

Bovendien gaat het in het gegeven voorbeeld slechts om een eenmalig gebeuren, een
eenmalige onderneming, zelfs al zou het samenwerkingsverband het plegen van
meerdere misdrijven beogen, zoals wederrechtelijke vrijheidsberoving, afpersing,
bedreiging en verboden wapenbezit. Naar mijn mening is dit voor art. 140 Sr niet
voldoende (zie par. 6.2.2). Bij de gebezigde argumenten lijkt de klemtoon derhalve
niet meer te liggen op de bestrijding van misdaadorganisaties, maar op de organisatie-
graad waarin misdrijven worden voorbereid.

Ter adstructie dat de bestaande strafwetgeving te kort zou schieten zijn in de Memorie
van Antwoord de huidige toepassingsmogelijkheden van art.  140 Sr geschetst. Daarbij
werd aan de bepaling echter een beperkter bereik gegeven dan vermoedelijk het geval
is.

Ten   aanzien   van het bestanddeel '
organisatie' werd onder meer gesteld   dat   het

samenwerkingsverband uit meer dan twee personen moet bestaan en dat er sprake dient
te zijn van een zekere interne hierarchie. In hoofdstuk 3.2.3 is er op gewezen dat de

129 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 325.
130 Voorlopig verslag, bijl. hand. 11, 1991-1992,22 268, nr. 4, p. 8 e.v.
131 MvA, bijl. hand. Ii, 1991-1992, 22 268, nr. 5, p. 15.
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voor een organisatie vereiste ondergeschiktheid aan een gemeenschappelijk doel niet
impliceert dat de wil van een bepaald individu ondergeschikt is aan de wil van een
ander individu. Van een inteme hierarchische structuur hoeft derhalve geen sprake
te zijn. Het gaat om ondergeschiktheid aan de wil van de gemeenschap, van de col-

lectiviteit, niet om ondergeschiktheid aan een bepaald persoon. Een interne hierarchi-
sche verhouding kan overigens wei een indicatie vormen voor het bestaan van een
georganiseerd samenwerkingsverband, doch is daarvoorgeen noodzakelijke voorwaar-
de. Bovendien is niet uitgesloten dat een dergelijk samenwerkingsverband weI degelijk
gevormd kan worden door slechts twee personen (hoewel moet worden toegegeven
dat het bestaan van een afzonderlijke eenheid in dat geval moeilijk te bewijzen kan

zijn; zie par. 6.3.2).
Voorts werd opgemerkt dat voor deelneming de 'conditio sine qua non-achtige'
voorwaarde wordt gesteld dat door de bewuste gedraging de organisatie moet hebben

gefunctioneerd; zonder die gedraging zou de organisatie niet ofanders hebben gefunc-
tioneerd. Naar mijn mening sluit het door de Hoge Raad geformuleerde deelnemings-
criterium niet uit dat ook dan van deelneming kan worden gesproken indien de
gedraging in de verwezenlijking van de doelstelling van de organisatie past, doch de
organisatie ook zonder die gedraging op dezelfde wijze zou hebben gefunctioneerd.
Bijvoorbeeld: A, behorend tot een misdaadorganisatie, stelt zich op de hoogte of een

bepaald bankfiliaal een geschikt object vormt voor een te plegen overval. Hij onder-
zoekt ligging, beveiliging enz., doch komt dan tot de conclusie dat het object niet
geschikt is. Besluit de organisatie inderdaad om van een overval op het bewuste filiaal
af te zien,  dan kan van een dergelijke gedraging vooralsnog worden gezegd dat daar-
mee een aandeel wordt geleverd in de verwezenlijking van het oogmerk van de
organisatie, ook al zou de organisatie ook zonder deze gedraging wellicht van de
bewuste overval hebben afgezien. In het deelnemingscriterium van de Hoge Raad is
de verwezenlijking van een bepaald gevolg niet als voorwaarde voor strafbaarheid
opgenomen;  het gaat slechts om gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van het oogmerk.

6.2.4 Afsluitende opmerkingen

In hff_YoQI&@andi is getracht een beeld te krijgen van het bereik van het eerste lid
van art.  140 Sr in de fase, voorafgaand aan hei plegen van een of meer misdrijven
af van een strafbare poging daartoe. Gebleken is dat de bepaling betrekking heeft op
gedragingen die zeer ver af kunnen staan van de uiteindelijk gepleegde of te plegen
misdrijven. Dit houdt verband met de strekkjng van de bepaling: de bescherming van
de samenleving tegen de gevaarzetting die van hot bestaan van- misdaadorganisaties

uit kan gaan. De strafbepaling heeft daarmee niet alleen een repressief, maar ook een
(tweeledig) preventief karakter: het voorkomen dat een concreet misdrijf wordt ge-
pleegd en dat de organisatie haar criminele werkzaamheden voortzet. Bovendien
kunnen dwangmiddelen op basis van art. 140 Sr al in de 'pro-actieve fase' worden
uitgeoefend, niet zozeer ter opsporing van een of meer concrete verdachten, maar om
inzicht te verkrijgen. in.de  aard elide.omvang van  de organisatie.
Art. 140 Sr blijkt dan ook ruime mogelijkheden te bieden bij de bestrijding van
misdaadorganisaties. (901*deactiviteitellyande leidingge'VEnde-personen-vallen onder
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het bereik van de strafbepaling. Desondanks is in art. 108 Opiumwet een vergaande
-----i

strafbaarstelling van vootbereidingshandelingen opgenomen met het doel de 'grote
jongens' in de organisatie aan te kunnen pakken. Daarbij is geheel voorbijgegaan aan

de mogelijkheden die art.  140 Sr biedt. Ook bij de totstandkoming van art. 46 Sr werd
aanvankelijk de noodzaak tot bestrijding van de georganiseerde criminaliteit gezien

als rechtvaardiging voor de vergaande uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid. In de bestaande strafwetgeving zou de politie met lege handen komen te staan
indien een zaak vroegtijdig moet worden stukgemaakt en zouden de feitelijke leiders
buiten schot blijven.
Getracht is aan te tonen dat art. 140 Sr in dit opzicht zeker voldoet: de bepaling strekt
zich ook uit tot de leidinggevers en schept de mogelijkheid vroegtijdig in te grijpen.
Indien bij de behandeling van de genoemde wetsvoorstellen meeraandacht wasbesteed
aan art. 140 Sr, zou de discussie zich hebben kunnen toespitsen op de rechtvaardiging
om tot strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen overtegaan indien van georga-
niseerde misdaad juist glan sprake is. Zo richt art. 10a Opiumwet zich ook op
individuele gedragingen, zulks terwijl juist het argument dat de bepaling met name
zou zijn gericht op de 'grote bazen' achter de handel in hard drugs van doorslaggevend
belang werd geacht. Bovendien zou wellicht enige duidelijkheid zijn verkregen over
de vraag waarom leidinggevers, ondanks het feit dat de materiele strafwetgeving vol-
doende mogelijkheden biedt, kennelijk steeds buiten het bereik van de strafwet weten
te blijven, en of het dan eigenlijk wel zin heeft de strafwetgeving aan te vullen met
bepalingen die de strafrechtelijke aansprakelijkheid steeds verder uitbreiden.

6.3 Het collectief aspect van art. 140, eerste lid Sr

6.3.1     inleiding

De strafbepaling.van het eerste lid van art.  140 Sr richt zich tot al diegenen die aan
de organisatie 'deelnemen'. Strafrechtelijk aansprakelijk zijn zo_dj*,keho-r-end tot een

misdaadorganisatie, doorhun gedraginghet criminele functioneren yan die misdaador-
ganisatie actief bevorderen,  er zorg voor dragen. dat de organisatie haar misdadige
plannenkanverwezenlijken. In het voorgaande is dit aangeduid als het collectiefaspect
van art. 140 Sr. Er behoeft niet aan de hand van de in de artt. 47 e.v. Sr geformuleer-
de daderschaps- en deelnemingsregeling te worden aangetoond waaruit ieders aandeel
in de gepleegde delicten precies heeft bestaan. Indien vanuit een georganiseerd
samenwerkingsverband misdrijven worden gepleegd, zal het in veel gevallen ook
nauwelijks ofniet mogelijk zijn te achterhalen wie bijvoorbeeld ophet slachtofferheeft
geschoten, het belastingformulier opzettelijk foutief heeft ingevuld, de verdovende
middelen over de grens heeft gebracht, enz. De collectiviteit fungeert als het ware als
dekmantel voor individueel handelen. Bovendien zal het voor het functioneren van
de organisatie vaak niet ter zake doen wie de beoogde delicten daadwerkelijk pleegt
en wie die delicten voorbereidt. Door nu al diegenen strafbaar te stellen die, als lid
van de organisatie, door iets te doen of na te laten op een zodanige wijze participeren
in de organisatie dat daardoor de organisatie in staat wordt gesteld haar oogmerk om
misdrijven te plegen te verwezenlijken, is het bewijzen van een deelnemingsrelatie
(in de zin van de artt. 47 e.v. SO met het concreet gepleegde delict niet noodzakelijk.
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Allerlei vormen van participatie in de verwezenlijking van het criminele oogmerk
.klj nen in_be-ginsel al voldoende zijn voor het vestigen van strafrechtelijke aan-
sprakejijkheid. Daardoorkan de organisatie alsgeheel wordenaangepakt. Organisaties
waaryan .de. feitelijke werkzaamheden gericht  zijn  op het plegen van misdrijven,
3.arden geacht een zodanig gevaar voor de samenleving op te leveren, dat het, om
dit gevaar te keren..noodzakelijk wordt gevonden om tegen het gehele samenwerkings-
verband,.tegen eenieder dje.het.misdadig handelen van de organisatie in stand houdt,
strafrechtelijk-te  kunnen. eptreden,_Bayendien kunnen  door de strafbaarstelling  van
alle participanten ook de centrale personen binnen het samenwerkingsverband,
personen die hun eigen handen niet vuil maken en waarvan de gedragingen niet
specifiek gericht zijn op de totstandkoming van een bepaWd strafoaar feit, aansprake-
1jjk worden gesteld.

Het bovenstaande maakt het eerste lid van art. 140 Sr tot een bepaling die bij uitstek
geschikt lijkt voor de aanpak van gedragingen, gepleegd binnen een samenwerkings-
verband van personen. Ook in die gevallen waarbij men wellicht eerder aan de
toepassing van andere bepalingen zou denken, wordt - mede - gebruik gemaakt van
het eerste lid van art. 140 Sr. Daarbij valt te denken aan de vervolging van krakers
van de Marienburcht wegens hun gewelddadig verzet bij de ontruiming van het
kraakpand. Deze vervolging was niet gebaseerd op de bepaling waarin de openlijke
geweldpleging is strafbaar gesteld - art.  141  Sr -, maar op het eerste lid van art.  140
Sr. Ook vernielingen plegende vredesactivisten zijn al herhaalde malen vervolgd en
veroordeeld op grond van art. 140 Sr. Een ander voorbeeld is de vervolging van de
leidinggevers van een (voor het plegen van delicten misbruikte) rechtspersoon, niet
(enkel) op grond van art. 51 Sr, maar (mede) op grond van art. 140 Sr, zoals de
vervolging en veroordeling van een aantal malafide koppelbazen in de jaren tachtig.
Bij een dergelijk collectiefgebeuren kan de interne taakverdeling voor de buitenwereld
zeer ondoorzichtig zijn en zijn de centrale, leidinggevende personen of organisatoren
in de gelegenheid hun gedragingen afte schermen van concrete misdrijven door zich
niet zelf actief en direct met het plegen van die misdrijven  in te laten. De vervolging
van individuele personen kan in dat geval aanzienlijke bewijsproblemen met zich
meebrengen. De vraag rijst dan in hoeverre art. 140 Sr inderdaad meer mogelijkheden
biedt om de binnen een organisatie werkzame personen met succes te kunnen vervol-
gen.

In het navolgende zal worden getracht de inhoudelijke betekenis van de term 'deel-
neming aan een organisatie' vast te stellen: wanneer kan worden gezegd dat men tot
een organisatie behoort en welke gedragingen 'strekken tot of houden rechtstreeks
verband met' de verwezenlijking van het oogmerk?
Teneinde een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van art. 140 Sr zal
vervolgens het eerste lid van art. 140 Sr worden bezien in relatie tot de artt. 141 en
51 Sr. Deze bepalingen hebben eveneens betrekking op een samenwerkingsverband
van personen. Art. 141 Sr schept een regeling voor openlijk geweld, gepleegd door
of vanuit een groep personen. Art.  51 Sr heeft betrekking op strafbare feiten, begaan
door collectiviteiten, waarbij een afzonderlijke aansprakelijkstelling is gecreeerd voor
de opdracht- en feitelijke leidinggevers. Getracht zal worden een antwoord te geven
op de vraag of, dan wel in hoeverre art. 140 Sr inderdaad meer mogelijkheden biedt
om diegenen aansprakelijk te stellen die zich achter het collectief gebeuren kunnen
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verschuilen, diegenen van wie het eigen handelen niet of nauwelijks in relatie is te
brengen met de verwezenlijking van een bepaald strafbaar feit. Gaat de strafbepaling
van art.  140 Sr zo ver dat daarbij een vorm van collectieve aansprakelijkheid is inge-
voerd in die zin dat ieder lid van de organisatie in beginsel aansprakelijk is voor het
handelen door het collectief:  'je was er bij, dus je bent erbij'? Vormt het in art.  140
Sr gelegen collectief aspect een soort ' succesformule' voor bovengenoemde situaties,
waarbij gedragingen niet of op slechts moeilijk aantoonbare wijze in verband zijn te
brengen met concrete, door een of meer leden van de organisatie gepleegde misdrij-
ven? In het navolgende zal hier nader op worden ingegaan.

6.3.2    'Deelneming' nader bekeken

De strafbare gedraginl in art. 140 Sr bestaat uit het deelnemen aan een--'misdaad-

prganisatie", niet uit het deelnemen aan de verwezenlijking van de door de organisatie
beoogde misdrijven zelf. Niet de betrokkenheid bij een bepaald misdrij fstaatcentraal,
maar de - actieve -betrokkenheid bij-de.organisatie. De gedraging maakt onderdeel
uit van de totale misdadige werkzaamheden van het samenwerkingsverband: de
organisatie wordt door de gedraging in staat gesteld zich te ontwikkelen of verder te
ontwikkelen, haar misdadige activiteiten uit te voeren.

a)  :Behorentot'_een- salfinwerkingixtrband.
Voor deelnemigg in  de zin yan art..140-SUs van. primair belang 481-0enjd  is van
--' .... .. -  ... ......, i.de organibatio, dat men 4.eel-uitma kt van een s eny-erkingsverband, feiteliiktotdat

_Xgk99,4 belloort. De grond Xeor iqa baarstelling is nameljjk gelegeo-in de freslaShle_
dat van georganiseerde samenwerkingsverbanden die misdrijven-k92gg!1 plegen een
bijzondere gevaarzetting uitgaat. Uitgangspunt vormt daarbil dat zich binnen een ver-
eniging van personen bepaalde 'gruppendynamischen Prozesse' ontwikkelen:32-Het
risico dat door het samenwerkingsverband ook daadwerkelijk.misdrijven gepleegd

-B116-hworden wordt groter geacht dan bij.puur individuele adivitejten. Dit vergrote
risico zou ontstaan door de nauwe banden welke worden gevormd tussen degenen die
tot het samenwerkingsverband behoren.-Door de onderljnge yerstrengeling vp belan-

gen zullen de leden van het samenwerkingsverband over en weer invloed op elkaar

uiroefenen, zodal men ook eerdek geneigd zil zijn gemaiktd-af alidE-da.fEk=omen.
De eigen, individuele wil wordt ondergeschikt aan de wil van het collectief. Men kan
zich als het ware'verschuilen' achter het samenwerkingsverband waartoe men behoort.
Het tot het samenwerkingsverband behoren, het daarvan lid zijn, is dan ook van
essentieel belang. Door de Hoge Raad wordt de voorwaarde van lidmaatschap daarom
terecht in het deelnemingscriterium opgenomen: men moet behoren tot het samen-
werkingsverband.

-Buitenstaanders zijn geen deelnemers in de zin van art. 14Q_Sr. Wel zouden zij

vervolgd kunnen worden via de-argeffiaiFireernemingsbepaling van art. 47 en art. 48
Sr. Daardoor vallen ook de meer vluchtige vormen van samenwerking met een
misdaadorganisatie onder het bereik van de strafwet en is de beperking van minder

132 Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 3.
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grote betekenis dan  op het eerste gezicht lijkt. 11'  Art.  140  Sr is immers een zelfstan-
dig misdrij f waaraan kan worden deelgenomen in de zin van de artt. 47 en 48 Sr. 134

Het misdrijf van art. 140 Sr kan worden uitgelokt, men kan het medeplegen, doen
plegen of men kan daaraan medeplichtig zijn."' Met name in het laatstgenoemde
geval kan de relatie met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie wel
erg ver te zoeken zijn. Strafbaar is dan al degene die steun verleent aan het onder-
steunen van gedragingen die rechtstreeks verbandhouden met de verwezenlijking van
het oogmerk. Dat buitenstaanders het delict van art. 140 Sr kunnen medeplegen zou
af leid kunnen worden uit de omstandigheid dat niet noodzakelijk is dat de mede-

-plggers ieder voor zich moeten voldoen aan alle eisen die voor het plegen van het
delict worden gesteld: 'Medeplegerschap is (...) niet noodzakelijk de som van pleger-
schappen', aldus Remmelink. In het Magazijnbediendearrest (HR 21 juni 1926,

136

NJ 1926,955 m.nt. LB) besliste de Hoge Raad dat, ook al was de persoonlijke omstan-
digheid van het uit hoofde van een persoonlijke dienstbetrekking het goed onder zich
hebben niet bij verdachte aanwezig, hij toch als medepleger van het misdrij f van art.
322 jo. 321 Sr kon worden aangemerkt.

137

Nodig is uiteraard weI dat de medepleger weet dat hij betrokken is bij de activiteiten
van een misdaadorgan_isatie. Is de rechter van oordeel dat sprake is van medeplegen
vanaeefneming, dan dient dit ook in de kwalificatie tot uitdrukking te worden ge-
bracht. 138
Het-zal lang niet altijd eenvoudig zijn vast te stellen wie er precies lid is van de
organisatie  en wie slechts 'buitenstaander'. Misdaadorganisaties lopen immers  niet
met hun 'ledenbestand'  te koop! Qm_MaI]. een _'behoren tot' te kunnen spreken  moet
een-tlinding bestaan tussen individu en collectief, een door het groepsproces ontstane
verstrengefn7mbdangen. Naar mijn mening mi er sprake moeten zijn van het
gedurende geruime tijd betrokken zijn bij de activiteiten van de organisatie; men moet
in die organisatie participeren. Deze participatie kan ook blijken uit niet-illegale
activiteiten ten behoeve van het samenwerkingsverband, zoals het innen van contributie
om de huur van het bewoonde pand te betalen, het organiseren van (niet-misdadige!)
evenementen e.d.

133 De Hullu, Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?, a.w., p. 37; B.M. Elias, Een
slagvaardiger aanpak van groepsgeweld, AA 1994, p. 85.

134 Zie o.a. HR 13 oktober 1987, NJ 1988, 425; HR 6 juni 1989, NJ 1990,49; HR 16 oktober 1990, NJ
1991,442. Dat deelneming aan art.  140 Sr mogelijk is, is uitdrukkelijk crkend tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel tot wijziging van enige bepalingenover verboden rechtspersonen. Naaraanleiding
van vragen van de Vaste Commissie voor Justitic uit de Tweede Kamer merkte de Minister op dat
de deelnemingsvarianten van de artt. 47 en 48 Sr ook kunnen voorkomen bij art. 140 Sr. Een minder
directe betrokkenheid bij de instandhouding of de ondersteuning van dc werkzaamheden van de
organisatie zou dan medeplichtigheid aan het misdrij f van art.  140 Sr kunnen opleveren; MvA, bijl.
hand. II, 1984-1985,17 476, nr. 5, p. 17.

135 Door Swart is terecht opgemerkt dat art. 140 Sr daarmee een buitengewoon groot potentieel bereik
krijgt; Swart Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p.
617.

136 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studic van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,  p. 427.
137  Zie ook bijvoorbeeld HR 3 mei 1949, NJ 1949,447: weliswaar kan alleen hij aan wie een aangiftebiljet

isuitgereikthetmisdrijfvan art.  14, eerstelidsub B van het Buitengewoon Navorderingsbesluit plegen,
doch dit sluit niet uit dat een ander, ook al behoort hij niet tot degenen van wie volgens het Besluit
belasting kan worden nagevorderd, dit strafbaar feit in de zin van art. 47 Sr kan medeplegen.

138  Zie met betrekking  tot  art.   140  Sr  o.a.  HR  12  februari  1991,  NJ  1991,  527.
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Het voorgaande brengt naar mijn mening met zich mee dat een oprichter, wiens
gedraging uitsluitend beperkt blijft tot een eenmalige gebeurtenis - het gaat enkel

139om het oprichten van de organisatie - niet onder het bereik van art. 140 Sr valt.
De strafbaar gestelde gedraging is immers het deelnemen aan een organisatie. In de
eigenlijke zin van het woord is de oprichter (nog) geen deelnemer aan een organisatie
omdat de organisatie nog in oprichting verkeert: zijn handeling bevindt zich feitelijk
nog in het voorstadium van art. 140 Sr. WeI kan ten aanzien van de oprichter die na
de oprichting tevens deelnemingsactiviteiten verricht, de in het derde lid opgenomen
strafverzwaring worden toegepast. Overigens zal in de praktijk bij misdaadorganisaties
niet zo gauw sprake zijn van een duidelijk aantoonbare oprichtingshandeling.

Personen die slechts 66nmalig, incidenteel aan de werkzaam h.ede,ILY. m-de-Qrgmisatie
deelnemen in de betekenis van 'meedoen', zullen in de regel slechts buitenstaanders
zijn, zelfs al zou hun activfteit bestaan uit het plegen vap een der door de organisalie
beoogde misdrijven. Hun incidentele medewerking verleent hen Fl beginsel nog niet
t'iatus'vanirrganisatie:  yan -een  bepaalde  bindiug..m#lthetsamenwer-
kings.yerkand-is g n 52-ra»<.140 Zo zal bijvoorbeeld een toerist die door leden van
een organisatie die zich toelegt op de handel in verdovende middelen wordt benaderd
met het verzoek om voor ddn enkele keer als drugskoerier op te treden, door het
meenemen van de verdovende middelen in zijn koffer nog niet aangemerkt kunnen
worden als lid van die organisatie, als behorend tot, deel uitmakend van die organi-
satie, ook al zou hij wetenschap hebben van het feit dat hij met zijn gedraging
meewerkt aan de activiteiten van een misdaadorganisatie. Eerst wanneer hij (bijvoor-
beeld als koerier) een vaste plaats binnen het samenwerkingsverband inneemt of in
gaat nemen (het meenemen van de vendovende middelen blijft niet tot een ddnmalige
gebeurtenis beperkt), kan gezegd worden dat hij tot de organisatie behoort. Ook een
stroman die zijn optreden tot een eenmalige activiteit beperkt door bijvoorbeeld het
laten opnemen van zijn naam in de oprichtingsakte van een BV en het zetten van zijn
handtekening, zulks terwijl hij weet dat hij daarmee een bijdrage levert aan het
misdadig functioneren van de organisatie, behoort nog niet tot de organisatie. Om van
de organisatie deel uit te maken is mddr nodig. Men dient zich door het verrichten
van activiteiten een plaats binnen het samenwerkingsverband te verwerven. Dit bete-
kent overigens niet dat niet tegen dergelijke 'buitenstaanders' kan worden opgetreden;
de mogelijkheid bestaat hen te vervolgen ter zake van deelneming in de zin van art.
47 e.v. Sr aan art.  140 Sr (naast de mogelijkheid hen zelf als pleger van ofdeelnemer
aan het uiteindelijk gepleegde misdrijf te vervolgen). Zo zouden zowel de koerier als
de stroman die geen lid zijn van de organisatie, vervolgd kunnen worden wegens
medeplegen van ofmedeplichtigheid aan het misdrij f van art.  140 Sr: door hun gedra-

139  Zie voor de vraag of de oprichtingshandeling afzonderlijk strafbaar gesteld dient te worden: hoofdstuk
7.2.

140  In dit opzicht is van belang dc opmerking van Minister van Justitie Hirsch Ballin in de Memorie van
Antwoord bij het wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen: 'Niet in de
voltooiingsdaad ligt de rechtsgrond der aansprakelijkheid, maar in de participatie die voor het voort-
bestaan van de organisatie dienstig is. Door die eis krijgt ook de gedraging van de "deelnemer" een
zekere bestendigheid: een eenmaligoptredenzal doorgaans bezwaarlijkgezegd kunnen wordendienstig
te zijn aan het voortgezette functioneren van de organisatie'; MvA, bijl. hand. II, 1991-1992,22268,
nr. 5, p. 15.
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gingen doen zij mee met of ondersteunen zij de leden van de misdaadorganisatie in
hun betrokkenheid bij de verwezenlijking van het criminele oogmerk. Aan de 'kwa-
liteit' van lid van de organisatie hoeft de deelnemer aan art. 140 Sr niet te voldoen.
Bij een strafrechtelijke vervolging dient de deelnemingsvariant in de telastelegging
wel tot uitdrukking te worden gebracht.
Het voorgaande impliceert dat het voor deelneming vereiste 'lidmaatschap' een
voorwaarde met een feitelijke inhoud is: het gaat om een feitelijk behoren tot  een
organisatie. Ook personen die niet formeel lid zijn van een bepaalde organisatie

(rechtspersoon), kunnen feitelijk daarvan deel uitmaken. Zo maken de feitelijke
bestuurders van een BV in de zin van art. 140 Sr deel uit van die organisatie, ook
al zijn zij niet formeel als zodanig aangewezen.

Een andere vraag is uit hoeveel personen het samenwerkingsverband minimaal dient
te bestaan omvan een organisatie te kunnen spr:eken. Is een samenwerkingsverband
tussen slechts twee personen daartoe al voldoende?
I®or  de  Hoge  Raad is onder  de  v66r 1988 geldende formulering- van  het artikel
- 'rechtspersoon' in plaats van 'organisatie' - een samenwerkingsverband van twee
p*sonen aL voldoende bevonden. De verdachte en B waren overeengekomen een
samenwerkingsverband tot stand te brengen waarin zij volgens door hen gestelde regels
en voor het door hen gestelde doel wilden samenwerken. Vervolgens waren zij
tegenover derden als eenheid opgetreden en opereerden zij onder een gemeenschappe-
lijke naam. Volgens de Hoge Raad kon hieruit worden afgeleid dat het door de
verdachte en B gevormde samenwerkingsverband het karakter had van een rechtsper-
soon in de zin van art. 140 Sr. In het bijzonder was daarbij van belang dat het
samenwerkingsverband tegenover derden onder een gemeenschappelijke naam was
opgetreden, waaruit kon worden afgeleid dat men ook zelf door derden aangemerkt
wenste te worden als personen die tezamen een rechtspersoon vormden (HR 26
november 1985, NJ 1986, 389).
Inderdaad dient niet te worden uitgesloten dat slechts twee personen onderling een
organisatie in de zin van art. 140 Sr kunnen vormen.141 Ook twee mensen zijn in
staat een afzonderlijke eenheid te creeren, met eigen regels en een eigen doelstelling,

141 Anders: H.J. Rudolphi, Verteidigerhandeln als Unterstotzung einer kriminellen oder terroristischen
Vereinigung i.S. der §§ 129 und 1292 StGB, in: W. Frisch en W. Schmid (red.), Festschrift filr Hans-
Jurgen Bruns, Koln-Berlin-Bonn-Munchen 1978, p 319-320. Naar zijn mening is zelfs een samenwer-
kingsverband van drie personen problematisch: 'Denn eine Verbindung von nur drei oder auch vier
Personen wird wohl hochst selten jene Eigendynamik entfalten, die die Begehung der geplanten Straf-
taten durch ihre Mitglieder in einer besonderen Weise begunstigt und Brdert'. Bij een dergelijke kleine
groep personen zal alleen dan van een organisatie sprake kunnen zijn 'wenn diese wenigen Personen
sichbesonderseng undintensivzusammengeschlossenundeinersehrstraffen Organisation unterworfen
haben'. Vgl. ook Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar ecren geweten,
a.w., p. 614, noot 34: 'Uit hoeveel personen moet het samenwerkingsverband met het oog op deze
dynamiek bestaan? Men zal toch aan een niet te kleine groep moeten denken (...)'. Ook in de Memorie
van Antwoord bij het wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen werd er
door de Minister van uitgegaan dat het samenwerkingsverband bij art. 140 Sr moet bestaan uit meer
dan twee personen: '(...) meer personen (zullen) decl uitgemaakt moeten hebben van het samen-
werkingsverband voordat van een "organisatie" sprake is. Niet aannemelijk is, dat het samengaan van
twee personen (...) reeds een "organisatie" ex art.  140 Sr op kan leveren. Dan ware veeleer te denken
aan het "medeplegen" ex art. 47 Sr'; MvA, bijl. hand. 11, 1991-1992,22 268, nr. 5, p. 14.
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in casu een eenheid die als zodanig naar buiten treedt en onder een eigen naam als
zelfstandige rechtsvorm deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. Anderzijds moet
niet uithet oog worden- verloren dot egt.nauwe somenwelisjng. tussen twee of mel
personen nog niet met zich meebrengt dat van een organisatie kan worden gesproken.
Daarvoor is_immers mddr vereist. Tussen de deelnemende personen dient zigb Cell

4anigmmenw_erk.inisVe.rband teontwikkelen. datdilde voorart. 140 Srnoodzakelij-
ke eigen dynamiek ken-ontplppien. In die eigen dynamiek ligt immers de vergrote
kans dat gedurende langere tijd misdrijven worden gepleegd. De individuele leden
dienen zich aan de regels te houden, afspraken na te komen en zich aan aE-(Efffrate
doelstelling gebonden te achten.'42 Zo vormen twee personen die gezamenlijk met
de regelmaat van de klok op inbrekerspad gaan, nog geen organisatie in de zin van
art. 140 Sr. Met name bij zeer kleine groepen zal het bestaan van een eigen dynamiek
vaak moeilijk aangetoond kunnen worden. Er zal moeten blijken van een hechte en
duurzame onderlinge samenwerking, hetgeen bijvoorbeeld kan worden afgeleid uit
het bestaan van nauwe afspraken aangaande de onderlinge taakverdeling, uit een
verstrengeling van belangen waarbij men over en weer afhankelijk wordt van elkanders
participatie, uit het elkander 'pressen' tot het nakomen van afspraken, uit het bestaan
van 6dn gemeenschappelijk streven, enz. Ook het feit dat een samenwerkingsverband
van twee of meer personen de vorm van bijvoorbeeld een BV aanneemt, kan een
indicatie vormen voor het bestaan van een gestructureerd samenwerkingsverband.
Dit betekent echter niet dat het bestaan van een rechtspersoon per dejinitie een orga-
nisatie in de zin van art. 140 Sr impliceert. Soms zelfs bestaat een rechtspersoon
slechts uit Wn enkel 'lid'; van een organisatie in de zin van art. 140 Sr is dan zeker
geen sprake. Gekeken moet worden naar de feitelijke situatie: vormen de twee
personen onderling ook werkelijk een gestructureerd samenwerkingsverband, vormen
zij onderling een eenheid.
Omdat defeitelijkesituatiedoorslaggevendiskunnen, indien binnenddngeorganiseerd
samenwerkingsverband sprake is van het oprichten en in stand houden van meerdere
rechtspersonen, ook de personen die bij die afzonderlijke rechtspersonen werkzaam
zijn tot het samenwerkingsverband worden gerekend. Zouden bijvoorbeeld twee
personen besluiten een aantal BV's op te richten en in stand te houden, welke BV's
bestemd zijn tot het verrichten van allerlei frauduleuze handelingen, dan kan zich
tussen hen en diegenen die bij de afzonderlijke BV's werkzaam zijn een samenwer-
kingsverband vormen in de zin van art. 140 Sr. Eenzelfde situatie kan zich voordoen
indien een misdaadorganisatie voor haar misdadige activiteiten (bijvoorbeeld ten
behoeve van'witwaspraktijken')misbruik maakt van- goeddeels -legaal opererende
rechtspersonen. De bij die activiteiten betrokken personen kunnen eveneens onder het
bereik van art. 140 Sr vallen. Zou bijvoorbeeld een organisatie haar activiteiten
uitbreiden tot de legale 'bovenwereld', dan moet voor de vraag of er sprake is van

een organisatie in de zin van art. 140 Sr gekeken worden naar de feitelijke situatie.
Indien bijvoorbeeld een organisatie een deel van haar illegaal verkregen winsten met
behulp van een overigens legaal opererend bedrij fwil witwassen, zouden de vertakkin-
gen van de misdaadorganisatie naar dit bedrij f tot haar organisatiestructuur gerekend

142 Vgl Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch,  a.w.,  §  129,  Rn.  3.
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kunnen worden; de overige activiteiten van het - legale - bedrij fkunnen daar verder
los van staan. 143

Dient het plegen van misdrijven door de leden van de organisatie te geschieden, dan
weI moet het plan bestaan dat de leden van de organisatie de misdrijyl.0 811'in-plf En?
Of kan de organisatie daartoe ook buitenstaanders aantrel»n,personen die geen deel
uitmaken van het samenwerkingsverband? Op.w ktwijze_meet_'plegen' in art. 140
SE igidenu#gelegd?
De oorspronkelijk6 bedoeling zal vermoedelijk zijn geweest dat de leden van de
organisatie zelf de beoogde misdrijven zouden plegen, medeplegen of doen plegen.
De op het plegen van misdrijven gerichte eigen dynamiek van de organisatie creeert

juist het gevaar dat de leden van die organisatie tot het (doen of mede-)plegen van

misdrijven overgaan. Juist op die leden kan de organisatie druk uitoefenen, waarmee
de kans wordt vergroot dAt de beoogde misdrijven ook daadwerkelijk gepleegd zullen
worden. Aangenomen wordt dat door de participatie in het groepsproces het eigen
voornemen om misdrijven te plegen wordt versterkt: men voelt zich tegenover het
samenwerkingsverband verplicht gemaakte afspraken na te komen. Bovendien heeft

de   organisatie een eigen 'ledenpotentieel':   uit dit potentieel kunnen verschillende
personen worden aangezocht om het misdrijf uit te voeren, waardoor weer de kans
wordt vergroot dat het misdrijf ook feitelijk gepleegd zal gaan worden.
In de jurjs rudentie wordt de voorwaarde dat de leden van de organisatie de misdrijven

---

(zullen) plegenecfiter met ged€[d; de misdrUvenkuBnen ook worden- gepleegd door
'buitenstaanders'. In HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442 m.nt. C werd in een der--I
cassatiemiddelen aangevoerd dat, gezien de tekst van art. 140 Sr, het oogmerk van
de rechtspersoon gericht moet zijn op het plegen van misdrijven. De Hoge Raad
overwoog eyenwel dat het bestanddeel 'oogmerk lot hetplegen van misdrijven' mede
omvat het geyal dat het oogmerk is gericht op het door anderen plegen van misdrijven,
op het uitiokken-van het door anderen plegen van misdrijven  of op medeplichtigheid
daaraan. kennetilk gaat het er slechts om dat de organisatie tot doel heeft dAt er mis-

dfven worden gepleegd; door wie dit gebeurt, doet niet ter zake. /44

143  In zijn annotatie bij HR 6 juni  1989, NJ  1990, 49 wordt er door Van Veen op gewezen dat het zelfs

niet uitgesloten moet worden geacht dat zich binnen een rechtspersoon een afzonderlijke organisatic
kan vormen die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Zijns inziens had zich in casu binnen
het Autocentrum een informele organisatie ontwikkeld die de klanten benadeelde door hetplegen van

misdrijven. Methethuidige bestanddeel 'organisatie' zou de rechtspersoon zel fbuiten de telastelegging
kunnen blijven. De telastelegging kan dan immers worden afgestemd op het binnen de rechtspersoon
functionerend gestructureerd samenwerkingsverband, aldus Van Veen. Naar mijn mening is een
dergelijke situatie inderdaad niet uitgesloten. Indien echter de gepleegde of te plegen misdrijven
'volledig (zijn) ingebed in overige, bonafide werkwijzen' (zie: H.G. van de Bunt, Organisatiecriminali-
teit, Amhem 1992, p. 7), zal zich dit geval naar mijn mening niet voordoen; de organisatie als geheel
treedt dan als een eenheid op.

144  Zie  ook HR 5 februari  1952, NJ  1952, 379 (Aristo). Dc verdachte werd telastegelegd dat hij als (be-
stuurs)lid ofanderszins had deelgenomen aan de vereniging 'cercle privt "Aristo"', welke vereniging
onder meer tot oogmerk had dat personen als bankhouder, croupier, enz., opzettelijk het deelnemen

aan hazardspelen als bedrijf uitoefenden   Door A-G Langemeijer werd er op gewezen dat hier in feite
was telastegelegd het deelnemen aan een vereniging die zich ten doel stelt medeplichtigheid aan mis-
drijven (te weten art.  254 bis,  lid  1,  sub 3 (oud)  Sr.  Dit valt niet onder het eerste  lid van  art.  140 Sr:
in art.  140 Sr wordt immers gesproken van 'plegen', welke term gezien art. 47 Sr - in tegenstelling
tot het woord 'begaan' - een beperkte betekenis heeft. De Hoge Raad oordeelde echter anders: de
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Door Mols is in dit verband opgemerkt dat door deze interpretatie het begrip 'organisa-
tie' een andere inkleuring krijgt dan vermoedelijk oorspronkelijk is bedoeld: 'De
gevaarzetting bestond er nu juist uit dat personen door het samenwerkingsverband
versterkt werden in hun voornemen om de misdrijven te plegen, en daarmee nam de
kans dat ze ook daadwerkelijk gepleegd zouden worden toe. Met de introductie van
de deelneming bij het plegen wordt de afstand tussen voornemen en realisering groter
en neemt het gevaar voor de samenleving afeenvoudig omdat er meer schakels tussen
worden geplaatst'.145

Anderzijds moet niet worden uitgesloten dat een georganiseerd samenwerkingsverband
ook op buitenstaanders een zodanige druk kan uitoefenen dat ook zij er eerder toe
worden gebracht misdrijven te plegen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
het uiten van bedreigingen die, vanuit een georganiseerd samenwerkingsverband
gedaan, voor de betrokkene wellicht een ander, meer bedreigend karakter hebben dan
soortgelijke uitlatingen, gedaan door een individueel handelend persoon. Voor wat
betreft de uitlokking van misdrijven door een organisatie dient naar mijn mening het
standpunt van de Hoge Raad dan ook onderschreven te worden, niet in de laatste plaats
omdat sinds het Containerdiefstalarrest146 het onderscheid tussen uitlokking en de
deelnemingsvorm medeplegen sterk is vervaagd. Zo zal van een drugsorganisatie die
een ander er toe brengt verdovende middelen over de grens te brengen en dit misdrijf
voorbereidt, de verdovende middelen daarna weer overneemt, de koerier voor zijn
diensten uitbetaalt enz., gezegd kunnen worden dat zij het medeplegen van dit misdrij f
tot oogmerk heeft gehad. Door onder het oogmerk om misdrijven te plegen ook te
begrijpen het oogmerk, gericht op het uitlokken van het door anderen plegen van mis-
drijven, vallen ook die organisaties onder het bereik van art. 140 Sr die hun oogmerk
wensen te verwezenlijken door het inschakelen van derden. 147

Dat ook het oogmerk tot medeplichtigheid aan een misdrijf voor art.  140 Sr voldoende
kan zijn, gaat mijns inziens echter te ver. Medeplichtigheid is slechts het verlenen van
steun aan een ander, het behulpzaam zijn bij het misdrijf van die ander. Het is een
deelnemingvariant waarbij de deelnemer aanmerkelijk minder bij het feit betrokken
is dan de uitlokker, medepleger of doen pleger, hetgeen duidelijk tot uitdrukking komt
in de lichtere strafmaat en in de straffeloosheid van medeplichtigheid aan over-
tredingen. De organisatie is hier slechts hulpverlener, geen initiatiefnemer ofmedeple-
ger. Met deze enkele steunverlening 'begunstigt' men wei het handelen van de ander,
waardoor de kans dat het misdrijf wordt gepleegd wei kan toenemen, doch de eigen

dynamiek van de organisatie is hier slechts gericht op het verlenen van hulp aan een
persoon die buiten de organisatie staat. Mijns inziens wordt hier de afstand tussen
voornemen en realisering van het oogmerk te groot om nog het ruime bereik van art.
140 Sr te kunnen rechtvaardigen. Activiteiten van de organisatie, slechts gericht op
het verlenen van hulp aan een ander tot het plegen van een misdrijf, zijn te marginaal

telastelegging doelt op een vereniging die tot oogmerk heeft dat misdrijven werden gepleegd. Daarbij
is niet van belang of dit geschiedt door leden of door niet-leden van de vereniging, aldus de Hoge
Raad

145   Mols, Marienburcht-Wolters Noordhoff Complex,  Adv.  blad  1990,  p.  667.
146 HR 17 november 1981, NJ 1983, 84 m.nt. ThWvV.
147 Zie ook Groenhuijsen in diens annotatie bij HR 16 oktober 1990, AA 1991, p. 422.
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om op grond daarvan van een eigen dynamiek, een eigen streven, gericht op het plegen
van misdrijven te kunnen spreken.

b) De strafbare gedraging.
Voor strafbare deelneming  is mddr vereist  dan het enkel 'behoren tot': volgens  de

Hoge Raad moet de dader een aandeel hebben gehad in dan wei hebben ondersteund
-gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking
van het criminele oogmerk van de organisatie. Men moet derhalve iets hebben gedaan
wat betrekking heeft op de verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de
organisatie. Deelneming kan overigens zowel door een handelen als door een nalaten
gesFhieden  {zie hoofdstuk  3.4.2).
In de formulering van de Hoge Raad ligt duidelijk een zekere mate van samenwerking
besloten: het aandeel hebben in gedragingen of het ondersteunen daarvan wijst op
de participatie van meerdere personen. Men neemt immers deel aan een organisatie,
een samenwerkingsverband van meerdere personen, gericht op het plegen van
misdruven.
Deze voorwaarde van samenwerking brengt echter niet mee dat de concrete, door de
deelnemer verrichte handeling slechts tezamen met anderen verricht dient te worden.
Een lid van een misdaadorganisatie kan ook zeer wel alldtn een bepaald misdrijf
plegen; een onderlinge samenwerking bij de feitelijke voorbereidings- of uitvoerings-
ha#eling is geen vereiste. Immers: niet het gezamenlijke optreden tijdens het plegen
van een misdrijf'48, maar het gevaar dat van het bestaan van een misdaadorganisatie
op zichzelf genomen reeds uitgaat, vormt het bedreigend karakter van de collectieve
samenwerking in de zin van art. 140 Sr. Voldoende is dat de gedraging van de deelne-
mer, tezamen met de gedragingen van de andere deelnemer(s), betrekking heeft op
de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. De eis van onderlinge
samenwerking ligt derhalve op een ander niveau dan bij de artt. 47 e.v. Sr het geval
is. In het criterium van de Hoge Raad wordt dan ook terecht gesproken van een onder-

li e samenwerking bij de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

Wdragingen welke als deelneming kunnen worden aangemerkt zijn in de eerste plaats
11£12»gen van of in de zin van de artt. 47 e.v. Sr deelnemen aan concrete misdrijven.
M«49(deelnemings)gedraging wordt een directe bijdrage geleverd aan de verwezen-
lijking-van  hEt Bogmerk.  Het moet daarbij  wel  gaan om misdrijven die binnen  het
oogmerk van de organisatie vallen. Het geheel buiten de - voorgenomen - feitelijke
werkzaamheden van een organisatie vallend eigenmachtig optreden van een organisatie-
lid levert geen deelnemingsgedraging op. Zou bijvoorbeeld een werknemer van een
BV, welke zich toelegt op het plegen van fraude met de import van bepaalde

landbouwprodukten, buiten medeweten van de andere leden de importfaciliteiten van
de BV gebruiken om verdovende middelen in te voeren, dan levert dit vanzelfsprekend
geen betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie op.
Hoewel dit niet duidelijk in het deelnemingscriterium van de Hoge Raad tot uitdruk-
king komt, leveren naar mijn mening ook de zogenaamde begunstigingshandelingen

148  Vgl. art. 311  lid  l, sub 4 Sr: vanwege het bedreigend karakter dat van het gezamenlijke optreden uit
kan gaan, kent diefstal gepleegd door twee of meer personen een zwaarder strafmaximum dan
eenvoudige diefstal.
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in de zin van (ondersteunende) gedragingen nadat een bepaald misdrijf is gepleegd
(bijvoorbeeld het wegmaken van sporen, het verschaffen van een schuilplaats, het te
gelde maken van gestolen goederen, het 'witwassen' van misdaadgeld) strafbare deel-

nemingsgedragingen op. Uit dergelijke gedragingen blijkt van een actieve participatie
in het verwezenlijken van het oogmerk; de organisatie wordt in haar misdadig
functioneren bevorderd.
Onderdeelneming vallen ook gedragingen welke worden verricht om het misdrijfvoor
te bereiden, zoals de aanschaf van bivakmutsen of het bekijken van de plaatselijke
situatie in verband met een beraamde overval, het vervaardigen van brandbommen,
maar ook het aanschaffen van het daarvoor benodigde materiaal, enz. Voorts moet
ook worden gedacht aan het verzorgen van de concrete taakverdeling wie bij het
plegen van het misdrijf welke rol toebedeeld krijgt.
Ook gedragingen, verricht nog v66rdat er van een bepaald, concreet misdrijf sprake
is, kunnen strafbare deelneming opleveren, zoals het zoeken naar een geschikt object
voor een overval, het oprichten van een BV om als dekmantel te dienen voor
frauduleuze activiteiten, het verzorgen van een algemene taakverdeling binnen de
organisatie (wie regelt de uitbetaling; bij wie moeten de gestolen goederen worden
afgeleverd; wat dient er te gebeuren met 'verklikkers', enz.). Deelneming omvat
immers de voorbereidende activiteiten, gericht op de verwezenlijking van het misdadig
oogmerk; het gaat om een betrokkenheid bij het criminele functioneren van de
organisatie.

Tussen de deelnemingsgedraging en de verwezenlijking van het crimhle oogmerk
 99-deorganisatie is een bepaalde relatie vereist. Het moet immee gaanom-85!S8gin-
gen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met  deverwezenlijkinvm  het
oogmerk om misdrijven te plegen. Gedragingen die geen betrekking hebben op de
verwezenlijking van het naaste doel van de organisatie, die niet gerichtnjn op de
realisering daarvan, leveren geen strafbare deelneming op, ook al is de gedraging wel
van belang voor het functioneren van de organisatie. Dit is vooral van belang bij
organisaties die ook legale activiteiten ontplooien. In de Marienburchtmakwas bijvoor-
beeld het exploiteren van het kraakpand ten behoeve van de vereniging een gedraging
die wei betrekking had op het functioneren van het samenwerkingsverband, doch niet
strekte tot de verwezenlijking van het oogmerk, noch daarmee in rechtstreeks verband
Stond. Ook gedragingen die wel vrij dicht gelegen zijn tegen de beoogde misdrijven
doch waarbij van een rechtstreeks verband geen sprake is, die derhalve slechts
zijdelings met het plegen van misdrijven te maken hebben, behoren niet als deelne-
mingsgedragingen te worden aangemerkt. Zo bestaat bijvoorbeeld tussen het werven
van personen tot het medeplegen van 'hard verzet' of tot het verrichten van koeriers-
diensten en de verwezenlijking van het oogmerk - geweldpleging resp. handel in
verdovende middelen - wel een rechtstreeks verband, maar bij het demonstratief
aanbieden van een baksteen aan de burgemeester en bij het laten drukken en uitdelen
van pamfletten aan buurtbewoners waarin het dringende advies is opgenomen auto's
niet in de straat te parkeren met het oog op de komende gewelddadigheden, is mijns
inziens van eenrechtstreeks verbandtussen gedragingen oogmerkverwezenlijking geen
sprake. Ook het te woord staan van de pers om tekst en uitleg te verschaffen over een
bepaalde actie heeft wel betrekking op, zijdelings te maken met de gepleegde of te
plegen misdrijven, doch staat daarmee niet in rechtstreeks verband. Een ander voor-
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beeld is het planten van bloemkool binnen de afrastering van het Marine-vliegkamp
Valkenburg door een vredesactiviste. Ook bij deze gedraging zou naar mijn149

mening niet gesproken kunnen worden van een rechtstreeks verband met de verwezen-
lijking van het oogmerk. Het doorbreken van de afrastering en het zich met pik-
houweel, breekijzer en moker begeven naar de vliegtuigen met de bedoeling deze te
vernielen heeft echter weI op de in het criterium aangegeven wijze betrekking op de
oogmerkverwezenlijking.  Uit deze voorbeelden blijkt dat de vraag of al dan niet van
een rechtstreeks verband sprake is, niet eenvoudig te beantwoorden is. Een en ander
hangt af van de feitelijke situatie.
Bij organisaties waarbij het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond
vormt (naar mijn mening een noodzakelijke voorwaarde voor art.  140 SO is de ruimte
voor gedragingen die weI betrekking hebben op het functioneren van de organisatie,
doch die niet zijn gericht op de verwezenlijking van het oogmerk, aanmerkelijk kleiner
dan in de opvatting waarbij het plegen van misdrijven niet het voornaamste doel van
de organisatie hoeft te zijn. Toch zijn dergelijke gedragingen goed denkbaar. Zo kan
bijvoorbeeldeen BV waarbinnen het plegen van frauduleuze handelingen een essentiele
plaats inneemt in de totale bedrijfsvoering, geheel legaal en los van de gepleegde of
te plegen misdrijven reparaties laten verrichten aan het gebouw waarin zij is gevestigd,
een verdieping van dat gebouw verhuren aan een ander, haar nieuwe telefoonnummer
doorgeven aan zakenrelaties, enz. Dergelijke gedragingen zijn weI van belang voor
het functioneren van de organisatie, worden ook in het kader van dat functioneren
verricht, doch hebben niet (rechtstreeks) betrekking op de verwezenlijking van het
oogmerk om misdrijven te plegen. Het opdracht geven tot het verrichten van de
reparaties e.d. levert dan ook geen deelnemingsgedraging op in de zin van art. 140
Sr; er is immers geen sprake van het aandeel hebben in of ondersteunen van een
gedraging die strekt tot of rechtstreeks verband houdt met de verwezenlijking van het
oogmerk om misdrijven te plegen.

H-t in het criterium van de Hoge Raad opgenomen 'ondersteunen van' laat ruimte
open Pm 99k zeer- vpr van de uiteindelijk beoogde misdrijven gelegen gedragingen
onder het bereik van art. 140 Sr te brengen. Wat moet bijvoorbeeld worden gedacht
van het door A regelen van een vliegreis voor zijn baas B, opdat deze naar een 'belas-
tingparadijs' kan reizen teneinde aldaar een 'fraude-BV' op te richten? Bestaat hier
feitelijk een verschil met voorbereidingshandelingen als het vervoeren van potentiele
bankrovers naar de plaats van de overval, of het vervoeren van een drugskoerier naar
de grens?
Mijns inziens ligt hier inderdaad een belangrijk verschil. Het vervoeren van de
bankovervallers of de drugskoerier is zeer dicht gelegen tegen het feitelijk plegen van
een concreet, door de organisatie beoogd misdrijf. Uit deze gedragingen blijkt van
een zeer nauwe betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk van de
organisatie: het plegen  van een overval  of het uitvoeren van verdovende middelen.
De gedragingen zijn dan ook van belang voor het misdadig functioneren van de
organisatie, ook al worden daarmee slechts andere gedragingen ondersteund. Bij het
regelen van een vliegreis en wellicht zelfs bij het vervoer naar het vliegveld is van

149  Zie:  HR  11  mei  1993, nr. 93.959.  J. de Hullu, Meteen kanon op muggen schieten. Modern strafrecht
met toepassing  van  art.   140  Sr  en  art.  101 a  RO,  in: Het actuele recht,  a.w.,  p.  65  e.v.
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een dergelijke nauwe betrokkenheid geen sprake. Het nagestreefde misdrijf, datgene
wat men uiteindelijk beoogt - het plegen van fraude met de bewuste BV - en
daarmee de verwezenlijking van het misdadig oogmerk, is van deze gedragingen nog
zeer ver verwijderd. ls' Toch is het door de Hoge Raad gehanteerde criterium zo ruim
dat zelfs in dergelijke gevallen van deelneming kan worden gesproken: er is immers
sprake van een ondersteunen van gedragingen die strekken tot ofrechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van het oogmerk om misdrijven te plegen. Door
Groenhuijsen is naar mijn mening dan ook terecht opgemerkt dat daarmee de poort
open staat voor het aanmerken van ieder functioneren binnen de organisatie als het
strafbaar deelnemen aan die organisatie."1 De vergaande uitbreiding tot gedragingen
in het voorveld van het plegen van strafbare feiten trekt ook allerlei daarmee samen-
hangende, ondersteunende gedragingen binnen het bereik van art. 140 Sr. Dit gaat
naar mijn mening te ver. Van een strafwaardige gedraging zal hier in veel gevallen
nauwelijks of geen sprake zijn: de gedraging draagt immers vrijwel niets meer bij aan
het misdadig functioneren van de organisatie, aan de uiteindelijke verwezenlijking
van het misdadig oogmerk. In het totale functioneren van de organisatie heeft de
gedraging mijns inziens een te marginaal karakter om nog van strafbare deelneming
te kunnen spreken, nu nauwelijks kan worden gezegd dat daarmee het criminele
functioneren van de organisatie wordt bevorderd. Van het regelen van vervoer naar
de  plaats waar de overval wordt gepleegd of het besturen van de vluchtauto,  en zelfs
van het bevestigen van bielzen in een 'ramauto' kan nog worden gezegd dat dit van
belang is voor het criminele functioneren van de organisatie, nu deze gedragingen
feitelijk al direct gericht zijn op de verwezenlijking van een concreet misdrijf en daar-
mee op de verwezenlijking van het oogmerk. Hoe verder evenwel een gedraging
ve,wijderdis van deuiteindelijkeverwezenlijking van hetoogmerk vandeorganisatie,
hoe meer devraag zich opdringt of die gedraging voor de organisa evan zo weze,Jij-
ke betekenis  is dat nog van strajbare deelneming aan die organisatie kan worden
 p_roken.

Als laatste dient.119.glf r/orden opgemerkt dat niet alleen natuurlijke person n„maar
ook-recht ers-pRen_deelkunnon.uitmaken.van een misdaadorganisatie en het misdrijf
vanart.  1411.ar- kunnen_nlegenr Ook door een rechtspersoon kan immers een bijdrage
worden geleverd in de verwezenlijking van het oogmerk van een misdaadorganisatie.
Door Swart is er op gewezen dat deze mogelijkheid met name betekenis kan hebben
ten aanzien van rechtspersonen die tot elkaar in een concernverhouding staan.152 Dit

opent dan weer de mogelijkheid om op grond van art. 51 Sr de opdracht- of feitelijke
leidinggevers te vervolgen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in HR 26 november
1985, NJ  1986,  389.  Aan de verdachte werd (onder meer) verweten dat de rechtsper-
soon, gevormd door de verdachte en een of meer anderen, had deelgenomen aan de
rechtspersoon (organisatie) Rostant Daniel GmbH, welke tot oogmerk had het plegen

150  Het ten behoeve van het verrichten van tai van frauduleuze activiteiten oprichten van de BV zelf zal
naar mijn mening stralbare deelneming opleveren. Deze gedraging is van wezenlijk belang in het totaal
van de (voorgenomen) criminele werkzaamheden van de organisatie: de BV functioneert als belartgrijk
middel om de organisatie uiteindelijk haar criminele werkzaamheden te doen verwezenlijken,

151 Annotatie in AA 1991, p. 421.
152 Swart, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 621.
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van misdrijven (valsheid in geschrift, opzettelijk gebruik maken van valsegeschriften,
oplichting), aan welke verboden gedraging (het deelnemen) hij, verdachte, feitelijke
leiding had gegeven. Omdat voor deelneming in de zin van art. 140 Sr is vereist dat
de rechtspersoon, waarvan de leidinggever deel uitmaakt, waarin hij zijn leidinggeven-
de functie vervult, tot de misdaadorganisatie behoort en dit naar mijn mening niet
slechts omvat de puur incidentele samenwerking, zal de feitelijke leidinggever ook
direct op grond van deelneming aan de misdaadorganisatie zelf vervolgd kunnen
worden. Als leidinggevend functionaris van de niet-incidenteel bij de misdaadorganisa-
tie betrokken rechtspersoon maakt hij deel uit van die organisatie, terwijl zijn leiding-
gevende activiteiten zijn aan te merken als het hebben van een aandeel in de verwezen-
lijking van het oogmerk van de misdaadorganisatie. Een dergelijke constructie
- feitelijk leiding geven aan een rechtspersoon die deelneemt aan een 'misdaador-
ganisatie'  -zal dan ook veeleer alleen zinvol zijn indien meerdere organisaties/rechts-
personen onderling wegens het slechts incidentele karakter van de onderlinge samen-
werking geen gestructureerd samenwerkingsverband vormen. In dat geval is echter
geen sprake van het in de zin van art. 140 Sr deelnemen door de rechtspersoon (aan
de voorwaarden van 'behoren tot' wordt dan immers niet voldaan), doch van het in
de zin van de artt. 47 e.v. Sr deelnemen aan art. 140 Sr (de rechtspersoon is uitiokker
ofmedepleger van of medeplichtige aan  art.  140  SO. De leidinggevende functionaris
kan dan op grond van het leiding geven aan de verboden gedraging, in casu de
deelneming aan art. 140 Sr, worden vervolgd en berecht.

6.3.3 Openlijke geweldpleging en art. 140 Sr

Bij openlijkegeweldplegingdoorofvanuitsamenwerkingsverbanden gepleegd, bestaat
vaak onduidelijkheid over de vraag wie precies wat heeft gedaan: wie heeft het slacht-
offer geslagen, het goed vernield, de brand gesticht, enz. Bij een dergelijk
groepsoptreden zal de vraag wie van de aan de geweldpleging deelnemende personen
bepaalde misdrijven hebben gepleegd, in veel gevallen niet eenvoudig te beantwoorden
zijn. De groep personen van waaruit het geweld wordt gepleegd kan vrij groot zijn
waardoor een chaotische, onoverzichtelijke situatie ontstaat, de deelnemende personen
kunnen zich vermommen of van kleding wisselen om identificatie te voorkomen, enz.
Bij vervolging van de individuele personen voor de aangerichte vernielingen, voor
de mishandeling van bepaaide personen, voor de brandstichting e.d. zal Justitie dan
ook vaak stuiten op onoverkomelijke bewijsproblemen. Met de in art. 141 Sr opgeno-
men strafbepaling, waarin al diegenen strafbaar worden gesteld die openlijk geweld
plegen, kunnen dergelijke problemen deels worden voorkomen. Het tweede lid bevat
een strafverzwaringsgrond voor het geval er sprake is van het opzettelijk vernielen
van goederen  of voor het geval het geweld enig (zwaar) lichamelijk letsel of de dood
ten gevolge heeft gehad. 151

153 Zie voor een uitgebreide studie van art. 141 Sr: Wedzingg Openlijke geweldpleging, a.w.
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In het eerste lid wordt derhalve eenieder strafbaar gesteld die heeft meegedaan aan
de geweldpleging.IS4 Niet noodzakelijk is dat bijvoorbeeld de steen die men werpt
tot de beschadiging van het goed of tot het bewuste letsel heeft geleid; het werpen
van de steen is op zichzelf reeds voldoende. Evenals bij art.  140 Sr het geval is, is
ook hier duidelijk sprake van een collectief aspect: eenieder die meedoet aan de
geweldpleging door of vanuit een bepaalde groep personen gepleegd, is strafbaar.
Dit collectief aspect reikt echter niet zo ver dat  men al strafbaar is indien uitsluitend
komt vast te staan dat men behoorde tot een bepaalde groep personen van waaruit de
openlijke geweldpleging heeft plaatsgevonden, dat men van die groep deel uitmaakte,
zonder dat men daarbij zelf enige daad van geweld heeft gepleegd.  Voor art.  141  Sr
is vereist dat een bepaald eigen aandeel in de feitelijke geweldpleging wordt vastge-
steld. Dit blijkt niet alleen uit de redactie van de bepaling - de bepaling spreekt
immers  van het openlijk met verenigde krachten geweM plegen tegen personen  of

goederen - maar ook uit de wetsgeschiedenis. In de Memorie van Toelichting werd
immers uitdrukkelijk opgemerkt dat niemand kan worden schuldig verklaard aan
openlijke geweldpleging 'dan die werkelijk geweld pleegt. Alzoo gaat het niet aan,
met het duitsche wetboek, strafbaar te stellen ieder, die tot de vereenigde menigte
behoort, die aan de zamenrotting (...) deel neemt, ook al is door hem geen enkele daad
van geweld bedreven'.155 Ook ten aanzien van het tweede lid staat het eigen aandeel
van de geweldpleger centraal: 'Uit de voor de strafverzwaringen in geval van
goederenvemieling en van ligchaamsleed gekozen bewoordingen blijkt ondubbelzinnig,
dat de zwaardere strafbedreiging beperkt is tot hen, die persoonlijk eenig goed hebben
vernield ofwier daden ligchamelijk leed, zwaar ligchamelijk letsel ofden dood voor
iemand hebben ten gevolge gehad. Onbillijk ware het, de verzwaring toe te passen

op ieder, die deelneemt aan eene geweldpleging waarin door daden van anderen de
bedoelde ernstige gevolgen zijn ontstaan', aldus de Minister. Door de Raad van State
werden bij de toelichting op het eerste lid vraagtekens gezet: zou de feitelijke
geweldpleging door individuele personen op zichzelf weI bewijsbaar zijn? Zou niet
ook de 'zamenrotting' op zichzelf, het behoren tot de groep personen zonder dat men
zelf een daad van geweld heeft gepleegd, strafbaar dienen te zijn? 'Juist het zamenrot-
ten kan het voorgenomen misdrijf steunen, mogelijk maken, het openbaar gezag en
de bijzonderepersonen intimideren, het herstel derorde bemoeijelijken; onbewijsbaar-
heid  en bij gevolg straffeloosheid der openlijke geweldpleging zelve voorbereiden'.
Door de Minister werd dit voorstel echter afgewezen: het risico dat onschuldige
personen onder de strafbepaling zouden vallen was te groot: 'Stelt men de geheele

zadmgevioeide menigte strafbaar, indien zij een dreigend karakter aanneemt, men
komt, bij den toevloed van tal van onschuldigen (gelijk steeds pleegt te geschieden),
in allerlei moeijelijkheden. Zoodra werkelijk geweldpleging tegen personen of

154 Door Strijards is er op gewezen dat het hier om een soort tussenvorm van aansprakelijkheid gaat. Als
voorbeeld noemde hij een caf6ruzie waarbij het slachtoffer ernstig wordt verminkt. Iemand slaat een
bierglas stuk, iemand duwt het glas in het gezicht van het slachtoffer, en weir een ander geeft het
slachtoffer een klap waardoor het glas nog dieper doordringt. Wie precies wat heeft gedaan is
onduidelijk. Niemand aansprakelijk stellenis onaanvaardbaar, maareeniederaansprakelijk stellen voor
het zwaar lichamelijk letsel zou te ver gaan. Vandaar een 'tussenvorm': collectieve aansprakelijkheid
voor het meedoen aan de geweldpleging als zodanig; Strijards, Aansprakelijkheidsgronden, a.w., p
44.

155 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Il, a.w., p. 90.
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goederen gerigt wordt, zullen diegenen uit de menigte, die zich daaraan schuldig
maken, en ook zij die daaraan medepligtig zijn, alsmede zelfs zij, die pogen het te
doen,  onder het bereik der strafwet vallen, en dit  is toch voldoende'. Bovendien was
in een afzonderlijke bepaling al een strafbaarstelling van samenscholing opgeno-
nnen.

156

Dit impliceert overigens niet dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid bi/ uitsluiting
beperkt  is tot diegenen die zel f daden van geweld verrichten (of pogen dit te doen).
Uitde Toelichting blijkt namelijk dat ook medeplichtigen aan openlijke geweldpleging
strafbaar kunnen zijn. Ook uitiokking van art.  141 Sr kan tot strafrechtelijke aansprake-
lijkheid leiden. Dit blijkt uit de in de Memorie van Toelichting opgenomen motivering
om welke reden van een bijzondere strafverzwaring voor de 'aanstokers en hoofden
der zamenrotting' werd afgezien. Volgens de Minister was een bijzondere strafverzwa-
ring ten aanzien van 'de belhamels, de aanstokers van het openlijk geweld' niet aan
te bevelen: 'In eene georganiseerde vereeniging (zooals in het geval van art. 149157)

zijn er vaste kenmerken waaraan de bestuurders en aanvoerders kunnen worden ge-
kend, maar bij de zuiver feitelijke zamenwerking, zoo tot geweldpleging als tot weder-
spannigheid,   is   1. het begrip van aanstokers en aanvoerders te onbepaald,  2.   de
hoofdaanlegger  toch  vaak niet krachtens  de  artt.   1541 58  en  196"9 te treffen indien
hij aan de uitvoering zelve geen deel neemt, noch door een der in art. 57160 na 2

genoemde   middelen   tot   het  feit  uitiokt':6'161 Dit betekent dat politie en Justitie
niet te allen tijde met lege handen behoeven te staan indien ten aanzien van een
bepaald persoon geen feitelijke gewelddaden zijn geconstateerd. Zo kan bijvoorbeeld
ter zake van medeplichtigheid aan art. 141 Sr worden vervolgd de betoger van wie
uitsluitend is komen vast te staan dat hij voor materiaal heeft gezorgd, of hij  die ten
tijde van de feitelijke geweldpleging alleen op wacht heeft gestaan.
Van medeplegen van openlijke geweldpleging werd tijdens de totstandkoming van
art. 141 Sr evenwel niet gesproken. Volgens Wedzinga ligt de oorzaak hiervan in het
reeds in art. 141 Sr opgenomen bestanddeel 'met verenigde krachten'; naast deze

samenwerkingsvorm zou het medeplegen vermoedelijk geen eigen, zelfstandige
betekenis meer hebben: 61 Kennelijk is met het bestanddeel 'met verenigde krachten'
een bijzondere vorm van medeplegen bedoeld,64: het tezamen met een of meer
anderen daadwerkelijk plegen van geweld in die zin dat ieder van de medeplegers zelf
daden van geweld moet hebben verricht. Met uitzondering van het uitlokken van of
het medeplichtig zijn aan de openlijke geweldpleging zal men derhalve alleen dan
strafbaar zijn, indien men zelf feitelijk geweld heeft gepleegd.

156 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, II, a.w., p. 91.
157 Art. 140 Sr.
158 Art. 141 Sr.
159 Art. 182 Sr.
160 Art. 47 Sr.
161 Curs. van schr.
162 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, 11, a.w., p. 90-91.
163 Wedzingg Openlijke geweldpleging, a.w., p. 171.
164 Aldus o.a. A-G Meijers in diens conclusie bij HR 28 april 1992, NJ 1992, 643.
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In de jurisprudentie heeft het medeplegen inmiddels een belangrijke ontwikkeling
doorgemaakt.16'  In HR 17 november  1981,  NJ  1983,  84 m.nt. ThWvV (Container-
diefstal) werd als medepleger van diefstal aangemerkt degene die de diefstal organi-
seerde (o.a. het kopen en het aan de feitelijke wegnemers ter beschikking stellen van
een trekker, het zoeken naar en aanwijzen van weg te nemen containers, het noteren
van de nummers op de vrachtbrieven, het ter beschikking stellen van een loods om
de weggenomen containers te plaatsen) doch niet zelf lijfelijk aanwezig was op de

plaats waar die diefstal uiteindelijk plaatsvond. Van belang is of van een volledige
en nauwe samenwerking kan worden gesproken; of de medepleger at dan niet zelf
aanwezig was bij de uitvoering van het delict doet dan in feite niet ter zake. 166

Bij het in art. 141 Sr opgenomen bestanddeel 'met verenigde krachten' is van een
soortgelijke ontwikkeling echter geen sprake geweest.167 De Hoge Raad blijft voor
openlijke geweldpleging de eis stellen dat men zelf daden van geweld moet hebben

gepleegd; alleen dan wordt voldaan aan het bestanddeel 'met verenigde krachten'. Als
voorbeeld kan worden gewezen op HR 9 oktober 1990, NJ 1991,30 m.nt. 'tH (Okeg-
hemstraat). Teneinde zich te verzetten tegen de ontruiming van enkele kraakpanden
had de verdachte zich op het dak van een der panden bij een groep personen ge-
schaard, die voorzien waren van helmen en bivakmutsen. Vanuit die groep werden
politieagenten, burgers en voertuigen op straat bestookt met stenen, dakpannen en
molotov-cocktails. Niet kon worden vastgesteld dat de verdachte zelf ook met
voorwerpen had gegooid. Desondanks veroordeelde het Hof de verdachte ter zake van

het openlijk met verenigde krachten geweld plegen tegen personen en goederen, daarbij
overwegende dat 'net als de overige leden van de groep (...) verdachte, naar deze moet
hebben begrepen, door aanwezig te zijn op het dak en door deel uit te maken van de
aldaar aanwezige groep, vanuit welke gewelddadige aktie tegen de politie voortkwam,
aan de andere leden van de groep een basis (heeft) geboden van waaruit deze aktie
tegen de politie konden ondernemen en tevens bescherming gegeven zodat deze zich
veilig   in de anonimiteit   van de groep konden terugtrekken'. De Hoge Raad168

vernietigde echter het arrest van het Hofmet de overweging dat uit de bewijsmiddelen
niet kon worden afgeleid dat de verdachte geweld had gepleegd: 'Anders dan het hof
heeft overwogen levert het enkele feit dat de verdachte tot een groep heeft behoord
die geweld heeft gepleegd, zonder dat is komen vast te staan dat van de verdachte
zelf enige gewelddadige handeling is uitgegaan, geen geweldpleging zijdens de
verdachte  op  in  de  zin  van  art. 141 eerste  lid  Sr'. Het enkele  feit  dat  men deel heeft

uitgemaakt van een groep personen door of van waaruit geweld is gepleegd, is voor

165 Zie over deze ontwikkeling o.a. Th.W. van Veen en W. Wedzinga, Medeplegen, in: Van der Neut,
Daderschap en deelneming, a.w., hoofdstuk 5, p. 90 e.v.; A.M. van Woensel, In de daderstand
verheven. Beschouwingen over functioneel daderschap in het Nederlandse strafrecht, Arnhem  1993,
p. 159 e.v.

166  Zie  ook  HR 15 april  1986,  NJ  1986,  740.

167   Vgl. de conclusie  van A-G Remmelink  bij  HR 29 januari   1980,  NJ   1980, 321, alsmede  A.J.M.
Machielse, De strafbaarheid der openlijke geweldpleging, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 327-328.

168  Zie voor een ruime interpretatie van 'met verenigde krachten'  ook Rb.  Groningen  17 juli  1990, NJ
1990,741 (Wolters Noordhoff): onder het begrip 'met verenigde krachten' vallen mede die vormen
van gezamenlijk optreden, die 'medeplegen' in de zin van art. 47 Sr opleveren. Niet noodzakelijk is
derhalve dat de dader daadwerkelijk geweld tegen personen of goederen heeft gepleegd.
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een bewezenverklaring op grond van art. 141 Sr derhalve niet voldoende, zelfs niet
indien men, evenals de andere leden van de groep, voorzien was van een bivakmuts
of met die leden van kleding wisselde om herkenning onmogelijk te maken.
In zijn annotatie is deze jurisprudentie door 't Hart als volgt samengevat: "Het verschil
tussen beiden figuren ('met verenigde krachten' en 'medeplegen'; MdVL) kan hierin
worden aangeduid, dat "verenigde krachten" enerzijds weliswaar geen bewuste en
nauwe samenwerking vereist zoals medeplegen, maar anderzijds alleen doelt op
degenen die zelf daadwerkelijk bij het geweld betrokken waren. (...) Met andere
woorden: ook al heeft een verdachte aan beraadslagingen vooraf meegedaan, ook al
heeft hij of zij tijdens het plegen van het gewelddadig verzet de identificatie van
zichzelf en van anderen tegengewerkt door evenals de anderen een bivakmuts op te
zetten en ook al heeft hij of zij na het breken van het verzet de identificatie belemmerd
door met anderen van kleren te ruilen: zolang niet vaststaat  dat de verdachte zelf enig
aandeel in het geweld heeft gehad, en zeker zolang de mogelijkheid openblijft dat hij
of zij deel uitmaakte van de ploeg die de broodjes moest smeren of van de EHBO-
ploeg, is veroordeling voor openlijke geweldpleging niet mogelijk. Op dit punt wordt
duidelijk vastgehouden aan het strafrechtelijke principe van de individuele verantwoor-
delijkheid en aansprakelijkheid: geen straf voor het simpele feit dat men behoorde

tot een groep'.

Ook ten aanzien van de strafverzwarende omstandigheid in het tweede lid van art.
141 Sr wordt de aansprakelijkheid voor daden van anderen afgewezen. Men dient zelf,
door de eigen daden van geweldpleging, het genoemde gevolg veroorzaakt te heb-

169
ben.

De door de Hoge Raad gevolgde interpretatie van art. 141 Sr kan het Openbaar
Ministerie in aanzienlijke bewijsproblemen brengen. Door het optreden van grotere
groepen personen en/of het zich door bijvoorbeeld bivakmutsen of helmen onherken-
baar maken, kan de vraag welke leden van de groep nu precies geweld hebben

gepleegd, uiterst moeilijk te beantwoorden zijn. Bovendien kan een groep personen
onderling een bepaalde taakverdeling afspreken, waarbij het er dan feitelijk niet meer
zo toe doet wie precies 'op de barricades' zal staan. Ook de strafrechtelijke vervolging
van de organisatoren kan tot problemen leiden. Weliswaar heeft de wetgever de
mogelijkheid van uitlokking van openlijke geweldpleging uitdrukkelijk erkend, doch
daarvoor zal in ieder geval aangetoond moeten worden dat de ander is uitgelokt,

169  Gewezen kan worden op HR 6 maart 1990, NJ 1990,637 m.nt. GEM (zie ook de correctie op p. 3528).
Verdachte werd vervolgd ter zake van openlijke geweldpleging, terwijl dat geweld zwaar lichamelijk
letsel van het slachtoffer ten gevolge had. Vast kwam te staan dat het letsel was ontstaan door het
schoppen tegen het lichaam en dat de verdachte daaraan had meegedaan. Hoewel niet met zekerheid
kon worden vastgesteId welke aan het slachtoffer toegebrachte schop(pen) hetzwaar lichamelijk letsel

zou(den) hebben veroorzaakt, beschouwde het Hof eenieder die aan het schoppen had declgenomen
- waaronder ook de verdachte - als schuldig aan het ten gevolge van dat schoppen ontstane zwaar
lichamelijk letsel. De Hoge Raad vernietigde het arrest van het Hof, zich daarbij beroepend op de
wetsgeschiedenis van art. 141 Sr: de zwaardere strafbedreiging heeft uitsluitend betrekking op die
geweldpleger van wie komt vast te staan dat het door hemzelf gepleegde geweld het bedoelde gevolg
heeft gehad. In zijn annotatie keerde Mulder zich tegen deze opvatting. Naar zijn mening valt niet
in te zien waarom medeplichtigheidaangeweldpleging, waardoormedeaansprakelijkheid ontstaat voor
de  gevolgen, wei strafbaar zou zijn, en medeplegen  niet.  Zie  ook  HR 3 maart  1992,  NJ  1992,  531
m.nt. ThWvV.

193



bewogen tot het plegen van het misdrijf, door een der in art. 47 Sr genoemde

uitlokkingsmiddelen. Heeft de groep als geheel echter besloten om tot geweldpleging
over te gaan en neemt een der leden van de groep de organisatie op zich, dan zal van
uitlokking van art. 141 Sr geen sprake zijn.
Om aan bovengenoemde problemen het hoofd te kunnen bieden is naar een andere
weg gezocht om groepsgeweld strafrechtelijk aan te kunnen pakken. In verscheidene
zaken waarbij sprake was van openlijke geweldpleging door een groep personen werd
de vervolging (mede) gebaseerd op het eerste lid van art. 140 Sr.170 Ook in deze
bepaling staat het collectief optreden door een groep personen centraal. In de Marien-
burchtzaak bleek de vervolging van enkele, zich met geweld tegen de ontruimingsactie
verzettende krakers op basis van deze bepaling - op een enkele uitzondering na -
succesvol. Ook bij de vervolging van vernielingen aanrichtende vredesactivisten is
reeds herhaalde malen met succes gebruik gemaakt van art.  140 Sr. Voor Justitie heeft
een vervolging op basis van art.  140 Sr tot voordeel dat - in tegenstelling tot art.  141
Sr - niet hoeft te worden aangetoond dat de verdachte zelf feitelijk geweld heeft ge-
pleegd. Voldoende is dat komt vast te staan dat de verdachte behoorde tot, deel
uitmaakte van een organisatie welke het plegen van gewelddadige activiteiten tot
oogmerk had, en enige gedraging heeft verricht waaruit blijkt van een bepaalde mate
van betrokkenheid bij de verwezenlijking van dit oogmerk. Deze gedraging kan bestaan
uit het zelf actief plegen van gewelddadigheden, doch nodig is dit niet. Gezien het
door de Hoge Raad in het Marienburchtarrest geformuleerde deelnemingscriterium
kan de gedraging ook betrekking hebben op allerlei andere, met de geweldpleging
samenhangende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het opwerpen van barricades, het er
voor zorgdragen dat materiaal aanwezig is, bestemd voor het plegen van gewelddadig
verzet (zoals stenen, benzine e.d.), het verwisselen van kleding met geweldplegende
personen met de bedoeling herkenning en aanhouding te bemoeilijken en hen daardoor
een zekere bescherming te bieden, zodat zij hun gewelddadige activiteiten kunnen
voortzetten. Van dergelijke gedragingen kan immers gezegd worden dat men daarmee
een aandeel heeft gehad in dan wel heeft ondersteund gedragingen die strekken tot
of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de
organisatie. Bovendien kunnen via art. 140 Sr ook de organisatoren strafrechtelijk
worden vervolgd: voorbereidende activiteiten, zoals het werven van mede-'actie-
voerende' sympathisanten met de bedoeling hen in te zetten bij het gewelddadig verzet,
het regelen van een algemene taakverdeling ten behoeve van dit verzet, enz., kunnen
namelijk strafbare deelnemingsgedragingen opleveren. Daarmee kunnen problemen
die bij toepassing van de deelnemingsvorm uitlokking kunnen rijzen (heeft men de
ander bewogen; zijn daarbij uitlokkingsmiddelen gebruikt), worden omzeild.
Toch zal art. 140 Sr niet steeds een 'pasklare' oplossing bieden. Van een collectieve
aansprakelijkheid in die zin dat reeds het enkel deel uitmaken van een groep personen
aansprakelijkheid creeert voor hetgeen door ofvanuit die groep personen plaatsvindt,
is ook bij art. 140 Sr geen sprake. Voor deelneming is immers vereist dat een bijdrage
wordt geleverd aan de verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de organisatie.
Aangetoond zal moeten worden dat het lid van de groep met zijn gedraging daarbij
betrokken is geweest. Van een individuele aansprakelijkheid voor het collectief
handelen van een bepaalde groep personen omdat men deel uitmaakt van die groep,

170 Vgl. ook: Groepsgeweld en artikel 140 Sr, in: Groepsgeweld, a.w., p. 65 e.v.
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is derhalve ook hier geen sprake. Men is strafbaar om hetgeen men zelf doet, voor
het eigen handelen of nalaten, niet slechts om het enkele feit dat men tot een bepaalde

groep personen behoort.
Bovendien is het eerste lid van art. 140 Sr naar mijn mening niet gericht op het
optreden van groepen personen die slechts incidenteel overgaan tot het plegen van
daden van geweld. Ten eerste dient de groep personen van waaruit strafbare feiten
worden gepleegd onderling een gestructureerd samenwerkingsverband, een organisatie
te vormen. Zowel in de Marienburcht- als in de VAK-zaken werd het bestaan van
een dergelijk samenwerkingsverband tussen de groepsgenoten onderling aangenomen.
Indien echter na een voetbalwedstrijd een willekeurige groep supporters vernielingen
aanricht, of na een avondje stappen een groep vrienden besluit een willekeurig
slachtoffer afte tuigen, is van een gestructureerd samenwerkingsverband geen sprake;
het samenwerkingsverband heeft zich (nog) niet 'verdicht' tot een organisatie.
Heeft het samenwerkingsverband wel een gestructureerd karakter, kan derhalve van
een organisatie worden gesproken, dan zal deze mijns inziens bovendien moeten
beogen het gedurende langere ti/dplegen van misdrijven. Gestructureerde samenwer-
kingsverbanden die in het kader van 66n gebeuren overgaan tot het plegen van
misdrijven, dienen buiten het bereik van art. 140 Sr te vallen. Er dient een zekere stel-
selmatigheid, een zekere continuneit in het plegen van misdrijven te bestaan, zodat
van de organisatie een duurzaam gevaar voor de samenleving uitgaat. In de Wolters
Noordhoff-zaak was volgens de Rechtbank Groningen van een dergelijke stelselma-
tigheid geen sprake. Wel kon het bestaan van een gestructureerd, duurzaam samenwer-

kingsverband worden aangetoond, maar niet dat dit samenwerkingsverband het plegen
van misdrijven gedurende langere tijd tot oogmerk had. Veeleer diende aangenomen
te worden dat de organisatie zich richtte op het eenmalig plegen van openlijke geweld-

pleging en van nauw daarmee samenhangende en daarvan niet in de tijd gescheiden
andere misdrijven, aldus de Rechtbank.'71  Ook  door het Hof Leeuwarden  werd  het
telastegelegde deelnemen aan een misdaadorganisatie niet bewezen geacht. Volgens
het Hof was weliswaar sprake geweest van een georganiseerd gewelddadig optreden,
maar niet kon worden bewezen dat de in de telastelegging omschreven organisatie
tot oogmerk had het plegen van misdrijven, nu uit de bewijsmiddelen niet kon blijken
dat het samenwerkingsverband was opgericht of (voort)bestond teneinde gedurende
enige tijd misdrijven te plegen. Bovendien was, aldus het Hof, geen sprake geweest
van het door of vanwege de organisatie plegen van misdrijven op enig ander tijd-
stip.

172

In het voorgaande is overigens gebleken dat de Hoge Raad geen hoge eisen lijkt te
stellen aan het oogmerkvereiste. In de Marienburchtzaak ging het om een eenmalig
gebeuren, waarbij het tijdsbestek waarin de misdrijven waren gepleegd zeer kort was.

Naar mijn mening dient aan het eerste lid van art. 140 Sr ten grondslag te liggen dat
een organisatie door haar misdadig oogmerk niet incidenteel, maar gedurende langere
tijd een gevaar voor de samenleving vormt. De eigen dynamiek die door een gestructu-
reerd samenwerkingsverband wordt ontplooid, die een organisatie onderscheidt van
andere willekeurige samenwerkingsverbanden, dient gericht te zijn op de verwezen-

171  Ontleend aan: Mols, Marienburcht-Wolters Noordhoff Complex, Adv. blad 1990, p. 668 en aan de
annotatie van 't Hart bij HR 9 oktober 1991, NJ 1992, 30.

172 Hof Leeuwarden, 26 november  1991; niet gepubliceerd.
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lijking van het oogmerk om misdrijven te plegen. Juist door die op het plegen van
misdrijven gerichte eigen dynamiek van de organisatie ontstaat een bijzonder gevaar
voor de samenleving: de leden van die organisatie zouden er eerder toe bewogen
kunnen worden de beoogde misdrijven te begaan of daaraan hun medewerking te
verlenen.

Uit het voorgaande blijkt dat enerzijds toepassing van art. 140 Sr bij groepsgeweld
voor Justitie het voordeel biedt dat meer gedragingen (ook die gedragingen die zijn
gelegen in de voorbereidingsfase) strafrechtelijk kunnen worden vervolgd dan bij een
vervolging op grond van art. 141 Sr het geval zou zijn. Anderzijds worden door art.
140 Sr meer voorwaarden gesteld aan de samenwerkende groep personen. Het moet
gaan om een gestructureerd samenwerkingsverband dat zich het plegen van meerdere
misdrijven tot naaste doel heeft gesteld. Dit betekent dat art. 140 Sr in ieder geval
nietkan wordentoegepast bij geweldpleging doorniet-georganiseerdesamenwerkings-
verbanden. Naarmijn mening dient art. 140 Sreveneens buiten beschouwing te blijven
bij geweldpleging door organisaties die slechts incidenteel overgaan tot het plegen
van misdrijven. Indien bij de praktische toepassing van het op de openlijke geweldple-
ging gerichte art. 141 Sr problemen rijzen, dient niet de oplossing te worden gezocht
in het vergaand oprekken van het bereik van art. 140 Sr, met welke bepaling toch
andere doeleinden worden nagestreefd.

Toen begin  1992 een supporterstrein door Groningse supporters werd vernield en NS-
personeel werd bedreigd, en politie en Justitie - aanvankelijk"1 - niet tegen de
supporters waren opgetreden, werd, naar aanleiding van Kamervragen over deze kwes-
tie, door Minister van Justitie Hirsch Ballin het voornemen geuit een voorstel in te
dienen tot wijziging van zowel art. 140 als art. 141 Sr. De reden hien'oor was dat
bij massaal in groepsverband gepleegde strafbare feiten het bestaande strafrechtelijk
instrumentarium te kort zou schieten.174 Korte tijd later kwam inderdaad een vooront-
werp van wet met concept-Memorie van Toelichting tot wijziging van de artt. 140
en 141  Sr tot stand. Hoewel de Minister naar aanleiding van de verkregen adviezen
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het Openbaar Ministerie te kennen
heeft gegeven dat een eventueel wetsvoorstel op belangrijke punten zal afwijken van
het voorontwerp"' is het, gezien de aan het ontwerp ten grondslag liggende gedach-
tengang, van belang in het navolgende enkele aspecten hiervan te bespreken. 176

Art. 140 Sr zou in die zin worden gewijzigd dat zowel strafbaar is hij die deelneemt
aan een organisatie waarvan hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat
zij tot oogmerk heeft het begaan van enig misdrijf, alsmede hij die deel uitmaakt van
enig verenigd verband waarvan hij weet of emstige redenen heeft om te vermoeden
dat het bestemd is tot het begaan van enig misdrij f. Krachtens art. 141 Sr zou voortaan
strafbaar zijn niet alleen hij die openlijk in enig verband geweld of enige andere feite-

173 Nadien konden alsnog meerdere supporters worden opgespoord die zich aan deze feiten schuldig ge-
maakt zouden hebben; NRC-Handelsblad, 7 augustus   1992.

174 Aanhangsel hand. 11, 1991-1992, nr. 402.
175 Zie de Nota naar aanleiding van het Eindverslag, Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van

Strafrechtinzakealgemene strafbaarstellingvan voorbereidingshandelingen, bijl. hand. II, 1992-1993,
22 268, nr. 7.

176  Zie ook hoofdstuk 8.
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lijkheid begaat tegen personen of goederen  (lid   1),  maar  ook  hij die openlijk  deel
uitmaakt van enig verband, van waaruit geweld of enige andere feitelijkheid wordt
begaan tegen personen of goederen, terwijl hij wist of ernstige redenen had om te

177vermoeden dat dit geweld of deze feitelijkheid begaan zou worden (lid 2).
In het voorontwerp werd art.  141 Sr derhalve dusdanig gewijzigd dat reeds het enkel
behoren tot een bepaald verband al strafbaarheid kan opleveren; het verrichten van
enige gewelddadige handeling was in het voorgestelde tweede lid geen vereiste meer.
leder lid van een groep van waaruit geweld wordt gepleegd zou dan strafbaar zijn,
ongeacht diens eigen bijdrage in de geweldpleging, mits hij wist of ernstige reden had
om te vermoeden dat dit geweld gepleegd zou worden. Daarmee werd een vorm van
collectieve aansprakelijkheid gecreeerd: eenieder die tot een bepaalde groep personen
behoort, die daarvan deel uitmaakt, is verantwoordelijk voor de geweldpleging die
vanuit die groep plaatsvindt. De strafrechtelijke aansprakelijkheid voorhet deel uitma-
ken van een bepaalde groep personen berust op de gedachte dat men zich uit die groep
had dienen terug te trekken. Niet meer de fysieke gedraging staat centraal (het plegen
van gewelddadigheden), maar het nalaten zich terug te trekken uit een groep.
In  zijn  op 7 september  1992 te Maastricht gehouden college ('De aansprakelijke
dader. Een toerekeningsprobleem') is door Hirsch Ballin nader ingegaan op de verrui-
ming  van de strafrechtelijke aansprakelijkheid bij misdrijven, begaan door of vanuit
een groep personen. Als uitgangspunt fungeerde het in HR 3 maart 1992, NJ 1992,
531 m.nt. ThWvV berechte geval van de mishandeling van een fietser en zijn
duopassagier door een groep personen. Deze groep had zich gesplitst. Twee leden van
de groep, waaronder de verdachte, mishandelden de fietser. De duopassagier - die
er aanvankelijk na een klap vandoor was gegaan - werd ingehaald en, volgens zijn
verklaring, mishandelddoor viermannen. Daartoebehoordekennelijkwel de'compag-
non' van de verdachte, maar niet de verdachte zelf. De duopassagier liep door de
mishandeling zwaar lichamelijk letsel op. In feitelijke aanleg werd bewezen verklaard
dat de verdachte openlijk met verenigde krachten geweld had gepleegd tegen zowel
de fietser als tegen de duopassagier, ten gevolge waarvan laatstgenoemde zwaar
lichamelijk letsel had bekomen. De Hoge Raad casseerde: uit de bewijsmiddelen kon
niet worden afgeleid dat de verdachte tegen de duopassagier geweld heeft gepleegd
en dat deze tengevolge van het door de verdachte gepleegde geweld zwaar lichamelijk
letsel heeft bekomen.
[n zijn college werd door Hirsch Ballin een andere benadering van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid bepleit dan via het fysieke daderschap. Het daderschap dient zijns
inziens mede vastgesteld te worden aan de hand van zorgplichten, zoals in casu de
zorgplicht om niet deel te nemen aan groepsvorming van waaruit geweld kan worden
gepleegd of de zorgplicht om zich aan een dergelijke groep te onttrekken. Schending
van een dergelijke zorgplicht en daarmee de betrokkenheid bij de groepsvorming kan
dan strafrechtelijke aansprakelijkheid creeren. Daarbij zal wel gekeken moeten worden
naar wat de dader had moeten vermoeden, naar wat hij had kunnen verwachten.

177 Zie voor de concept-tekst van art 141 Sr: De Jong, Groepsgeweld: geldend recht en voorstellen tot
wetswijziging, in: Groepsgeweld, a.w., p. 10. Zie voor een bespreking van het voorstel met name
Wedzingg Groepsgeweld en strafrecht vanuit een rechtsvergelijkende invalshoek, in: Groepsgeweld,
a.w., p. 25 e.v.
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Een dergelijke zorgplichtbenadering zou zijns inziens ook doorgetrokken kunnen
worden naar art. 140 Sr. Ook daarbij zou als uitgangspunt genomen kunnen worden
dat schending van de zorgplicht zich te onthouden van groepsvorming of zich aan de
groep te onttrekken daderschap creeert. Bij het deelnemen aan een misdadige organi-
satie zou het kenbaar billijken en aanvaarden als zodanig grond voor strafrechtelijke
aansprakelijkheid moeten zijn.
Deze visie werd ook in het voorontwerp tot uitdrukking gebracht. Zowel ten aanzien
van art. 141 Sr als ten aanzien van art. 140 Sr werd het slechts deel uitmaken van
een groep personen door of van waaruit bepaalde activiteiten worden verricht,
afzonderlijk strafbaar gesteld. Het voorontwerp hanteerde kennelijk als uitgangspunt
dat het zich niet terugtrekken uit een groep van waaruit misdrijven worden gepleegd,
een verantwoordelijkheid schept voor het groepsgebeuren, indien men wist ofernstige
reden had om te vermoeden dat door of vanuit dit groepsverband strafbare feiten
werden begaan of begaan zouden worden.

Op enkele aspecten van het voorontwerp zal in hoofdstuk 8 nader worden ingegaan.
Wel kan in dit kader worden opgemerkt dat de in de jurisprudentie gestelde restrictieve
voorwaarde dat voor het bewijs van openlijke geweldpleging vereist is dat men zelf
feitelijk enige daad van geweld moet hebben gepleegd, betrekking heeft op de
reikwijdte van art. 141 Sr. De wens om in het in HR 3 maart 1992, NJ 1992, 531
berechte geval van de mishandeling van de fietser en zijn duopassagier alle verdachten
gelijkelijk voorhet groepsoptreden aan tekunnen pakken, moet dan ook worden gezien
in het licht van de vraag of art.  141 Sr uitgebreid dient te worden. Problemen die
specifiek betrekking hebben op het openlijk met verenigde krachten geweld plegen
en die ontstaan door een zeer specifieke, op het eigen, fysieke aandeel gebaseerde
redactie van de bewuste bepaling, dienen niet opgelost te worden via een verruiming
van een geheel andersoortige bepaling: art. 140 Sr. Vermeden moet worden dat naar
aanleiding van een gesignaleerde tekortkoming ter zake van art. 141 Sr ook art. 140
Sr in de discussie wordt betrokken. Laatstgenoemd artikel heeft een geheel ander toe-
passingsgebied dan art. 141 Sr. Bij art. 140 Sr gaat het om samenwerkingsverbanden
die op allerlei gebieden werkzaam kunnen zijn: het kan daarbij gaan om geweldpleging
tegen personen ofgoederen, maar ook om handel in verdovende middelen, wapenhan-
del, fraude, discriminatie, enz. Niet de bescherming van de rechtsorde tegen ge-
weldplegende groepen, maar tegen organisaties die gedurende langere tijd misdrijven
plegen staat centraal.  Art.   140 Sr creeert de mogelijkheid tot effectief optreden tegen
samenwerkingsverbanden die door het (beoogde) plegen van misdrijven een gevaar
opleveren voor de samenleving. De bepaling gaat daarin heel ver: het hoeft niet eens
tot een daadwerkelijke verwezenlijking van de beoogde misdrijven gekomen te zijn;
oogmerk is al voldoende. Bovendien is eenieder strafbaar die aan de verwezenlijking
van het oogmerk meewerkt, die op een bepaalde wijze daartoe bijdraagt. Zou bij-
voorbeeld de mishandeling van de fietser en zijn duopassagier hebben plaatsgevonden
door leden van een organisatie die het plegen van meerdere misdrijven op langere ter-
mijn beoogt (zoals bijvoorbeeld de leden van een fascistische beweging die uit
racistische motieven zich tot doel stelt het bedreigen en molesteren van buitenlanders),
dan zijn die leden gelijkelijk strafbaar op grond van art. 140 Sr nu zij allen op
enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van het oogmerk van de
organisatie. Ook indien de gedraging van een der leden zich zou hebben beperkt tot
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bijvoorbeeld het achtervolgen en/of klemrijden  van de fietser,  of het op wacht staan
om de andere leden tijdig te waarschuwen, kan van deelneming in de zin van art.  140
Sr worden gesproken. Daartegenover worden in art. 140 Sr wel duidelijke restricties
gesteld! Het samenwerkingsverband dient een gestructureerd, duurzaam karakter te
hebben en zich het plegen van misdrijven tot naaste doel te stellen, dit gedurende enige
tijd te beogen. Het gaat bij art. 140 Sr derhalve om de bescherming van de samen-

leving tegen het optreden van georganiseerde samenwerkingsverbanden die een duur-
zame bedreiging van de rechtsorde vormen. Eerst indien in dit kader problemen rijzen,
kan wijziging van art. 140 Sr aan de orde komen.
Of in gevallen van geweldpleging door groepen personen de mogelijkheid moet
worden gecreeerd ook de niet-feitelijke geweldplegers onder het bereik van de strafwet
te brengen en de strafverzwarende omstandigheden toe te rekenen aan alle geweldple-
gers gezamenlijk, heeft dan ook niets te maken met de vraag of art.  140 Sr moet
worden aangepast, maar heeft betrekking op de vraag of het bereik van het eerste en
tweede lid van art. 141 Sr uitgebreid dient te worden. Van verschillende zijden is er
op gewezen dat reeds met het aanvaarden van de deelnemingsvorm medeplegen veel
problemen ondervangen zouden kunnen worden. Zo stelde Wedzinga dat het niet goed
is te verdedigen dat personen die achter de schermen een belangrijke rol hebben

gespeeld bij de openlijke geweldpleging, wegens de moeilijkheden die bij het aantonen
van uitlokking van en medeplichtigheid aan art. 141 Sr kunnen rijzen, niet straf-
rechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld:78

Ook volgens De Hullu zou toepassing van de medeplegers-constructie bij art. 141 Sr
een oplossing kunnen bieden. Het begrip 'verenigde krachten' zou ruim, in de geest
van het medeplegen, uitgelegd kunnen worden. Eventuele wetswijziging zou naar zijn
mening hiertoe dan ook beperkt kunnen blijven.179 Zowel de organisatoren die ten
tijde van de geweldpleging zelf niet ter plaatse aanwezig zijn geweest alsook degenen
die wel ter plaatse aanwezig waren en actief aan het groepsgebeuren hebben deelge-
nomen (bijvoorbeeld door het verwisselen van kleding, het verschaffen van materiaal,
e.d.), doch waarvan niet kan worden vastgesteld dat zij zelf feitelijk enige daad van
geweld hebben gepleegd, zouden dan als medeplegers aan art. 141 Sr aangemerkt
kunnen worden. Diegenen die in het geheel der gedragingen slechts een ondergeschikte
rol hebben vervuld, kunnen voor medeplichtigheid aan openlijke geweldpleging worden
vervolgd.180

178 Wedzingg Openlijke geweldpleging, a.w., p. 172-173. Zie van dezelfde schrijver ook: Groepsgeweld
en strafrecht vanuit een rechtsvergelijkende invalshock, in: Groepsgeweld, a.w., p. 41.

179 De Hullu, Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?, a.w., p. 33-34, alsmede noot 69
op p. 34. Ook G.E. Mulder is voorstander van toepassing van de deelnemingsvorm medeplegen bij
art. 141 Sr; zie diens annotatie bij HR 6 maart 1990, NJ 1990, 637.

180  Aanvaarding van het medeplegen bij art.  141  Sr impliceert overigens niet dat het enkel behoren tot,
deel uitmaken van de groep geweldplegende personen reeds strafbaarheid zal opleveren. Tussen de
enkcle 'sarnenrotting' (waarvan tijdens de totstandkoming van het Wetbock van Strafrecht naar mijn
mening terecht uitdrukkelijk werd afgezien; door de vaak onoverzichtelijke situatie kunnen immers
taI van toegestroomde, onschuldige nieuwsgierigen worden beschouwd als 'behorend tot de groep')
en medeplegen van openlijke geweldpleging ligt een duidelijk verschil. Ook al verricht men niet zelf
feitelijke daden van geweld, voor medeplegen is in ieder geval vereist dat van een nauwe en volledige
samenwerking kan worden gesproken. Wie in dat geval precies de feitelijke geweldshandelingen ver-
richt, berust dan in feite op een toevalligheid. Ook in dit geval wordt, in de woorden van 't Hart
vastgehoudenaanhetstrafrechtelijke principevan deindividueleverantwoordelijkheidenaansprakelijk-
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6.3.4 Deelneming en het  geven van feitelyke  leiding

In het eerste lid van art. 140 Sr is de voorwaarde dat het samenwerkblsverkandgen
gestructureerd karakter dient te hebben,  dat het om -een  orgmit#k.moegaan,
elementair. Een dergtnjke 'veenighng-vag personen' kan rechtspersoonlijkheid 181

be!!En. Zo kan edn hamenweildiigh98£B-mifiu-sien Eed-groepkiakerszich
' verdichten'

tot een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging. Een groepje 'beroepsoplichters'
kan zich door de oprichting van een rechtspersoon - veelal een BV - een dekmantel
verschaffen. Van 1976 tot 1988 werd in het eerste lid van art. 140 Sr zelfs uitdruk-
kelijk gesproken van een rechtspersoon.

182

Het_Wetboek-van_ S.trafrecht kent naast  art.   140  Sr  nog een andere bepaling  die
betrekking heeft  op. organisaties  met  rechtspersoonlijkh61-d.- ·In drt.     r--Srwordt
uitdrukkelijk bepaald dat strafbare feiten zgwel door natuur.lijkp-RErsoIWILal.S.iliijir
rechtspersonen kunnen worden begaan en dat tgen die rochtsperiogn,eMi-straf¥er--
volging kan worden ingesteld eii straffen en maitregelen kunoen w.ordg.-u Eprokenz
Deze bepaling heeft een opmerkelijke ontstaansgeschiedenis achter de rug."1 Bij
de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht in  1886 was het uitgangspunt van
de wetgever dat alleen de mens strafbare feiten kan plegen: 'Een strafbaar feit kan
a1166n worden gepleegd door den natuurlijken persoon. De fictie der regtspersoonlijk-
heid geldt niet op het gebied van het strafregt', aldus de Memorie van Toelichting
bij art. 51 oud Sr.184 De eigen verantwoordelijkheid van de mens voor eigen hande-

len of nalaten stond centraal.185 Strafbaarstelling van rechtspersonen was vanuit deze
opvatting ondenkbaar.'s6 Art. 140 Sr vormde op dit uitgangspunt zeker geen uitzon-
dering. Weliswaar werd in het eerste lid gesproken van deelneming aan een vereniging
die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, doch, aldus Noyon, dit betekende
in feite niet anders dan het gezamenlijke oogmerk van de leden: 'Moest men denken
aan het oogmerk der vereeniging in letterlijken zin, dan zou de wet eene dwaasheid
hebben gezegd, omdat eene vereeniging geene misdrijven kan plegen en dus ook niet
het oogmerk kan hebben dat te doen. Eene vereeniging die tot oogmerk heeft het
plegen van misdrijven  is dus eene vereeniging, opgericht of bestaande met het bij  de

heid: men is verantwoordelijk voor de eigen daden, niet voor het enkele feit dat men tot een bepaaide
groep personen heeft behoord; annotatie  bij  HR 9 oktober  1990,  NJ  1991,  30.

181 Hieronder dient niet alleen te worden verstaan rechtspersoonlijkheid naar civiel recht,  maar ook de
in het derde lid van art. 51 Sr genoemde uitbreiding tot de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid,
de maatschap, de rederij en het doclvermogen. In het navolgende zal - tenzij uit het tegendeel volgt -
onder de term 'rechtspersoon' steeds ook deze uitbreiding worden begrepen.

182 Zie hoofdstuk 2.3.
183 Zie hierover uitgebreid: R.A. Torringa, Strafbaarheid van rechtspersonen, Arnhem  1984.
I 84 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht,  1, a.w.,  p.  450.
I 85 Zie hierover uitgebreid: Strijards, Aansprakelijkheidsgronden, a.w.,  p. 8 e.v.
186   Vgl. F. Heemskerk, Een onderzoek naar dc strafbaarhcid van vereenigingen, Amsterdam  1920, p.  13

e.v. Zie ook H.G. Rambonnet, Enkele beschouwingen over de stralbaarheid van gemeenschappen,
in: Opstellen over recht, wet en samenleving, aangeboden aan prof mr. W.P.J. Pompe, Nijmegen-
Utrecht 1948, p. 216 e.v.
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deelnemers daartoe aanwezige oogmerk, dus opdat doorhaar het plegen van misdrijven
bevorderd zal worden'. 187

In de praktijk traden steeds vaker rechtspersonen als zelfstandig rechtssubject op. Van
strafbepalingen die zich richtten tot personen met een bepaalde kwaliteit (eigenaar,

ondernemer, enz.) kon de naleving niet worden afgedwongen indien die kwaliteit werd
vervuld door een rechtspersoon. Bovendien werd het als onbevredigend ervaren dat
het in veel gevallen in feite de rechtspersoon was die door het voeren van een bepaald
beleid de eigenlijke 'schuldige' was en die profiteerde van de door haar werknemers
begane strafbare feiten.'s' Strafoplegging aan de rechtspersoon zelf zou meer effect
kunnen sorteren dan strafoplegging aan de bestuurders afzonderlijk. Dit leidde
uiteindelijk tot de aanvaarding dat rechtspersonen strafbare feiten kunnen begaan en
daarvoor ook strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Aanvankelijk werd
daderschap en aansprakelijkheid van rechtspersonen uitsluitend aanvaard in de sociaal-
economische wetgeving, met als belangrijkste bepaling art.  15 oud WED, de voorloper
van het huidige art. 51 Sr. Sinds 1976 is in art. 51 Sr daderschap en aansprakelijkheid
van rechtspersonen ook voor het commune strafrecht aanvaard.
In het eerste lid van deze bepaling is een algemene regel geformuleerd: strafbare feiten
kunnen zowel worden begaan door natuurlijke personen als door rechtspersonen. Op
grond van het tweede lid kan, indien een strafbaar feit wordt begaan door een

rechtspersoon, de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de straffen en maatrege-
len worden uitgesproken tegen de rechtspersoon en/oftegen de opdracht- en feitelijke
leidinggevers.

Staat derhalve vast dat de rechtspersoon dader is van het strafbaar feit, dan kunnen
dieenen diede feitelijkezeggenschaphebben uitgeoefend. strafrechtelijk aansprakelijk

_wordenggsleld. Heeft men te maken met malafide BV's en wil men de personen
achter de schermen' strafrechtelijk aansprakelijk stellen, dan kan van deze door art.

51 Sr geboden mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Vervolging en berechting via
de reguliere deelnemingsregeling van de artt. 47 e.v. Sr kan immers nogal eens tot
bewijsmoeilijkheden leiden. Zo dient bij uitlokking aangetoond te worden dat de
uitgelokte door de uitlokker met behulp van een der genoemde uitlokkingsmiddelen
is bewogen het strafbaar feit te begaan. Met de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
diegenen die 'opdracht geven tot' of 'feitelijke leiding geven aan' de verboden

gedraging creeert art. 51 Sr meer mogelijkheden. Het gebruik van bepaalde middelen

187 Noyon, Het Wetboek van Strafrecht, a.w., art. 140, aant. 4. In zijn annotatie bij HR 16 oktober 1990,
NJ 1991, 442 werd, naar aanleiding van de overweging van de Hoge Raad dat de rechtspersoon niet
behoeft te beogen de misdrijven zeute plegen, door Corstens opgemerkt dat, in de opvatting dat de
rechtspersoon zelf zou moeten plegen, art. 140 Sr v66r de invoering in 1976 van het nieuwe art. 51
Sr geen betekenis zou hebben gehad. Vooropgesteld dat in art. 140 Sr steeds de vereniging van
personen in-kite#/ke zin centraal heeft gestaan (rechtspersoonlijkheid is geen noodzakelijk vereiste),
was mijns inziens  ook  v66r   1976 een restrictieve interpretatie  van  de tem 'plegen' weI degelijk

mogelijk. Bij een dergelijke interpretatie zullen het uitsluitend de leden van de vereniging zijn die
de beoogde misdrijven plegen, niet personen die geen lid zijn van de vereniging, buitenstaanders
derhalve.

188 Zie hierovero.a. M.A. van Rijn van Alkemade, Strafrechtelijke aansprakelijkheidvoor feiten, gepleegd
door corporaties, TvS 1940, p. 189 e.v.; D. van Eck, De stratbaarheid van rechtspersonen en
corporaties niet-rechtspersonen naar Nederlands recht, preadvies Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van Belgie en Nederland, 1951, p. 53 e.v.
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is niet vereist, niet aangetoond hoeft te worden dat de feitelijke uitvoerder door
toedoen van de leidinggever het plan heeft opgevat en de vraag naar strafbaarheid van
de feitelijke uitvoerder speelt geen rol. Of de feitelijke leidinggever formeel functio-
naris is van de rechtspersoon is niet van belang. Zouden bijvoorbeeld met behulp van
een BV frauduleuze activiteiten worden begaan, zoals oplichting, valsheid in geschrift
enz., en de feitelijke handeling wordt verricht door een stroman ofdoor de boekhouder
van de BV, dan kunnen (indien wordt vastgesteld dat het strafbaar feit door de BV
is begaan) degenen die het in de BV werkelijk voor het zeggen hebben, degenen die
feitelijk de machthebbers zijn, op grond van art. 51 Sr worden vervolgd en berecht,
onafhankelijk van de vraag of zij formeel werknemer van die BV zijn. 189
Sinds de jaren tachtig zijn echter herhaalde malen, vaak met succes, gevallen yan_
fraudewaarbij gebruik werd gemaakt van rechtspersonen, vervolgclop grond vanhed_
'eerstelidvan arl. -140 Sr. Mdi name kan daarbij worden gedacht aan koppelbaas- en
milieufraude. Een voorbeeld is te vinden in HR 13 oktober 1987, NJ 1988, 425:90
Aan de verdachte werd (onder meer) telastegelegd dat hij tezamen en in vereniging
met anderen had deelgenomen aan de rechtspersoon 'Heinz Meyer GmbH' alsmede
aan de rechtspersoon 'Rostant Daniel GmbH', welke rechtspersonen tot oogmerk
hadden het plegen van valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruik maken van valse
geschriften.  Dat  art.   140  Sr is opgenomen  in de Titel Misdrijven- tegen de openbare
orde stond er kennelijk niet aan in de weg dat het deelnemen aa,1 een organisatie die
het plegen van frauduleuze activiteiten tot oogmerk heeft, een misdrijf tegen de
openbare orde oplevert. Dit zou in het verleden wel aanleiding hebben gegeven tot
twijfels dienaangaande.'91 Bovendien hebben rechtspersonen het plegen van 'misdrij-
ven' tot oogmerk, ook al zouden zij bijvoorbeeld alleen het (gedurende enige tijd)
plegen van oplichting tot naaste doel hebben. Veor_aELMil S:is-immers-met-vercist
dat de organisatie misdrijven van verschillende soort beoogt; mogeliik is dat het naaste

--.-
doel bestaat uit het plegen van misdrijven van slechts 6dn soon.'  Het16Hitele
einddoel  van de rechtspersoon is daarbij overigens niet van belang;  lid Jiaaste doel,
de eigenlijke werkzaamheid van de rechtspersoon is doorslaggevend.
De voordelen voor Justitie van een vervolging op grond van het eersk lid- yan_art.
140 Sr zijn duidelijk. Ook organisaties zonder rechtspersoonlijkheid z.eenmans-
zaken - vallen onder het bereik van art. 140 Sr (mits die organisaties bestaan uit
meerdere personen); de vraag naar het al dan niet hebben van rechtspersooriliJETieid
van een organisatie speelt bij art. 140 Sr geen rol. Bovendien hoeflhetplegen-van
concrete strafbare feiten niet te worden afgewacht. In zoverre heeft het artikel een
ruimer toepassingsbereik  dan  art.  51  Sr. In tegenstelling tot art.   140 Sr zalojllond
van art. 51 Sr de feitelijke leidinggever alleen strafrechtelijk aansprakp.liikziin. wan-
neer door de rechtspersoon een specifiek delict is gepleegd. Voor toepassing van art.
51 Sr is deswege noodzakelijk dat een bepaald delict, begaan door de rechtspersoon,
wordt telastegelegd en bewezenverklaard; voor art. 140 Sr is dit niet nodig. 1Laorts_

189 Zie hierover o.a. HR 16 juni 1981, NJ 1981, 586.
190  Zie ook bijvoorbeeld  HR  6 juni  1989,  NJ  1990,  49;  HR 26 februari  1991,  NJ  1991,  499.
191  Aldus H. de Doelder, Fraude, algemeen, in: G.J.M. Corstens, N. Keijzer en E.Ph.R. Sutorius (red.),

Vademecum strafzaken, Arnhem, hoofdstuk 65, par 65.2.7. Al eerder werd door de Hoge Raad art
140  Sr ook van toepassing geacht op frauduleuze gedragingen:  HR 26 juni  1984,  NJ  1985,  92;  HR
26 november 1985, NJ 1986, 389.

192 HR 14 mei 1985, NJ 1986, 10.
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is de strafbme.ied-raging in art.  140 Sr - deelneming aan een organisatic - zeerruim;
hct.Qmxatilietallcen-diegedragingen waarmee het misdadig oogmerk van de organisa-
tie_daadwerkelijk.wordt verwezenlijkt, het zelf plegen van of deelnemen aan de
beoogde.misdrijven, maar ook andere activiteiten die het misdadig functioneren van
de.organisatie. bevorderen.'93
De vraag rijst of- uitgaande van het bestaan van een organisatie die het plegen van
misdrijven tot oogmerk heeft - zoekend naar 'de centrale figuren in het onrecht,194

het in art. 51, tweede lid Sr strafbaar gestelde opdracht- en feitelijk leiding geven een
gedraging oplevert welke tevens kan worden aangemerkt als strafbare deelneming in
de  zin  van  art.   140  Sr. Met andere woorden: omvat de deelnemingsgedraging- in art.
13:Q SI:,die-gev.allen-waarbil. in.de  zin  vaa act.  51.  Sr  kan  warden  gesprokon  van  een
oplka-cht-gev311.tgthrit feit of feitelijke leiding gevenaan de verbodengedragi ig•pg 
Allemerst-moet-worden opgemerkt dat. aan het opdracht geven tot een bepaald feit
naar alle waarschijnlijkheid geen ruimere betekenis toekomt dan aan het geven van
feiteliike-leiding. Het geven van een opdracht lijkt een meer directe relatie te veronder-
stellen met de te plegen misdrijven:96 Dit betekent overigens niet dat het noodzake-
lijk is dat voor ieder delict steeds opnieuw opdracht moet zijn gegeven.'97 Omdat
zowel in de jurisprudentie als in de literatuurde grenzen van strafrechtelijke aansprake-
lijkheid voornamelijk zijn bepaald ten aanzien van de feitelijke leidinggever en het
opdracht geven niet een nog ruimere aansprakelijkheid lijkt te veronderstellen, zal in
het navolgende hoofdzakelijk worden ingegaan op de ontwikkelingen aangaande het
leiding geven.

 . het  geven. van opdracht  of van feitelijke leiding  in  de  zin  van art.  51  Sr  zal
vanzelfsprekend in de eerste plaats gedacht moetenworden aan het daadwerkelijk,
actiefgeven van opdrachttot ofleidingaan deverboden,gedraging. Dit is ook hetgeen
vermoedelijk Minister van Justitie  Van  Agt  bij de invoering  van  art.  51   Sr  in   1976
voor ogen heeft gestaan. In de Memorie van Antwoord stelde hij immers dat een
bestuurder die schuld heeft aan een strafbaar feit, zonder dat hij tot het plegen daarvan
rechtstreeks opdracht heeft gegeven (hij heeft bijvoorbeeld het strafbaar feit oogluikend
toegelaten), niet kan worden vervolgd op grond van art. 51 Sr, omdat de natuurlijk

193 Voor deelneming is overigens niet vereist dat bij de deelnemer de wil heeft bestaan daadwerkelijk
lid van een rechtspersoon te zijn: 'Voor het deelnemen aan een vereniging als bedoeld in de telasteleg-

ging en de bewezenverklaring is (...) niet nodig de wil om lid te zijn van een vereniging in civielrech-
telijke zin doch het deelnemen in feitelijke zin aan een gestructureerd samenwerkingsverband, dat tot
oogmerk heeft het plegen van misdrijven', aldus  HR 16 oktober  1990,  NJ   1991,  442.

194  Zie L.H.C. Hulsman, Dient het Wetboek van Strafrecht bepalingen te bevatten betreffende het dader-

schap en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van andere dan natuurlijke personen?, preadvies NJV
1966, Zwolle 1966, p. 84, p. 99.

195 In het navolgende wordt er van uitgegaan dat de opdracht- en leidinggever tot de rechtspersoon/or-

ganisatie behoren, daarvan feitelijk decl uitmaken. Met name ten aanzien van de opdrachtgever is het
immers niet uitgesloten dat deze puur incidenteel als opdrachtgever optreedt. Zie: Torringa, Straf-
baarheid van rechtspersonen, a.w.,  p.  1 17.

196 F. Vellinga-Schootstra, W.H. Vellinga en A.L.J. van Strien, Het daderschap van de rechtspersoon,
in: Van der Neut (red.), Daderschap en deelneming, a.w.. hoofdstuk 3, p. 51 e.v.

197   HR 23 oktober  1984, NJ  1985, 319: niet vastgesteld hoeft te worden dat de verdachte voor het telkens
uitvoerenvan de in debewezenverklaring bedoelde, zondervergunninguitgevoerde taxiritten afzonder-
lijk opdracht heeft gegeven.
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persoon opdracht tot dan wel feitelijke leiding moet hebben gegeven aan het strafbare
feit. Wel zou in dat geval de vervolging gebaseerd kunnen worden op de artt. 47 en
48 Sr.'98
Door de jurisprudentie is aan bet feiteliike leiding geven echter een ruimere betekenis
gEgeven dan-de terminologie op het eerste gezicht zou.doen.y.ermoefien-gn-gl:.y licht
aanvankelljk mee bedoeld is. Ondanks de  'meer. aan activitejt- B-=1.passixiteit
appellerende bewoordingen"  - er wordt immers gesproken van hetjeitel#ke lei-
ding geven - otiiq t liet namelijk. niet.aljeen  die gedra#it- lie bestaan uiLhetactief--

geven van leiding aan een bepaald misdrijf'.gE!kigingen derhalve waaruit_ ijkt van
een actieve (leidinggevende) beyokkftljlsid bij hetbeg,qj 2an IFTeit:-Ogk.persaiidn
3IE-BFEEli60-gte waren van bet delictueuse gebeuren doch.hebbeililcjgdatm_in te _
grijpen waar zij op grond van hun functie binnen de_rechtspgseon tot ingr-liP&11
gehouden, verplicht waren, worden als feitelijke.leidingge rs„aangemerkt:-Als-
voorbeeld kan worden gewezen op HR 20 november 1984, NJ 1985, 355 m.nt. GEM:
van het geven van feitelijke leiding is ook dan sprake indien de verdachte op de hoogte
was van de telastegelegde gedraging en, hoewel daartoe uit hoofde van zijn functie
bevoegd, heeft nagelaten in te grijpen en aan bedoelde gedragingen een einde te
maken. De bevoegdheid tot ingrijpen-is essentie,el:.hetenkd-en-alleen.op·de-hoegte
zijn van>35*Wiiste-gedragingen.is.niet,yoldoends,-Volgens annotator Mulder  gaat
het hier om een 'functionele verantwoordelijkheid' waarmee een te grote uitbreiding
van de kring der aansprakelijke leidinggevers wordt voorkomen. Als voorbeeld werd
genoemd de bij een afdelingshoofd binnen een onderneming bestaande wetenschap
van onregelmatigheden binnen een andere afdeling. In dat geval kan niet zonder meer
worden gezegd dat het afdelingshoofd feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden
gedraging. Het feit dat hij aan de onregelmatigheden een einde had kunnen maken
door de directie daarvan op de hoogte te brengen of zelfs aangifte bij de politie te
doen, stempelt hem nog niet tot leidinggever in de zin van art. 51 Sr.

in bovengenoemd arrest bleef de vraag  in het midden  of voor feitelijk leiding geven
de voorwaarde moet worden gesteld dat bij de leidinggever wetenschap dient te bestaan
van het specifieke, door de rechtspersoon gepleegde delict, dan wel of voldoende is
dat hij krachtens zijn functie daarvan wetenschap had behoren te hebben.  In  HR  19
november  1985,  NJ  1986,  125  m.nt. 'tH (Slavenbur!3 kwam deze kwestie  aan
de orde. De verdachte diende een bezwaarschrift in tegen de kennisgeving van verdere
vervolging ter zake van het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen, door
de Slavenburgbank verricht, te weten het (meerdere malen) plegen van valsheid in
geschrift. Door het Hofwerd aan het feitelijke leiding geven een ruime uitleg gegeven:
daarvan kan al sprake zijn, indien de verdachte als hoger geplaatste in de rechtspersoon
van het plaatsvinden van de verboden gedragingen heeft geweten of heeft moeten en
kunnen weten en, hoewel hij de bevoegdheid en/of de positie had om in te grijpen
en aan de gedragingen een eind te maken, heeft nagelaten het (verder) plegen van de

198  MvA, bijl. hand. II, 1975-1976,13 655, nr. 5, p. 2; zie ook hand. 11,1976, p. 4210. Zie hierover o.a.
Torringa, Strafbaarheid van rechtspersonen, a.w., p. 114-115.

199 A-G Remmelink in zijn conclusie bij HR 20 november 1984, NJ 1985, 355.
200  Zie over de Slavenburg-arresten o.a. R.A. Torringa, De rechtspersoon als dader; strafbaar leidinggeven

aan rechtspersonen, Monografieen strafrecht,  deel  2,  le druk, Arnhem  1988,  p.  51  e.v.
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gedragingen te voorkomen.20' De Hoge Raad-Yernietigde de beslissing van het Hof:
alleen dan kan worden aangenomendatiemand feitelijke leiding heeft-gegeven aan

-/verboden-gEdraging, indien hij  van die gedraging op de hoogte was. Daarmee is
de strafrechtelijke aansprakelijkheid die in beginsel enke/ zou berusten op de positie
die de verdachte in het bedrij fheeft ingenomen, de functie die door hem werd vervuld,
afgewezen; de verdachte moet van de strafbare gedragingen op de hoogte zijn geweest.
Op enkele punten bleef daarbij onduidelijkheid bestaan: omvat de voorwaarde dat de
verdachte op de hoogte dient te zijn van de verboden gedraging tevens het voorwaarde-
lijk opzet en moet de verdachte kennis hebben gedragen van de specifieke, in de
telastelegging (of i.c.  in de kennisgeving van verdere vervolging) vermelde verboden
gedraging?  Voor art.  51  Sr is immers vereist dat de telastelegging van een specifiek
strafbaar feit melding maakt: is voor het geven van feitelijke leiding noodzakelijk dat
de verdachte juist van dit feit wetenschap had? In zijn conclusie bij het tweede Slaven:_
burgarrest- HR 16 december 1986, NJ 1987,321 (en 322) m.nt.  'tH - wees Remme-
IifilE-®-hdt gevaar dat bij een bevestigende beantwoording van laatstgenoemde vraag
de nonchalante en onverschillige leidinggevers die hun employls maar laten begaan,
gesauveerd worden. Bovendien zou toepassing van art. 51 Sr weI bijzonderonpraktisch
worden: 'Wie, hoezeer als dominerend functionaris verantwoordelijk te achten voor
de gang van zaken in een bedrij f en hoezeer erkennend in toezicht te kort zijn gescho-
ten, volhoudt, dat hij niettemin niet op de hoogte was van de geYncrimineerde rechts-
persoonsgedraging is moeilijk meer als leidinggever te rubriceren'.
Door de Hoge Raad is de eerste vraag bevestigend, de tweede ontkennend beantwoord.
Yan-feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen kan sprake zijn indien de
-bltref EdE-Ai-ncTidiiatis. - hoewel da-artoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden -
maat1-4£jsn ter.yoorkoming van die gedragingen achterwege Jnat.en bewust.de
aan- grkd#Aa-Aans-aamwardt-dat.cle-wrbaden.gedragingen.zich.zulle8.Yoprdoen. In
dat geval, aldus.de.HogeRaad. wordt de.functionaris,geacht opzettelijkde verboden
4--.1 ..........--
ge*88111£zen t-ehygrderen..De bs,ocuBle.aanvaarding„*an.le.a@ur!]&».liike kans-kan
zich voordoen indien hetg«n -fle >1/43hte bekenft.wAp.Qnltrent.liet_begaan_yan
s«51 re--ff gl j Jel)ank.rechtstrfeks verband hield.me; de..in de-kepniagevin£
van verdere vervolging omschreven verboden  agingen..
-\Aoorfet[elijk leiding geven is derhaTve-aeculpose variant zoals deze door het Hof
was geformuleerd - het van de bewuste gedragingen op de hoogte kunnen en behoren
te zijn, de verwijtbare nalatigheid - niet voldoende; er dient in ieder geval sprake
te zijn van voorwaardelijk opzet bij de leidinggever, van het bewust aanvaarden van

de aanmerkelijke kans dat de verboden gedraging zich zal voordoen. Het feit dat men
in een organisatie een leidinggevende rol vervult creeert op zichzelfgenomen nog geen
aansprakelijkheid voor de door die organisatie gepleegde delicten. In zijn annotatie
is deze opvatting van de Hoge Raad door 't Hart als volgt omschreven: '(...) het gaat
om een persoonlijke en werkelijke wetenschap van de feitelijke leidinggever zelf. (...).

201 Door Swart is er op gewezen dat deze benadering er in feite op neer komt dat een functionaris reeds

aansprakelijk is indien door de rechtspersoon strafbare feiten zijn begaan, welke hij had kunnen
voorkomen: 'Het accent ligt op de algemene zorgplicht, de rechtspersoon zodanig te laten functioneren
dat geen strafbare feiten worden begaan. Vervult men een leidinggevende functie binnen de rechtsper-
soon en is door de rechtspersoon een strafbaar feit begaan, dan zal men in deze benadering behoudens

bijzondere omstandigheden daardoor alleen al beschouwd kunnen worden als degene die feitelijk
leiding gaf aan de verboden gedraging', aldus Swart, AA  1987, p.  172.
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Materieelrechtelijk is dus wetenschap bij het collectief waartoe de verdachte behoort
onvoldoende'.
Anderzijds is het niet noodzakelijk dat de leidinggever wetenschap moet hebben gehad
van alle concrete verboden gedragingen, hetgeen trouwens ook vaak onmogelijk zal
zijn. De constructie van het voorwaardelijk opzet opent de mogelijkheid om uit de
kennis die de leidinggever reeds heeft van gedragingen die in rechtstreeks verband
staan met de telastegelegde gedraging en uit het feit dat hij niet heeft voorkomen dat
de telastegelegde gedraging zich zou voordoen, af te leiden dat hij daarmee bewust
de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat die gedraging zich zou voordoen. De
aanvaarding van de aanmerkelijke kans maakt hem in zijn functie van leidinggever
strafrechtelijk verantwoordelijk voor de begane feiten.
Wannddr sprake is van een dergelijk rechtstreeks verband tussen hetgeen de verdachte
bekend was en de telastegelegde verboden gedraging, is een feitelijke kwestie. Zo zal
bijvoorbeeld van de feitelijke leidinggever binnen een koppelbaas-BV die op de hoogte
is van het feit dat bij de aanneming van een bepaald werk aan de belastingdienst
opzettelijk onjuiste opgaven worden gedaan, gezegd kunnen worden dat hij bewust

de aanmerkelijke kans aanvaardt dat bij de aanneming van een ander werk wederom
aan de belastingdienst onjuiste opgaven worden verstrekt. De leidinggever wordt dan
geacht deze gedraging opzettelijk te hebben bevorderd.

In het voorgaande is de vraag opgeworpen of, indien er sprake is van een-organisa-
tie/rechtspersoon die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft, de door de feitelijke
leidinggever op grond van art. 51 Sr strafbaar gestelde gedragingen tevens strafbare

deelneming in de zin van art. 140 Sr kunnen opleveren.
DWbi--dieord-diopganerliddIEESISIBn art. 140 Sr in zayirre
met elkf overeenstemmen,  dat de feitelijke lei.®!ggever Ilielfemleel  een ber,aalde
functie binnen de orijanisatie/rechtspersoon bgho ll.te YSIY111!en*niet officieel-totdk
organisatie hoeft te behoren. Het is derhalve niet van belang of men geregistreerd staat

in de registers van de Kamer van Koophandel of dat men op de loonlijst voorkomt;
de feitelijke situatie is doorslaggevend.
Voor wat betreft het actief leiding geven aan de verboden gedraging zelf, de actieve
betr6kkenheid hii.hotpl gfn >'.94.9912bs »1d misdrij f,-dieti jiioeT idEvi·aSz in ieder

---0/--1---I-

geval bevestigend te worden beantwoord. Van een actief leiding Reven kan immers
worden gezegd- ardii ftEe-€en Mn-d€61 wordt geleverd in gedraginggn- die strekken
tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogm/v-ande
organisatie. Art. 140 Sr is echter in zoverre ruimer, dat ook het-actief leidingg-even
aan voorbereidende activiteiten' die'(nag)  Iliet  resulteteri  il -een lieii'iiSId  861ict,  tot
strafbaarheid kan leiden.
Ookin die gevallen waarbilde leidinggeya. op.de hoogts was von hdde tuelf
gebeuren doch, hoewel daartoe beyoegd en geholden, heeft O#gglf##1 daariin een
eind te maken, is naar mijn mening sprake van strafbare deelneming. Hoewel de door
de  Hoge Raad gegeven formulering vh--lietgeen onder deeliteining moet worden
verstaan wellicht meer aan een actieve gedraging appelleert - het aandeel hebben in
of ondersteunen van gedragingen  - kan de deelnemingsgedraging ook uit een nalaten
bestaan. Het vervullen van een bepaalde functie kan iemand er toe verplichten er zorg
voor te dragen dat binnen de organisatie waarin hij die functie vervult, niet in strijd
met de wet wordt gehandeld of dat aan een dergelijk handelen een eind wordt
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gemaakt. Zo kan ook de functioneel pleger, hij die over de gedraging kon beschikken
en deze aanvaardde of placht te aanvaarden, als deelnemer worden aangemerkt. In
hoofdstuk 3.4 is als voorbeeld gewezen op overtreding van art. 68 jo. art. 72 AWR
door een organisatie die opzettelijk nalaat aangifte te doen of opzettelijk onjuiste

gegevens verstrekt. Hij die van de organisatie deel uitmaakt en op grond van zijn
functie binnen die organisatie een rechtsplicht heeft tot doen (het er voor zorgdragen
dat aangifte wordt gedaan, het verschaffen van de juiste gegevens), doch die zijn
verplichtingen opzettelijk niet nakomt, is deelnemer in de zin van art.  140 Sr. Strafbare
deelnemer is derhalve ook hij die op de hoogte was van de door de organisatie beoog-
de misdrijven en, hoewel op grond van zijn functie daartoe bevoegd en gehouden,
heeft nagelaten in te grijpen en het plegen van de beoogde misdrijven te voorkomen
of daaraan een einde te maken. De door Mulder genoemde 'functionele verant-

woordelijkheid' staat ook hier centraal. Een dergelijke verantwoordelijkheid bestaat
ten aanzien van personen die gezien hun taak of functie binnen de organisatie een
bijzondere, leidinggevende rol vervullen.
Stel: A is als hoofd van een afdeling werkzaam bij een organisatie/rechtspersoon die
als naaste doel heeft het plegen van misdrijven. Binnen A's afdeling worden echter

geen misdrijven gepleegd (het plegen van misdrijven hoeft immers niet de uitsluitende
bestaansgrond van de organisatie te zijn; in de opvatting van de Hoge Raad hoeft het
zelfs niet om de voornaamste bestaansgrond te gaan). A heeft weI wetenschap van
onregelmatigheden binnen een andere afdeling van de organisatie. In dat geval kan
niet zonder meer worden gezegd dat het enkele feit dat A heeft nagelaten in te grijpen,
niet heeft getracht de misdrijven te voorkomen of daaraan een eind te maken, hem
tot deelnemer bestempelt in de zin van art. 140 Sr. Strafbaarheid van het nalaten dient
te zijn gebaseerd op een rechtsplicht tot doen. Van een dergelijke rechtsplicht is naar
mijn mening in casu geen sprake: A is op grond van zijn functie niet bevoegd in de

gang van zaken binnen de andere afdeling in te grijpen, noch is hij daartoe gehouden.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat hij op grond van zijn eigen leidinggevende activitei-
ten, indien deze activiteiten betrekking hebben op de verwezenlijking van het misdadig
oogmerk van de organisatie, vanzelfsprekend alsnog als deelnemer in de zin van art.
140 Sr kan worden aangemerkt. Zouden binnen A's afdeling misdrijven worden
gepleegd, dan is A, er van uitgaande dat hij van die misdrijven op de hoogte was,
wei bevoegd en gehouden in te grijpen c.q. aan die misdrijven een eind te maken.

Laat hij dit na, dan is hij deelnemer in de zin van art. 140 Sr.

Voor het geven van feitelijke leiding in de zin van art. 51 Sr is niet voldoende dat
aFieidinggever krachtens zijn functie wetenschap had kunnen en behoren te hebben

vs--ds_vfrboden gedraging. In beide Slavenburgarresten is door de Hoge Raad de
voorwaarde geformuleerd dat de leidinggever op de hoogte moet zijn geweest van

-deveib den gedragingen, waarvan tevens sprake kan zijn indien hij bewust de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat die gedragirlen z(ch zullen voordoen. Kennis
van-deverboden gedragingen ofhet daarmeerechtstreeks verband-libildfil-van hetgeen
bgkend was omtrent.hetbegaan van strafbgre feiten is noodzakelijk. Voor deelneming
in de zin van art.  140 Sr is eveneens opzet vereist. De culpose variant - de leidingge-
ver had krachtens zijn functie kunnen en behoren te weten dat de verboden gedragin-
gen zich zouden voordoen - is naar mijn mening niet voldoende. Zou de culpose
variant wel tot strafbare deelneming leiden, dan zou reeds de enkele vervulling van
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een bepaalde functie strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee kunnen brengen:
het feit dat door de organisatie misdrijven worden gel)leegd en het niet-voorkomen
daarvan hoewel men daartoe op grond van de leidinggevende positie bevoegd was,
schept in dat geval reeds aansprakelijkheid. Een dergelijke algemene zorgplicht gaat
mijns inziens te ver, zeker met het oog op het toch al zeer ruime bereik van art. 140
Sr.
Daarbij moet worden bedacht dat dit ruime bereik van art. 140_Srmetzich meebrengt
dat het opzet van de deelnemer geen betrekking hoeft te hebben op..liEbevorilRBil
van bepaalde misdrijven. Van reeds gepleegde strafbare feiten of van strafbare feiten
die daarmee rechtstreeks verband houden, waaNdn oWdroiid van 2 31 Sr del i3iqg-

----'.-'.'---"--      --

gever kennis moet hebben gedragen, hoeft bij art. 140 Sr (nog) geen spra Se-je -zijn.
Deelneming in de zin van art.  140 Sr heeft betrekking Op de verweze,il)'king van het
oogmerk van de organisatieommisdrjjve-n te plbg-en.-De activiteiten van deorganisatie
kunnen zich dan ook in het voorveld van de"_b-600gde- ®sdrliveii jfip€r8ii:

--*.

Leidinggevers kunnen  door  het niet nemen van maatregele_n Ali de emers.warden
aangemerkt indien daarmee opzettelijk een aandeel i, geleverdin (of_opzettsliikzlill_
onddrsteund)  gedragingen die strekken  tot of rechtstree» yerband.119WIQUJUet-de
verwezenlijking van het oogmerk. Evenals bij art. 51 Sr kan het daarbij gaan om een
vorm van voorwaardelijk opzet. In hoofdstuk 3.4 is er op gewezen dat aansluiting kan
worden gezocht bij het Slavenburg Il-criterium. Van strafbare deelnemingkan sprake
zijn  indien de leidinggever, hoewel hij daartoe krachtens zijn rol of fundti8 binnen
de organisatie bevoegd en redelijkerwijs gehouden was, maatregelen ter voorkoming
van tot de verwezenlijking van het oogmerk strekkeri-de-of daarmee recliIstreeks  -
*erband houdende gedragingen achterwege heeft gelaten, en bewust de aanmerkellike
kans heeft aanvaard dat dezegedragin gen zich zullen-yoQrdoon. De leidinggever wordt
dan geacht opzettelijk deze gedragingen te hebben bevorderd. Uit bekendheid.met.
eerdere gedragingen die daarmee in rechtstreeks verband staan, kanhet voorwaardelijk
opzet van de leidinggever wordenafgeleid. Tpe_pass#18 van bet 'Slayenburg-firitcriuml_
op art. 140 Sr creeert de mogelijkheid de centrale personen binnen deorganisatie, zij
die feitelijk verantwoordelijk  zijn  voor de gang van zaken binnen..11ct-ellIstiefl
daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. Voorkomen wordt. dat. iuj d-e-
'persong_achter de scilerme.© degen.en.slie 1:wt binn n.dcorganisatilvoorhetzelze-en
hebben, door het inschakelen van tussenpersonen waardoor mm niet 'eigenhandig'
lioEft-op te treden,  zich aan Stratbaarheid zouden kunnen 631-Uwkke,1.

In het voorgaande is gebleken dat bij door rechtspersonen begane misdrijven art. 140
Sr voor Justitie ruime mogelijkheden biedt. Anderzijds kent art. 140 Sr.echter ook
aanzienlijke be kingen. Niet alleen dienthdommis diven ttgE! - het plegen
van overtredingen valt buiten het bereik van het artikel - dosh-tev-e-n,smnelde·orgeni--
sat'EllsLglgwn.yan.m=z emisdcijxmbeogen. Het slechts eenmaal plegen van een
niTsdrijf, maar ook het incidenteel plegen van meerdere misdrijven maakt een
rechtspersoon nog niet tot een organisatie die zich het plegen van misdrijven tot naaste
dod heeft gesteld. Het plegen van misdrijven dient naar mijn mening een structureel
karakter te hebben en binnen de totale werkzaamheden van de organisatie een
essentiele plaats in te nemen.
In dit kader kan worden gewezen op de zeer illustratieve, door Van de Bunt gemaakte
onderscheidingtussen'organisatiecriminaliteit' oforganisatiemisdaadengeorganiseer-

208



de misdaad. Onder organisatiecriminaliteit dienen naar zijn mening misdrijven te
worden begrepen die individueel of groepsgewijs door leden van een 'gerespecteerde
en bonafide organisatie' worden gepleegd binnen het kader van de uitoefening van
organisatorische taken. Het gaat hierbij derhalve om 'gerespecteerde organisaties met
legitieme strevingen', waarbij 'de gepleegde misdrijven (...) volledig (zijn) ingebed
in overige, bonafide werkwijzen'. Dit 'kenmerk van respectabiliteit' vormt het
fundamenteel onderscheid met de zogenaamde 'georganiseerde misdaad' ofgeorgani-
seerd werkende misdaadondernemingen, waarbij die respectabiliteit slechts dient als
'fa ade om illegaliteit te verhullen'.202
Is van een misdaadorganisatie sprake, dan creeert het collectief aspect van art.  140
Sr de mogelijkheid die organisatie - zelfs wanneer de activiteiten zich nog in het
voorstadium bevinden - als geheel aan te pakken. Zou het eerste lid van art. 140 Sr
echtertevens vantoepassingzijnop'organisatiecriminaliteit', dan zoudiestrafbepaling
haar doel ver voorbij schieten. Zo zouden allerlei instellingen die weliswaar gedurende
enige tijd verscheidene misdrijven hebben gepleegd doch die hun activiteiten hoofdza-

kelijk op legaal gebied ontplooien, onder het bereik van art. 140 Sr vallen. Het toch
al ruime art. 140 Sr krijgt daardoor naar mijn mening een vrijwel oeverloos karakter.

Mede gezien de daarmee gepaard gaande uitbreiding van strafprocessuele bevoegdhe-
den zou toepassing van art. 140 Sr in dergelijke gevallen wel eens contraproductief
kunnen zijn. Door Van de Bunt is gewezen op het 'dilemma van de regulering, c.q.
van de handhaving': de samenleving is zo afhankelijk geworden van de positieve
functies van organisaties, dat dit beperkingen oplegt in de regulering. Zijns inziens
worden de grenzen van de regulering bereikt 'wanneer de primaire taken van de
organisaties door de wijze van handhaving niet meer adequaat zouden kunnen worden
uitgevoerd.  (...)'.203 Een dergelijk gevaar  zou bij uitbreiding  van het bereik  van  art.
140 Sr tot genoemde organisatiecriminaliteit naar mijn mening zeker aanwezig zijn.

Bij 'organisatiecriminaliteit' staat Justitie bovendien niet machteloos. Is er sprake van
een   strafbaar  feit,   dan   kan  via  art.   51    Sr niet alleen de rechtspersoon zelf worden

vervolgd en bestraft, maar ook de opdracht- en feitelijke leidinggever. Via de
constructie van het voorwaardelijk opzet worden met deze aansprakelijkstelling (naast
de in de artt. 47 e.v. Sr opgenomen deelnemingsregeling) voor Justitie ruime mogelijk-
heden gecreeerd.

6.3.5 Afsluitende opmerkingen

Het eeQIL'jfl-Xin.&11»149. Sr richt zich tog al diegenen die aan de organisgtie 'deelne-
r,iej,Gebleken..is.dathet door de.1-0-Re..Ra94 8eformuleerde.deelnemingscriterium
een_zeeIginle.£111(*gQIie,persone-n omvat: eeniede.rdie.als licivan een organisatie op
enigerlei wiize betrokken is geweest bij de verwezenlijking van het misdadig oogmerk,
kan-gogeacht.de yraag.of. hij daaraan al dan niet een wezenli/ke bijdrage heaft gele-
verd.-oP-grond  van  art.   140 Sr worden vervolgd en berecht. En-erzijds heeft  dit  tot
gevolg dat &-Ok de leidinggevende figuren op de achtergrond onder het bereik van de
-bg).919.18vallpn. De regelmatig terugkerende opvatting dat het strafrecht een leemte

202 Van de Bunt, Organisatiecriminaliteit, a.w., p. 6-7.
203 Van de Bunt, Organisatiecriminaliteit, a.w., p. 13 e.v.
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zou vertonen voor wat betreft de strafbaarstelling van de organisatoren, de mensen
achter de schermen, is naar mijn mening dan ook niet juist. Anderzijds heeft deze
ruime formulering het mijns inziens onwenselijke gevolg dat_de stli beairiliet
ageerrberrekking 562Tt-62-di 'centrale figuren .in het onrecht' alsmede op diegenen
di-eo - -dEre#ijz  Ee-nivefenlijke 6ijdrage hebben geleverd in de 00-gmerTverwezeni

Y.kfns-(bilvoorbeeld doorhet plegen van of in dezin van deartt. 47e.9. br deelnemen
aan de beoogde misdrijven), m .-09.k_opieIsgnen-.dje_W#Litechtszger roaEginaal
bjibetrakken·zijngeweest.Gedragingen waarvan men zich kan afvragen wat daarvan

het onrechtsgehalte is, vallen daardoor onder het bereik van de bepaling.
Wel wordt met het criterium duidelijk aangegeven dat voor strafbare deelneming niet
voldoende is het enkele feit dat men tot een samenwerkingsverband behoort. Er zal
een aantoonbare gedraging moeten bestaan, gericht op het verwezenlijken van het
oogmerk. Van een collectieve aansprakelijkheid in die zin dat men verantwoordelijk
is voor hetgeen door of vanuit het samenwerkingsverband wordt gedaan, is dan ook
geen sprake. Men is verantwoordelijk voor de eigen bijdrage die men aan het misdadig
functioneren van de organisatie heeft verleend. Op het verlenen van die bijdrage kan
men worden aangesproken, niet op het enkele feit dat men de doelstelling van de orga-
nisatie onderschrijft.
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Hoofdstuk 7

Materieelrechtelijke voorzieningen in enkele
andere landen

7.1 Inleidende opmerkingen

Het uitgangspunt dat het optreden van meerdere personen in georganiseerd verband
als een grotere bedreiging voor de rechtsorde wordt gezien dan een puur individueel
optreden, heeft er ook in andere landen toe geleid dat in het strafrecht voor dergelijke
gevallen een afzonderlijke voorziening is getroffen. Zo is in Duitsland in § 129 StGB
afzonderlijkstrafbaargesteldhetdeelnemen aaneen'krimineUe Vereinigung', waaron-
der mar moet worden verstaan dan enkel een willekeurig, kortstondig samenwer-
kingsverband tussen meerdere personen.
Art. 265 van de Franse Code Ptnal van 1810, de voorloper van het eerste lid van
art.   140 Sr, stelde strafbaar de 'association de malfaiteurs'. Daarmee  werd  niet
bedoeld een toevallige samenwerking, doch een associatie tussen meerdere personen
van een duurzaam karakter, met een duidelijke inrichting en structuur. Nadien is de
bepaling herhaalde malen gewijzigd. Met name het aan de artt. 266 e.v. CP ten
grondslag liggendeuitgangspuntdatdeverenigingeenbepaaldehierarchischestructuur
diende te bezitten en dat er onderlinge afspraken zouden bestaan aangaande de
verdeling van de buit, werd als te beperkend ervaren. De huidige bepaling wijkt aan-
zienlijk af van haar voorloper: niet alleen het participeren in een associatie is strafbaar
gesteld, maar tevens de overeenkomst tussen meerdere personen om een of meer
delicten te plegen. Van de oorspronkelijke beperking tot georganiseerde samenwer-
kingsverbanden, gericht op het gedurende geruime tijd plegen van strafbare feiten,
is dan ook nauwelijks iets overgebleven.
Evenals het eerste lid van art. 140 Sr is ook art. 322 van het Belgische Wetboek van
Strafrecht ontleend aan art. 265 CP (1810). Strafbaar is gesteld de participatie in een
vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van een aanslag op personen ofeigendom-
men (art. 322 SW). Ook hier wordt met de term 'vereniging' niet gedoeld op een
min of meer toevallige samenwerking tussen meerdere personen, doch op een samen-
werkingsverband met een georganiseerd karakter. In de loop der jaren heeft de
jurisprudentie deze bepaling uitgebreid tot organisaties van een kortstondig karakter
welke slechts  tot doel hebben het plegen  van een enkel delict.
In het navolgende zal op deze bepalingen nader worden ingegaan. Het doel hiervan
is niet gelegen in het verrichten van een onderzoek naar de maatregelen waarmee
of de wijze waarop deze landen trachten op te treden tegen georganiseerde samenwer-
kingsverbanden waardoor of van waaruit delicten worden begaan, noch in het maken
van een vergelijking met 'soortgelijke' (als men daarvan al mag spreken!) of verwante
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regelingen in het buitenland. Beoogd wordt met de verkregen resultaten enige ver-
dieping te krijgen in de problemen die zich bij art.  140 Sr kunnen voordoen. Dit geeft
al direct de beperkingen van een dergelijk onderzoek aan. Omdat art. 140 Sr als
uitgangspunt wordt genomen, zal het onderzoek beperkt blijven tot die aspecten die
voor een beter begrip van deze bepaling van belang kunnen zijn. Het navolgende zal
dan ook zeker niet moeten worden gezien als het schetsen van een beeld van de
mogelijkheden die andere landen in dit kader te bieden hebben. Het onderzoek heeft
uitsluitend tot doel te bezien ofbepaalde problemen die in die landen bij de toepassing
van de bovengenoemde strafbepalingen kunnen rijzen, ook voor de toepassing van
art.  140 Sr herkenbaar zijn en of met de wijze waarop men deze problemen benadert
meer inzicht kan worden gekregen in enkele aspecten van art.  140 Sr. Zo kampt men
bijvoorbeeld ook in Duitsland met het probleem welke vormen van participatie in de
'criminele vereniging' nog wel, en welke niet meer strafbaar dienen te zijn. Juist
gezien het feit dat men ook elders worstelt met vragen die ook ten aanzien van art.
140 Sr herkenbaar zijn, zou een dergelijk onderzoek verhelderend kunnen werken.
Omdat § 129 StGB in een aantal opzichten een opvallende gelijkenis vertoont met
het eerste lid van art. 140 Sr en daardoor enkele herkenbare problemen oproept, zal
op deze bepaling wat uitgebreider worden ingegaan.
Daarnaast zal afzonderlijk aandacht worden besteed aan de Angelsaksische strafbaar-
stelling van de conspiracy, de samenspanning tussen twee of meer personen om een
strafbaar feit te plegen. Het gaat hierbij weliswaar niet om een afzonderlijke voor-

ziening voor deelname aan een georganiseerd samenwerkingsverband, doch wel is
als uitgangspunt genomen dat er een vergrote kans bestaat dat delicten worden ge-
pleegd indien er sprake is van een samenwerkingsverband tussen meerdere personen.
De conspiracy blijkt zich in zowel Engeland als in de Verenigde Staten tot een belang-
rijk instrument te hebben ontwikkeld in de bestrijding van misdaadorganisaties.
Evenals art.  140 Sr schept deze rechtsfiguur mogelijkheden het plegen van strafbare
feiten te voorkomen en ook diegenen onder het bereik van de strafwet te brengen die
niet zel f een concreet, door de organisatie beoogd delict hebben gepleegd of daaraan
hebben deelgenomen. Met name in uitleveringszaken kan de conspiracy een belangrij-
ke rol spelen. Het is dan van groot belang dat men zich realiseert dat conspiracy en
de strafbepaling in het eerste lid van art. 140 Sr elkaar niet uitsluiten.

7.2 Duitsland

De strafbaarstelling van deelneming aan een kriminelle Vereinigung is opgenomen
in § 129 StGB. Voor zover hier van belang luidt deze bepaling als volgt:
'Wer eine Vereinigung grundet, deren Zwecke oder deren Tatigkeit darauf gerichtet
sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied
beteiligt, far sie wirbt oder sie unterstutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis m funf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft'.
In 1976 is in §1293 StGB een afzonderlijke strafbaarstelling van deelneming aan een
terroristische organisatie ingevoerd.' Deze strafbepaling wordt gezien als een specialis

1 Zie voor een bespreking van de ontstaansgeschiedenis van deze bepalingen: M. Filrst, Grundiagen
und Grenzen der §§ 129, 129a StGB, Frankfurt am Main 1989, p. 16 e.v.
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ten opzichte van § 129 StGB. Onder een terroristische organisatie wordt verstaan een

vereniging van personen waarvan doel of werkzaamheid gericht is op bepaalde in
de wet genoemde strafbare feiten, zoals moord, doodslag, bepaalde delicten tegen
de persoonlijke vrijheid en enkele gemeengevaarlijke delicten.2 Voor wat betreft het
grunden en het als Mitglied beteiligen ligt de strafbedreiging aanmerkelijk hoger dan
in § 129 StGB het geval is: er kan een gevangenisstraf van maximaal tien jaar worden
opgelegd.

De Duitse rechtsliteratuur is verdeeld over de beantwoording van de vraag waarin
het met de §§ 129 en 129a StGB beschermde rechtsgoed moet worden gezocht.
Enerzijds treft men de opvatting aan dat centraal staat de bescherming van de
'affentliche Ordnung', de 'Offentliche Frieden' of de 'innere Offentliche Sicherheit'.
Het bestaan van een 'kriminelle (terroristische) Vereinigung' levert op zichzelf
genomen reeds een gevaar op voor de openbare orde.3 Anderzijds wordt verdedigd

dat het bij de § 129 en 129a StGB gaat om de bescherming van concrete, in de
strafwet aangeduide rechtsgoederen. Een 'kriminelle Vereinigung' heeft een eigen
dynamiek, gericht op het plegen van delicten, waardoor het gevaar dat de voorgeno-
men delicten ook daadwerkelijk worden gepleegd zeer groot is: het eigen verant-
woordelijkheidsgevoel vervaagt, de leden verplichtenelkaar overen weerde gemaakte
afspraken na te komen, de organisatie dient als dekmantel, er bestaat een ledenpoten-
tieel waaruit als het ware een keuze kan worden gemaakt, enz: 'Diesem spezifischen

Gefahrdungspotential hattendie § 129, 129a entgegenzuwirken; bereits die Grundung
und Fortftihrung derartiger Vereinigungen sollte unterbunden werden, bevor Rechtsgu-
ter konkret verletzt wOrden', aldus Furst.5 De bepalingen hebben in deze opvatting
een preventieve functie. Het gaat daarbij slechts om een 'Vorverlagerung des Straf-
rechtsschutzes': het voorkomen dat de voorgenomen delicten ook daadwerkelijk ge-
pleegd zullen worden.6

2    Het eerste lid van § 129a StGB luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
'Wer eine Vereinigung grundet, deren Zwecke oder deren Tatigkeit darauf gerichtet sind,
1. Mord, Totschlag oder Volkermord (...),
2. Straftaten gegen die personliche Freiheit in den Fallen des § 2393 oder des § 239b oder
3.   Straftaten nach § 305a oder gemeingefithrliche Straftaten in den Fallen der §§ (.) zu begehen,

oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft'.

3      Zie voor deze opvatting o.a.: Jescheck, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, a.w., §  129, Rn.  1;
Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 1; K. Lackner, Strafgesetzbuch mit
Erlauterungen, 19. Auflage, Monchen  1991,  §  129,  Rn.  1; E. Dreher en H. TrOndle, Strafgesetzbuch
und Nebengesetze, Kurz Kommentare, Band 10,46. Auflage, Munchen 1993, § 129, Rn. lb; G. Arzt
en U. Weber, Strafrecht, Besonderer Teil, Bielefeld 1977, p. 19.

4    Vgl. Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 3.
5    Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 129a StGB, a.w., p. 59 e.v.
6 Vandaar wordt deze theorie wel de 'Vorverlagerungstheorie' genoemd. Zie: Rudolphi, Systematischer

Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 1, en van dezelfde schrijver: Notwendigkeit und
Grenzen einer Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes im Kampf gegen den Terrorismus, ZRP  1979,
p. 214 e.v. Het door § 129 StGB beschermde rechtsgoed is niet de bescherming van de *ntliche
Ordnung of de innere Ofentliche Sicherheit, aangezien de strafbepaling ook het oprichten van een
misdaadorganisatie strafbaar stelt, welke in het geheim kan plaatsvinden en waarbij het nog in het
geheel niet tot het plegen van strafbare feiten gekomen hoeft te zijn. Van een verstoring van de
openbare orde is dan naar zijn mening nog geen sprake. Zijns inziens dient §  129 StGB dan ook gezien
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Voor toepassing van § 129 StGB is vereist dat het samenwerkingsverband een
georganiseerd karakter heeft. Een incidentele, min of meer toevallige samenwerking
tussen personen om een bepaald doel te bereiken, is niet voldoende: Dit blijkt duide-

lijk uit de interpretatie die aan het begrip Vereinigung in rechtspraak en rechtsli-
teratuur gegeven wordt. De vereniging wordt aangeduid als een 'auf eine gewisse
Dauer berechnete organisatorische Zusammenschluss einer Mehrzahl von Personen

(...), die bei Unterordnung des Willens des einzelnen unterden Willen der Gesamtheit

gemeinsame Zwecke verfolgen und unter sich derart in Beziehung stehen, dass sie
sich untereinander als einheitlicher Verband fuhlen'.8 Het gaat derhalve om een voor
enige tijd in organisatorisch verband aaneensluiten van meerdere personen (dit kunnen
ook rechtspersonen zijnD ter bereiking van een bepaald, gemeenschappelijk doel,

waarbij de wil van het individu ondergeschikt is aan de wil van de gemeenschap.
10

De vereniging moet daartoe voor enige duur zijn aangegaan. Een zekere bestendigheid
in de groep deelnemende personen is noodzakelijk, doch niet uitgesloten is dat er wel
enige wisseling in het 'ledenbestand' kan plaatsvinden. Zou er sprake zijn van een
voortdurend wisselende groep personen, dan zal zich in het algemeen geen bestendig
samenwerkingsverband in de zin van § 129 StGB kunnen ontwikkelen. Voorts dient
het samenwerkingsverband een zekere organisatiegraad te bezittenit, zoals bijvoor-
beeld kan blijken uit de coordinatie van werkzaamheden en het bestaan van bepaalde
beslissingsstructuren, en zullen voor alle leden geldende gemeenschappelijke regels
moeten bestaan waaraan zij zich dienen te onderwerpen. Met name is daarbij van

belang dat, evenals bij art. 140 Sr het geval is, deze regels niet op grond van een
hierarchische verhouding aan de leden opgelegd hoeven te worden, maar zich geheel
langs democratische weg kunnen ontwikkelen.12 Omdat een hierarchische structuur
voor een Vereinigung niet noodzakelijk is, wijkt ook § 129 StGB in dit opzicht af
van de veelal aan het verschijnsel van 'georganiseerde criminaliteit' gestelde voor-
waarde dat er sprake moet zijn van een hitrarchisch gestructureerd samenwerkings-
verband van meerdere personen. 13

te worden als een 'generelle Vorverlagerung des Strafschutzes in das Vorbereitungsstadium'. Aldus
ook H. Ostendorf, Verteidigung am Scheideweg, JZ 1979, p. 252-253 (de strafbaaritelling vindt uitein-
delijk haar grond in de bijzonder gevaarlijke wijze waarop criminele en terroristische organisaties de

doorde strafwctbeschermde rechtsgoederenaantasten), R. Langer-Stein, Legitimation und Interpretati-
on  der strafrechtlichen Verbote krimineller und terroristischer Vereinigungen  (§§129,   129a StGB),
Rechtswissenschaftliche Forschung und Enticklung,  Band 127, Munchen  1987,  p.  24  e.v.;   Forst,
Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 129a StGB, a.w, p. 59 ev.

7    Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 4.
8   BGH, NJW 1983, 1686; zie ook: BGH NJW 1975, p. 985; BGH, NJW 1983, 1334; Schonke/-

Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch,  a.w.,  §  129,  Rn. 4, Jescheck,  Strafgesctzbuch,  Lcipziger Kom-
mentar, a.w. ,  §  129,  Rn, 3, Forst, Grundlagen und Grenzen der §§  129,  129a StGB, a w. ,  p  70

9 Jcscheck, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, a.w., § 129, Rn. 4.
10 Het tussen een groep krakers bestaan van een organisatorisch verband werd ontkend in BGH, NJW

1983, 1686, omdat van een ondergeschiktheid ami cen gcmeenschappelijke wil niet was gebleken.
11   BGH, NJW 1983, 1334.
12 Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w ,  §  129, Rn. 4; BGH, NJW  1975, 985; BGH, NJW

1983, 1686.
13   Vgl. I.W.D.M. van de Reyt, Landesberichte, Niederlande, in: Gropp, Besondere Ermittlungsmass-

nahmen zur Bekampfung der Organisierten Kriminalitat, a.w., p. 490.
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Aan de 'Vereinigung' in de §§ 129 en 129a StGB blijken dus soortgelijke eisen te
worden gesteld als aan de organisatie in de zin van art.  140 Sr. 14 De aan het bestaan
van een Vereinigung gestelde voorwaarden maken duidelijk dat het ook hier niet om
een min of meer incidenteel samenwerkingsverband van personen gaatis, doch om
een duurzaam, gestructureerd samenwerkingsverband, een georganiseerde eenheid
met een gemeenschappelijk doel waaraan de wil van de afzonderlijke leden onder-
geschikt is.

Het doel of de werkzaamheid (Zwecke oder Tatigkeit) van de vereniging dient gericht
te zijn op het begaan van Stra»ten; bij § 1293 StGB is dit beperkt tot enkele met
name genoemde delicten). Daarvan is sprake indien de organisatie 'nach dem Willen
der   fur   ihre Willensbildung massgeblichen Personen  (...), die keine fOrmliche
Organstellung zu haben brauchen (...),  das Ziel verfolgt, strafbare Handlungen zu
begehen und wenn sie deshalb auch ihrer inneren Struktur nach Zweckrational darauf-
hin angelegt sind'.16 Het doel  is wat de vereniging nastreeft, de opgave die zij  zich
- uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend - stelt. Omdat een vereniging in de zin van
§ 129 StGB vanzelfsprekend haar doel lang niet altijd naar buiten kenbaar zal maken,
is in de bepaling naast het doel ook de Tatigkeit genoemd: de wijze waarop en de
middelen waarmee de vereniging tracht haar doel te bereiken. Dat het doel of de
werkzaamheid van de vereniging is gericht op het plegen van strafbare feiten kan
reeds vanaf de oprichting van de vereniging het geval zijn, maar ook is mogelijk dat
de vereniging eendergelijk doel of een dergelijke werkzaamheid eerst later ontwikkelt
(het zgn. Um»lktionieren).
Evenals bij art. 140 Sr hoeft ook hier van een voorbereidingshandeling tot het plegen
van concrete delicten nog geen sprake te zijn.17 Er hoeft slechts komen vast te staan
dAt delicten gepleegd zullen gaan worden. Volgens Furst is een louter abstracte
criminele doelstelling echter niet voldoende: 'Eine Gruppierung mit nur allgemeiner,
potentiell krimineller Zielsetzung (...) entfaltet erst dann die aufdie konkrete Gerhr-
dung von Rechtsgutern gerichtete Eigendynamik, wenn erste Ans tze und Handlungen
zur praktischen Umsetzung ihrer Ziele erkennbar sind:m Eerst dan kan blijken dat
het de leden 'menens' is. Ook bij art. 140 Sr gaat het, gezien het relel, concreet
gevaar dat van de organisatie moet uitgaan, om het naaste doel van de organisatie,
niet om haar idetel einddoel.

14 Inhet tweede lid van §  129 StGB worden van toepassing van het eerste lid uitgesloten politieke partijen
die door het Bundesverfassungsgericht (nog) niet ve,jassungwidrig zon verklaard. In het eerste lid
van art. 140 Sr worden dergelijke partijen niet uitgesloten. Een politieke partij waarvan de feitelijke
doelstelling is gelegen in het plegen van misdrijven, hoeft niet cerst te worden verbodenverklaard
alvorens tot vervolging op grond van het eerste lid kan worden overgegaan.

15  Vgl. BGH NJW 1983, 1686.
16 Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 7.
17  'Es ist (...) nicht zu verlangen, dass die Vorbereitungen der Vereinigung bereits bis zur Planung

einzelner, konkreter Straftaten gediehen sind; die spezifische Eigendynamik eines kriminellen
Zusammenschlusses existiert bereits ab der Phase der Straftatenvorbereitung, in der die prinzipielle
Bereitschaft zu strafbaren Handlungen in ersten Realisierungsmassnahmen manifestiert wird', aldus

Furst, Grundlagen und Grenzen der § 129, 1293 StGB, a.w., p. 79.
18  Forst, Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 1298 StGB, a.w., p. 78-79.
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In de rechtsliteratuur wordt algemeen aangenomen dat het eerste lid van § 129 StGB
niet van toepassing is indien het plegen van delicten voor de vereniging slechts van
ondergeschikte betekenis is, indien het in het totaal der werkzaamheden slechts een
incidentele of bijkomstige gebeurtenis vormt. '9 Anderzijds hoeft het plegen  van
delicten ook niet het hoofd- of einddoel van de vereniging te zijn. Het einddoel kan
zelfs geheel legaal zijn.20 Op de vraag of het plegen van delicten binnen het totaal
der werkzaamheden vaneen organisatiede voornaamste plaats moeten innemen, wordt
in de literatuur geen duidelijk antwoord gegeven. Wel is men veelal van mening dat
het plegen van delicten een belangrijke plaats in het totale gebeuren dient in te nemen:
'Immer aber mOssen sie (die kriminelle Aktionen; MdVL) die Zielsetzung und die
innere Struktur der Vereinigung jedenfalls mitpragen', aldus I.enckner. 21

Onduidelijkheid bestaat eveneens over de vraag of toepassing van § 129 StGB
uitgesloten dient te worden ten aanzien van een op het plegen van meerdere delicten
gericht 66nmalig gebeuren. Zo werd in de rechtspraak het bestaan van een kriminelle
Vereinigung aangenomen bij een krakersgroepering die, om het bezit van het
kraakpand te verdedigen, strafbare feiten 'von erheblichem Gewicht' had gepland
en voorbereid, teneinde zich met geweld te verdedigen tegen het verwachte ingrijpen
door de politie.22 Volgens Furst gmt van een vereniging waarvan het doel slechts
is gericht op het in het kader van een enkel gebeuren plegen van delicten, niet een
duurzame gevaarzetting uit, hetgeen voor § 129 StGB noodzakelijk is.23 Ook volgens
Rudolphi is een enkele onderneming niet voldoende. Het plannen van slechts an
actie, ook al gaat dit gepaard met het plegen van meerdere delicten, dient zijns inziens
buiten het bereik van § 129 StGB te blijven. Een organisatie kan in een dergelijk
geval immers nog niet een op het plegen van delicten gerichte eigen dynamiek
ontwikkeld hebben. Naar zijn mening zal er in ieder geval sprake moeten zijn van

19   Zie het tweede lid van § 129 StGB: 'Absatz I ist nicht anzuwenden, (...) wenn die Begehung von
Straftaten nur ein Zweck oder eine Tatigkeit von untergeordneter Bedeutung ist (...)'.  Het bestanddeel
'von untergeordneterBedeutung' kanoverigens ook betekenendathetplegen van bagateldelicten buiten
het bereik van § 129 StGB valt; Langer-Stein, Legitimation und Interpretation der strafrechtlichen
Verbote krimineller und terroristischer Vereinigungen,  a.w.,   p.  27.

20 Jescheck, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, a.w., § 129, Rn. 7; Schonke/SchrOder/Lenckner,
Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 7, Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w,
§ 129, Rn. 11.

21 Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 7, Zie ook: Forst Grundlagen und
Grenzen der §§  129,  129a StGB, a.w., p. 94: '§  129 hat die Aufgabe, die spezifischen Gefahren zu
bek:Impfen, die in planmassigen Organisieren strafl,arer Handlungen liegt, Vereinigungen auszuschalten,
die aufgrund ihrerzweckrational aufdie Begehungvon Straftaten gerichteten Strukturen eine besondere
Gefahr for den Rechtsguterbestand der Allgemeinheit bedeuten. Folglich sollten Vereinigungen, fOr
die kriminelle Handlungen nur ein beilaufiges, peripheres Mittel zur Vcrwirklichung ihrer Ziele sind,
ebenso eindeutig aus dem Tatbestand ausgeschieden werden wic Gruppierungen, die sich im Bereich
der Bagatellkriminalit:it bewegen  und von daher nicht dem Strafgrund  des  § 129 cntsprechen'.

22    BGH NJW 1975, 985. Zie ook Lackner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 3: Voraussetzung ist, dass
die Vereinigung zur Zeit der Tat nach dem Willen der filhrenden Funktionare (...) die Begehung einer
Mehrheit von Stra#aten - sei es auch nur von gleichartigen Taten im Rahmen einer geplanten zusam-
menhangenden Aktionseinheit (...) anstrebt oder dass ihre Tatigkeit in der Begehung solcher Taten
besteht'.

23   Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 1293 StGB, a.w., p. 82.
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een groter aantal van elkaar onafhankelijke gebeurtenissen.24 Vanuit dit standpunt
bezien zou ook dan van een kriminelle Vereinigung geen sprake kunnen zijn indien
een dergelijke groepering enige tijd v66r de ontruiming met de verdediging van het
pand verband houdende strafbare feitenpleegt, zoals inde Marienburchtzaak het geval
was. In dat geval is immers sprake van 66n enkele actie. Aan de voorwaarden van
§ 129 StGB zou in deze opvatting eerst dan voldaan zijn indien 'die Personengruppe
sich zusammengeschlossen hat, um "mehrere Hausbesetzungen" in der geschilderte
Form (...) durchzufuhren'.25

Uit het voorgaande blijkt dat voor wat betreft de uitleg van de bestanddelen 'Vereini-
gung' en 'Zweck oder Tiitigkeit' en de problemen welke daarbij rijzen, tussen het
eerste lid van art. 140 Sr en § 129 StGB een opvallende verwantschap bestaat. Beide
bepalingen hebben betrekking op georganiseerde samenwerkingsverbanden die zich
het plegen van delicten - gelijksoortige of ongelijksoortige - tot doel stellen en
waarbij de strafbaarstelling zich uitstrekt tot ver in de voorbereidingsfase, tot de fase
waarbij van een daadwerkelijk plegen van strafbare feiten nog geen sprake hoeft te
zijn.
Voor wat betreft de strafbaar gestelde gedragingen bestaan tussen art. 140 Sr en §
129 StGB echter aanzienlijke verschillen. In § 129 StGB worden de navolgende
gedragingen met straf bedreigd: het grunden van de vereniging, het als Mitglied
beteiligen, het werben voor of de Unterstutzung van de vereniging. Hoewel in de
Duitse rechtsliteratuur op lang niet alle punten overeenstemming bestaat over de
interpretatie van deze bestanddelen 6 en bovendien de betreffende gedragingen niet
steeds duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn en in elkaar kunnen overvloeien,
zal in het navolgende worden getracht in grote lijnen de inhoudelijke betekenis van
deze gedragingen te schetsen.

Onder het als Mitglied beteiligen wordt in het algemeen verstaan het zich als lid bij
de vereniging aansluiten en het verrichten van enige gedraging ter bevordering van
het criminele doel van de vereniging. Door het 'lid worden' van de vereniging maakt
de deelnemer zijn eigen wil ondergeschikt aan die van het collectief. Evenals bij
deelneming in de zin van art.  140 Sr wordt ook hier het enkete lidmaatschap van de
vereniging, het enkel tot die vereniging behoren, in het algemeen niet voldoende
geacht: er zal in ieder geval enige activiteit ten behoeve van die vereniging verricht
moeten worden.27 Ook in dit opzicht blijkt men belang te hechten aan duidelijk
kenbare gedragingen waaruit blijkt dat het 'menens' is. Puur passief lidmaatschap,
zelfs al zou dit bijvoorbeeld gepaard gaan met de betaling van lidmaatschapsgelden,

24 Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, § 129, Rn. 10 en van dezelfde auteur:
Notwendigkeit und Grenzen einer Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes im Kampf gegen den
Terrorismus, ZRP 1979, p. 214 e.v. Zie ook Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., §
129, Rn. 7a: dergelijke verenigingen zijn onvoldoende gevaarzettend om onder het bereik van §  129
StGB te vallen.

25 Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 10.
26   Zie voor een uitgebreide bespreking van de verschillende opvattingen met name Forst, Grundlagen

und Grenzen der §§ 129, 1293 StGB, a.w., p 94 e.v.
27 Jescheck, Strafgesetzbuch, Lcipziger Kommentar, a.w.,  §  129, Rn. 16; Lackner, Strafgesetzbuch, a.w.,

§ 129, Rn. 5.
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levert op zichzelf genomen nog geen Mitgliedschaft op.28 Het zou daarbij veeleer
slechts kunnen gaan om een- straffeloze - poging tot Teilnahme. Of men al dan
niet for:meel lid is van de vereniging (men komt bijvoorbeeld voor op de ledenlijst)
is niet van belang; ook hier is de feitelijke situatie doorslaggevend. Men dient zich
voor een langere tijdsduur bij de vereniging aan te sluiten alvorens van een Mitglied-
schaft sprake kan zijn. Noodzakelijk is een 'auf die Dauer gerichtete, wenn auch
vorerst einmalige Teilnahme am Verbandsleben (...)'.29  Ook in zoverre  is er over-
eenstemming met de in het voorgaande hoofdstuk gegeven uitleg van 'behoren tot'
een samenwerkingsverband.
Volgens de heersende opvatting hoeft de Beteiligung niet te bestaan uit het zelf plegen
van of deelnemen aan de door de vereniging beoogde delicten, noch hoeft men
wetenschap te hebben van de specifieke, door de organisatie te plegen delicten.30
Uit de in de literatuur gegeven voorbeelden blijkt dat het overigens om een zeer uitge-
breide categorie van gedragingen kan gaan, waaronder ook het door leden van de
organisatie werven voor en ondersteunen van die organisatie ter bevordering van het
misdadig doel kan worden begrepen. Zo stelde Lenckner: 'Ausreichend ist (...) die
Erledigung allgemeiner (z.B. logistischer) Aufgaben ohne Kenntnis der im einzelnen
geplanten Taten, die "Offentlichkeitsarbeit" (Rechtfertigungsschriften, "Strategie-
papiere" usw.;  (...)) oder sonstiges Werben fitr die Vereinigung (...)'.31  Zo zou ook
het in hoofdstuk 6 gegeven voorbeeld van het te woord staan van de pers, waarbij
tekst en uitleg wordt gegeven over een bepaalde actie, onder het bereik van § 129
StGB kunnen vallen. In de rechtsliteratuur werd zelfs niet uitgesloten dat het
deelnemen aan een hongerstaking door de zich in hechtenis bevindende RAF-leden,
indien dit tot doel zou hebben het in stand houden van het onderling organisatorisch
samenwerkingsverband, als zodanig aangemerkt zou kunnen worden!32 In zoverre
lijkt het 'als Mitglied beteiligen' een ruimere betekenis te hebben dan 'deelneming'
in de zin van art. 140 Sr.
Om het ruime bereik van de §§ 129 en 129a StGB in te dammen is door Rudolphi
een aanmerkelijk restrictievere interpretatie bepleit: 'Erforderlich  ist  (...)  fOr  die
Mitgliedschaft stets auch die verbindliche Zusage, sich an den von der Vereinigung
geplanten Straftaten selbst in strafbarer Weise, d.h. als Tiiter oder Teilnehmer, zu
beteiligen'.33 Zijns inziens is voor 'deelneming' derhalve vereist dat de deelnemer
de beoogde delicten zal plegen of daaraan deel zal nemen. Ten aanzien van art.  140
Sr werd door Rutgers een soortgelijke beperking van de deelnemingsgedraging
voorgestaan. Om problemen te voorkomen bij de beantwoording van de vraag of
'activiteiten die op zichzelf beschouwd niets onrechtmatigs hebben' strafbare deelne-

28   G. Werle, Die Konkurrenz bei Dauerdelikte, Fortsetzungstat und zeittich gestreckter Gesetzesverletzung
Strafrechtliche Abhandlungen. Neue Folge, Band42, Berlin 1981, p. 162; Schonke/Schroder/Lenckner,
Strafgesetzbuch,  a.w.,  §  129,  Rn.  13; Forst, Grundlagen und Grenzen der §§  129,1293 StGB, a.w.,
p. 98-99. Anders: Dreher/Trondle, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 45

29 Furst, Grundlagen und Grenzen der §§  129,1293 SIGB,  a w.,  p.  100.
30 Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 13. Zie ook; Lackner, Strafgesetzbuch,

a.w., § 129, Rn. 5; Jescheck, Strafgesetzbuch, Lzipziger Kommentar, a.w, § 129, Rn. 16
31 Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 13  Zie ook H. Ostendorf, Entwicklun-

gen in der Rechtsprechung zur "Bildung krimineller bzw. terroristischer Vereinigungen", §§  129,1293

StGB, JA 1980, p. 502.
32 Vgl. Lackner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 5.
33 Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 16.
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ming kunnen opleveren zou naar haar mening eerst dan sprake kunnen zijn van
strafbare deelneming, 'indien de betrokkene hetzij als pleger, dan wel als deelnemer
in   de   zin   van   de  artt.   47   en  48   Sr  een   rol is toebedacht   bij de uitvoering  van  de
beoogde misdrijven'.34 In hoofdstuk 8 zal op deze opvatting nader worden ingegaan.

Het oprichten (grunden) van de criminele vereniging is in § 129 StGB afzonderlijk
strafbaar gesteld. Noodzakelijk daarvoor is 'das Bewirken eines Zusammenschlusses
von mehreren Personen mit dem verbindlich festgelegten Ziel, Straftaten zu begehen
      ),35 De Oprichter hoeft na de oprichting overigens niet zelf als lid aan de vereni-
ging deel te nemen.
Van een dergelijke zelfstandige strafbaarstelling van de oprichtingshandeling is naar
mijn mening bij art. 140 Sr geen sprake.36 Daarin staat immers centraal de deelne-

ming aan een organisatie. Er dient derhalve al een georganiseerd samenwerkingsver-
band te bestaan, waaraan kan worden deelgenomen. Dit komt mijns inziens ook tot
uitdrukking inhet doorde Hoge Raad geformuleerdedeelnemingscriterium: mendient
tot het samenwerkingsverband te behoren. Bij een oprichtingshandeling is hiervan
nog geen sprake; eerst d66r deze handeling ontstaat een dergelijk samenwerkingsver-
band. Er van uitgaande dat de oprichtingshandeling in het derde lid van art. 140 Sr
als een strafverzwarende omsmndigheid moet worden gezien, zal voor strafbaarheid
van de oprichter dan ook noodzakelijk zijn dat hij na de oprichtingshandeling op de
in het eerste lid voorziene wijze aan de organisatie deelneemt, bij de verwezenlijking
van het misdadig oogmerk van de organisatie betrokken is. De strafbare gedraging
bestaat immers uit het in stand houden van een reeds bestaande organisatie en het
stimuleren van die organisatie in haar misdadige werkzaamheden, niet uit het creeren
daarvan.  Wel kan ten aanzien van de oprichter een zwaardere straf worden opgelegd
dan ten aanzien van de overige deelnemers (met uitzondering van de bestuurders)
het geval is.

Men kan zich afvragen of- evenals in § 129 StGB is geschied - de strafbaarstelling
in art. 140 Sr uitgebreid zou moeten worden tot de oprichtingshandeling. Hoewel
in de praktijk in verreweg de meeste gevallen waarin het eerste lid van art. 140 Sr
van toepassing is, van een duidelijk aanwijsbare oprichtingshandeling geen sprake
zal zijn ('misdaadsyndicaten', organisaties die zich bezig houden met de handel in
verdovende middelen, wapenhandel, overvallen enz. plegen immers niet met een
bepaalde oprichtingshandeling te ontstaan),   is   een  door een oprichtingshandeling
ontstane misdaadorganisatie ook niet geheel ondenkbaar. Zo kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de oprichting van een 'fraude-BV' door een groep personen, welke groep
eerst na die oprichting een gestructureerd karakter krijgt, of aan een aanvankelijk

34 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 161-162.
35 Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w.,  §  129,  Rn.  14. Zie ook Schonke/-

Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 12.
36 Dit staat overigens los van de vraag of het delict van art. 140 Sr kan worden uitgelokt Omdat

deelnemingaan art. 140 Srmogelijkis, kannaarmijn mening ook uitlokking van dit misdrijfstrafbaar
zijn. Het gaat daarbij om het door een der in art. 47 Sr genoemde middelen een ander opzettelijk
uitlokken tot het deelnemen aan een organisatie in de zin van art  140 Sr. In het navolgende staat echter
de oprichtingshandeling an sich centraal: is het oprichten van een organisatie een gedraging die als
een afzonderlijk strafbaar feit moet worden aangemerkt?
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tamelijk los en incidenteel opererende groep personen die onderling dezelfde ideologie
delen (bijvoorbeeld onvrede met een bepaalde maatschappelijk situatie), en die
vervolgens besluiten een vereniging op te richten, waarin deze ideologie als algemene
doelstelling wordt aanvaard. Er wordt een vergadering belegd waarin wordt nagegaan
of door de toekomstige vereniging een gemeenschappelijke doelstelling kan worden
nagestreefd, of onderlinge afspraken gemaakt kunnen worden ten aanzien van voor
iedergeldende regels, ofer voldoendegeldelijke middelen voorhetgemeenschappelijk
streven bijeengebracht kunnen worden, enz. Vervolgens wordt inderdaad besloten
een vereniging in het leven te roepen, een afzonderlijke eenheid met een gemeen-

schappelijk doel en met gemeenschappelijke regels, welke vereniging het einddoel
hoofdzakelijk zal nastreven door het plegen van misdrijven als vernieling, brandstich-
ting, ontvoering enz.
Uitgangspunt bij een afzonderlijke strafbaarstelling van de oprichtingshandeling, van
het bewerken dat er een georganiseerd samenwerkingverband ontstaat, zou zijn dat
een organisatie die zich het plegen van misdrijven tot naaste doel heeft gesteld, een

organisatie waarvan de feitelijke werkzaamheden gericht zijn op het plegen van min
of meer ernstige strafbare feiten, een zo ernstige bedreiging vormt voorde rechtsorde,
dat reeds het enkel creeren van een dergelijke organisatie strafbaar gesteld zou moeten
worden.
Naar mijn mening moet een zo vergaande uitbreiding van de strafbaarstelling van
art. 140 Sr worden afgewezen. Een dergelijke strafbaarstelling zou zich uitstrekken
tot de nog aan art. 140 Sr voorafgaande voorbereidingsfase: het strafbaarstellen van
het gevaar dat er een misdaadorganisatie zal ontstaan. Het gaat hier immers om een
gedraging waarbij van een organisatie, laat staan van enige, op het plegen van
misdrijven gerichte activiteit van die organisatie, nog geen sprake is. Waar art. 140
Sr reeds gedragingen strafbaar stelt die gelegen kunnen zijn tot ver in het voorberei-
dingsstadium van de te plegen delicten - de organisatie hoeft nog niet tot het plegen
van delicten te zijn overgegaan - dient strafbaarstelling van de daar nog aan
voorafgaandeoprichtingsfasetewordenafgewezen. Strafbaarstellingvandeoprichting
zou reeds de in de oprichtingshandeling tot uiting komende onderlinge overeen-

stemming strafbaar stellen, zonder dat er verder maar iets hoeft plaats te vinden
waaruit blijkt dat de organisatie daadwerkelijk het plegen van misdrijven zal na-
streven. Is er eenmaal van een organisatie sprake, dan kan voor het feit dat reeds

het oogmerk om misdrijven te plegen voldoende is voor strafbaarheid, de rechtvaardi-
ging worden gezocht in de op het plegen van misdrijven gerichte eigen dynamiek van
de organisatie, de vergrote kans dat de beoogde misdrijven ook daadwerkelijk
gepleegd zullen worden, waardoor van de organisatie een reele bedreiging van de
rechtsorde uitgaat. Bij de oprichting is evenwel van een dergelijke eigen dynamiek,
gericht op het plegen van misdrijven, en derhalve van een reele, concrete bedreiging
nog geen sprake. Daarbij is het trouwens nog maar de vraag 6f de organisatie wel
het voor art. 140 Sr vereiste misdadige oogmerk zal gaan ontwikkelen. Men kan wel
een organisatie oprichten met een dergelijke doelstelling, doch daarmee staat nog niet
vast dat die organisatie ook feitelijk het plegen van misdrijven zal nastreven, dat die
organisatie daadwerkelijk een rellel gevaar voor de rechtsorde zal gaan vormen. Het
kan immers ook bij een ideele doelstelling blijven. In hoofdstuk 3.3.1 is reeds gewe-
zen op de aan het eind van de vorige eeuw ingestelde vervolging tegen enkele be-
stuursleden van de SDB. De Hoge Raad wees toepassing van het eerste lid van art.
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140 Sr af, omdat niet gezegd kon worden dat de vereniging het plegen van misdrijven
tot naaste doel had. Het door de vereniging gestelde doel was te 'abstract' om van
een reele dreiging te kunnen spreken. Alvorens van een concrete bedreiging sprake

is,  zal  naar mijn  mening  uit  enige activiteit  van de  organisatie moeten blijken dat die
organisatie het plegen van misdrijven nastreeft, dit tot haar naaste doel heeft. Het
voornemen om misdrijven te plegen moet zich hebben geconcretiseerd in een bepaalde
gedraging die strekt tot verwezenlijking van het misdadig oogmerk. Eerst dan immers
blijkt dat het niet enkel tot het bereiken van een onderlinge overeenstemming beperkt
is gebleven.
Tot slot moet worden opgemerkt dat aan een afzonderlijke strafbaarstelling van de
oprichtingshandeling naar mijnmening weinig behoefte zat bestaan. Niet alleen omdat
een duidelijke oprichtingshandeling veelal niet aantoonbaar zal zijn, maar ook omdat,
indien al van een 'oprichting' sprake is, de oprichterna de oprichtingshandeling veelal
zal participeren in de misdadige werkzaamheden van de organisatie, waardoor hij
onder het bereik valt van het eerste lid van art. 140 Sr.

Naast het als lid deelnemen aan en oprichten van een criminele vereniging, stelt §
129 StGB tevens strafbaar het werven voor en het ondersteunen van die vereniging
door niet-leden. 37

Het werven 8 is een vorm van uitlokking: men tracht anderen er toe te bewegen iets
voor  de  vereniging  te  doen.   Door Rudolphi  is het werben omschreven als 'jede auf
die Gewinnung von Mitgliedern oder auf HerbeifGhren der Grundung einer kriminel-
len Vereinigung gerichtete Tatigkeit:39 Zijns inziens dient de strafbaarheid van de
werving beperkt te blijven tot het winnen van leden voor de vereniging en tot de
oprichting; eerst dan zou sprake zijn van een voor § 129 StGB vereiste concrete
gevaarzetting.   In de heersende opvatting wordt het werven echter ook betrokken  op
de ondersteuning van de vereniging. Zo is door Lenckner een veel ruimere omschrij-
ving van werben gegeven: "Werben bedeutet das planmassige Vorgehen mit dem Ziel
(.. .),  andere fur etwas zu gewinnen':  Het  gaat  naar zijn mening niet uitsluitend
om de werving van leden die aan de vereniging zullen deelnemen: 'Genugen muss
es vielmehr auch, wenn die Werbung erkennbar darauf gerichtet und dazu geeignet
ist, fur die Vereinigung Anhtinger zu gewinnen, die gegebenenfalls auch zu Unterstut-
zungshandlungen bereit sind'.41  Ook door Jescheck  is  aan het werben een ruimere
betekenis gegeven: 'Unter Werben ist zunachst jede Tatigkeit zu verstehen, die auf
die Gewinnung von Anhangern gerichtet ist'42  zoals het ten behoeve van de vereni-
ging trachten te verkrijgen van persoonlijke, maar bijvoorbeeld ook van financiele

37     Geschiedt het werven voor of het ondersteunen van de vereniging door leden van die vereniging, dan
is  seen sprakevan Werbung of  Unterstutzung, dochvaneen mitgliedschaftliche  Beteiligung. Zie voor
wat betreft het werben: BGH 24-3 - 1982, JR 1983,3, p. 116: ' Wer als Mitgl ied einer kriminellen Verei-

nigung for diese wirbt, erfillit das Tatbestandsmerkmal des Sich-Beteiligens als Mitglied (...)'.
38   Zie over dit bestanddeel met name Forst, Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 129a StGB, a.w., p.

112 e.v.
39 Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w.,  §  129, Rn.  18.
40 Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch,  a.w.,  §   129,  Rn.   14a.
41 Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch,  a.w.,  §  129,  Rn.  14b.
42 Jescheck, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar,  a.w.,  §  129,  Rn.   17.  Zie ook Dreher/Trondle,

Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 4c; Lackner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 7.
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ondersteuning. Voor strafbaarheid is niet vereist dat de werving uiteindelijk succesvol
is geweest; de wervende activiteit is op zichzelf genomen reeds voldoende.43 De
activiteit kan zich in allerlei verschillende vormen voordoen: mondeling ofschriftelijk,
in het geheim of in het openbaar, gericht tot Edn persoon of tot eenieder.
Zelfs het maken van propaganda voor de vereniging, de zogenaamde 'Sympathie-
Werbung', wordt wel als 'werben' aangemerkt, omdat dit de vereniging in haar doel-
stelling kan sterken: 'Solche Propagandatatigkeitwird zumindest mittelbaraufGewin-
nung von "Sympathisanten", auf Anerkennung der Grundlagen und Zielsetzung der
Vereinigung oder Vorgabe von Macht und Bedeutung abzielen; sie ist daher ihrem
Charakter nach Werbung'.44 Het werben is zelfs  zo ruim uitgelegd, dat daaronder
allerlei vormen van 'Starkung der Vereinigung' in haar misdadig doel worden
verstaanu, zoals bijvoorbeeld het aanplakken en uitdelen van vlugschriften. Dit geeft

de §§ 129 en 129a StGB een zeer ruim bereik. Zo is in het verleden door het BGH
zelfs het op een muur aanbrengen van teksten als 'Es lebe die RAF' of 'RAF wir
werden siegen' als strafbare Werbung aangemerkt.

46

Omdat het werven ook betrekking kan hebben op de oprichting van de vereniging,
strekt ook deze gedraging zich uit tot de oprichtingsfase. Hier kan derhalve wel van
een zeer vergaande strafrechtelijke aansprakelijkheid worden gesproken.

Bij de Unterstutzung moet worden gedacht aan het verlenen van steun aan de

vereniging door niet-leden. In het algemeen wordt de Unterstutzung omschreven als

een tot daderschap verzelfstandigde medeptichtigheid.  Voor strafoare ondersteuning
is niet vereist dat men een causale bijdrage heeft geleverd aan de verwezenlijking
van concrete, door de vereniging beoogde delicten. Voldoende is dat de ondersteuning
strela tot bevordering van het voortbestaan van de criminele vereniging of van haar

43 Vgl. Forst, Grundlagen und Grenzender §§ 129,1293 StGB, a.w., p 141-142: 'werben' betekent'jede
auf die Gewinnung von Mitgliedern oder Unterstatzern fur eine bereits bestehende oder noch zu
grundende Organisation gerichtete Tatigkeit durch ein Nichtmitglied, gleichgultig in weicher Form

dies geschieht und ob sie Erfolg gehabt hat'.
44 Jescheck, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, a.w., § 129, Rn. 17. Zie ook BGH, Urt. v. 3.5.1978,

NJW 1978, 1536; BGH, NJW 1984, 2956. Zie met name ook K. Rebmann, Inhalt und Grenzen des
Straftatbestands "Werben fur eine terroristische Vereinigung" nach § 129a StGB, NStZ 1981, p. 457
e.v. Zie voor een kritisch commentaar o.a. S. Cobler, Piadoyer fur die Streichung der §§ 129, 1292
StGB Zur Revision der "Anti-Terrorismus-Gesetze", KrJ 1984, p. 414 e.v.

45 Dreher/Trondle, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 4c. Anders: Schonke/Schroder/Lenckner, Strafge-
setzbuch,  a.w.,  §  129,  Rn.  14b: de enkele 'Sympathie,xerbung' is  onvoldoende  gevaarzettend;  men
is eerst dan strafbaar indien de werving geeigend is de adressaten er toe te brengen iets voor de
vereniging te doen.

46  In BGH, NJW 1984, 2956 zijn echter enkek beperkende criteria geformuleerd. Zo moet de tekst

objectief geeigend zijn om door de adressaten zelf als werving (of als ondersteuning) voor een
organisatie aangemerkt te worden. Alleen dan gaat er een duidelijke gevaarzetting van uit. Zie ook
de annotatie van Bruns, NStZ 1985, 21, alsmede BGH, Beschl. v. 24.8.1987, NStZ 1987, 552. Forst,

Grundlagen und Grenzen der §§  129,129a StGB, a.w., p   112 e.v. Met name de zgn. 'Sympathic-Wer-
bung' gaat vele schrijvers echter te ver; zie o.a. Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w.,
§ 129, Rn. 14b; Langer-Stein, Legitimation und Interpretation der strafrechtlichen Verbote krimineller
und terroristischer Vereinigungen, a.w., p. 227 e.v.; Rudolphi, Systematischer Kommentar zum
Strafgesetzbuch, a.w.,  §  129, Rn.  18.
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criminele doelstelling, het moet de organisatie op enigerlei wijze tot voordeel
strekken.47 Een duidelijk, concreet aantoonbaar voordeel is daarvoor echter niet ver-
eist.48 Een enigszins restrictievere interpretatie is onder meer te vinden bij Jescheck:

het gaat om een gedraging, die 'die innere Organisation und den Zusammenhalt des
kriminellen Vereinigungunmittelbar fOrdert, dieRealisierungdervonderVereinigung
geplanten Straftaten ( . . . ) erleichtert  oder sich sonst auf Aktionsmaglichkeiten   und
kriminelle Zwecksetzung der Vereinigung in irgendeiner Weise positiv auswirkt und
damit  die ihr wesenseigene Gef hrlichkeit festigt'.49 Gedacht kan daarbij worden
aan het verlenen van financiele steun, het verlenen van koeriersdiensten, het leveren
van wapens (ook indien deze wapens bij het plegen van de beoogde delicten uiteinde-
lijk niet worden gebruikt50), het verschaffen van materiaal ten behoeve van de verwe-
zenlijking van de criminele doelstelling, enz.
Dat reeds voldoende kan zijn het bevorderen van het voortbestaan van de criminele
vereniging, de Stlirkung vandze vereniging in haar criminele doel, opent de mogelijk-
heid dat bijvoorbeeld het uit de gevangenis bevrijden van een lid van de organisatie
waarmee het op het plegen van delicten gerichte ledenpotentieel van de vereniging
in stand wordt gehouden onder het bereik van § 129 StGB valt51, maar zelfs ook
'die Bestfirkung der Mitglieder in ihrem Durchhaltewillen bei einer kriminellen Akti-
On'  52  Zo werd  het  coardineren en ondersteunen van een hongerstaking  van RAF-
verdachten en de uitwisseling van informatie, teneinde de onderlinge verbondenheid,
het onderlinge samenwerkingsverband tussen die leden, gericht op de voortzetting

47 Jescheck, Strafgcsetzbuch, Leipziger Kommentar, a.w., § 129, Rn. 18; Schonke/Schroder/Lenckner,
Strafgesetzbuch,   a.w.,   §   129,   Rn.    15.   BGH,  NJW   1984,2956: 'Eine terroristische Vereinigung
unterstutzi wer als Nichtmitglied ihren Fortbestand oder die Verwirklichung ihrer Ziele Brdert, wenn
sein Tun ihren Bestrebungen oder ihrer Tatigkeit irgendwie vorteilhaft ist oder ihre Mitglieder in dem
Entschluss bestarkt, die geplanten Taten zu begehen (...)'; zie ook BGH, Urt. v. 25.1.1984, JR 1985,
p.  121 e.v. Ondersteuning vangeheel legale werkzaamhedenvan de vereniging levert volgens Rudolphi
geen strafbare ondersteuningshandeling op; Rudolphi, Verteidigerhandeln als Unterstotzung einer
kriminellen oder terroristischen Vereinigung, a.w.,  p. 332. Zie ook BGH, Urt. v. 25.1.1984,  JR 1985,
121.

48    BGH, Urt. v. 25.1.1984, JR 1985, p. 121 e.v . : 'Vielmehr genugt es, wenn die Hilfe den Bestrebungen
irgendwie vorteilhaft ist oder wenn sie die Mitglieder in dem Entschluss starla, die Straftaten zu
begehen, die den Zwecken der terroristischen Vereinigung dienen oder ihrer Tatigkeit entsprechen'

49 Jescheck, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, a.w., § 129, Rn. 18. Zie ook Rudolphi, Verteidi-
gerhandeln als Unterstutzung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung, a.w., p. 327 e.v.

50    Vgl.Rudolphi,VerteidigerhandeinalsUnterstotzungeinerkriminellenoderterroristischenVereinigung,
aw., p. 330; Forst, Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 129a StGB, a.w., p. 104-105.

51 Zie Rudolphi, Verteidigerhandeln als Unterstutzung einerkriminellenoderterroristischen Vereinigung,
aw., p. 329 e.v.: een dergelijke activiteit kan mede oorzakelijk zijn voor het ontstaan of voortbestaan
van het 'Gefithrdungspotential'  van de criminele of terroristische vereniging

52 Vgl Jescheck, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, a.w., § 129, Rn. 18; BGH NJW 1975, p. 986:
'Hat (...) eine kriminelle Vereinigung i.S. des § 129 StGB bestanden, so haben die Angeklagten durch
ihr Verhalten diese auch unterstittzt, indem sie sich mehrfach im Hause aufgehalten und durch ihre
Anwesenheit die zur Verteidigung der Hausbesetzung Entschlossenen in ihrem den Angeklagten

i bekannten Verteidigungswillen mindestens bestarkt haben'. Zie ook BGH, Urt. v. 25.1.1984, JR 1985,
121: 'Vielmehr genogt es, wenn die Hilfe den Bestrebungen irgendwie vorteilhaft ist oder wenn sie

' die Mitglieder in dem Entschluss st:Irki die Straftaten zu begehen, die den Zwecken der terroristischen
' Vereinigung dienen oder ihrer Tatigkeit entsprechen'
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van hun acties, in stand te houden, als ondersteuningshandeling aangemerkt.53 Zelfs
psychische ondersteuning ter versterking van de 'groepsmoraal', zoals bijvoorbeeld
al kan plaatsvinden door het openlijk propageren van het door het plegen van delicten
verwezenlijken van een bepaalde politieke doelstelling54, zou al een strafbare onder-
steuningshandeling kunnen opleveren, omdat daarmee het voortbestaan van de crimi-
nele organisatie wordt bevorderd. 55

De vervolging van enkele raadslieden van zich in hechtenis bevindende RAF-leden
ter zake van het ondersteunen van een criminele (terroristische) vereniging heeft
indertijd vele reacties opgeroepen.56 Het ruime bereik van §§ 129 en 129a StGB
riep vragen op tot welke gedragingen een raadsman zich dient te beperken wil hij
niet als Unterstutzer van een criminele (terroristische) organisatie worden aangemerkt.
Door de ruime formulering van de strafl,epalingen zou, indien de organisatie blijft
voortbestaan ondanks het feit dat enkele leden in hechtenis zijn genomen (men tracht
vanuit de gevangenis alsnog de criminele doelstellingen te verwezenlijken), de
raadsman die bijvoorbeeld ten behoeve van de verdediging informatie uitwisselt met
de verdachte, welke echter tevens van belang is voor het voortbestaan van de organi-
satie (zoals bijvoorbeeld de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen), of die een
hongerstaking van de zich in hechtenis bevindende organisatieleden ondersteunt, het
risico lopen als strafbare ondersteuner van de vereniging aangemerkt te worden. 57

In de literatuur zijn verscheidene pogingen ondernomen om ten aanzien van gedragin-
gen van raadslieden het bereik van §§ 129 en 129a StGB af te grenzen. Zo stelde

Rudolphi dat deze strafbepalingen niet van toepassing zijn indien de handelwijze van
deraadsmanbinnendedoorhet strafprocesrechtgetrokkengrenzenblijft: 'Andernfalls
gelangte man zu dem unserer Prozessordnung fremden und rechtsstaatlich anfechtba-
ren Ergebnis, dass ein Verteidiger, der einen einer Straftat i. S. der § 129 oder 129a
Beschuldigten verteidigt, weniger Rechte hatte als jeder andere Verteidiger'.58  De

53   Vgl. BGH, Urt. v. 24.3 1982, JR 1983, 116; BGH, Urt. v. 25.1.1984, JR 1985, 121. Zie voor meer
voorbeeldenvanstrafbareondersteuning metname Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch,aw.,
4  129, Rn.  158.

54   Zelfs door het schrijven van 'adhesiebetuigingen' zou men al het risico kunnen lopen als strafbare
Untersmtzerte worden aangemerkt: H. Hannover, Ausschliessung von Verteidigern wegen Teilnahme-
verdachts, Kritische Justiz 1974, p. 135 e.v. Zie ook P.H. Bakker Schut, Politische Verteidigung in
Strafsachen, Kiel 1986, en van dezelfde schrijver: Politieke justitie in de Bondsrepubliek Duitsland,
NJB 1975, p. 203 e.v.

55 Vgl. Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 15a.
56    Zie voor een uitgebreide bespreking van deze kwestie met name Furst, Grundlagen und Grenzen der

§§  129,1298 StGB,  a.w.,  p.  158 e.v. Zie ook: Ostendorf, Verteidigung am Scheideweg, JZ  1979,  p
252 e.v.

57 Rudolphi, Verteidigerhandeln als Unterstotzung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung,
a.w., p. 334.

58 Rudolphi, Verteidigerhandeln als Unterstutzung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung,
a.w., p. 334. Zie van dezelfde schrijver ook: Notwendigkeit und Grenzen einer Vorverlagerung des
Strafrechtsschutzes im Kampfgegen den Terrorismus, ZRP  1979, p  214 e.v. Illustratief is in dit kader
ook de uitspraak van het BGH van 25 januari 1984, JR 1985,  121, m. Anm. van Bottke waarbij de
vraag werd gesteld of het door cen raadsman uitwisselen van informatic over het stoppen van de
hongerstaking is geschied als een actie om het voortbestaan van de RAF te waarborgen, dan weI om
het leven van de verdachte te redden. In het eerste geval zou er sprake zijn van cen ondersteunings-
handeling, in het tweede geval niet, omdat het dan om een geoorloofde gedraging van een raadsman
handelt.  Zie  ook  BGH,  Urt. v 24.3.1982,  JR  1983,  116: 'Die Tatsache, dass erlaubte Verteidigung
Propagandawert filr die eigenen politischen Ziele und Absichten hat, fllhrt (...) nicht zur Strafbarkeit
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vraag waar de grenzen getrokken moeten worden is echter bepaald niet eenvoudig
te beantwoorden. Door Ostendorf is er op gewezen dat 'der Knoten von rechtmiissiger
und unrechtmissiger Verteidigung (...) nicht in der Weise gelost werden (kann), dass
es mit der Einfithrung eines generellen Straffreiheitsraums gleichsam durchschlagen
wird, sondern eine Entflechtung unter Berucksichtigung der unterschiedlichen
Interessen ist erforderlich: Juist bij politiek geengageerde verdachten kan de politieke
achtergrond nauwelijks of niet te onderscheiden zijn van de door de organisatie
gehanteerde werkwijze en dient de raadsman juist dan in de rechten van zijn verdedi-
ging, zoals het uitwisselen van informatie met de verdachte, niet beperkt te worden
tot de aan de verdachte specifiek telastegelegde feiten. 59

Uit het voorgaande wordt in ieder geval duidelijk dat de ruime strafbepalingen van
de §§ 129 en 129a StGB tot aanzienlijke problemen kunnen leiden. Met name de
strafbaarstelling van het werben en het unterstutzen wordt als problematisch ervaren
omdat daarmee ook gedragingen die zeer ver afstaan van activiteiten gericht op het
plegen van delicten, onder het bereik van de §§ 129 en 1293 StGB vallen. Zo stelde
Langer-Stein dat het bij veroordelingen op grond van deze gedragingen veelal om
personen blijkt te gaan die als 'randfiguren' betiteld kunnen worden, personen ten
aanzien van wie geen andere strafbare activiteiten in het kader van de criminele of
terroristische vereniging bekend zijn. Hun gedragingen zijn zo ver van het uiteindelij-
ke gevolg verwijderd,  'dass hier der Vorwurf des Gesinnungsstrafrechts am ehesten
erhoben werden kijnnte'.60
Gezien het problematisch karakter van de strafbaarstelling van het 'werben' en 'un-
terstutzen' is door Furst een aanmerkelijk restrictievere interpretatie van beide
bestanddelen bepleit. Naar zijn mening dienen alleen die gedragingen strafbaar te zijn,
'die auf das Gef#rdungspotential einer derartigen Organisation einen tatsachlichen
Einfluss haben'. Het enkel de organisatie tot voordeel strekken  is niet voldoende
'(...) es ist eine miturs :chliche St8rkung oder Stabilisierung des konkreten Gefar-
dungspotentials der Vereinigung zu verlangen (...)'.61

der  Prozesserklarung'
59 Ostendorf, Verteidigung am Scheideweg, JZ 1979, p. 253 e.v.
60 Langer-Stein, Legitimationund Interpretationderstrafrechtlichen Verbotekriminellerundterroristischer

Vereinigungen, a.w., p. 168-169. Door de schrijfster is dan ook bepleit het werben en unterstatzen
uit de  §§  129 en  1293 StGB te schrappen;  p.  226 e.v. (Het werven van leden vormt hierop volgens
Langer-Stein in zoverre een uitzondering dat indien de werving slaagt, daarmee daadwerkelijk het
gevaar dat van de criminele vereniging uitgaaL toeneemt. Op een dergelijke situatie zou echter ook
de reguliere regeling van uitlokking of medeplichtigheid van toepassing kunnen zijn).

61    Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 1298 StGB, a.w., p. 109 e.v., p. 137 e.v. Zijns inziens zal dan
ook niet ieder ongeoorloofd optreden van cen raadsman waarmee het voortbestaan van de organisatic
wordt bevorderd tot strafbaarheid leiden: 'Ein Verteidiger, der seine Pflichten missachtet, Brdertdamit
noch nicht automatisch das kriminelle Potential einer Vereinigung iSd. §§ 129,1294 was alkin die
Rechtfertigung fitr die Vorverlagerung der Strafbarkeit darstellt. (...). Ein Strafverteidiger kann sich
folglich nur dann nach den §§ 129, 129a strafbar machen, wenn durch seinen Beitrag das konkret
existierende Gefithrdungspotential einer Vereinigung gesteigert oder gefestigt wird und dieser Beitrag
sich nicht mehr im Rahmen des prozessual Zultissigen bewegt', p. 231-232. Als voorbeeld vanstrafbaar
handelen noemde Forst het binnensmokkelen van wapens om daarmee misdrijven te plegen
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Een vergelijking met de Nederlandse situatie leert in de eerste plaats dat de in de §§
129 en 1293 StGB afzonderlijk strafbaar gestelde werving en ondersteuning door niet-
leden van de organisatie niet onder deelnemen in de zin van art. 140 Sr valt.
Weliswaar wordt in het door de Hoge Raad gehanteerde deelnemingscriterium onder
meer gesproken van het 'ondersteunen van' gedragingen die strekken tot of recht-
streeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk, doch dit dient te

gebeuren door personen die behoren tot, deel uitmaken van de organisatie. Dit neemt

overigens niet weg dat via de algemene deelnemingsbepalingen van de artt. 47 en
48 Sr de strafbaarstelling kan worden uitgebreid tot niet-leden van de organisatie.
Zo kan men in de zin van art. 48 Sr medeplichtig zijn aan deelneming aan een
organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft- bijvoorbeeld door het
verschaffen van wapens ten behoeve van een overval - zonder dat men van die
organisatie deel uitmaakt (mits de medeplichtige weet dat hij met zijn gedraging een
misdaadorganisatie  in de verwezenlijking  van het misdadig oogmerk ondersteunt).
Ten opzichte van de Duitse bepaling heeft dit in ieder geval tot voordeel dat de mede-

plichtige profiteert van het lagere strafmaximum van art. 48 Sr. Niet noodzakelijk
is dat de overval ook daadwerkelijk gevolgd moet zijn. Het gaat er immers slechts
om dat de medeplichtige met zijn gedraging de organisatie in de verwezenlijking van
haardoelstellingondersteunt; daarvoorhoeven nog geen concrete misdrijvengepleegd
te zijn.
De in art. 140 Sr strafbaargestelde deelneming en de uitbreiding van de strafrech-
telijke aansprakelijkheid via de deelnemingsregeling van de artt. 47 en 48 Sr zijn
echter van minder vergaande strekking dan de in de §§ 129 en 129a StGB strafbaar

gestelde   mitgliedschaftliche    Beteiligung,    Werbung   en   Unterstutzung.    Zo   is   voor
medeplichtigheid aan deelneming in de zin van art. 140 Sr niet voldoende dat de
ondersteuningshandeling de organisatie op enigerlei wijze tot voordeel heeft gestrekt,
dat daarmee in het algemeen het voortbestaan van de organisatie wordt bevorderd.
Noodzakelijk is dat de medeplichtige de deelnemingsgedraging in de zin van art.  140
Sr heeft ondersteund. Het door de Hoge Raad geformuleerde deelnemingscriterium
geeft mijns inziens in dit opzicht een zekere beperking. In hoofdstuk 6.3.2.b is
gebleken dat niet voldoende is dat de deelnemer op enigerlei wijze betrokken is
geweest bij de organisatie. Vereist is een aandeel hebben in (of ondersteunen van)
een gedraging die strekt tot of rechtstreeks verband houdt met de verwezenlijking
van het oogmerk. Dit betekent dat allerlei gedragingen die wel betrekking hebben

op het (misdadig) functioneren van de organisatie, doch die niet strekken tot of recht-
streeks verband houden met de verwezenlijking van het misdadig oogmerk, geen straf-
bare deelneming opleveren. Als voorbeeld werd daar genoemd het laten drukken en
uitdelen van pamfletten aan buurtbewoners met het dringend advies om, gezien de
op handen zijnde gewelddadigheden, hun auto's niet in de straat teparkeren. Het door
de Hoge Raad geformuleerde criterium sluit naar mijn mening ook de 'Sympathie-
Werbung' uit, de werving van sympathisanten zonder deze op de een of andere wijze
direct te betrekken bij de oogmerkverwezenlijking. Is er echter sprake van werving
van personen met het doel deze juist wel direct te betrekken bij de verwezenlijking
van het misdadig oogmerk van de organisatie, dan zou op grond van het bewuste
criterium wel van deelneming sprake kunnen zijn. Zo kan bijvoorbeeld het werven
van sympathisanten om op de dag van ontruiming door het opwerpen van barricades
en het bekogelen van de politie met stenen het moment van feitelijke ontruiming zo
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lang mogelijk uit te stellen, wel degelijk als strafbare deelneming worden aangemerkt.
Een ander voorbeeld is het opzetten van een 'heroinelijn' door het werven van koe-
riers en afnemers. Een dergelijke gedraging strekt tot of houdt rechtstreeks verband
met het verwezenlijken van het oogmerk.
Anderzijds zal het louter maken van propaganda (zonder dat daarbij wordt overgegaan
tot bijvoorbeeld het werven van deelnemers of het verkrijgen van financiele middelen
welke gebruikt worden voor het plegen van misdrijven) of het enkel sympathiseren
met de doelstellingen van de organisatie naar mijn mening geen strafbare deelneming
opleveren, noch een ondersteuning daarvan. Van dergelijke gedragingen zou gezegd
kunnen worden dat daarmee het voortbestaan van de organisatie wordt bevorderd,
er wordt  als het  ware een  voor de organisatie gunstig klimaat gecreterd.  Bij  het
maken van propaganda ten behoeve van de organisatie, bij het sympathiseren met

de doelstellingen of bij de werving van sympathisanten kan de onderlinge band tussen
de leden van de organisatie worden versterkt en zou de organisatie aanhangers kunnen
verkrijgen die eventueel bereid zouden zijn in de toekomst een directe bijdrage te
leveren aan de verwezenlijking van het misdadig oogmerk, waarmee uiteindelijk het
voortbestaan van de organisatie wordt bevorderd, de organisatie in haar doel wordt
gesterkt. Het gaat hier echter slechts om een voorfase, om gedragingen die nog
gelegen zijn v66r het moment dat men overgaat tot de oogmerkverwezenlijking. Het
op een dergelijke wijze bevorderen van het voortbestaan van de organisatie staat nog
zo ver af van die oogmerkverwezenlijking, dat van een rechtstreeks verband geen
sprake kan zijn. Derhalve zullen ook degenen die als niet-lid dergelijke gedragingen
medeplegen, doenplegen, uitlokkenofondersteunen, buitenhet bereik van destrafwet
blijven.
Een dergelijke beperking is naar mijn mening noodzakelijk. Hoewel gedragingen als
bovengenoemde weliswaar voor een organisatie van belang kunnen zijn omdat
daarmee het voortbestaan van de organisatie kan worden bevorderd, liggen deze
gedragingen zo ver verwijderd van de uiteindelijke realisering van de doelstelling van
de organisatie, van het daadwerkelijk plegen van misdrijven, dat hiermee het terrein
van het enkele voornemen zeer dicht wordt benaderd. Tussen het enkel sympathiseren
met een organisatie of het maken van propaganda voor die organisatie, het enkel uiten
van ideeen, en het daadwerkelijk deelnemen aan de verwezenlijking van het misdadig
oogmerk ligt nog een grote stap. Dergelijke gedragingen zijn naar mijn mening nog
onvoldoende gevaarzettend omtot strafrechtelijke aansprakelijkheid tekunnenleiden.
Door het vereiste van een rechtstreeks verband met de oogmerkverwezenlijking is
de deelnemingsgedraging verbonden aan de voorwaarde dat er sprake moet zijn van
een reele gevaarzetting, een wezenlijk gevaar dat er misdrijven gepleegd zullen gaan
worden. Daarmee is naar mijn mening een acceptabele middenweg gevonden tussen
het daadwerkelijk plegen van de beoogde delicten en het enkel bestaan van een
voornemen de organisatie op enigerlei wijze behulpzaam te zijn.

In de Duitse literatuur bestaat grote eenstemmigheid over de vraag naar de subjectieve
gesteldheid bij de dader. Algemeen wordt aangenomen dat opzet op de misdadige
doelstelling en/of werkzaamheden van de vereniging noodzakelijk is. Voorwaardelijk
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opzet ('bedingter Vorsatz') is daartoe voldoende.62 Niet nodig is dat de betrokkene
op de hoogte is van de specifieke, door de vereniging geplande delicten. Ook voor
wat de gedraging zelf betreft is voorwaardelijk opzet voldoende, met uitzondering
van het werven, waarvoor een 'auf den Werbungserfolg gerichtete Absicht ,63

noodzakelijk  is.

In het voorgaande is reeds ter sprake gekomen dat, nu art. 140 Sr een afzonderlijk
misdrijf is, deelneming in de zin van de artt. 47 en 48 Sr aan dit misdrijf mogelijk
is. Daarbij zal voornamelijk gedacht moeten worden aan deelnemingsgedragingen
door personen die niet tot de organisatie behoren. In het door de Hoge Raad geformu-
leerde deelnemingscriterium worden deelnemingsgedragingen, verricht door leden
van de organisatie, immers 'opgeslokt' door het bestanddeel 'deelnemen' in art. 140
Sr: het aandeel hebben in of ondersteunen van gedragingen die betrekking hebben
op de verwezenlijking van het oogmerk omvat mede het uitlokken, doen plegen,
medeplegen en de medeplichtigheid.64 Wordt deze gedraging echter verricht door
een niet-lid, dan zijn de artt. 47 en 48 Sr van toepassing.
Door Rudolphi is uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid door het op
de §§  129 en  129a StGB van toepassing verklaren van de'accessoire' deelnemingsvor-
men uitlokking en medeplichtigheid, afgewezen. Zijns inziens kan uit de zelfstandige
strafbaarstelling van het werven en ondersteunen worden afgeleid dat de wetgever
deanderedeelnemingsvariantenstraffeloosheeftwillenlaten. Strafbaarstellingdaarvan
zou de toch al vergaande strafrechtelijke aansprakelijkheid van §  129 StGB nog verder
inde voorbereidingsfaseuitstrekken. Hetstraffeloos laten van dezedeelnemingsgedra-
gingen zou § 129 StGB nog binnen redelijke grenzen kunnen houden.65 Daarbij moet
echter wel worden opgemerkt dat bij § 129 StGB voor toepassing van afzonderlijke
deelnemingsgedragingen aanzienlijk minder ruimte bestaat dan bij art. 140 Sr het
geval is. De gedragingen 'werven voor' en 'ondersteunen van' de vereniging, verricht
door niet-leden, worden in de delictsomschrijving immers afzonderlijk strafbaar
gesteld (wervings- en ondersteuningsgedragingen van leden van de vereniging vallen
onder het bestanddeel van het als Mitglied  beteiligen).  Met het werben zijn uitlok-
kingshandelingen strafbaar gesteld, gericht op het oprichten (granden) van de vereni-
ging, op het winnen van leden (Mitglieder) voor de vereniging en zelfs ook op het
winnen van aanhangers die zich bereid verklaren ondersteuningshandelingen te
verrichten.66 Bij de Unterstutzung gaat het om een tot daderschap verzelfstandigde

62 Jescheck, Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, a.w., § 129, Rn. 19; Schonke/Schrader/Lenckner,
Strafgesetzbuch, a.w., §  129, Rn. 16; Rudolphi, Systematischer Kommentarzum Strafgesetzbuch, a.w.,
§ 129, Rn. 19.

63 Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 19; Schonke/Schroder/-
Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 16; zieook Dreher/rrondle, Strafgesetzbuch, a.w., § 129,
Rn. 5

64    In hoofdstuk  8 zal worden ingegaan op de vraag of dit criterium niet dient te worden ingeperkt tot
gedragingen waarmee een wezenlijke bijdrage aan de oogmerkverwezenlijking wordt geleverd, en de
slechts ondersteunende activiteiten hooguit als medeplichtigheid aan art. 140 Sr aangemerkt dienen
te worden.

65 Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 21.
66 Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 14b; Jescheck, Strafgesetzbuch,

Leipziger Kommentar, a.w., § 129, Rn. 17. Zie ook Dreher/Trondle, Strafgesetzbuch, a.w., § 129,
Rn. 4c; Lackner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 7.
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medeplichtigheid welke strekt tot bevordering van het voortbestaan van de criminele
vereniging of van haar criminele doelstelling, welke de organisatie op enigerlei wijze
tot voordeel strekt. Het verlenen van financiele steun, het verrichten van koeriers-
diensten, het leveren van wapens enz. zijn gedragingen die - door niet-leden
gepleegd - als strafbare Unterstiltzung kunnen worden aangemerkt. Zelfs in de
opvatting van Rudolphi, die de bestanddelen 'werven voor' en 'ondersteunen van'
de vereniging restrictief uitlegt (met werving is slechts bedoeld de uitlokking tot
oprichting of Beteiligung; de ondersteuning heeft alleen betrekking op medeplichtig-
heid aan de Beteiligung), is voor afzonderlijke deelnemingsgedragingen aanzienlijk
minder ruimte dan bij art. 140 Sr het geval is. In zijn opvatting vallen buiten het
bereik van § 129 StGB de deelnemingsvarianten medeplichtigheid bij de oprichting
van de vereniging en uitlokking en medeplichtigheid bij het werven voor en het onder-
steunen van de vereniging.  Nu  met deze gedragingen te ver  in de voorbereidingsfase
wordt teruggegrepen, dient naar zijn mening strafbaarheid te worden uitgesloten.
Toegepast  op  art.    140 Sr dient allereerst te worden opgemerkt dat deelneming  aan

de oprichting van een organisatie in de zin van art. 140 Sr niet strafbaar zal zijn. De
oprichting, en derhalve ook enige vorm van deelneming daaraan, valt, zoals in het
voorgaande reeds is gebleken, niet onder de deelnemingsgedraging als bedoeld in art.
140 Sr. Weliswaar levert deze gedraging op grond van het derde lid van art. 140 Sr
een strafverzwarende omstandigheid op, doch de oprichting zelf is niet afzonderlijk
strafbaar gesteld. Er is immers nog geen sprake van een - reeds bestaande -
organisatie waaraan kan worden deelgenomen; de oprichtingshandeling vindt plaats
in een fase die daar nog aan voorafgaat.
Voor wat betreft de uitlokking van en de medeplichtigheid bij het 'werven voor' en
'ondersteunen van' een vereniging kan worden opgemerkt dat deze deelnemingscon-
structies als het ware verscholen liggen in de algemene formulering van de strafbare
gedraging in art.  140 Sr: 'deelneming aan' een organisatie omvat ook de deelnemings-
varianten van de artt. 47 en 48 Sr (mits - uiteraard - aan het door de Hoge Raad
geformuleerdedeelnemingscriteriumwordt voldaan). Degedraging vaneendeelnemer
aan een misdaadorganisatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitlokken van een ander
om een ondersteunende gedraging te verrichten: A lokt B uit om middelen te
verschaffen voor een op handen zijnde overval. Met een dergelijke gedraging wordt
een aandeel geleverd in de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Zou
de uitlokking of medeplichtigheid door een buitenstaander hebben plaatsgevonden,
dan kan zijn gedraging niet worden aangemerkt als 'deelneming' in de zin van art.
140 Sr, omdat hij niet voldoet aan de voorwaarde van het lid zijn van de organisatie.
In dit geval kan hij strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld via de algemene
deelnemingsregeling van de artt. 47 en 48 Sr aan art. 140 Sr. De door Rudolphi
geschetste situatie gaat echter nog een stap verder: A stelt B een bepaald geldbedrag
in het vooruitzicht opdat B aan C, lid van eenorganisatie, inlichtingen verschaft welke
van belang zijn voor het plegen van een bepaald misdrijf. Noch A, noch B behoort
tot de organisatie. Hier is sprake van een samengestelde deelnemingsvariant.
Naar mijn mening dient naar Nederlands recht zowel ten aanzien van het handelen
van B als van A strafrechtelijke aansprakelijkheid niet zonder meer te worden
uitgesloten. Zowel in de rechtspraak als in de rechtsliteratuur worden samengestelde
deelnemingsconstructies inhet algemeen aanvaard. Deelnemen aan medeplegen levert
daarbij de minste problemen op. Medeplegers zijn in veel gevallen 'auctores physici':
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zij plegen het delict tezamen met een ander. Voor de deelnemer doet het er in feite
niet toe of de ander het delict alleen pleegt dan wel tezamen met een ander.67 Ook
indien de medepleger niet bij de feitelijke uitvoering van het delict aanwezig is en
zijn gedragingen zich 'beperken' tot het organiseren, roept deelneming hieraan geen
problemen op.68 Bij de uitlokking en de medeplichtigheid ligt dit echter anders,
omdat deze deelnemingsvarianten niet worden gezien als verschijningsvormen van
het plegen, maar als 'onzelfstandige of accessoire' deelnemingsvormen.69 Problema-
tisch zijn daarbij met name die samengestelde deelnemingsconstructies welke volgens
Rudolphi ten aanzien van § 129 StGB straffeloos zouden moeten blijven: uitlokking
vanuitlokking ofmedeplichtigheid, enmedeplichtigheid aanuitlokking ofmedeplich-
tigheid. De door de afzonderlijke strafbaarstelling van uitlokking en medeplichtigheid
reeds uitgebreide strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt daarbij immers nog verder
in de voorfase uitgebreid. Door Bockwinkel werd opgemerkt dat bij strafbaarstelling
van deelneming aan deelneming 'het hek van de dam' zou zijn. 'Geen kruid is er voor
gewassen om dan niet ook uitlokking tot uitlokking tot uitlokking... enz. tot de n-de
macht toelaatbaar te achten', aldus Bockwinkel.70
Door de Hoge Raad zijn dergelijke deelnemingsvarianten echter inmiddels aanvaard.
Als voorbeeld kan worden gewezen op HR 24 januari 1950, NJ 1950, 287: mede-
plichtigheid aan uitlokking (van poging tot oplichting); HR 24 maart 1959, NJ 1959,
559: uitlokking van uitlokking (tot brandstichting) en HR 13 maart 1990, NJ 1991,
56: medeplichtigheid aan medeplichtigheid (aan valsheid in geschrift).
Indiens annotatie bij HR 12 juni 1951, NJ 1951, 554 stelde ROling naar mijn mening
terecht: 'Dat deze samengestelde deelneming strafwaardig is, staat buiten kijf. Als
A aan B, die een derde door giften tot moord over wil halen, het benodigde geld geeft
is A hoogst strafwaardig. Hier is medeplichtigheid aan uitlokking (...), en het ware
onjuist   zo   de   H.R. op grond van juridisch-dogmatische argumenten  iets z6 straf-
waardigs straffeloos zou verklaren'. Tot eenzich oeverloosuitbreidendestrafrechtelij-
ke aansprakelijkheid, waarvoor Bockwinkel vreesde, zou dit niet hoeven te leiden
omdat, aldus ROling, 'de natuurlijke verhindering der oneindigheid is de bewijslast,
die  eist dat telkens het vereist opzet wordt bewezen'. Het enkele  feit  dat  in  de lijn
die leidt naar de totstandkoming van het delict meerdere personen zijn geschakeld,
dient op zichzelf genomen niet in de weg te staan aan het vestigen van aanspra-
kelijkheid.71

67    Vgl. de opmerking van Minister van Justitie Modderman ten aanzien van het'doen medeplegen': '(...)
wanneer A B iets doet plegen, dan maakt het voor A geen verschil of C al of niet als coauctor
optreedt'; Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., I, p. 441.

68    Voor wat betreft het doen plegen kan worden opgemerkt dat in de oorspronkelijke opvatting van de
wetgever ook de doen plegers als 'auctores physici' werden gezien: zij 'plegen' het delict door middel
van een ander. Heden ten dage is door de ontwikkeling van het functioneel daderschap voor het doen
plegen echter nog maar weinig ruimte overgebleven; zie Van Woensel, in de daderstand verheven,
a.w., p. 109, p. 114 e.v.

69     Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrechi a.w.,  p. 410-
411

70   Poging tot en deelneming aan deelneming?, TvS 1949, p. 133 e.v.
71      Zie ook: Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van hetNederlandse Strafrecht, a w.,

p. 460 e.v ; Reimert-Oosting, Deelneming aan deelneming, in: Daderschap en deelneming, a.w., p
151 e.v.
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Ook ten aanzien van bovengenoemd voorbeeld van art. 140 Sr kan gezegd worden
dat de 'natuurlijke begrenzing' van de strafrechtelijke aansprakelijkheid ligt in de
bewijsbaarheid van het vereiste opzet. Omdat het hierbij gaat om deelneming aan art.
140 Sr, zal bij de deelnemers opzet aanwezig moeten zijn op het feit dat men een
ander heeft bewogen tot medeplichtigheid aan het misdrijf van art.  140 Sr c.q. dat
men behulpzaam is geweest bij dit misdrijf. Evenals bij de deelnemingsgedraging in
de zin van art. 140 Sr het geval is, geldt echter ook hier dat, hoe verder de gedraging
(i.c. deelneming in de zin van de artt. 47 e.v. Sr) verwijderd is van de uiteindelijke
verwezenlijking van het oogmerk, hoe meer men zich de vraag dient te stellen of die

gedraging voor de organisatie van een zodanige betekenis is dat nog van strafbare

deelneming aan deelneming kan worden gesproken. Het door de Hoge Raad geformu-
leerdedeelnemingscriterium laat immers ruimteopen voorgedragingendie nauwelijks
meer strafwaardig genoemd kunnen worden. Dit geldt dan a fortiori voor het mede-
plegen, doen plegen, ofuitlokken vanof de medeplichtigheid aan dergelijke gedragin-
gen.

Gewezen dient nog te worden op de in het zesde lid van § 129 StGB opgenomen

regeling van 'tatige Reue'. De rechter kan een lagere straf opleggen dan wel geheel
van strafoplegging afzien indien de dader'1. sich freiwillig und ernsthaft bemuht,
das Fortbestehen der Vereinigung oder die Begehung einer ihren Zielen entsprechen-
den Straftat zu verhindern, oder 2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer
Dienststelle offenbart, dass Straftaten, deren Planung er kennt, noch verhindert
werden kennen'. Echter: 'Erreicht der Tb:ter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereini-
gung zu verhindern, oder wird es ohne sein Bemahen erreicht, so wird er nicht be-
straft'.  Voor wat betreft terroristische organisaties wordt deze bepaling in het vij fde
lid van § 129a StGB van overeenkomstige toepassing verklaard.
De bepaling blijkt een onderscheid te maken naar gelang de vereniging al dan niet
blijft voortbestaan. Straffeloos blijft de dader die het voortbestaan van de vereniging
heeft verhinderd, of zich daarvoor heeft beijverd. Voorts maakt de bepaling een
onderscheid naar gelang de dader zich heeft beijverd specifieke, door de vereniging
beoogde delicten te voorkomen, dan wel het voortbestaan van de vereniging op
zichzelf te verhinderen. Alleen het laatstgenoemde geval, waarbij bovendien het
beoogde doel moet zijn ingetreden, leidt tot een 'Strafaufhebungsgrund'. Heeft de
dader zijn best gedaan om een door de vereniging nagestreefd delict te voorkomen,
dan levert dit geen strafuitsluitingsgrond op. Wel kan de rechter een lagere straf
opleggen of zelfs geheel van strafoplegging afzien. Het doet in dit geval overigens
niet ter zake of het delict inderdaad wordt voorkomen. De intentie van de dader om
het gevaar dat van de vereniging uitgaat te doen afnemen, speelt hier een belangrijke
rol. Zo is er volgens Lenckner geen aanleiding om tot strafvermindering over te gaan
indien de dader wetenschap heeft van andere door de organisatie te plegen delicten
doch deze niet tracht te verhinderen, of indien de dader na zijn - vruchteloze -
poging het delict te verhinderen, blijft deelnemen aan de vereniging.72

De in § 129 StGB genoemde voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil er
sprake zijn van een 'Strafaufhebungsgrund' gaan zeer ver. Noodzakelijk is immers
dat de dader zich heeft beijverd het voortbestaan van de vereniging te verhinderen.

72  Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 21.
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Bovendien dient dit gevolg ook daadwerkelijk te zijn ingetreden. Bij een wat grotere
organisatie zal het voldoen aan deze voorwaarde voor wet leden een vrijwel onmoge-
lijke opgave zijn. Teneinde al hetgeen nodig is in het werk te stellen om het voortbe-
staan van de organisatie te verhinderen zal men toch op de hoogte moeten zijn van
de samenstelling en werkwijze van de organisatie als geheel. In hoofdstuk 8.8 zal
worden ingegaan op de vraag of ter zake van art.  140 Sr het verzekeren van straffe-
loosheid bij 't8tige Reue' wenselijk is.

7.3    De stralbaarheid van conspiracy

7.3.1 Engetand

In tegenstelling tot de Nederlandse samenspanningsregeling, waarbij de strafbaar-
stelling is beperkt tot enkele staatsgevaarlijke misdrijven en toepassing tot een
incidenteel geval beperkt is gebleven, heeft de Angelsaksische strafbaarstelling van
de conspiracy een veel ruimer bereik, waardoor het leerstuk zich ook veel verder
heeft kunnen ontwikkelen.73 Naar Engels recht is op grond van s. 1 (1) van de
Criminal Law Act 1977 (gewijzigd bij de Criminal Attempts Act 1981 en de Criminal
Justice Act 1987) sprake van- strafbare - conspiracy indien 'a person agrees with
any other person or persons that a course of conduct shall be pursued which, if the
agreement is carried out in accordance with their intentions, either a) will necessarily
amount to or involve the commission of any offence or offences by one or more of
the parties to the agreement, or b) would do so but for the existence of facts which
render the commission  of the offence  or  any  of the offences impossible'.   Deze
statutog conspiracy is derhalve niet beperkt tot specifieke delicten, maar heeft
betrekking op het plegen van strafbare feiten in het algemeen.74 V66r de inwerking-
treding van de Criminal Law Act was het bereik van de conspiracy zelfs nog ruimer.
In de  19e eeuw was ten aanzien van de common law conspiracy algemeen aanvaard
dat  voldoende  was een overeenkomst  tot 'any unlawful act', hetgeen niet alleen
betrekking had op strafbare feiten, maar ook op civielrechtelijke 'onrechtmatige
daden' welke op zichzelf genomen niet strafbaar waren. Het enkele feit dat men tot
dergelijke gedragingen samenspande, leidde reeds tot strafrechtelijke aansprakelijk-
heid. Met de invoering van de Criminal Law Act is de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid voor conspiracy aanzienlijk ingeperkt. Desondanks zijn daarnaast nog enkele
vormen van common law conspiracy blijven voortbestaan, te weten conspiracy to
defraud, hetgeen niet alleen strafbare, maar ook niet-strafbare vormen van 'fraud'

73   Zie voor de ontwikkeling van de conspiracy in Engeland met name Mols, Strafbare samenspanning,
a.w., p. 99 e.v.

74 Een uitzondering is te vinden in s. 1 (3) van de Criminal Law Act 1977: 'Where in pursuance of any
agreementthe acts in question in relation to any offence are to be done in contemplation or furtherance
of a trade dispute (...) that offence shall be disregarded for the purposes of subsection (1) above
provided that it is a summary offence which is not punishable with imprisonment'.
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omvat75, en - mogelijkerwijs 6 - conspiracy to corrupt public morals or to outra-
ge public decency. 77

Ook de conspiracy kent een voorbereidings- en een deelnemingsaspect: strafbaar is
de overeenkomst tussen twee of meer personen om een strafbaar feit te plegen. Tot
de voltooiing van het strafbaar feit of tot een strafbare poging hoeft het daartoe nog
niet te zijn gekomen; evenals bij samenspanning is voor strafbare conspiracy het enkel
sluiten  van een overeenkomst al voldoende.
De rechtvaardiging van de strafbaarstelling van conspiracy wordt gezocht in het feit
dat personen die onderling samenspannen een strafbaar feit te plegen, blijk hebben

gegeven van een zo kwalijke intentie dat hunhandelen, de samenspanning, op zichzelf
reeds een strafwaardig karakter heeft, ook al wordt uiteindelijk geen delict gepleegd.
Uitgangspunt daarbij is dat van een onderlinge samenwerking tussen twee of meer

personen een grotere bedreiging uitgaat dan van een puur individueel optreden.
Bovendien schept de samenwerking een bijzonder gevaar, een vergrote kans dat het
delict ook daadwerkelijk gepleegd zal worden.78 Dit heeft er niet alleen toe geleid
dat in het verleden ook dan van strafbare (common law-) conspiracy sprake kon zijn
indien het voorgenomen feit wel een 'onrechtmatige daad' opleverde maar niet straf-
baar was79, maar tevens dat, indien het delict ook werkelijk wordt gepleegd, de con-

spiracy als een afzonderlijke strafbare gedraging wordt aangemerkt. De vervolgende
instantie heeft dan de keuze of de verdachte zal worden vervolgd ter zake van het
uiteindelijk gepleegd delict of ter zake van de conspiracy:  '(...), a conspiracy does
not   "merge"   with the substantive crime'. 80 Zelfs wordt cumulatie van conspiracy

en het gepleegde delict met per definitie uitgesloten geacht. Men tracht dit overigens
wel zoveel mogelijk te voorkomen als zijnde 'bad practice'. De vervolgende instantie
dient aannemelijk te maken waarom voor beide feiten wordt vervolgd. Slaagt zij hier

75 Bij conspiracy to defraud handelt het om 'an agreement by two or more by dishonesty to deprive a

person of something that is his or to which he is or would be or might be entitled and an agreement
by two or more by dishonesty to injury some proprietory right ofhis'; P. Seago, Criminal Law, London

1981, p. 153.

76 Mogelijkerwijs, omdat niet is uitgesloten dat de hier bedoelde feiten afzonderlijke delicten opleveren;
in dat geval zou s. 1 (1) van toepassing zijn; zie o.a. Seago, Criminal Law, a.w., p. 156.

77 Zie Criminal  Law  Act  1977,  s.  5  (2)  en  (3).  Voor wat betreft de conspiracy to defraud creeert  de

Criminal Justice  Act  1987 de mogelijkheid  voor  de vervolgende instantie om, indien sprake  is  van
stratbare feiten, te kiezen voor vervolging op basis van de statutory conspiracy dan wei op basis van
de common law conspiracy. Overigens wordtbij het ontwerpen van een nieuwe Criminal Code getracht
de common law conspiracy geheel te laten verdwijnen; zie J.C. Smith en B. Hogan, Criminal Law.
Cases and Materials, 5th ed., London-Dublin-Edinburgh  1993, p. 356. (De navolgende opmerkingen
met betrekking tot de draft Criminal Code zijn hieraan ontleend).

78  Zie o.a. Seago, Criminal Law, a.w., p. 152.
79    De conspiracy fungeerde dan meer als een 'extra' strafbaarstelling, gebaseerd op de gedachte dat door

een optreden van meerdere personen een verhoogd gevaar voor bijv. schade of letsel zou kunnen ont-
staan.

80   A. Ashworth, Principles of Criminal law, Oxford 1991, p. 409-410. Zie ook K.A. David, The Move-
ment Toward Statute-Based Conspiracy Law in the United Kingdom and the United States, Vanderbilt
J.  1993, p. 971 e.v. De conspiracy moet dan ook niet uibluitendworden gezien als een inchoate o#en-
ce; hetkan naast het voltooide delict nog een afzonderlijke rol spelen. Ashworth, Principles ofCriminal
Law, a.w., p. 410: 'The justification of this is that the offence of conspiracy gives a more rounded
impression of the nature of the criminal enterprise, in terms of planning and concerted actions and
the different roles of the various participants'.
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niet in, dan zal gekozen moeten worden of de vervolging wordt voortgezet ter zake
81van het uiteindelijk gepleegd delict, dan wel ter zake van de conspiracy.

Als rechtsgrond voor strafbaarstelling van de conspiracy wordt bovendien aangevoerd
dat daarmee de mogelijkheid wordt gecreeerd preventief op te treden, opdat tijdig,
dat wil zeggen nog voordat het voorgenomen delict daadwerkelijk wordt gepleegd,
kan worden opgetreden.82 Het bestaan van een onderlinge overeenkomst tussen twee
of meer personen wordt als een duidelijke indicatie gezien dat partijen ook werkelijk
voornemens zijn het delict te plegen. 'Whereas in attempts the doing of a "more than
merely preparatory" act is required as evidence of the firmness of the intent, in
conspiracy it is the fact of agreement with others which is regarded as sufficiently
firm evidence  that the parties are committed to carrying  out the crime', aldus  Ash-
worth.83
Centraal staat de agreement, de overeenkomst tussen twee of meer personen. Deze
overeenkomst wordt niet gezien als een puur psychische aangelegenheid:  '(...) the
actus   reus   is the agreement which   ( . . . )   is   not   a mere mental operation,   but   must
involve spoken or written words or other overt acts'.84 De overeenkomst kan zowel
uitdrukkelijk als stilzwijgend tot stand komen.85 Het voeren van onderhandelingen
en voorbereidende besprekingen levert nog geen conspiracy op, ook al zouden deze
besprekingen zich reeds in een vergevorderd stadium bevinden; eerst indien de
overeenkomst daadwerkelijk tot stand is gekomen kan van conspiracy gesproken
worden.86 Niet vereist is dat overeenstemming is bereikt over ieder detail. Zo is
voor samenspanning tot diefstal niet noodzakelijk dat men een beslissing moet hebben
genomen over de vraag welke specifieke woning het object van de diefstal zal
vormen.87 Anderzijds hoeft met de uitvoering van de overeenkomst nog geen
aanvang te zijn gemaakt; ook indien er na het bereiken van de overeenstemming niets
is gebeurd, blijft men strafbaar. Dientengevolge leidt ook hier een vrijwillig terugtre-
den van een van de partijen niet tot straffeloosheid.
Van conspiracy kan ook dan sprake zijn indien men zich eerst later bij de overeen-
komst aansluit. Het delict van conspiracy blijft namelijk voortbestaan 'so long as the
combination persists'.88 Bovendien behoeft  men  niet  met alle deelnemers  aan  de

81     Zie s. 13 en  14 van de Code for Crown Prosecutors: '(...) where an indictment contains counts alleging
substantive offences and a related conspiracy count the prosecution must justify the joinder or be
required to elect to proceed on the substantive or conspiracy counts'. Zie ook: R. Card, Criminal Law,
twelfth ed., London-Dublin-Edinburgh 1992, p. 492; C.M.V. Clarkson en H.M. Keating, Criminal
Law: Text and materials, London  1994, p. 489. Zie ook David, The Movement Toward Statute-Based
Conspiracy  Law  in the United Kingdom  and the United States, Vanderbilt J,  1993.

82  Juist de rechtsgrond van de 'early intervention-rationale' is gedurende de laatste tijd een steeds
belangrijker plaats gaan innemen, zie: David, The Movement Toward Statute-Based Conspiracy Law,
Vanderbilt J. 1993, p. 960 e.v.

83   Principles of criminal law, a.w., p. 406.
84     J.C.  Smith  en B. Hogan, Criminal  Law,  7th ed., London-Dublin-Edinburgh   1992,  p.  270.  Ook  de

agreement zel f wordt vanuit dit standpunt gezien  als een overt act.
85    Halsbury's Laws of England, 4th. ed., Vol. 11(1), London  1990, p.  59.
86  Poging tot conspiracy is niet strafbaar; s. 1(4) Criminal Attempts Act 1984.
87 Seago, Criminal Law, a.w., p. 156.
88   Halsbury's Laws of England, a.w., p. 59. In de draft Criminal Code is dit als volgt verwoord: 'A

conspiracy continues until the agreed act or acts is or are done, or until all or all save one of the parties
to the agreement have abandoned the intention that such act or acts shall be done'.
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overeenkomst in contact te staan.89 Indien A en B onderling overeenkomen een
bepaald delict te plegen, en C sluit zich nadien, na contact te hebben gehad met B,
bij deze overeenkomst aan, dan is er zowel ten aanzien van A en B als ten aanzien

van C sprake van strafbare conspiracy.

De vraag is gerezen of voor conspiracy noodzakelijk is dat alle partijen een actieve
bijdrage dienen te leveren in de verwezenlijking van het voorgenomen delict.v Door
de House of Lords is in de zaak Anderson deze vraag bevestigend beantwoord:  '(...).
But, beyond the mere fact of agreement, the necessary mens rea of the crime is (...)
established   if,   and  only   i f,   it is shown  that the accused,   when he entered  into   the

agreement, intended to play some part in the agreed course of conduct in furtherance
of the criminal purpose which the agreed course of conduct was intended to achie-
ve':1 Door Ashworth  is  er op gewezen dat daardoor juist de plannenmakers,  de
'godfathers', die zichzelf bij de verwezenlijking  van het delict  op de achtergrond
houden, vrijuit dreigen te gaan.e Door de Court of Appeal (Siracusa) is nadien
bepaald dat ter zake van conspiracy ook strafbaar kan zijn degene die niet zelf actief
betrokken is bij de verwezenlijking van het plan.93

De intentie van de dader speelt bij de conspiracy een belangrijke rol.94 De straf-

rechtelijke aansprakelijkheid strekt zich alleen uit tot die delicten die men heeft willen
Plegen.95
Alhoewel met de conspiracy reeds het bereiken van een overeenstemming wordt
strafbaar gesteld, komt het in de praktijk niet vaak voor dat er door Justitie een
bepaald moment kan worden aangewezen waarop de overeenkomst tot stand is

gekomen en dat op dat moment ook kan worden ingegrepen. Een agreement vindt
meestal in besloten kring plaats en treedt pas naar buiten en wordt eerst daardoor als

zodanig herkenbaar door een verklaring van (een van) de conspirators, dan wel indien

89 Smith/Hogan, Criminal Law, a.w., p. 295; Card, Criminal Law, a.w., p. 480.
90   In de draft Criminal Code is de navolgende regeling te vinden: 'It is not an offence under this section

(...)  to agree to procure, assist or encourage as an accessory the commission of an offence by a person
who is not a party to such an agreement; but: a) a person may be guilty as an accessory to a conspiracy
by others; and b) this subsection does not preclude a charge of conspiracy to incite (...) to commit
an offence'

91     Ontleend aan: Smith/Hogan, Criminal Law, Cases and Materials, a.w.,  p.  340 e.v.

92 Ashworth, Principles ofCriminal Law, a.w., p. 416. Zie ook: D. Fitzpatrick, Variations on conspiracy,
New Law Journal 1993, p. 1180: ' This novel addition to the common law may place the godfathers
of criminal conspiracies even futher beyond the reach of the criminal justice system'.

93   Ontleend aan: Ashworth, Principles of Criminal Law, a.w., p. 416. Zie ook Smith/Hogan, Criminal

Law, a.w., p. 274.
94  Zie s. 1 (2) van de Criminal Law Act: 'Where liability for any offence may be incurred without

knowledge  on  the  part of the person committing  it of any particular  fact or circumstance necessary
for the commission of the offence, a person shall nevertheless not be guilty of conspiracy to commit
that offence by virtue of subsection (1) above unless he and at least one other party to the agreement
intend or know that that fact or circumstance shall or will exist at the time when the conduct constitu-
ting the offence  is to take place'.

95 Card, Criminal Law, a.w., p. 490; Seago, Criminal Law, a.w., p. 154; Smith/Hogan, Criminal Law,
a.w.,  p.  278-279: 'This ("course of conduct"; MdVL) should be read not only to include the conse-
quences which are intended by the parties, but also to be limited to such consequences, whether they

will  in fact necessarily result or not. This  is justifiable because it is the agreed course of conduct that
we are concerned with (...)'.
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gedragingen worden verricht die strekken tot de uitvoering van die overeenkomst.96
Het praktische belang van de strafbaarstelling van de conspiracy ligt dan ook in de
mogelijkheid concrete voorbereidingshandelingen te vervolgen die nog niet tot een
voltooid delict of tot een strafbare poging hebben geleid.

Hoewel s.  1 van de Criminal Law Act op zichzelf reeds een zeer ruime strafrechte-
lijke aansprakelijkheid blijkt te crearen, is in het kader van de bestrijding van
terroristische activiteiten in de Prevention Of Terrorism (Temporary Provisions) Act
1989 een strafbaarstelling met een aanzienlijk ruimere werking opgenomen. Ook al
hoeft bij de conspiracy het overeengekomen delict niet tot in detail vast te staan
- bijvoorbeeld: het object van de diefstal is nog niet bekend -, toch zal aangetoond
moeten worden dat de overeenstemming is gericht op het plegen van een bepaald,
concreet delict. In s. 2 van de Prevention of Terrorism Act is van een dergelijke
voorwaarde afgezien. Strafbaar wordt gesteld (o.a.) het enkele feit dat men tot een
bepaalde organisatie behoort of dat  men die organisatie ondersteunt:  '(...) a person
is guilty of an offence if he (a) belongs or professes to belong to a proscribed
organisation; (b) solicits or invites support for a proscribed organisation other than
support with money or other property; or (c) arranges or assists in the arrangement
or management of, or addresses, any meeting of three or more persons (...) knowing
that the meeting is (1) to support a proscribed organisation; (2) to further the activities
of  such an organisation (...)'. Overigens zijn personen  die   al lid waren  van  de
organisatie nog voordatdeze verboden werd verklaard, niet strafbaar indien zij kunnen
aantonen dat zij niet hebben deelgenomen aan activiteiten van de organisatie vanaf
het moment dat deze verboden werd verklaard (s. 2 (3)).
De strafbaarstelling is derhalve niet, zoals bij de conspiracy, verbonden aan het voor-
nemen om een bepaald delict te plegen, noch is vereist dat de strafbare gedraging
in directe, rechtstreekse relatie staat tot het plegen van delicten in het algemeen. Het
enkel 'behoren tot',  'lid zijn van' een bepaalde organisatie is op zichzelf genomen
al voldoende. Daarmee is de strafbepaling ook ruimer dan het eerste lid van art.  140
Sr, waarvoor het behoren tot de organisatie slechts 66n van de voorwaarden voor
strafbaarheid vormt. De grond voor de rechtvaardiging van deze ruime strafbaarstel-
ling moet niet worden gezocht in de bestrijding van misdaadorganisaties in het
algemeen, doch in het bestaan van een zeer extreme situatie: de bestrijding van terro-
ristische organisaties welke verboden zijn verklaard.
Hier bestaat een zekere parallel met de in de voorgaande paragraaf geschetste situatie
in Duitsland. Een uitzonderlijke situatie welke als bijzonder bedreigend wordt ervaren
(RAF, IRA) vormt de aanleiding tot het cre8ren van nieuwe, vtrgaande regelgeving,
dan wel tot een zeer ruime interpretatie van bestaande delictsbestanddelen. Dit
verschaft Justitie ruime strafprocessuele bevoegdheden. De betreffende strafbepaling
kan immers als basis dienen voor het opsporingsonderzoek. Omdat er slechts zeer
weinig voor nodig is om iemand als verdachte aan te kunnen merken, kan er een grote
discongruentie ontstaan tussen het aantal op de bewuste strafbepaling gebaseerde

opsporingsonderzoeken en het aantal gevallen waarin de zaak uiteindelijk op de zitting

96 Ashworth, Principles of Criminal Law,  a.w.,  p. 409.
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komt.97 Nauwelijks of niet strafwaardige gedragingen blijken dan de aanleiding te
vormen tot toepassing van ingrijpende dwangmiddelen.

7.3.2 De Verenigde Staten

Hoewel in de Verenigde Staten de afzonderlijke staten eigen regelingen hebben
gecreeerd aangaande de strafbaarstelling van conspiracy en de feitelijke uitwerking
onderling aanzienlijke verschillen kan vertonen'8, kan desondanks worden gezegd
dat de conspiracy als rechtsfiguur in het algemeen in grote lijnen overeenkomt met
hetgeen  in het voorgaande is opgemerkt.
18 U.S.C.  § 371 luidt, voorzover hier van belang, als volgt:  'If two or more persons
conspire either to commit any offense against the United States, Or to defraud the
United States, or any agency thereof in any manner or for any purpose, and one or
more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, each shall be
fined (...) or imprisoned (...), or both'.99
Enerzijdswordtdemogelijkheidgecreeerdtotstrafbaarstellingvanvoorbereidingshan-
delingen, anderzijds kunnen al diegenen die in de uitvoering van de overeenkomst
hun aandeel hebben, strafrechtelijk worden vervolgd.100 Het betreft  ook  hier  een
strafbaar feit waarbij de overeenkomst tussen meerdere personen centraal staat; zonder
agreement is er ook geen conspiracy. In tegenstelling tot de conspiracy in Engeland,
wordt in de federale wetgeving en in de wetgeving van verscheidene afzonderlijke
Staten een 'overt act', anders dan de overeenkomst zelf vereist,  dat wil zeggen:  een
gedraging waaruit blijkt dat de samenspanners de overeenkomst ook daadwerkelijk
willen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van een wapen, het bekijken van

97 Volgens Furst werden in Duitsland  in  1980  167 opsporingsonderzoeken gegrond op het 'werben'  in
de zin van § 1293 StGB, waarvan slechts 10 tot vervolging leidden. In 1981 was de verhouding zelfs
419:21; Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 1293 StGB, a.w., p. 112, noot 4.

98 Zie hierover uitgebreid: J. Bornhovd, Die Strafbarkeit der "Conspiracy" im Strafrecht der Vereinigten
Staaten vonNordamerika, Rechtsvergleichende Untersuchungenzurgesamten Strafrechtswissenschaft,
Heft 32, Bonn 1964.

99 United States Code service, 1994, Lawyers Cooperative Publishing.
100 Zie: Bornhovd, Die Strafbarkeit der "Conspiracy" im Strafrecht der Vereinigten Staaten von Nord-

amerika, a.w. Zie ook Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 113 e.v.
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de plaats waar het delict zal worden gepleegd e.d. '01 Deze gedraging hoeft zelf niet
strafbaar te zijn en kan op zichzelf een vrij onbeduidend karakter hebben. 102

Niet noodzakelijk is dat een conspirator reeds vanaf het begin partij is geweest bij
de totstandkoming van de overeenkomst; van strafbare conspiracy kan ook dan sprake
zijn indien men zich eerst op een later tijdstip bij de overeenkomst aansluit. Evenals
in Engeland het geval is, kan dit zowel expliciet als impliciet geschieden: men hoeft
niet uitdrukkelijk aan de andere samenspanners kennis te geven dat men zich bij de
overeenkomst wil aansluiten. Ook is niet vereist dat een samenspanner contact heeft
gehad met alle andere samenspanners en/of precies op de hoogte is van de rol die
iedere samenspanner in de uitvoering van de overeenkomst speelt.
Het slechts wetenschap hebben van de overeenkomst en het ermee instemmen, het
enkel sympathiseren derhalve, is niet voldoende. Anderzijds is het niet noodzakelijk
dat de samenspanners overeenkomen gezamenlijk het voorgenomen delict te zullen
plegen. De rol van een samenspanner kan zich beperken tot het verlenen van hulp
en steun. Minimaal noodzakelijk is 'evidence (...) of affirmative conduct by defendant
either in aid of the proposed act or indicating in some other way an agreement
between the parties'.103  Waar een plicht  is tot handelen, kan samenspanning  ook
door een nalaten plaatsvinden. Dit creeert ruimere mogelijkheden ook de leidingge-
vende personen op de achtergrond onder het bereik van de strafbaarstelling te
brengen:m
Ook in de Verenigde Staten vormt de conspiracy in zekere mate een zelfstandig delict,
een delict dat niet in zijn geheel opgaat in het uiteindelijk gepleegd strafbaar feit. Dat
het voorgenomen delict daadwerkelijk wordt gepleegd, wordt op zichzelf genomen
dan ook niet als reden gezien verder af te zien van een vervolging op grond van
conspiracy. 105

101 Zie bijvoorbeeld s. 184 California Penal Code: 'No agreement amounts to a conspiracy, unless some
act, beside such agreement, be done within this state to effect the ocject thereof, by one or more of
the parties to such agreement (...)'. Zie ook s. 5.03 Model Penal Code: 'A person is guilty of
conspiracy with another person or persons to commit a crime if with the purpose of promoting or
facilitating its commission he: (a) agrees with such other person or persons that they or one or more
of them will engage in conduct which constitutes such crime or an attempt or solicitation to commit
such  crime;  or (b) agrees to aid such other person or persons  in the planning or commission o f such
crime or of an attempt or solicitation to commit such crime'. 'No person may be convicted of
conspiracy to commit a crime, (...), unless an overt act in pursuance of such conspiracy is alleged and
proved to have been done by him or by a person with whom he conspired'; ontleend aan: Ph. E.
Johnson, Criminal Law, American Casebook Series, St. Paul 1980, p. 585. Zie ook Mols, Strafbare
samenspanning, a.w., p.  114; Ph.E. Johnson, The Unnecessary Crime ofConspiracy, Cal. L. Rev.  1973,
p. 1164.

102  Note: The Conspiracy Dilemma,  Harv.  Law  Rev.  1948,  p.  278,  nt.  12,  Bornhovd, Die Strafbarkeit
der "Conspiracy" im Strafrecht der Vereinigten Staaten von Nordamerika, a.w., p. 60-61.

103   Note: The Conspiracy Dilemma,  Harv.  L.  Rev.  1948, p.  279. De praktische toepassing hiervan blijkt
echter nogal uiteen te lopen.

104  Note: The Conspiracy Dilemma,  Harv.  L.  Rev.  1948,  p.  279,  nt.  22.
105  Bomhovd, Die Strafbarkcit der "Conspiracy" im Strafrecht der Vereinigten Staaten von Nordamerika,

a.w., p. 42 e.v., p. 180 e.v.; Johnson, The Unnecessary Crime of Conspiracy, Cal. L. Rev. 1973, p
1143,   p.   1150 e.v, David, The Movement Toward Statute-Based Conspiracy  Law  in the United
Kingdom and the United States, Vanderbilt J. 1993, p 980e.v.; Mols, Strafbare samenspanning, a.w.,
p. 113-114, p. 117.
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De rechtsgrond voor strafbaarstelling van conspiracy wordt met name gezocht in het
bijzonder gevaar voor de rechtsorde dat uitgaat van een samenwerking tussen
meerdere personen: 'Basic is the increased danger to the public welfare and safety
that exists in the combination of united wills to effect a harmful object, as contrasted
with the menace of the criminal purpose of a single individual. Reliance on the co-
operation of conspirators and the intent to support and aid them in the future increases
the likelihood of criminal conduct on the part of individual conspirators'.'06 Aange-
nomen wordt dat groepen meer complexe - criminele - doelstellingen kunnen

verwezenlijken dan waartoe individuen in staat zijn, en dat door het groepsoptreden
de kans op slagen groter is.107 Door verscheidene auteurs wordt deze 'group-danger-
rationale' overigens niet aanvaard voorzover het enkel gaat om een overeenkomst
tussen twee personen om een concreet delict te plegen, doch wel indien er sprake
is van (georganiseerde) samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het plegen van
meerdere delicten: 'Undoubtedly some criminal combinations are more dangerous
than individual criminals, but it takes more than agreement between two persons to
create a dangerous combination', aldus Johnson.'08 Door David  is  er op gewezen

109dat, waar het uitgangspunt van de Model Penal Code is dat conspiracy een
'inchoate offense' is en deswege dubbele bestraffing voor conspiracy en het gepleegde
delict in zijn algemeenheid dient te worden afgewezen, een uitzondering moet worden

gemaakt voor (onder meer) misdaadorganisaties.  In dat geval zou bestraffing ter zake
van zowel het uiteindelijk gepleegd delict als ter zake van de conspiracy aanvaardbaar

zij n.
1 10

In dit kader dient nog te worden gewezen op de mogelijkheid deelnemers aan
misdaadorganisaties strafrechtelijk te vervolgen op grond van de RICO-wetgeving:

106  Note: The Conspiracy Dilemma, Harv. L. Rev. 1948, p. 283. Zie ook Johnson, The Unnecessary Crime

of Conspiracy, Cal. L.  Rev.  1973, p.  1143, noot 22 en 23; David, The Movement Toward Statute-
Based Conspiracy Law in the United Kingdom and the United States, Vanderbilt J.  1993, p. 966 e.v.

107  David, The Movement Toward Statute-Based Conspiracy Law in the United Kingdom and the United
States, Vanderbilt J. 1993, p. 968-969.

108 The Unnecessary Crime ofConspiracy, Cal. L. Rev. 1973, p. 1151. Zie ook Bornhovd, Die Strafbarkeit
der "Conspiracy" im Strafrecht der Vereinigten Staaten von Nordamerika, a.w., p. 182 en de
literatuurvermelding in nt. 13.

109 Zie voor een korte uiteenzetting over ontstaan en doel van de Model Penal Code: J. Stucki, Der Haus-
friedensbruch (Art.  186 StGB) verglichen mit den entsprechenden Regeln des amerikanischen Rechts
unter besonderer Berucksichtigung des Model Penal  Code des American Law Institute,  Bern  1970,

p. 85 e.v.
110 The Movement Toward Statute-Based Conspiracy Law in the United Kingdom and the United States,

Vanderbilt J.   1993,  p.  986: 'The Model Penal Code approach would (...) not allow a conviction for
both the conspiracy and the substantive  act when the completed offense  is  the only objective  of the
conspiracy. The rationale is that the state punishes conspiracy because it is an inchoate offense that
will  likely  result in the commission of a substantive offense. Therefore, simultaneous punishment of
the conspiracy and the underlying offense amounts to punishment of the same action twice. The Code

provides a single exception to its ban on cumulative sentencing - when conspiracies involve continuing
enterprises oforganized crime orprofessional criminals. The Code recognizes this activity as true group
danger (...)'. Zie ook p 969-970.
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'Racketeer Influenced and Corrupt Organizations'.11 1 Evenals de strafbare conspira-
cy speelt ook deze wet een belangrijke rol in de bestrijding van misdaadorganisaties.
De oorspronkelijke doelstelling van de wet was gelegen in de bestrijding van infiltratie
van   misdaadorganisaties in legale, interstatelijk opererende ondememingen:12   Er
waren namelijk aanwijzingen gerezen dat misdaadorganisaties (La Cosa Nostra) met
het geld, verkregen uit criminele activiteiten, functionarissen omkochten en belangen
trachtten te verwerven in legale ondernemingen teneinde hun criminele vermogens
wit te wassen en hun invloed verder uit te breiden.113 Om hieraan het hoofd te
kunnen bieden is onder meer een bepaling gecreeerd waarin - grof gezegd - straf-
baar is gesteld inkomsten, verkregen   uit een 'pattern of racketeering activity' 1 14,
te investeren in een onderneming ('enterprise') teneinde daarmee belangen in die
onderneming te verwerven (§ 1962 (a)), het door een 'pattern of racketeering activity'
verwerven of behouden van een belang in een onderneming (§  1962 (b), en het door
een 'pattern of racketeering activity' ontplooien van werkzaamheden in een onderne-
ming (§  1962 (c)). Laatstgenoemde bepaling had geen betrekking op de infiltratie zelf,
doch op de gevolgen die daaruit zouden voortvloeien.'15  In §  1962 (d)  is de conspi-
racy tot bovengenoemde gedragingen strafbaar gesteld.116 Daarvoor  is niet vereist
dat al een concreet, aan de 'pattern of racketeering-activity' ten grondslag liggend
delict is gepleegd. 117

In § 1961 is de betekenis van enkele in de wet voorkomende termen opgenomen. Zo
wordt onder een 'racketeering activity' verstaan 'any act or threat involving murder,

111   18 U.S.C.,  Ch. 96, §§ 1961-1968. De RICO-wet maakte deel uit van de Organized Crime Control
Act 1970. Zie over deze wet met name N. Jorg, De afbouw van het accusatoire karakter van het
Amerikaansestrafrechtonderinvloedvan de RICO-wet (racketeerinfluencedandcorrupt organizations)
van  1970, I en II, DD  1984, p. 852 e.v.,  p. 934 e.v., alsmede G.E. Lynch, RICO: the crime of being
a criminal, Col. L. Rev. 1987, p. 661 e.v., p. 920 e.v.

112  Lynch,  RICO: the crime of being a criminal, Col. L.  Rev.  1987, p. 664 e.v.
113 Vgl. Lynch,  RICO: the crime of being a criminal, Col.  L,  Rev.  1987,  p.  668 e.v.
114  Door Jorg wordt er op gewezen dat er voor de term 'racketeer' geen duidelijk Nederlands equivalent

bestaat: afperser of zwendelaar is te beperkt, misdadiger te ruim; De afbouw van het accusatoire
karakter van het Amerikaanse strafrecht onder invloed  van de RICO-wet,  DD  1984,  p.  858.

115  Lynch, RICO: the crime of being a criminal, Col. L.  Rev.  1987, p. 682.
1 1 6  §  1962 luidt, voorzover hier van belang, als volgt:

'(a) It shall be unlawful for any person who has received any income derived, directly or indirectly,
from a pattern of racketeering activity or through collection  of an unlawful  debt in which  such
person has participated as a principal (...), to use or invest, directly or indirectly, any part ofsuch
income, or the proceeds of such income, in acquisition of any interest in, or the establishment
or operation of, any enterprise which is engaged in, or the activities of which affect, interstate
or foreign commerce. (...).

(b)    It shall be unlawul  for any person through a pattern of racketeering activity or through collection
of an unlawful debt to acquire or maintain, direclly or indirectly, any interest in or control of any
enterprise which is engaged  in,  or the activities of which affect interstate or foreign commerce.

(c)  It shall be unlawful for any person employed by or associated with any enterprise engaged in,
or the activities ofwhich affect interstate or foreign commerce, to conduct or participate, directly
or indirectly,  in the conduct of such enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity
or collection of unlawful debt.

(d)   It shall be unlawful  for any person to conspire to violate any of the provisions of subsection (a),
(b),  or  (c)  o f this section'

117  Zie met betrekkingtotde conspiracy-bepalingo.a. F. Brooks, RICO Conspiracy Standing After Sedima,
Col. Journal of Law and Social Problems  1992, p. 423 e.v.
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kidnaping, gambling, arson, robbery, bribery, extortion, dealing in obscene matter,
or dealing in narcotic or other dangerous drugs, which is chargeable under State law
and  punishable by imprisonment  for more  than  one year', alsmede een groot aantal
met name genoemde federale delicten, zoals 'embezzlement from pension and welfare
funds', 'mail fraud', 'wire fraud', 'obstruction ofcriminal investigations', 'interstate
transportation of stolen property' en 'white slave traffic'.  De wet heeft niet betrekking
op tan enkele gedraging,  maar op een 'pattern of racketeering activity'. Daarvoor
dient de verdachte ten minste twee 'racketeering'-gedragingen ('two acts of racketee-
ring activity') te hebben verricht binnen een periode van tien jaar, waarbij tussen de

gepleegde feiten een verband moet bestaan. Met een 'enterprise' wordt niet slechts

gedoeld op rechtspersonen; het begrip omvat'any individual, partnership, corporation,
association, or other legal entity', maar zelfs ook 'any union or group of individuals
associated  in fact although not a legal entity'.
Opmerkelijk is dat § 1962 slechts in een klein aantal gevallen zou zijn toegepast voor
de verwezenlijking van het oorspronkelijke doel: de bestrijding van infiltratie door
misdaadorganisaties in legale ondernemingen. Wel is de bepaling - § 1962 (c) en
(d) - gebruikt in tal van andere situaties, zoals bijvoorbeeld bij de vervolging van
Hells Angels    voor    o. a. geweldsmisdrijven    en van overheidsfunctionarissen    o f

omkopers voor het aannemen c.q. geven van steekpenningen (zonder dat daarbij
sprake was van een infiltratiepoging door een criminele organisatie), bij de vervolging
van frauderende functionarissen bij de overheid en in het bedrijfsleven, alsmede van
leden van misdaadorganisaties die hun activiteiten ontplooien op het terrein van gok-

118

ken, handel in verdovende middelen, prostitutie, afpersing, diefstal enz.
Met name in laatstgenoemde situatie, de aanpak van misdaadorganisaties, is de RICO-
wetgeving een belangrijke rol gaan spelen. Vanuit de vervolgende instantie bezien
heeft de RICO-wet tot voordeel dat bij interstatelijke activiteiten de strafrechtspleging
op federaal niveau minder (bewijs- en jurisdictie)problemen oplevert dan bij een
vervolging in een of meerdere van de betreffende staten, de door de organisatie
gepleegde delicten niet in afzonderlijke staten vervolgd hoeven te worden, voeging
van de onderscheiden zakenkan plaatsvinden en bovendien bij een eventuele veroorde-
ling een aanzienlijk hogere straf kan worden opgelegd, hetgeen juist bij grootschalige
criminele activiteiten van belang kan zijn. Bovendien kan meteen vervolging op grond
van de RICO-wet een beter totaalbeeld worden verkregen van wat zich precies heeft

afgespeeld dan met het instellen van afzonderlijke vervolgingen ter zake van bijvoor-
beeld conspiracy tot het plegen van een bepaald delict, zeker indien daarbij verschei-
dene staten betrokken zouden zijn. 119

118  Lynch, RICO: the crime of being a criminal, Col. L. Rev.  1987, p. 726 e.v.; Jorg, De afbouw van
het accusatoire karakter van het Amerikaanse strafrecht onder invloed van de RICO-wet,  DD  1984,
p. 861-862.

119  Lynch, RICO: the crime of being a criminal, Col. L. Rev.  1987, p. 923: 'RICO may function, (...),
as a jurisdictional device to prosecute trans-jurisdictional schemes - or, in effect, as an aggravated

conspiracy statute'. Zie ook p. 927 e.v., p. 952 e.v.: "'Participation in the affairs of an enterprise"
more accurately captures the reality of what fringe participants in a conspiracy do than "agreeing"
to the overall objectives of its core members, and therefore permits easier inferences of guilt'.
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Dat het toepassingsbereik van de RICO-wet aanzienlijk ruimer blijkt te zijn dan
oorspronkelijk was bedoeld120, is een gevolg van de ruime bewoording van met
name  §   1962  (c):   '(...), the statute  can  be read without serious distortion  of  its
language to escalate dramatically the sanctions available against business fraud and
against organized criminal activity    in the loosest possible sense (...)', aldus
Lynch. m Van groot belang daarbij  is dat onder 'enterprise' niet alleen legale,  maar
ook illegale 'ondernemingen' worden verstaan, ondernemingen die (vrijwel) uitsluitend
tot doel hebben het plegen van delicten. Daarmee is de weg geopend naar de straf-
rechtelijke aanpak van misdaadorganisaties op zich, en niet slechts van misdaador-
ganisaties welke infiltreren in ondernemingen   in de 'bovenwereld'. De bepaling
bestrijkt echter niet alleen activiteiten van gestructureerde samenwerkingsverbanden,
doch wordt tevens toegepast in gevallen waarbij tussen de participerende personen
een aanmerkelijk losser samenwerkingsverband bestaat.   Van een 'enterprise'   kan
krachtens § 1961 immers reeds sprake zijn bij 'any union or group of individuals
associated in fact'. Dit heeft er toe geleid dat door de jurisprudentie geen hoge eisen
worden gesteld aan de organisatiegraad van het samenwerkingsverband.122 De ruime
omschrijving opent in beginsel de mogelijkheid op grond van de RICO-bepalingen
een vervolging in te stellen indien door meerdere personen gedurende een bepaald
tijdsbestek een aantal delicten worden gepleegd, waarbij van een interstatelijk aspect
sprake is, ook al zou van een georganiseerd samenwerkingsverband tussen die
personen onderling geen sprake zijn. 123 Bovendien worden ook aan de voorwaarde
van een 'pattern of racketeering activity' geen hoge eisen gesteld. De bepaling blijkt
ook toegepast te worden in situaties waarin gedurende een bepaald tijdsbestek slechts
enkele malen delicten zijn gepleegd: 'If virtually any criminal federation can be a
RICO enterprise, and almost any two criminal acts can be a pattern of racketeering
activity, then potential RICO liability exists whenever more than one person engages
in  more  than one crime', aldus Lynch. 124   Naar zijn mening heeft de bepaling
daarmee ten onrechte een veel te ruim bereik gekregen. Het opent de mogelijkheid
ingrijpende straffen en maatregelen op te leggen voor delicten van een relatief geringe
ernst. Bovendien moet daarbij de vraag worden gesteld wat de rechtvaardiging kan
zijn om in die gevallen waarbij slechts sprake is van het plegen van enkele delicten
in een min of meer los samenwerkingsverband, naast de betreffende gronddelicten

120  Zie met betrekking tot de -extensieve- interpretatie van dc afzonderlijke delictsbestanddelen met name
JOrg, De afbouw van het accusatoire karakter van het Amerikaanse strafrecht onder invloed van de

RICO-wet, I en II, DD 1984, p. 852 e.v.
121  Lynch, RICO: the crime of being a criminal, Col. L. Rev. 1987, p. 685. Bovendien werd vanuit het

Congres een extensieve interpretatie voorgestaan. Bij § 1962 (a) doet zich het probleem voor dat
bewezen moet worden dat de voor investering gebruikte inkomsten zijn verkregen door'racketeering
acts'  Dientengevolge is de RICO-infiltratic moeilijker te bewijzen dan de achtcrliggende strafbare
feiten  § 1962 (b) levert minder problemen op, doch geeft de vervolgende instantie nict direct een
extra wapen in de strijd tegen misdaadorganisaties: 'Acquiring a business through the commission
of a crime is, tautologically, a crime already' (p 691-692). Jorg, De afbouw van het accusatoire
karal<ter  van het Amerikaanse strafrecht onder invloed  van dc RICO-wet,  DD  1984, p 862-864.

122  Jorg, De afbouw van het accusatoire karakter van het Amerikaanse strafrecht onder invloed van de
RICO-wet, DD 1984, p. 865; Lynch, RICO: the crime of being a criminal, Col. L. Rev. 1987, p. 704
e.v.

123  Lynch,  RICO: the crime of being a criminal, Col. L.  Rev.  1987, p. 662 e.v.
124  RICO: the crime of being a criminal, Col.  L.  Rev.  1987, p. 713-714.
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tevens een andere bepaling - § 1962 - van toepassing te verklaren, en waarom een

hogere strafof een ingrijpender maatregel geindiceerd zou zijn dan de straf of maatre-
gel waarmee de gronddelicten reeds zijn bedreigd:25 Een dergelijke rechtvaardiging
zou volgens Lynch alleen gevonden kunnen worden bij de aanpak van misdaador-

ganisaties. Van dergelijke organisaties gaat immers een bijzondere gevaarzetting uit:
'Organized criminal groups in particular make possible the infliction of greater harm
than can be committed by individuals'. 126  In dat geval is er naar zijn mening sprake

van een zodanige bijzonder strafwaardige situatie, dat dit een rechtvaardiging kan
zijn omhet 'deelnemen aan' dergelijkeorganisaties als een a/tonderlilk delict strafbaar
te stellen. Zijn voorstel is dan ook § 1962 (c) te beperken tot het participeren in
misdaadorganisaties, in georganiseerde samenwerkingsverbanden die gericht zijn op
het plegen van delicten, en deze beperking ook wettelijk vast te leggen. 'Ope-127

ration  of a criminal organization  ( . . . )   is not morally neutral.   Nor   is it merely   an
incidental fact about the context in which a criminal act was committed. Rather, it
constitutes  a  distinct  species  of social  harm.  ( . . . ) .   It  is  the  operation  of the criminal
ente,prise through criminal acts, not merely the commission of the acts themselves,
that constitutes the crime of RICO'. 128

7.3.3    De conspiracy als rechtsfiguur bij de bestrijding van misdaadorganisaties

Door het algemeen karakter van de strafbaarstelling heeft de conspiracy zich zowel

in Engeland als in de Verenigde Staten kunnen ontwikkelen tot een belangrijk middel
in de strijd tegen misdaadorganisaties. De strafbaarstelling is immers niet, zoals in
Nederland het geval is, beperkt tot slechts enkele uitzonderlijke delicten, doch heeft
een algemene werking. Zo kunnen ook deelnemers aan misdaadorganisaties die zich
bijvoorbeeldtoeleggenophetplegenvanovervallen, afpersingen, autodiefstallene.d.,
ter zake van conspiracy worden vervolgd. Bovendien kan met een vervolging op

grond van conspiracy een indruk worden verkregen van het georganiseerd en
duurzaam karakter   van de samenwerking tussen de conspirators.129 Voorts opent
het delict de mogelijkheid ook diegenen te vervolgen die zelf geen direct aandeel
hebben geleverd in een concreet delict en kunnen dwangmiddelen al in een zeer vroeg
stadium worden toegepast, nog voordat het voorgenomen delict wordt gepleegd.

De ontwikkelingen die het leerstuk in de rechtspraktijk heeft doorgemaakt hebben
er toe geleid dat bij de vervolging van deelnemers aan misdaadorganisaties op grond

125 'Given the failure of RICO to accomplish much towards its original goal of directly penalizing

organized crime infiltration of legitimate business, the danger presented by a statute that vests so much
additional power (...) in prosecutors and sentencing judges to escalate the potential or actual sanctions
for criminal conduct puts too much strain on fundamental principles of legality to be justified by the
covert solution of a handful o f weaknesses  in the federal penal law', aldus Lynch, RICO: the crime

of being a criminal, Col. L. Rev.  1987, p. 763.
126 Lynch, RICO: the crime of being a criminal, Col. L. Rev.  1987, p. 958.
127 De conspiracy tot een dergelijk delia -§ 1962 (d)- dient naar zijn mening niet strafbaar te zijn.

Daarmee wordt immers voorzien in een nog verdergaande uitbreiding van strafrechtelijke aansprake-
lijkheid dan § 1962 (c) reeds doet, te weten het oprichten, funderen van een misdaadorganisatie; Lynch,
RICO: the crime of being a criminal, Col. L  Rev.  1987, p  954, p 981-982

128  Lynch, RICO: the crime of being a criminal, Col. L. Rev.  1987, p. 943.
129 Vgl. Fitzpatrick, Variations on conspiracy, New Law Journal 1993, p. 1180 e.v.
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van conspiracy aanzienlijke bewijsproblemen voorkomen kunnen worden. Zo hoeft
bijvoorbeeld niet te worden aangetoond dat de samenspanners op een bepaalde tijd
en plaats zijn bijeengekomen om gezamenlijk een overeenkomst te sluiten. Van
conspiracy kan ook dan sprake zijn indien men niet van het begin af aan partij is
geweest in de agreement, doch zich eerst later bij een reeds bestaande overeenkomst
heeft aangesloten. Dit opent de mogelijkheid om ook meer flexibele samenwerkings-
verbanden, samenwerkingsverbanden die niet van het begin af aan hetzelfde ledenpo-
tentieel bezitten, onder het bereik van de conspiracy te brengen. Bovendien is een
'formele', uitdrukkelijk gesloten overeenkomst geen vereiste. De overeenkomst kan
ook impliciet tot stand komen; men kan stilzwijgend een bepaalde onderlinge
overeenstemmingbereiken, hetgeenkanworden afgeleiduit feitenenomstandigheden:
'(...)  it is  sufficient if the circumstances,  acts, and conduct of the parties are such
as  to  show an agreement in fact:'30  In de Verenigde Staten is zelfs aanvaard  dat
een dergelijke overeenkomst 'may be establishedby evidence that "the parties steadily
pursue the same object, whether acting separately or together, by common or different
means,  but ever leading  to  the same unlawful result"'.m Voorts  is van belang dat
voor het bewijs van conspiracy gebruik mag worden gemaakt van verklaringen en
gedragingen van de andere partijen in de overeenkomst. Met name het aan informan-
ten in het vooruitzicht stellen van strafvermindering of seponering van de zaak, in
ruil voor het verstrekken van informatie over bijvoorbeeld samenstelling en werkwijze
van de organisatie of activiteiten van de andere organisatieleden, kan hierbij een
belangrijke rol spelen.
Als partij bij een overeenkomst kan men aansprakelijk worden gesteld voor de
gedragingen van de andere partij(en), mits het daarbij gaat om gedragingen ter
bevordering van de overeenkomst, gedragingen die vallen binnen de grenzen van
hetgeen men is overeengekomen en men ook- redelijkerwijs - heeft voorzien. 132

Dientengevolgekan men aansprakelijk zijn voor strafbare feiten, gepleegd door andere
partijen bij de overeenkomst: 'Conspiracy thus permits any member of a large-scale
organization to be punished  for all the crimes committed by its members':33  Teza-
men met het feit dat conspiracy ook door een nalaten kan plaatsvinden, wordt hiermee
de mogelijkheid gecreeerd ook de leidinggevende personen op de achtergrond, diege-
nen die niet zelf het delict plegen doch dit door anderen laten doen, strafrechtelijk
aansprakelijk te stellen. Diegenen die zich niet zelf actief inlaten met de verwezenlij-
king van een voorgenomen delict maar wel achter de schermen de touwtjes in handen
hebben, kunnen daardoor onder het bereik van de strafwet vallen.

130 Note: The Conspiracy Dilemma, Harv. L. Rev. 1948, p. 278. Zie ook R. v. Anderson, 1985; Lord
Bridge:  '1 do not find it altogether easy to understand why the draftsman of this provision chose to
use the phrase "in accordance with their intentions". But I suspect the answer may be that this seemed
a desirable alternative to the phrase "in accordance with its terms" or any similar expression. Because
it is a matter of common experience in the criminal courts that the "terms" of a criminal conspiracy
are hardly ever susceptible of proof. The evidence from which a jury may infer a criminal conspiracy
is almost invariably to be found in the conduct ofthe parties'. Ontleend aan: Smith/Hogan, Criminal
Law, Cases and Materials, a.w., p. 340 e.v.

131 Notes: The Conspiracy Dilemma, Harv. L. Rev. 1948, p 278-279.
132 Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 150.
133  Johnson, The Unnecessary Crime of Conspiracy,  Cal.  L.  Rev.  1973,  p.  1144,  p.  1146 e.v.
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Voor de wat grotere, complexere misdaadorganisaties, waarbij men vaak alleen op
de hoogte is van de identiteit van de meest naaste medewerkers, is voorts nog van
belang dat een conspirator niet op de hoogte hoeft te zijn van de identiteit van alle
andere conspirators, noch kennis hoeft te dragen van eenieders aandeel in de
uitvoering vande overeenkomst. Verschillende vormenvansamenwerkingzijndaarbij
denkbaar, zoals de 'wheel-conspiracy'   en de 'chain-conspiracy', alsmede talloze
tussenvarianten. Bij de 'wheel-conspiracy' zijn er een of meerdere centrale leidingge-
vende personen die als het ware als 'een spin in het web' opdrachten verstrekken aan

en gedragingen coOrdineren van anderen. Degenen aan wie de opdrachten worden
verstrekt staan wel in contact met die centrale, leidinggevende persoon, doch niet
over en weer met iedere andere participant in de overeenkomst. Bij de 'chain-con-
spiracy' staat  A in contact  met  B,  B  met  C,  C  met  D enz., zonder dat alle partijen
over en weer met elkaar in contact staan. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij
handel in verdovende middelen: A produceert, B koopt van A en verkoopt aan C,
C  voert  in, D koopt van C. 134 Zowel  bij de 'wheel-'  als bij de 'chain-conspiracy'
zijn alle betrokkenen aansprakelijk voor conspiracy, mits zij van dezelfde over-
eenkomst deel uitmaken.
Voorts is niet noodzakelijk dat de partijen overeenkomen gezamenlijk het voor-
genomen delict te zullen plegen. In georganiseerde samenwerkingsverbanden zal er
veelal een bepaalde rolverdeling plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld A het delict zal
plegen, B voor de wapens zorgt, C de wapens financiert, enz. Zowel A, B als C zijn
conspirators. Zo kan eenieder worden vervolgd die op een of andere wijze met de
verwezenlijking van het voorgenomen delict te maken heeft gehad. Dat daarbij alleen
wordt overeengekomen dat men slechts een gedeeltelijke bijdrage zal leveren in het
geheel, zoals bijvoorbeeld het leveren van wapens ten behoeve van een overval, en
men zich niet meer bekommert over de uiteindelijke afloop, doet daar niet aan af. 135

Uit het voorgaande blijkt dat strafbaarstelling van de conspiracy ruimschoots
mogelijkheden creeert deelnemers aan samenwerkingsverbanden in het algemeen en
aan misdaadorganisaties in het bijzonder strafrechtelijk te vervolgen. Enerzijds hoeft
daarbij niet te worden gewacht tot het voorgenomen feit wordt gepleegd of een
strafbarepogingdaartoe wordtondernomen; ook hettreffen van voorbereidingshande-
lingen valt onder het bereik van de strafwet. Anderzijds is de strafbaarstelling niet
beperkt tot diegenen die het delict feitelijk plegen. Volgens Mols is de conspiracy

134 Zie: P. Murphy (ed.), Blackstone's Criminal Practice, 1992, p. 77; Johnson, The Unnecessary Crime
of Conspiracy, Cal. L.  Rev.  1973, p.  1168 e.v.

135  R. v. Anderson (1985); Lord Bridge: '(...),  I am clearly driven by consideration of the diversity of
roles which parties may agree to play in criminal conspiracies to reject any construction ofthe statutory
language which would require the prosecution to prove an intention on the part of each conspirator
that the criminal offence or offences which will necessarily be committed by one or more of the
conspirators  if the agreed course of conduct is fully carried out should in fact be committed.  (...).  In
these days of highly organised crime the most serious statutory conspiracies will frequently involve
an elaborate and complex agreed course of conduct in which many will consent to play necessary but
subordinate roles, not involving them  in any direct participation  in the commission of the offence or
offences at the centre of the conspiracy. Parliament cannot have intended that such parties should
escape conviction of conspiracy on the basis that it cannot be proved against them that they intended
that the relevant offence or offences should be committed'. Ontleend aan: Smith/Hogan, Cases  and

Materials, a.w., p. 340 e.v.
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dan ook een van de meest praktische en bruikbare instrumenten in de strijd tegen de

georganiseerde misdaad. Niet voor niets wordt de conspiracy ook wet de'prosecutors'
darling' genoemd! 136

Evenals bij art. 140 Sr het geval is, wordt de rechtsgrond van de conspiracy gezocht
in het gevaar dat van een samenwerking in groepsverband uitgaat en de wens
vroegtijdig ingrijpen mogelijk te maken. Bij art. 140 Sr worden echter bijzondere
eisen aan de 'group danger-rationale' gesteld: het moet gaan om een georganiseerd
samenwerkingsverband dat gedurende enige tijd het plegen van misdrijven nastreeft.
Bij de conspiracy worden deze restrictieve voorwaarden niet gesteld; een gezamenlijk

optreden is al voldoende. Toch is van verschillende zijden de vraag opgeworpen of
het enkele feit van het bestaan van een samenwerkingsverband tussen twee of meer
personen voldoende rechtvaardiging kan bieden  voor deze ruime strafbaarstelling,
met name gezien het gegeven dat de conspiracy als een afzonderlijk delict wordt
gezien en niet direct concurreert met het voorgenomen en voltooide delict (of de straf-
bare poging daartoe). Zo stelde Ashworth: 'The offence of conspiracy may be
defended as a vital tool against organized crime, but the difficulty is that it bears

oppressively on individuals who are prosecuted. At present, the same law could be
used against both Mafia leaders and a couple of bungling burglars who happened to

meet in a pub'. 137

Het probleem dat bij de strafbaarstelling van de conspiracy geen onderscheid wordt
gemaakt naar de aard van het samenwerkingsverband is ook gesignaleerd in de al
eerder geciteerde bijdrage: Notes: Tlie conspiracy Dilemma. De ruime werking van
de conspiracy en de uitgebreide (bewijs)mogelijkheden voor de vervolgende instantie
(zo hoeft er bijvoorbeeld geen sprake te zijn van een formele en expliciete overeen-
komst) kan depositie van de individuele verdachte inhet strafproces erg bemoeilijken.
Teneinde een bevredigend compromis te verkrijgen tussen de belangen van de
verdachte en die van de vervolgende instantie, werd voorgesteld de toepassing van
de conspiracy in te perken: 'As has been suggested, conspiracies are made criminal
because of the increased likelihood, as a result of the agreement, that antisocial acts
will be committed, and committed successfully.  If this view is correct, an agreement
should be punishable only (1) where it greatly increases such likelihood, or (2) where
the object (...) contemplated is of such an extremely serious nature that even a slight
increase in the probability of successful execution should be punished' en, even
verder: 'The peculiar value of the (conspiracy-; MdVL) concept lies in such fields
as traffic in stolen goods and narcotics, counterfeiting, schemes to defraud and to
evade certain taxes and duties, where the act of combination may add greatly to the
effective perpetration  of the offense'. 138 Aldus wordt enerzijds, gezien het gevaar
dat van een samenwerkingsverband uit kan gaan, strafbaarstelling van conspiracy niet
categorisch uitgesloten omdat het daarbij slechts zou gaan om gedragingen in de
voorfase van een bepaald delict. Doch anderzijds wordt getracht de conspiracy aan

136 Mols, Stratbaresamenspanning, a.w., p. 150. Zie ook: Notes: The Conspiracy Dilemma, Harv. L. Rev.,
1948,  p.  283:  'Thus, the crucial importance  of the conspiracy weapon stems  from its effectiveness
in reaching organized crime'.

137 Ashworth, Principles of Criminal  Law,  a.w.,  p.  412.
138   Notes: The Conspiracy Dilemma,  Harv.  L.  Rev.   1948,  p.  284  e.v.
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beperkende voorwaarden te binden welke als rechtvaardiging zouden kunnen dienen
om overheidsoptreden at in een zeer vroeg stadium mogelijk te maken.

Naar aanleiding van het voorgaande kunnen nog de volgende opmerkingen worden
gemaakt.
Bezien we de samenspanning naar Nederlands recht, dan blijkt dat alleen dan van
strafbare samenspanning sprake is indien het om bijzondere, staatsgevaarlijke
misdrijven handelt, misdrijven waarvan kan worden gezegd dat deze van een zodanige
ernst zijn,  dat 'even a slight increase in the probability of succesful execution should
be punished'. Een willekeurig samenwerkingsverband tussen twee of meer personen
wordt gezien de ernst van deze feiten al voldoende geacht. Voor misdaadorganisaties,
een belangrijke 'doelgroep' van de Angelsaksische conspiracy, is in art. 140 Sr een
afzonderlijke strafbepaling gecreeerd. Dat het daarbij om een georganiseerd samen-
werkingsverband dient te gaan en niet om een samenwerkingsverband zonder meer,
kan worden gezien als een beperkende voorwaarde conform het hiervoor onder (1)
genoemde: door het georganiseerd karakter van het samenwerkingsverband wordt
ten opzichte van een willekeurig samenwerkingsverband tussen twee of meer personen
de kans nog vergroot dat de beoogde misdrijven ook daadwerkelijk gepleegd zullen
worden: de deelnemers zijn ondergeschikt aan de wil van de organisatie; er wordt
niet alleen over en weer op elkaar invloed uitgeoefend, maar ook door de organisatie,
men wordt beloond of gestraft, de organisatie heeft een ledenpotentieel waaruit kan
worden geput, enz. De extra vergrote kans dat er ook werkelijk misdrijven gepleegd
zullen gaan worden, ook al bevindt men zich nog slechts in het stadium van voorbe-
reidingshandelingen, vormt hier, naast de voorwaarde dat het bij het plegen van
misdrijven niet om een incidentele gebeurtenis dient te gaan, een grond ter rechtvaar-
diging van overheidsoptreden in een zeer vroeg stadium ten aanzien van eenieder die
bij de verwezenlijking van het oogmerk betrokken is geweest.
In het voorontwerp van wet tot wijziging van de artt. 140 en 141 Sr werd in het
voorgestelde tweede lid van art.  140 Sr van beide bovengenoemde voorwaarden voor
strafbaarheid - het georganiseerd karakter van het samenwerkingsverband en het
gedurende enige tijd plegen van misdrijven - afgezien. Gesproken werd van het deel
uitmaken van 'enig verenigd verband (...) dat (...) bestemd is tot het begaan van enig
misdrijf'. De vraag rijst of hiermee niet in feite een algemene strafbaarstelling van
samenspanning wordt voorgesteld, waarbij wordt voorbij gegaan aan bovengenoemde
voorwaarden dat het moet gaan om bijzonder gevaarzettende misdrijven, dan wel dat
de aard van het samenwerkingsverband zelf een vergroot risico vormt dat de
voorgenomen misdrijven gepleegd zullen worden. In hoofdstuk 8.4.2 zal hier verder
op worden ingegaan.

Opmerkelijk is voorts dat, teneinde de leidinggevende conspirators strafrechtelijk
aansprakelijk te kunnen stellen, een actief participeren in de uitvoering van het
voorgenomen delict niet wordt geeist. Voorkomen dient te worden dat diegenen die
wel de leiding in handen hebben doch zich op de achtergrond houden, vrijuit gaan.
Ook bij art. 140 Sr is een dergelijke actieve participatie niet noodzakelijk: men moet
hebben deelgenomen aan de verwezenlijking van het misdadig oogmerk, niet aan de
verwezenlijking van de misdrijven zelf.
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Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat art. 140 Sr en de conspiracy, alsmede

18 U.S.C.  § 1962 hetzelfde complex van gedragingen kunnen omvatten. Dit is van
belang indien een verzoek tot uitlevering is gebaseerd op conspiracy'39 dan wel op

§ 1962. Wel zal, indien de uitlevering toelaatbaar wordt verklaard op grond van art.
140 Sr, uit het verzoek moeten blijken van een betrokkenheid bij een georganiseerd
samenwerkingsverband, welkegedurende enige tijd het plegen van misdrijvenbeoogt.
Zowel de conspiracy als § 1962 kunnen immers ook betrekking hebben op een min
of meer los samenwerkingsverband, waarbij van een duurzaam plegen van misdrijven
in de zin van art. 140 Sr geen sprake hoeft te zijn.

7.4    Frankrijk en Belgia

7.4.1 Frankrijk

In hoofdstuk 2 is er reeds op gewezen dat de in de artt. 265-268 (oud) CP (1810)140

opgenomen strafbaarstelling van de association de malfaiteurs in 1886 als voorbeeld
heeft gediend voor de redactie van het eerste lid van art. 140 Sr. Ook hier werd het
door een samenwerkingsverband van personen beramen van delicten als bijzonder
gevaarzettend gezien: 'le groupement accroit 1' ttendue, l'intensitt et la frdquence de
l'activite malfaisante tout en rendant souvent plus difficile la decouverte des infracti-
ons et le chhtiment de leurs auteurs'.14'  De artt.  265  e.v. CP werden  in de praktijk
echter slechts zelden toegepast. De op het platteland optredende roversbendes waar-
tegen de bepalingen oorspronkelijk waren gericht, kwamen nog slechts sporadisch
voor en maakten plaats  voor in steden opererende bendes.  Van deze samenwerkings-
verbanden was het echter vaak niet mogelijk een zodanig hechte organisatiestructuur
en hierarchische verhouding vast te stellen als door de artt. 265 e.v. CP werd ge-
eist.142  Zo  werd  in  art.  266 CP gesproken van 'chefs ou commandants', waaruit
blijkt dat uitgegaan werd van het bestaan van een duidelijke hierarchische structuur.
Naar aanleiding  van door anarchisten gepleegde aanslagen werden  de  artt.  265  e.v.
CP  in 1893 ingrijpend gewijzigd. De voorwaarde  van het bestaan van een hechte

organisatiegraadeneenhierarchischeverhoudingblekeneenonoverkomelijkprobleem
te vormen, omdat de anarchisten niet als zodanig waren georganiseerd. Deswege
konden de artt.  265 e.v.  CP niet op hen worden toegepast:43 Om hieraan tegemoet
te komen werden de in art. 266 CP opgenomen bijzondere kenmerkende aspecten
van een association de malfaiteurs geschrapt en werd de strafbepaling van art. 265
CP uitgebreid in die zin dat tevens een vorm van samenspanning, een 'rdsolution
collective' strafbaar werd gesteld, de overeenkomst tot het plegen van bepaalde
delicten: 'Toute association formde, quelle que soit sa durde ou le nombre de ses
membres, toute entente ttablie dans le but de prtparer ou de commettre des crimes

139 Vgl. HR 2 mei 1989, NJ 1989, 773.
140 In de hoofdstukken 2 en 3 is reeds op enkele aspecten van de ara. 265-268 CP (1 8 1 0) ingegaan.
141 Culioli, Association de malfaiteurs, Encycloptdie Dalloz,  a.w.,  par.  6.
142 Zie Gar on, Code Ptnal annott, a.w., art. 265-268, par. 6; Culioli, Encycloptdie Dalloz, Association

de malfaiteurs, a.w., par. 16.
143  Gar on, Code Pdnal annott, a.w.,art. 265-268, par. 7; Culioli, Associationdemal faiteurs, Encycloptdie

Dalloz, a.w., par. 17.
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contre les personnes ou les propri6t6s, constituent un crime contre la paix publique'.
De artt. 266 en 267 CP144 bevatten de strafbedreiging voor diegenen die zich bij
de association hadden aangesloten of die partij waren in de overeenkomst, resp. voor
diegenen die hulp en steun verleenden.
Interessant is daarbij de voorziening van straffeloosheid bij 'vrijwillige terugtred'.
De dader werd straffeloosheid in het vooruitzicht gesteld indien hij tijdig de bevoegde
autoriteiten waarschuwde.  'C'est la technique classique de protection sociale par inci-
tation A la ddlation mutuelle des malfaiteurs associes', aldus Culioli. 145 Het betreft
hier geen 'terugtred' in die zin dat men er van afziet het delict te plegen; met het
partij worden bij de overeenkomst of het zich aansluiten bij de organisatie - het
enkel lid worden van, gaan behoren tot de organisatie vestigt reeds strafrechtelijke
aansprakelijkheid - is het delict namelijk al voltooid. Van belang is dat de autori-
teiten op de hoogte worden gesteld van het bestaan van de organisatie en in staat
worden gesteld daartegen actie te ondernemen. 146

In de tekst van art. 265 CP is uitdrukkelijk in het midden gelaten uit hoeveel personen
de association zou moeten bestaan. De beantwoording van deze vraag wenste men
over te laten aan de rechtspraak. Daarbij werd ook een aantal van slechts twee
personen niet uitgesloten geacht:47 Omdat de anarchisten onderling geen duurzaam
samenwerkingsverband vormden, werd ook de duur van de association in art. 265
CP in het midden gelaten. Daardoor vielen ook vluchtige samenwerkingsverbanden
in het vervolg onder het bereik van de strafbepaling. De uitbreiding van art. 265 CP
met de entente, 'une r6solution arrad entre  deux ou plusieurs personnes' 148, heeft

de bepaling het karakter gegeven van een samenspanningsregeling. De samenspanning
(complot) werd daarmee uitgebreid tot andere delicten dan uitsluitend die welke
gericht zijn tegen de veiligheid van de Staat. Het verschil met de samenspanning naar
Nederlands recht en de conspiracy is echter gelegen in de voorwaarde dat de over-
eenkomst betrekking dient te hebben op het plegen van meerdere (al dan niet gecon-
cretiseerde) misdrijven; art. 265 CP sprak immers van crimes. De overeenkomst om
slechts 6En concreet delict te plegen, viel daardoor buiten het bereik van de strafbepa-
ling. 149  Door  Gart;on is terecht de vraag opgeworpen  of door de uitbreiding  van
art. 265 CP tot het sluiten van een overeenkomt de gehandhaafde strafbaarstelling

144 Art. 266 en 267 CP luidden, voor zover hier van belang, als volgt:
Art. 266: 'Sera puni (...) quiconque se sera affilit A une association formle ou aura participt A une
entente dtablie dans le but sptcifid 8 l'article prdcddent. (...). Les personnes qui se seront rendues

coupables du crime mentionnd dans le present article serontexemptes de peine si, avanttoute poursuite,
elles ont rtvdlt aux autoritts constitutes l'entente dtablie ou fait connaitre l'existence de l'association'.
Art. 267: 'Sera puni de la rtclusion quiconque aura sciemment et volontairement favoris6 les auteurs
des crimes prevus A l'article 265 en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspon-
dance, logement ou lieu de rdunion. (...). Seront, toutefois, applicables au coupable des faits prevus

par le prdsent article les dispositions contenues dans le § 3 de l'article 266'
Art. 268 CP werd vervallen verklaard.

145 Culioli, Association de malfaiteurs, Encyclopddie Dalloz, a.w., par. 84.
146 R. Merle en A. Vitu, Traitt de Droit Criminel. Droit Panal Spetial, Paris 1982, par. 213. Daarmee

onderscheidde de regeling  zich  van  §   129  en  1298 StGB waarin immers centraal staat de vraag  o f
de organisatie al dan niet blijft voortbestaan.

147 Culioli, Association de malfaiteurs, Encycloptdie Dalloz, a.w., par. 5.
148 Gar on, Code PEnal annotd, a.w., art. 265-268, par. 17.
149 Zie: Gargon, Code Ptnal annott, a.w., art. 265-268, par. 21; Culioli, Association de malfaiteurs,

Encycloptdie Dalloz, a.w., par. 17.
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van de association in feite niet overbodig is geworden. Een association veronderstelt
immers het bestaan van een overeenkomst. 150

De wetswijziging bleek overigens niet het gewenste effect te hebben. Problemen rezen

bij het vaststellen van het bestaan van een overeenkomst - bijeenkomsten (als
daarvan al sprake was!) vonden immers veelal in het geheim plaats - en bij het
aantonen dat het doel van de overeenkomst was gelegen in het plegen van een serie
misdrijven.m Gedurende vele jaren zijn de artt. 265 e.v. CP dan ook slechts
sporadisch toegepast. Vanaf de jaren zestig is hierin door de ontwikkeling van meer
georganiseerde, ook internationaal opererende misdadigersbendes een kentering
gekomen.

152

In het begin van de jaren tachtig zijn de bepalingen opnieuw gewijzigd. De toenemen-
de criminaliteit heeft er toe geleid dat de strafwet werd uitgebreid tot gevaarzettende
samenwerkingsverbanden die slechts het plegen van een enkel delict tot doel heb-
ben.153  Art.  265 CP sprak in het vervolg niet meer van crimes, maar van 'd'un ou
de plusieurs crimes': 'Quiconque aura patticipt A une association formde ou A une
entente ttablie en vue de la pr6paration, concrttiste par un ou plusieurs faits
mattriels, d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, sera puni
(...)'.  De  aanvankelijk  in  de wet opgenomen voorwaarde dat de association  of de
entente gericht moest zijn op het plegen van meerdere misdrijven is hiermee verval-
len. Waar vaar de wetswijziging van 1981 de rechtvaardiging van de inbreuk op de
pogings- en deelnemingsregeling nog kon worden gezocht in het feit dat de association
of de entente betrekking moest hebben op een reeks van misdrijven, waardoor van
een voortdurende bedreiging van de rechtsorde sprake was, kon hiervan na 1981 geen
sprake meer zijn. Ook deelneming aan een organisatie gericht op, dan wet een
overeenkomst totstandgekomen om tan bepaald delict te plegen, was in het vervolg
strafbaar.
Met het oog op het ingrijpend karakter van deze wijziging is in de wet de restrictie
aangebracht dat het enkel komen tot een overeenstemming niet voldoende is. In de
bepaling is namelijk als voorwaarde gesteld dat de preparation zich moet hebben

geconcretiseerd  'par un ou plusieurs faits mattriels'. Evenals in de Verenigde Staten
het geval is dient het voornemen van de partijen zich derhalve te hebben geuit in een
'overt act' (anders dan het sluiten van een overeenkomst), bijvoorbeeld door het
observeren van de gangen van een potentieel slachtoffer, het aanwezig hebben van
wapens, maskers e.d.154

Aangenomen wordt dat zowel ten aanzien van de association als ten aanzien van de
entente opzet bij de dader is vereist in die zin dat hij op de hoogte dient te zijn van
het - criminele - doel van de organisatie c.q. overeenkomst:  '(...) un participant
ne sera ddclard coupable que s'il s'est agrdgd au groupement, sachant son caractere

150 Code Ptnal annou, a.w., art. 265-268, par.   1 5.

151  Gar on, Code Ptnal  annot6,  a.w., art 265-268,  par. 30; Culioli, Association de mal faiteurs,  Ency-
clopedie Dalloz, a.w., par  18

152 Culioli, Association de malfaiteurs, Encycloptdie Dalloz, a.w., par. 20.
153 M. Spaniol, Rechtsentwicklung im Ausland. Zur Strafrechtsentwicklung in Frankreich: Die Abschaffung

des Gesetzes "Stcuritt et libertd", JZ  1985,  p.  618 e.v.
154 Zie hierover uitgebreid: Culioli, Association de malfaiteurs, Encyclopddie Dalloz, a.w.,  par. 49 e.v.
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delictueux et avec la volontd de lui apporter une aide efficace dans la poursuite du
but que les malfaiteurs se sont assignt'.155 Het enkel op de hoogte hebben kunnen
en behoren te zijn wordt in het algemeen niet voldoende geacht. Overigens behoeven
de individuele participanten niet op de hoogte te zijn van alle door het samenwer-
kingsverband beoogde delicten. 156

Niet noodzakelijk is dat de te plegen delicten tevoren precies zijn geconcretiseerd.
Ook afspraken tot het plegen van nog onbepaalde delicten kunnen onder het bereik
van de strafbepaling vallen. Het aantal in de association of de entente participerende
deelnemers  is  niet van belang. een samenwerkingsverband tussen twee personen kan
al voldoende zijn.
De mogelijkheid van 'vrijwillige terugtred' bleef gehandhaafd, doch werd aan een
extra voorwaarde verbonden. Het nieuw geredigeerde art. 268 CP bepaalde dat de
dader niet alleen het bestaan van de association of de entente bekend gemaakt moet
hebben, maar tevens dat hij, door het verstrekken van voldoende, bruikbare informa-
tie, de autoriteiten in staat moet hebben gesteld de identiteit vast te stellen van de
betrokken personen. 157

Welbeschouwd is van de oorspronkelijke strafbaarstelling van de 'association de
malfaiteurs' van 1810, de bepaling waaraan het eerste lid van art. 140 Sr is ontleend,
weinig meer overgebleven. Art. 265 CP omvatte door de uitbreiding tot samenspan-
ning tot het plegen van een of meer delicten immers veel meer dan de enkele
deelname aan misdaadorganisaties. Tal van samenwerkingsverbanden - al dan niet
georganiseerd, al dan niet met een duurzaam karakter -, gericht op het plegen van
een of meer, al dan niet bepaalde, geconcretiseerde delicten, vallen daarmee onder
het  bereik  van de strafbaarstelling.
In de 'Nouveau Code Ptnal' (artt. 450-1 - 450-3) is de afzonderlijke strafbaarstelling
van het deelnemen aan een 'association de malfaiteurs' gehandhaafd gebleven. Het
delict is niet in het wetboek opgenomen als een delict tegen personen ('Crimes et
dalits contre les personnes') of tegen zaken ('Crimes et dalits contre les biens'), maar,
tezamen met delicten als misdrijven 'tegen de Staat', terrorisme e.d., opgenomen in
Boek IV: 'Crimes et delits contre la nation, l'Bat et  la paix publique: De bepaling
heeft daarbij een andere constructie gekregen: 'Constitue une association de malfai-
teurs tout groupement forme ou entente ttablie en vue de la prdparation, caracteriste
par un ou plusieurs faits mat6riels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs
delits punis de dix ans d'emprisonnement. La participation A une association de mal-
faiteurs est punie (...)'. Het bereik van de strafbepaling is daarmee verder verruimd

155  Merle/Vitu, Traite de Droit Criminel, a.w.,  par. 210. Zie ook: Gar on, Code Ptnal annotd, a.w.,  art.
265-268, par. 27; F. Htlie, Pratique Criminelle des cours et tribunaux, Droit Penal, Paris 1954, s. V,
par. 340,

156 Culioli, Association de malfaiteurs, Encycloptdie Dalloz, a.w., par. 57 e.v.
157 De tekst van art. 268 CP luidde als volgt: 'Sera exempt des peines prtvues par les articles 265 8 267

celui qui, s'etant rendu coupable de l'un des faits ddfinis par ces articles, aura, avant toute poursuite,
ravdld l'association ou ientente aux autoritts constitutes et aura permis l'identification des personnes
en cause'.
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tot bepaalde 'daits'. De regeling van de vrijwillige terugtred is gehandhaafd geble-
ven. 158

7.4.2 Belgia

Ook in Belgie levert de deelneming aan een 'misdaadorganisatie' een afzonderlijk
strafbaar feit op, gericht tegen de 'openbare veiligheid'. Art.  322 SW is, evenals het
eerste lid van art. 140 Sr, ontleend aan het oude art. 265 CP: 'Elke vereniging met
het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen, is een
misdaad of een wanbedrijf bestaande door het enkele feit van het inrichten der bende'.
Het oogmerk tot het plegen van overtredingen valt buiten het bereik van de bepaling.
Evenals bij het eerste lid van art. 140 Sr wordt ook ten aanzien van de strafbaar-
stelling in art. 322 e.v. SW als uitgangspunt aanvaard dat van een groepsoptreden
een grotere dreiging uitgaat dan van een puur individueel optreden. 159 De bepaling
schept zowel de mogelijkheid van preventief optreden- gedragingen welke gelegen
zijn in de voorfase van de te plegen delicten vallen onder het bereik van de strafbepa-
ling; het door de vereniging voorgenomen delict hoeft nog niet te zijn gepleegd, noch
hoeft daartoe een strafbare poging te zijn ondernomen - alsook de mogelijkheid om
diegenen te straffen die niet eigenhandig het door de 'bende' beoogde delict hebben
gepleegd of daaraan conform de reguliere deelnemingsregeling hebben deelgenomen
(leidinggevers).
De term 'vereniging' komt overeen met de tekst van art.  140 Sr v66r de wetswijziging
van 1976. Ook hier heeft de term niet de betekenis van een willekeurige, een min
of meer toevallige samenwerking tussen meerdere-personen, maar van een georgani-
seerd samenwerkingsverband, een georganis6erde groep personen die als eenheid
optreedt.160 In zijn preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van
het Recht van Belgie en Nederland omschreef Berkvens de vereniging als 'een
georganiseerde groep  ( . . . ) die gevormd wordt om personen of eigendommen  aan  te
randen waarbij de essentie is dat de leden in hun verbondenheid met elkaar de
vastberadenheid bezitten om ten gepaste tijde hun doelstellingen in de praktijk om
te zetten'. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een geor-161

ganiseerd samenwerkingsverband, zijn in de literatuur de volgende criteria genoemd:
het bestaan van een hierarchisch verband, een onderlinge taakverdeling, het bestaan

158   Art. 450-2 CP: 'Toute personne ayant participt au groupement ou a l'entente ddfinis parl'article 450-1
est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, revdld le groupement ou l'entente aux autoritds

compttentes et permis l'identification des autres participants'.
159 M. de Swaef, Bendevorming, in: A. Vandeplas, P. Arnou en D. Merckx (red.), Strafrecht en

Strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Deurne, p. 2-3.
160 E. Brunet, J. Servais en C. Resteau, REpertoire pratique du droit Belge, Legislation, Doctrine et

Jurisprudence, Tome premier, Bruxelles-Paris 1949, par. 4: 'Il faut que l'association ait une existence
rdelle, que ses difftrents membres, rattachts entre eux par les liens non equivoques, forment un corps
capable de fonctionner au moment propice'. Zie ook: De Swaef, Bendevorming, in: Strafrecht en
Strafvordering, a.w., p. 4.

161 J.M. Berkvens, Criminele organisaties, preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie
van het recht van Belgie en Nederland,  1991, p. 4. Zie ook: A.  de Nauw, Strafbaarheid van voorbe-
reidingshandelingen, preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het Recht van
Belgie en Nederland, 1982, p. 47 e.v.
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vanvastevergaderplaatsen, schuilplaatsenenopslagplaatsen, geregeldebijeenkomsten
en besprekingen tussen de leden onderling, specialisatie bij enkele leden.162 Het
is echter niet noodzakelijk dat aan alle genoemde criteria wordt voldaan; geen van
deze criteria is onontbeerlijk voor de beantwoording van de vraag of al dan niet
gesproken kan worden van een organisatie. Zo hoeft ook van een bepaalde hierarchie
geen  sprake  te  zijn:63 De vraag uit hoeveel leden de vereniging dient te bestaan
is overgelaten aan de rechtspraak.
Hoewel aanvankelijk een zekere bestendigheid van de organisatie en het oogmerk
om gedurende langere tijd delicten te plegen als een essentiele voorwaarde voor
strafbaarheid werd gezien'64, wordt deze voorwaarde niet meer gesteld. Ook kort-
stondige organisaties vallen daarmee onder het bereik  van de strafbepaling. 165   De
delicten welke door de vereniging worden beoogd, hoeven overigens nog niet
geconcretiseerd te zijn.
Het 'enkele feit van het inrichten der bende' is al voldoende. Niet alleen de oprich-
ting, maar ook het lidmaatschap van en het verschaffen van (bepaalde vormen van)
hulp en steun aan de vereniging is strafbaar gesteld.166 Er hoeft derhalve geen
sprake te zijn van een gedraging waarmee een begin wordt gemaakt met de uitvoering
van het oogmerk.
Ook ten aanzien van art. 322 SW wordt de aanwezigheid van opzet bij de dader als
een noodzakelijke voorwaarde gezien: bij de dader moet de 'bewuste wil' bestaan
lid te zijn van de vereniging en hij dient van het misdadig doel van die vereniging
op de hoogte te zijn. Dit betekent echter niet dat bij hem wetenschap dient te bestaan
omtrent alle door de vereniging gepleegde of voorgenomen delicten. 167

Opmerkelijk is dat in de artt. 323 e.v. SW de strafoplegging niet alleen is gekoppeld
aan de kwaliteit, de hoedanigheid van de dader - ten aanzien van de 'aanstokers
tot' (zij die anderen er toe aanzetten deel uit te maken van de vereniging) en de
'hoofden van' de vereniging, alsmede ten aanzien van degenen die het bevel voeren,
geldt een zwaardere strafbedreiging dan ten aanzien van degenen die van de vereni-
ging deel uitmaken of, zonder lid te zijn van de vereniging, bepaalde vormen van
hulp en steun verlenen - maar ook aan de aard van de delicten die de vereniging
tot oogmerk heeft. De strafwet maakt namelijk een onderscheiding naar gelang de
vereniging tot doel heeft het plegen van misdaden waarop de doodstrafofdwangarbeid
is gesteld, het plegen van andere misdaden dan wel het plegen van wanbedrijven.
Ook het Belgisch strafrecht kent een regeling voor straffeloosheid bij vrijwillige
terugtred. Art. 326 SW bepaalt dat geen straf wordt opgelegd ten aanzien van
diegenen 'die, v66r enige poging tot misdaden of wanbedrijven welke het doel van

162 De Swaef, Bendevorming, in: Strafrechten Strafvordering, a.w., p. 5; Berkvens, Criminele organisaties,
preadvies,  a.w.,  p.  4 e.v.;  A.  de Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht,  2e druk, Deurne  1992,
p. 62.

163  De Nauw, Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen, preadvies, a.w., p. 50; Berkvens, Criminele
organisaties, preadvies, a.w., p. 6. Cour d'Appel de Bruxelles, 20-5-1976, Pas. 1977, II, p. 88 e.v.;
Cour de Cass. 4 ddcembre 1984, RDP 1985, 580.

164 Brunet, Repertoire pratique du droit Belge, a.w., par. 2.
165   Cour de Cass. 4 d6cembre  1984,  RDP  1985, 580; Berkvens, Criminele organisaties, preadvies,  a.w.,

p. 5, p. 6 e.v.,De Swaef, Bendevorming, Strafrecht en Strafvordering, a.w., p. 6.
166 Zie de artt. 323 en 324 SW.
167 Vgl. Berkvens, Criminele organisaties, preadvies, a.w.
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de vereniging zijn, en v66r enig begin van vervolging, het bestaan van die benden
en de namen van hun hoofdbevelvoerders of ondergeschikte bevelvoerders aan de
overheid kenbaar maken'. Evenals bij  art.  450-2  NCP het geval is, staat ook hier
de voorwaarde centraal dat door de verschafte informatie de overheid in staat moet
worden gesteld de organisatie strafrechtelijk aan te pakken. De aangifte dient in een
zeer vroeg stadium plaats te vinden, te weten nog v66r enige poging tot misdaden
of wanbedrijven. De bedoeling is te voorkomen dat de vereniging overgaat tot het
plegen van de beoogde delicten. Aan toepassing van art. 326 SW staat niet in de weg
dat in de aangifte personen worden genoemd ten aanzien van wie reeds een verden-
king bestaat ter zake van bepaalde,  door hen individueel gepleegde delicten:  '(...);
het is er de wetgever uitsluitend om te doen de bindingen tussen diverse personen
te ontdekken en de constitutieve bestanddelen van de bendevorming te achterhalen',
aldus Berkvens. 168  Met  name de eerstgenoemde voorwaarde  - de aangifte dient
plaats te vinden v66r enige poging tot het plegen van de voorgenomen delicten -
geeft de bepaling een zeer beperkte strekking. Alleen in de voorbereidingsfase kan
nog tijdig aangifte worden gedaan.
Door Berkvens is de vraag opgeworpen of de regeling van de vrijwillige terugtred
in art. 326 SW niet illusoir en achterhaald is. Illusoir omdat men, wegens het
ontbreken van afdoende bescherming tegen represailles door de organisatie, niet gauw
geneigd zal zijnaangiftetedoen. Achterhaaldomdatde moderneopsporingstechnieken
- zowel op technologisch gebied als door het gebruik van anonieme informanten -
eveneens mogelijkheden kunnen bieden. 169

Toegegeven moet worden dat men vaneen invoering van strafuitsluiting bij vrijwillige
terugtred geen hooggespannen verwachtingen moet hebben. Juist in die gevallen
waarin men te maken heeft met misdaadorganisaties zal er terdege rekening mee
moeten worden gehouden dat de bereidheid de overheid informatie te verschaffen
over het bestaan en de samenstelling van de organisatie, door bijvoorbeeld de
mogelijkheid van represailles niet erg groot zal zijn.

7.5 Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat, evenals in Nederland, ook in andere landen het plegen
van delicten door een samenwerkingsverband tussen meerdere personen als rechtvaar-
diging wordt gezien om vtrgaande strafbaarstellingen te crearen. De omstandigheid
dat meerdere personen zich aaneensluiten teneinde een bepaald crimineel doel te
bereiken wordt als bijzonder gevaarzettend gezien: er bestaat een vergroot risico dat
het (de) voorgenomen delict(en) inderdaad gepleegd zal (zullen) worden en dat het
samenwerkingsverband duurzaam (meer complexe) misdadige activiteiten zal
ontwikkelen. Met name de strafbaarstelling van conspiracy gaat zeer ver. Nederland
blijkt  in dit opzicht niet 'voorop te lopen'.  Art.  140 Sr stelt als eis  dat het om een
organisatie moet gaan, waarbij niet voldoende is dat door die organisatie incidenteel
een of enkele misdrijven worden gepleegd. De regeling van de samenspanning is
beperkt gebleven tot enkele bijzondere gevaarzettingsdelicten, en art. 46 Sr heeft uit-

168 Criminele organisaties, preadvies, a.w., p. 13.
169 Berkvens, Criminele organisaties, preadvies,  a.w.,  p.  13-14.
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sluitend betrekking op zeer ernstige misdrijven. De vergaande consequenties die de
in het voorgaande besproken strafbepalingen met zich mee kunnen brengen, kunnen
dan ook niet zonder meer als maatstaf dienen bij een beoordeling van het bereik van
art.  140  Sr. 170 Voorstellen tot uitbreiding of inperking van art.  140 Sr dienen dan
ook op hun eigen merites te worden beoordeeld.
Gebleken is dat in verschillende landen wordt bepleit de ruime strafbaarstelling aan
bepaalde restrictieve voorwaarden te binden. Toepassing ten aanzien van samenwer-
kingsverbanden die puur incidenteel een of enkele delicten plegen heeft van verschil-
lende zijden tot het bezwaar geleid dat 'het middel erger is dan de kwaal'. Het zou
veeleer moeten gaan om samenwerkingsverbanden met een georganiseerd karakter,
gericht op het gedurende langere tijd plegen van misdrijven. In dat geval is er sprake
van een zodanig bijzonder gevaarzettende situatie, dat dit een ruime strafbaarstelling
en de daarmee gepaard gaande toepassing van bevoegdheden zou kunnen rechtvaardi-
gen. Bovendien zou in dat geval ook een cumulatie van aansprakelijkheden verdedigd
kunnen worden. Het meedoen meteen misdaadorganisatie vormt daneen afzonderlijke
strafwaardige gedraging.
In hoofdstuk 3 is gebleken dat de Hoge Raad weinig eisen lijkt te stellen zowel voor
wat betreft de plaats die het plegen van misdrijven in de totale werkzaamheden van
de organisatie inneemt, alsmede voor wat betreft de duurzaamheid bij het plegen van
misdrijven. In dit opzicht kan art. 140 Sr een zeer ruim bereik hebben. Ook hier rijst
derhalve de vraag of, gezien de uitgebreide mogelijkheid tot toepassing van proces-
suele bevoegdheden en het gevaar dat de bepaling ook betrekking kan hebben op niet
of nauwelijks strafwaardige gedragingen, het artikel niet beperkt zou moeten worden
tot organisaties die gedurende langere tijd het plegen van misdrijven beogen, waarbij
de plaats die het plegen van misdrijven inneemt wel degelijk van belang is. Voorts
is ter sprake gekomen dat ook naar Nederlands recht ten aanzien van art. 140 Sr de
mogelijkheid van cumulatie bestaat: de Officier van Justitie kan het gepleegde delict
en art. 140 Sr naast elkaar telasteleggen. De rechtvaardiging van een dergelijke
cumulatie kan naar mijn mening echter alleen gevonden worden bij deelneming aan
organisaties waarbij het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond vormt.

Opmerkelijk is voorts dat in meerdere landen een afzonderlijke regeling voor
'vrijwillige terugtred' is gecreeerd. Hoewel de gedraging op zichzelf genomen al
strafbaar is, kan de dader door een bepaalde, in de wet genoemde activiteit zijn straf
ontlopen. Alhoewel de uitwerking vandeze strafuitsluitingsgrond in de onderscheiden
landen sterk verschilt, is de achterliggende gedachte dezelfde: door het in het vooruit-
zicht stellen van straffeloosheid tracht de overheid greep te krijgen op de vaak moei-
lijk te bestrijden misdaadorganisaties. In dit opzicht kan de kroongetuigenregeling
worden gezien als een variant: door het in het vooruitzicht stellen dat niet tot
vervolging zal worden overgegaan of dat medewerking tot vermindering van straf

170  Vgl. ook Groenhuijsen, Boekbespreking: Mols, Strafbare Samenspanning, Recht en Kritiek 1983, p.
497.
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zal leiden, wordt getracht de deelnemer te bewegen medewerking te verlenen bij de

ontmanteling van de misdaadorganisatie.
171

In het voorontwerp van wet tot wijziging van de artt. 140 en 141 Sr is voor wat
betreft art. 140 Sr eveneens een voorstel gedaan tot invoering van een strafuitslui-
tingsgrond, indien het misdrijf, de strafbare voorbereiding of de poging daartoe niet
is gevolgd ten gevolge van omstandigheden, afhankelijk van de wil van de dader,
dan wel indien hij opzettelijk is teruggetreden uit de organisatie op een tijdstip waarop
de voorbereiding tot het misdrijf nog niet was aangevangen. De vraag rijst of de
invoering van een dergelijke regeling hier te lande wenselijk is en ofdaaraan behoefte
bestaat. Naar mijn mening is dit niet het geval. In hoofdstuk 8 zal hier verder op
worden ingegaan.

Gebleken is dat in verscheidene landen de voorwaarde wordt gesteld dat de gevaarzet-
ting zich moet hebben geconcretiseerd: uit gedragingen dient te blijken dat het de
deelnemers 'menens' is. Zo is volgens FOrst alleen dan sprake van een concrete

gevaarzetting, 'wenn erste Ansatze und Handlungen zur praktischen Umsetzung ihrer
Ziele erkennbar sind'. 172
Voor wat betreft art. 140 Sr is in het voorgaande gesteld dat, om van oogmerk te
kunnen spreken, uit het verrichten van feitelijke werkzaamheden, gericht op het
plegen van misdrijven, zal moeten blijken dat het voornemen van het samenwer-
kingsverband niet in een abstract einddoel blijft steken. In zoverre kan hier van een
'overt act' worden gesproken. 173

Voor wat betreft de strafbare deelnemingsgedraging is betoogd dat het enkel zich
aansluiten bij een organisatie en het sympathiseren met de doelstellingen, niet
voldoende zal kunnen zijn. De deelnemer moet een gedraging hebben verricht waaruit
blijkt van een bepaalde mate van betrokkenheid bij de misdadige werkzaamheden van
de organisatie; de gedraging dient in ieder geval rechtstreeks verband te houden met
de oogmerkverwezenlijking.

Verder dient er op te worden gewezen dat de bijzondere positie van de op de
achtergrond opererende leidinggevers problemen blijkt op te leveren. Vaak kan een
relatie met concrete, door het samenwerkingsverband beoogde delicten niet of
nauwelijks worden aangetoond.     Om deze personen desondanks strafrechtelijk
aansprakelijk te kunnen stellen, wordt het veelal niet noodzakelijk geacht dat iedere

participant in het samenwerkingsverband zelf actief betrokken moeten zijn bij de
uiteindelijke verwezenlijking van de voorgenomen delicten. Het aantonen van een

171  Zie met name: P.J.P. Tak, De kroongetuige en de georganiseerde misdaad, Monografieen strafrechi
deel 18, Arnhem 1994. Zie over het Amerikaanse Witness Security Program: H. de Doelder, V. Mui
e.a.,  Samenwerking baat! Amerikaans-Nederlandse strafrechtelijke samenwerking, Lelystad  1994, p.
51  e.v.; A. Beier, Bescherming van kroongetuigen,  DD  1995,  p.   122  e.v.

172  Grundlagen und Grenzen der §§  129,  129a StGB, a.w.,  p. 9.
173  Vgl. Mols, Marienburcht-Wolters Noordhoff Complex, Adv.bl.  1990, p.  667: 'Het risico voor de

samenleving neemt toe naarmate het voornemen om misdrijven te plegen vastere vormen aanneemt.
Er zijn twee uitersten: het enkele voornemen, en het voornemen met de uitvoering. Art. 140 Sr ligt
ergens tussenin. Naarmate er minder eisen worden gesteld aan de uitvoering van het voornemen, wordt
het Gesinnungskarakter van het delia meer geaccentueerd en neemt het bereik van de strafpleging
toe omdat meer personen eronder vallen'.
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(bepaalde mate van) betrokkenheid bij de activiteiten van het samenwerkingsverband
kan al voldoende zijn. De in het voorgaande genoemde strafbaarstellingen kunnen
in dit opzicht een belangrijke rol spelen. 174  Dit  kan er echter anderzijds toe leiden
dat ook aanzienlijk minder strafwaardige gedragingen tot strafrechtelijke aanspra-

kelijkheid kunnen leiden. Hetzelfde probleem kan worden gesignaleerd bij art. 140
Sr. Enerzijds dient voorkomen te worden dat de feitelijke leiders geheel vrijuit gaan,
doch anderzijds rijst de vraag of strafbaarheid op grond van art. 140 Sr geeigend is
ten aanzien van diegenen die wel lid zijn van de organisatie, doch nauwelijks of geen
invloed uitoefenen op de misdadige werkzaamheden van die organisatie.

174 Zie voor wat betreft art. 322 e.v. van het Belgisch Strafwetboek: Berkvens, Criminele organisaties,

preadvies, a.w., p. 16.
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Hoofdstuk 8

Wijziging gewenst?

8.1 Algemene opmerkingen. Art. 140 Sr en het legaliteitsbeginsel

In hoofdstuk 2 is ter sprake gekomen dat de wetgever de deelneming aan een
vereniging van personen, gericht op het plegen van misdrijven, niet zozeer zag als
een misdrij f, gericht tegen  'lijf of goed van enig bepaald persoon', maar als een der
misdrijven 'die gevaar opleveren voor het maatschappelijk leven en de natuurlijke orde
der maatschappij verstoren (...)'.1 De plaatsing van art.  140  Sr in Titel  V als misdrijf
tegen de openbare orde heeft naar mijn mening dan ook zeker zelfstandige betekenis.

Het gaat niet enkel om een uitbreiding van de strafbaarstelling tot de voorbereidingsfa-
se, maar om een zelfstandige aanpak van misdaadorganisaties. De bepaling omvat
weliswaar de voorbereidingshandelingen tot het plegen van delicten, doch is tevens
gericht op andere handelingen die betrekking hebben op de verwezenlijking van het
misdadig oogmerk van deorganisatie, zoalshetplegen van concretemisdrijven, begun-
stigingshandelingen en algemeen leidinggevende activiteiten. Met andere woorden:
het gaat om gedragingen die op het misdadig functioneren van de organisatie be-
trekking hebben. Art. 140 Sr is dan ook evenzeer van toepassing indien de door de
organisatie beoogde delicten daadwerkelijk worden gepleegd.

De aan de Code Pdnal 1810 ontleende bepaling creeert de mogelijkheid van een snel
en efficient optreden tegen verenigingen van personen die zich op het misdadig pad

begeven. Het gaat daarbij niet om 'zomaar' een samenwerkingsverband tussen

personen, waarvoor immers de reguliere deelnemingsregeling bestemd is. Het
samenwerkingsverband waar het eerste lid van art.  140 Sr op doelt had in de opvatting
van de wetgever van  1886 een zodanig gevaarzettend karakter,  dat het deelnemen aan
dat samenwerkingsverband als een afzonderlijk misdrijf werd aangemerkt, welk
misdrijf bovendien werd bedreigd met een maximum-gevangenisstraf van maar liefst
vijfjaar. Het dient te gaan om een samenwerkingsverband dat zich heeft 'verdicht'
tot een eenheid, tot een vereniging van personen die zich het plegen van misdrijven
tot naaste doel heeft gesteld. Bovendien moet voor dit samenwerkingsverband het
plegen van misdrijven als het ware een 'beroep' zijn. De bepaling heeft dan ook zeker
niet het oog op 66nmalige of incidentele, met het plegen van meerdere misdrijven
gepaard gaande misstappen van verenigingen.

1 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., II, p. 65.
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Teneinde tijdig en efficient tegen dergelijke gevaarzettende samenwerkingsverbanden
op te kunnen treden, is door de wetgever niet de voorwaarde gesteld dat het oogmerk
van de vereniging moet zijn verwezenlijkt ofdat met die verwezenlijking een aanvang
moet zijn gemaakt, in die zin dat misdrijven gepleegd moeten zijn, althans een
strafbare poging daartoe moet zijn ondernomen. n

is  al voldoende. Allerlei gedr gingg}_die_ -npl.y.cr_yan..de-uiteindelijl -0-Qgmerk-
.XE==llutf«gslegen zi®, kunnen dientengevolge als 4eelneming worden aange-
merkt. BofenKWn is de strafbepaling gericht tot al diegenen die betrokken zijn bij de
M--
criminele handel en wandel van de vereniging waartoe zij behoren, ongeacht de vraag
ofzij-zBTrd-eli-66ogde delicten hebben gEpleegd dan wel zouden plegen. Er zal immers
l ig-niet altijdprecies -afingeloo"nd kunnen wordln =wie precies welk misdrijfheeft ge-

pleegd.
Om nu aan bovengenoemde doelstelling te voldoen, heeft de wetgever de strafbepaling
gegoten in zeer algemene bewoordingen: de strafbare gedraging is omschreven als

'deelneming aan', het door het samenwerkingsverband nagestreefde doel als'oogmerk
om misdrijven te plegen', en het samenwerkingsverband zelf aanvankelijk als 'ver-
eniging', tegenwoordig als 'organisatie'. Met deze termen werd de doelstelling van
de wetgever in zeer gecomprimeerde vorm in de wettekst tot uitdrukking gebracht:
de strafrechtelijke aansprakelijkheid dient zich uit te strekken tot eenieder die deel-
neemt aan een vereniging die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.

Anderzijds is deze terminologie echter zeer ruim. Volstaan is met het strafbaarstellen
van 'deelneming aan een organisatie', zonder dat nader is aangegeven aan welke
gedragingen daarbij gedacht moet worden. Ook de vereiste doelstelling van de organi-
satie is in zeer algemene bewoordingen gegoten. Welke rol het plegen van misdrijven
in het totaal van werkzaamheden dient in te nemen, wordt in de wettekst zelf niet
verduidelijkt. De wettelijke formulering is zelfs zo ruim dat niet duidelijk wordt 6f
dit wei een rol speelt.

De vraag rijst of art. 140 lid 1 Sr door het gebruik van dergelijke algemene, rujm
ge formulee r jejineil Ban Qngeoorioofde vaagheid lijdt, in diezfil-datdd6r1184 bruik
v ygemana icnmen..uit. de wettekst zelf niet duidelijk blijkt welke gedragingen

"wanneer strafbaar- .n...Mitanderewoorden:-geeft de bepalingzelf.yoliiAefiiIEliE t
E[.de beantwoording van de vroag of een.concreet geval al dan .niet SiIilfj2Nlit#*elne -_
ming_oleXS.07 Door Schaffmeister is deze vraag ontkennend beantwoord. De delicts-

omschrijving van art. 140 Sr is niet meer dan 'een aaneenschakeling van louter
algemene begrippen zonder enig houvast. (...). Wie 's morgens boter bij zijn ontbijt
nuttigt, stelt zich welbewust bloot aan de reele kans dat hij boerenorganisaties onder-
steunt die de milieuwetgeving inzake (over)bemesting aan de laars lappen. Wie schol
of kabeljauw koopt ondersteunt al gauw het georganiseerd verzet van vissers tegen
de  vangstquota'.2
In zijn conclusie bij HR 11 mei  1993, nr. 93.959 stelde A-G Leijten dat art.  140 Sr
wel zeer ruim en veelomvattend is, doch in het geheel niet vaag in die zin dat de
verdachte niet kan weten waarvoor hij concreet terechtstaat. 'Men kan zich bij art.
140 Sr heel goed concreet voorstellen wat er aan de hand moet zijn: een groep mensen

2        D. Schaffmeister, Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging, in: A.M.  Hol en M.A.
Loth (red.), Dilemma's van aansprakelijkheid, Zwolle 1991, p. 68.
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die gedurende een zekere tijd samen zijn om een doel na te streven, in dit geval is
dat het plegen van misdrijven waarbij dat het einddoel kan zijn maar ook het met het
einddoel onlosmakelijk verbonden gevolg', aldus Leijten. Omdat er zoveel groepen

van mensen zijn die zoveel verschillende misdrijven kunnen nastreven, is volgens
Leijten de actieradius van de bepaling weI zeer breed, maar van een vaag karakter
is naar zijn mening geen sprake.

Naar mijn mening bljjkt uit de in art. 140 Sr opgenomen algemene termen niet steeds

 ijk_walke gedragingen, welke concrete gevallen onder het bereik van de
strafbepalir!& Ullen.  Er is sprake van 'een vage periferie rondom een domein waar
de foepassingsmogelijkheid onbetwistbaar is': Zoals gezegd valt uit de delictsom-

3IRBKiik zelf bijvoorbeeld niet af te leiden of het plegen van misdrijven de voor-
naamste bedoeling van de organisatie dient te zijn, dan wei of het in het totaal der
werkzaamheden een belangrijke of alleen een niet ondergeschikte functie dient te
vervullen. De wettelijke formulering sluit zelfs niet uit dat de plaats die het plegen
van misdrijven in de totale 'bedrijfsvoering' inneemt in het geheel niet van belang
is en dat het er slechts om gaat dat de organisatie meer dan 6dn misdrijf heeft nage-
streefd.4 Bovendien  is  ook de strekking  van het bestanddeel 'deelnemen  aan  een

organisatie' niet zonder meer duidelijk. Dat de plegers van en deelnemers aan de door
de organisatie beoogde delicten onder deze terminologie vallen behoeft geen betoog,
doch de wettelijke terminologie zelf verschaft geen duidelijkheid over de vraag of
het deelnemen tevens omvat iedere vorm van betrokkenheid bij de (ook geheel legale)
activiteiten van de organisatie, opdat die organisatie als afzonderlijke eenheid kan
functioneren. Weliswaar is door de Hoge Raad aan het bestanddeel 'deelnemen'
inmiddels een restrictieve uitleg gegeven, doch dit neemt niet weg dat de wettekst zelf
hierover niet duidelijk is. Ook bestaat onduidelijkheid over de vraag of alleen het
opzettelijk deelnemen onder het bereik van de strafbepaling valt, dan wel of reeds
voldoende is dat men had kunnen weten dat de organisatie misdrijven beoogde te pie-

gen. Onduidelijkheid in de formulering kan art. 140 Sr naar mijn mening dan ook
niet worden ontzegd.

'318_andere
vraag is of het eerste lid van art. 140 Sr daardoor in strijd komt met het

Aln het leealitgitsbeginsel ontleende tex cerm-vereiste. Volgens Schaffmeister hoort

de strafbepaling van het eerste lid van art. 140 Sr niet thuis in een rechtsstaat: 'Het
gebruik van te rekbaar geformuleerde en geYnterpreteerde delictsomschrijvingen (is)
in strijd met het legaliteitsbeginsel. Het gewenste gedrag moet immers herkenbaar in

de delictsomschrijving zijn verwoord zodat dejustitiabele zijn gedrag conform de straf-
rechtelijk beschermde norm kan inrichten'.5

3    G.E. Mulder, Vage normen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 410.
4    Zie Buiting, Strafrecht. Tekst en Commentaar, Titel V, a.w., p. 469.
5 Schaffmeister, Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging, in: Dilemma's van

aansprakelijkheid, a.w., p. 68, p. 70. Ook in Duitsland bestaat verzet tegen de §§ 129 en 1293 StGB
(waarbij overigens weI moet worden opgemerkt dat deze bepalingen een ruimer bereik hebben dan

art.  140 Sr!). Zo stelde Rudolphi dat de wetgever in deze bepalingen bestanddelen heeft gebruikt 'die
keine scharfen Konturen aufweisen und daher der Rechtsprechung einen ausserordentlich weiten

Interpretationsspielraum eroffnen'. Met name in ernstige situaties zou de rechtspraak de neiging hebben
de bewuste bestanddelen zeer extensief te interpreteren, waardoor de stralbepaling zich dreigt uit te
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Swart gaat in zijn oordeel over art.  140 Sr minder ver. Omdat men op talloze manieren
kan bijdragen aan het functioneren van de organisatie, ligt naar zijn mening in art.
140 Sr een 'zekere spanning' met het legaliteitsbeginsel.6
Ook volgens Rutgers zou de bepaling met dit beginsel op gespannen voet staan. Dit
zou naar haar mening nog te rechtvaardigen zijn indien het, evenals bij de samen-
spanning het geval is, om buitengemeen gevaarlijke misdrijven zou gaan. Nu art. 140
Sr echter slechts spreekt van misdrijven in het algemeen, zou de bepaling wellicht
beter uit de wet kunnen verdwijnen: 'Aan een behoorlijke strafprocedure heb je niets,
wanneer via dergelijke grenzeloze delicten tegen een groot aantal personen opsporings-
en/of vervolgingsactiviteiten kunnen worden ontplooid, terwijl er nog geen concrete
strafbare gedraging behoeft  te zijn verricht', aldus  Rutgers:
In de rechtspraak is herhaalde malen een beroep gedaan op onverbindendheid van het
eerste lid van art. 140 Sr wegens strijd met art. 1 Sr. In de strafzaak tegen de
vredesactivisten te Woensdrecht werd door het Hof het beroep op strijd met het
legaliteitsbeginsel verworpen met de motivering dat het feit dat art.  140 Sr bestandde-
len bevat die voorwerp van nadere uitleg kunnen zijn, niet met zich meebrengt dat
de bepaling daardoor onverbindend zou zijn. In cassatie werd aangevoerd 'dat het
artikel zo onduidelijk is dat zelfs een gernteresseerde en gernformeerde burger niet
kan weten wat wel en niet strafbaar is en dat een onwetende burger verdacht kan
worden van overtreding van dit wetsartikel, zonder dat hij dat zelf weet'. Gewezen
werd voorts op het gevaar dat het artikel eindeloos kan worden opgerekt en vatbaar
is voor oneigenlijk gebruik. Daarmee komt, aldus het cassatiemiddel, de bepaling in
strijd met art. 1 Sr en art. 16 GW, alsmede met de artt. 7, eerste lid EVRM en 15,
eerste lid IVBPR. De Hoge Raad oordeelde dat het Hofhet beroep op onverbindend-
heid van art. 140 Sr terecht en op goede grond had verworpen.8

In de Nederlandse strafwetgeving zijn tal van voorbeelden aan te wijzen waarbij
strafbepalingen in meerdere ofmindere mate in algemene bewoordingen zijn gegoten.
Daardoor valt het bereik van de bepaling lang niet altijd duidelijk af te grenzen en
kan een zekere onduidelijkheid ook niet steeds worden voorkomen. Welhaast 'klas-
sieke' voorbeelden zijn te vinden in de strafbaarstelling van 'schennis van de eerbaar-
heid', het 'veroorzaken'  van dood of lichamelijk letsel door schuld en het 'in gevaar
brengen' van verkeer op de weg, maar ook bij de oneigenlijke omissiedelicten. Er
zal ook niet steeds aan te ontkomen zijn in de wettekst gebruik te maken van algemene
bewoordingen om bepaalde ongewenst geachte situaties strafrechtelijk te bestrijden.
Zo stelde G.E. Mulder: 'Vage normen spelen (...) een niet meer weg te denken rol

breiden tot niet meer strafwaardige gedragingen en zelfs de enkele 'bose Gesinnung' dreigt te leiden
totstrafrechtelijke aansprakelijkheid. Rudolphi, Notwendigkeit und Grenzen einer Vorverlagerung des
Strafrechtsschutzes im Kampf gegen den Terrorismus, ZRP 1979, p. 214 e.v. Reeds meerdere malen
zijn dan ook stemmen opgegaan beide strafbepalingen wegens strijd met het 'Bestimmtheitsgebot'
geheel te schrappen. Zie voor een bespreking van deze voorstcllen: Forst  Grundlagen und Grenzen
der §§ 129,129a StGB, a.w., p. 250 e.v.

6 Swart Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 617. Ook
volgens Groenhuijsen is een zekere spanning met het legaliteitsbeginsel evident annotatie bij HR  16
oktober 1990, nr. 86.992, AA 1991, p. 424.

7    M. Rutgers, Artikel 140 Sr: 'een twee-eiige eenling', DD 1987, p. 937.
8     HR 29 januari  1991, nr. 88.187; zie ook nr. 88.188, alsmede HR 11 mei  1993, nr. 93.959.
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in het strafrecht. Men kan verder gaan; er zijn weinig in het strafrecht gebezigde
termen waarbij geen sprake is van een vage periferie rondom een domein waar de

toepassingsmogelijkheid onbetwistbaar is'.' Als voorbeeld wordt gewezen op de term
'goed' in art. 310 Sr: dat een auto een 'goed' is levert geen probleem op, maar bij
gas of elektriciteit ligt dit minder voor de hand.
Ook Remmelink blijkt uit te gaan van de onvermijdelijkheid van algemene of'vage'
normen in de formulering van de delictsomschrijving. Zijns inziens heeft het lex certa-

beginsel dan ook alleen betrekkelijke waarde. Zo wordt bij de deelnemings- en
pogingsregeling in zeer algemene en abstracte bewoordingen de regeling van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid aanzienlijk uitgebreid.

I 0

Anderzijds ontslaat de onmogelijkheid om alle denkbare strafwaardige situaties in een
strafbepaling te omschrijven de wetgever niet van de verplichting de wettekst steeds

zo duidelijkmogelijkte formuleren en zo precies mogelijk aan te geven op welke situa-
ties hij doelt. De vraag rijst echter wanneer gezegd kan worden dat een strafbepaling

op zodanige algemene en vage wijze is geredigeerd, dat die bepaling daardoor in strijd
zou komen met het legaliteitsbeginsel. Door Mulder is in dit kader een naar mijn
mening zeerpraktisch uitgangspuntgeformuleerd. Zijns inziens is sprake van een onge-

oorloofde vaagheid indien algemene termen 'het zicht op de norm waarnaar de
wettekst verwijst zozeer kunnen belemmeren dat het voor de te goeder trouw zijnde
justitiabele niet meer mogelijk is deze norm in het vizier te krijgen'. Mocht dit het
geval zijn, aldus Mulder, dan geeft de wettekst'absoluut' onvoldoende informatie over
de strekking, de norm. De rechter kan in dat geval met de hem ter beschikking staande

interpretatiemogelijkheden de norm niet uit de wettekst ontwikkelen." Een bepaling
mag derhalve niet zo algemeen en abstract worden geformuleerd dat daardoor de strek-

king van die bepaling zo onduidelijk wordt dat het voor de burger in redelijkheid niet
meer valt na te gaan wat de achterliggende norm is:2 Zou de strafbepaling op een

dergelijke onduidelijke wijze zijn geredigeerd, dan zou de burger zijn gedrag niet meer
op de in de bepaling neergelegde norm kunnen afstemmen.
Bii-debeantwoording van de vraagofeenstrafbepaling al dan niet aan 'ongeoorloofde
vaagheid' lijdt, dient die bepaling overigens njetakeen geisoleerd gegeven te worden
besbhouwd.  Zo  is  er door 't Hart op gewezen dat het-pr-dblematische art. 25  (oud)

-WVWiliet als een geheel op zichzelfstaande bepaling moet worden gezien, doch moet
worden beoordeeld tegen de achtergrond van het systeem van verkeersregels. Juist

het systeem als geheel geeft nader inhoud aan de bepaling; het artikel staat in het totaal
van verkeersregels niet geheel op zichzelf.13 Ook de achterliggende wetsgeschiedenis

9    Mulder, Vage normen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 410.
10 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w, p. 478-

479.

11      Mulder, Vage normen,  in:  Naar eer en geweten,  a.w.,  p.  413  e.v.
12     In soortgelijkezinook: Groenhuijsen, annotatic bij HR 16 oktober 1990, AA 1991, p. 423 : 'Inderdaad

zou moeten worden uitgesloten dat iemand volledig wordt verrast door de mededeling van het OM
dat hij zou hebben deelgenomen aan een organisatic als bedoeld in art. 140 Sr'.

13  A.C. 't Hart Artikel 25 W.V.W. en het legaliteitsbeginsel, in: Ch.P.A. Geppaart (red.), Macht en
onmacht van de wetgever, Deventer  1978,  p.  223:  'Art  25  W.V.W. moet worden beoordeeld tegen

de achtergrond van het verfijnde systeem van verkeersregelen (...). Doordat de wetgever niet heeft
volstaan met het redigeren van art. 25 W.V.W. maar daarnaast een uitgewerkt systeem van voor-
schriften heeft opgebouwd die met betrekking tot dit artikel deze nader preciserende werking

uitoefenen, is het in redelijkheid niet mogelijk om dit artikel te kwalificeren als een blanko volmacht
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kan bij het verschaffen van inzicht in de strekking van de strafbepaling een rol spelen.
Mulder noemde als voorbeeld art. 250 ter Sr. Door raadpleging van de wetsgeschie-
denis van deze bepaling kan de term 'vrouwenhandel' nader worden geconcretiseerd
en krijgt de bepaling een meer duidelijke inhoudelijke betekenis.14

Te[Homendolirl  van  art     140- Sr.  di- t_allerecIst.-te w-orden_opgemerkt
dat_de strafbepali!11-11AIfulmijn mening.ni t e-en zodp-ig.vang karakter heeft dat de
biir (-v8-llsdig in h-ft du ter tast omtrent de strekking van de-%4 Fieg. MEL  -

-Siidere woorden: de bepaling isniet-id. dermate vage Eewdordingen-gcgaten.dalde
aghterlig-gendf    norm    niet   meer    kan..wnrden .achterhaald. Ondanks   d.e  Algemene
bewpordingen is de achterliggende rechtsnorm weI degelijk te traceren en 001330
concretiseren: men dient zich niet in te laten met organisaties die structuiRIbjxen.-
piegen ofgaan plegen, die op het plegen.van misdrijven gerichtzijn. Zowel de plaat-*=.

sing van de strafbepaling in Titel V als de wetsgeschiedenis spelen hierbij een verhel-
derende   rol.    Met de bepaling werd immers bedoeld de strafbaarstelling   van   de
'association de malfaiteurs' voort te zetten. Daarbij handelde het zeker niet om
incidenteel misdrijven plegende samenwerkingsverbanden, maar om 'bendes' die het
plegen van misdrijven als broodwinning zagen." Dergelijke bendes werden geacht
een zodanige bedreiging te vormen voor de rechtsorde, dat deelneming daaraan werd
gezien als een afzonderlijk misdrijf tegen de openbare orde. Er bestaat derhalve vol-
doende duidelijkheid over de vraag welke norm de bepaling beoogt te beschermen.
tiel HErste lid van art. 140 Sr lijdt naar mijn mening dan ook nid-981-im met de
woorden van Mulder te spreken- ongeoorloofde vaa heid. Van strijdigheid met het
lex  certa-vereiste is mijns inziensla# vok geen-IpraliT.

4-......--4 .--    '   -

Dit neemt.echter niet weg dat dewettelijke formulering te veel ruimte·operriaal-voor-
tal van interpretatieproblemen, waardoor het gevaar bestaat dat 11*1:.*.i.klljv.ardL_
toegepast in situaties waarvoor het fdielijk niet is bedoeld..Zo wordt bijvoorbeeld in
de strafbepaling uitsluitend een koppeling aangebracht tussen deelneming en samenwer-
kingsverband, niet tussen deelneming en oogmerkverwezenlijking. Dit heeft v66r het
Marienburchtcriterium geleid tot een zeer extensieve interpretatie van de -strafbare-

deelnemingsgedraging. Een van de meest duidelijke voorbeelden is de uitleg welke
tijdens de totstandkoming  van  de  Wet  van   13  mei   1939,  Stb.  200  aan de term
deelneming werd gegeven. Dit zou mede omvatten het lidmaatschap van de vereniging,
het maken van propaganda, maar zelfs ook het enkel bijwonen van vergaderingen.

16

Ook het bestanddeel 'oogmerk tot hetplegen van misdrijven' leidt tot interpretatiepro-
blemen. Een ruime uitleg van met name dit onderdeel van de delictsomschrijving
brengt gevallen binnen het bereik van art.  140 Sr waarvoor die bepaling oorspronkelijk
zeker niet is geschreven. Zo sluit de wettekst niet uit dat organisaties die slechts het
gedurende 66n enkele dag, in het kader van 6dn enkele actie plegen van meerdere
misdrijven beogen, onder het bereik van het eerste lid van art. 140 Sr kunnen vallen.

voor het opsporings- en vervolgingsapparaat'. Naar zijn mening zal steeds gezocht moeten worden
naar een evenwicht tussen het beschermend en het instrumenteel aspect van het legaliteitsbeginsel.

14   Mulder, Vage normen, in: Naar eer en geweten, a.w., p. 426.
15 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w.,  p.  140.
16 Zie hoofdstuk 3.4.
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Illustratief is de opmerking van Corstens dat het maar de vraag is 'of als uitsluitend
zou zijn beoogd op de dag van ontruiming geweld te gebruiken, de delictsomschrijving
van art. 140 Sr niet zou zijn vervuld. Uit de tekst van art. 140 Sr valt deze beperking
niet te halen'.17 Zelfs sluit de tekst van art. 140 Sr niet uit dat iemand die als lid van
een goeddeels legaal opererende milieubeweging jaarlijks zijn contributie betaalt, en
die had kunnen weten dat die milieubeweging zich bij tijd en wijle schuldig maakt

aan vernielingen van eigendommen van bijvoorbeeld afvallozende bedrijven, het risico
loopt als pleger van art.  140 Sr aangemerkt te worden. Omdat de wettelijke terminolo-
gie te veel ruimte openlaat voor interpretatieproblemen, bestaat het gevaar dat de straf-

rechtelijke aansprakelijkheid zich welhaast oeverloos kan uitbreiden. 'Van extreem
middel om bijzondere, ernstige maatschappelijke gevaren te keren (roversbenden van
vroeger, misdaadsyndicaten van nu), zou het (art. 140 Sr; MdVL) kunnen verworden
tot een excessiefmiddel om alledaagse, veel voorkomende delicten mee te bestrijden',
aldus Groenhuijsen.18 In zoverre kan inderdaad van een zekere spanning met het
legaliteitsbeginsel worden gesproken.
Hct.g yaarvan.een zich steeds yerder uitdiiendetoepassing-van-de-bepaling is zeker
niet illusoir. Zo kunnen op grond van het eerste lid van art. 140 Sr dwangmiddelen
woleitoegepa«waor*dil.9P grond van ded99Illet samenwerlffi1*brband bedbgde

-361®Jellf!1-9Zl niet mggelijk .islijvoorbeeld: de aanhouding van een groep milieu-
activisten die het plan heeft opgevat op verschillende tijdstippen hekken van nertsfarms
kapot te knippen om de dieren te bevrijden. Of de aanhouding van een groep krakers
die voorbereidingen treft om zich met geweld te verzetten tegen een op handen zijnde

ontruimingsactie. De wens 'erger te voorkomen' kan aanleiding zijn een restrictieve
interpretatie van art. 140 Sr van de hand te wijzen, teneinde op grond van deze

bepaling zo spoedig mogelijk te kunnen ingrijpen. Zonder art.  140 Sr zou toepassing
van dwangmiddelen in de voorbereidende fase immers vaak niet mogelijk zijn. Voorts
kan_het-artikel funneren als een soort 'vangnet' indien de bewijsvoering voor de
daadwerkeliik g pleegde misdrij-ven-·macilij]Lis rgnd te krijgen. In bovengenoemde
voorbeelden kan een vervolging op grond van art. 350 Sr of art.  141 Sr problemen
opleveren omdat aangetoond zou moeten worden wie precies het hek heeft stukgeknipt,
of wie feitelijk geweld heeft gebruikt. Veel eenvoudiger is het dan om eenieder die

bij de activiteiten van het samenwerkingsverband betrokken is geweest, te vervolgen
op grond van art.  140 Sr. Bewijsproblemen die ter zake van specifieke delicten zouden
kunnen rijzen (art. 141 Sr!) kunnen de neiging doen ontstaan om 'gemakshalve' via
het ruim geformuleerde art. 140 Sr naar oplossingen te zoeken en daardoor de
toepassing van deze bepaling nog verder te verruimen. Zo zou door een ruime uitleg
van    ' deelneming'    een   vorm van collectieve aansprakelijkheid verkregen kunnen
worden: het enkele feit dat men tot een groep personen behoort zou dan reeds aan-

sprakelijkheid kunnen creeren voor misdrijven door leden van die groep gepleegd.
Het hoeft geen betoog dat art. 140 Sr daarmee voor de overheid een machtig wapen
kan zijn en dat de bepaling zowel in de opsporings- als in de vervolgingsfase zich
bij uitstek kan lenen om allerlei de overheid onwelgevallige situaties snel en efficient
aan te pakken.'9 Door Rutgers werd in dit kader gewezen op de zogenaamde 'latente

17     Annotatie  bij  HR 16 oktober  1990,  NJ   1991,442.
18     Annotatie  bij  HR 16 oktober  1990,  AA  1991,  p.  424.
19    Vgl. Van Bemmelen-Van Hattum, Hand- en leerboek van het Nederlandse strafrecht, a.w., p. 94 e.v.
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functie'20 van art. 140 Sr: in tijden van onrust kan de bepaling worden toegepast ten
aanzien van allerlei ongewenst geachte politieke ofmaatschappelijke ontwikkelingen.

Bedenkingen tegen niet alleen de algemenefor Bulering van het eerste lid van art.  140
Sr, maar ook tegen de ruime interpretatie v  de onderscheiden ddlicishestanddelen,
hebben er toe geleid dat van verschillende zijden de vraag is opgmxorpen of (toe-
passing van) de bepaling in deze_v-091 w-Aliehandhaafd dient te blijven. Door de
ruime formulering en de (te) extensieve interpretatie van de delictibestandd en zou
de bepaling een te verstrekkend karakter hebben gekregenen zijn. da 1 -kort gezegd:

debestrijding van misdaadorganisaties- yer voorbij schieten. Naast de reeds genoemde
suggestie om het eerste lid van art. 140 Sr maar in zijn geheel te schrappen, zijn ook
voorstellen gedaan om de bepaling zodanig te wijzigen dat door toevoeging van een
ofmeer extra voorwaarden het artikel een beperkter bereik krijgt, dan weI om de be-
staande delictsbestanddelen restrictief te interpreteren.

Anderzijds is er echter op gew.ezen.dat  e hepaling bii de strafrfc-htellikeb-e rijding
van haar uiteindelijke doelgroep, te weten de misdaadorganisaties. jlilsl .=/olqoende
mogelijkheden.bigdt. DS toenemende rol die collectieven in de-samenlownispeten
en de daarmee gepaard gaande problemen aangaande de strafrechtellikeaanspr#Slijk-
heid voor delicten door ofvanuit dat collectiefgepleegd -de persoonlijkca.anspmkclijk-
heid van individuen is vaak uiterst moeilijk te traceren- doeil.de, vraAgrijzen.Qf het
strafrecht_lliE -P gelijk wei een afdoende antwoord opheeft. Art 140.Sr zou hiervoor
juistle.kort-schieten--De bewoordingen van deze bepaling en de in de rechtspraak
gegeven interpretatie worden als te beperkend ervaren om aan dergelijke problemen
het hoofd te kunnen bieden. Strafwaardige gedragingen zouden daardoor geheel ten
onrechte buiten het bereik van de strafbepaling vallen. Bovendien zou, door de
voorwaarden die in art. 140 Sr worden gesteld, de bepaling vrijwel onbewijsbaar zijn.
Vanuit deze benadering zijn voorstellen geformuleerd die varieren van een meer exten-
sieve interpretatie van de delictsbestanddelen, tot een grondige wijziging van het arti-
kel. Zo zijn in het eerder genoemde voorontwerp tot wijziging van de artt. 140 en

141 Sr voorstellen gedaan om, ten behoeve van een meer effectieve aanpak van de
hedendaagse georganiseerde criminaliteit, art. 140 Sr aanzienlijk uit te breiden.

In het navolgende zal worden getracht een antwoord te geven op de vraag of het
toepassingsbereik van het eerste lid van art. 140 Sr dient te worden ingeperkt ofjuist,
vanwege tekortkomingen bij de bestrijding van misdaadorganisaties, verder moet
worden uitgebreid. Aan de hand van de afzonderlijke voorstellen zal bezien moeten
worden of deze kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de achterliggende norm,
de doelstelling van het artikel: de bestrijding van misdaadorganisaties. Daarbij zal
tevens worden bezien of de in art.  140 Sr gebezigde terminologie op zodanige wijze
kan worden aangepast dat meer duidelijkheid wordt verkregen over de strekking van
de bepaling, dan wel of anderszins het bereik van art.  140 Sr duidelijker kan worden

20    Zie voor de 'latente functie' van samenspanning: Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 152. Onder
de latente functie dient te worden verstaan 'het met behulp van de strafbaarstelling van samenspanning
tegengaan van bepaalde politiek en/of maatschappelijk ongewenst geachte ontwikkelingen'.
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afgebakend. Met andere woorden: is wijziging gewenst? Bij de beantwoording van
deze vraag zal op bovengenoemde (wijzigings)voorstellen nader worden ingegaan.
In dit kader dient nog te worden gewezen op de in de Nota 'Zicht op wetgeving'
geformuleerde 'kwaliteitseisen voorwetgeving'. In deze.No -zijnenkele voorwaarden-
geformuleerd waaraan wetgeving in het algemeen dient te.ygldven. te wete-Lefht m- -
ti0iii en verwerkelijking van rechtsbeginselen; doeltreffendheid en doel          fidid;matliL 
stl diariteit   en  evenredigheid;   uitvoerbaarheid   en   handhaafbaarheidi_ enderlinge
afstemming; eenvoud, duidelijkhaid entoegankelijkheid. ' De wet en de wetgevings-
procedure dienen aan deze kwaliteitseisen te voldoen. De genoemde voorwaarden

spreken voor zich. Het gaat daarbij echter om zo algemeen geformuleerde kwaliteitsei-

sen, dat er voor de beantwoording van de concrete vraag of art. 140 Sr gewijzigd dient
te worden weinig houvast aan kan worden ontleend.22

Daarom zal worden getracht de concrete voor- en nadelen van de afzonderlijke voor-
stellen tot wijziging tegen elkaar af te wegen en aldus een antwoord te vinden op de

vraag of art.  140 Sr in zijn huidige vorm gehandhaafd kan blijven. Daarbij zat tevens

aandacht worden besteed aan de processuele consequenties die wijziging van de
huidige (interpretatie van) bestanddelen met zich mee kan brengen. Het materieel recht

dient immers niet als een gersoleerd systeem te worden beschouwd: materieel recht
enprocesrechtkunnenelkaar wederkerigbeinvioeden. Een duidelijk voorbeelddaarvan
is het voorwaardelijk opzet, een viaderechtspraktijkontwikkeldebijzondereopzetvari-
ant. Voorkomen moet worden dat, aldus Groenhuijsen, 'met de ene hand wordt

teruggenomen wat met de andere hand is gegeven. Rechtsbescherming op basis van

begripsvorming op het niveau van de elementen en bestanddelen van het strafbaar feit

mag niet ongedaan worden gemaakt door ficties ofconstructies in de procesrechtelijke
toepassingspraktijk':  Zulks heeft evenzeer te gelden  voor  art.   140  Sr.  Zo  zal  uit-
breiding van de strafbepaling tot het 'deel uitmaken van een verenigd verband,
bestemd tot het begaan van enig misdrijf, er toe leiden dat talloze gedragingen die

op zichzelfniet strafrechtelijk relevant zijn, in het vervolg structureel onder het bereik
van de strafbepaling zullen vallen. Dit kan procesrechtelijk gezien de verdachte in

moeilijkheden brengen. Hij zou dan moeten aantonen dat hetgeen hij deed niets
onrechtmatigs impliceerde.24 De nadruk welke daarbij -materieelrechtelijk- komt te

liggen   op   de
' intentie'    van de verdachte -waaronder krachtens het voorontwerp

overigens niet alleen opzet, maar ook culpa zou vallen- zal, gezien de 'objectivering'
van opzet en culpa in het strafproces, voor de verdachte onvoldoende waarborgen
scheppen. Deze objectivering leidt namelijk, aldus Wemes, tot 'deindividualisering';
het 'psychische, subjectgebonden aspect' verhuist daardoor als het ware van de bewijs-

21   Zicht op wetgeving, II, 1990-1991, 22 008, nr. 2, p. 8, p. 22 e.v.
22  Zie ook De Hullu, die opmerkte dat '(...) door de algemene uitgangspunten geen scherpe grenzen

worden gesteld, dateen duidelijke toetsing van concreteontwikkelingen aan deze algemene beginselen
niet goed mogelijk is'; Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?, a.w., p. 14-15. Zie
over deze Notaook: D.H. delong, Uitgangspunten voor strafwetgeving, DD 1993, 301 e.v. Naar zijn
mening stond het voorontwerp tot wijziging van de artt. 140 en 141 Sr haaks op de in de Nota
geformuleerde uitgangspunten van terughoudendheid en onderlinge afstemming van regelgeving.

23      M.S. Groenhuijsen, Materiele dogmatieken de modernisering van hetstrafrecht, in: M.S. Groenhuijsen,
G.E. Mulder en J. Remmelink (red.), De Schets nader bekeken, Arnhem 1992, p. 14.

24 Vgl. Groenhuijsen, Materiele dogmatiek en de modernisering van het strafrecht, in: De schets nader

bekeken, a.w., p. 16
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vraag naar de vraag of er sprake is van een schulduitsluitingsgrond.25 Dit zal echter
door de verdachte moeten worden aangevoerd. Maar ook het bestanddeel 'organisatie'
is niet zonder problemen. Wordt gekozen voor handhaving van deze term, dan zal
men zich dienen te realiseren dat door de talrijke verschijningsvormen waarin een
organisatie zich kan manifesteren eenduidige criteria niet ofnauwelijks te geven zijn.
Daardoor dreigt het gevaar dat bij de toepassing van dwangmiddelen in de opsporings-
fase het bereik van de strafbepaling wordt opgerekt tot nauwelijks-georganiseerde
samenwerkingsverbanden. Wellicht kan een oplossing voor dit probleem worden
verkregen door bijvoorbeeld alleen dan van een organisatie in de zin van art. 140 Sr
te spreken, indien aan bepaalde, tevoren vastgestelde criteria is voldaan. In het navol-
gende zal hier nader op worden ingegaan.

8.2     Organisatie: een essentiele voorwaarde?

8.2.1 Inleiding

Sinds  1988 wordt in art.  140  lid  1  Sr gesproken  van deelneming  aan een organisatie,
v66r die tijd van deelneming aan een vereniging (tot 1976), resp. deelneming aan een
rechtspersoon (yan 1976  tot  1988).  In  hoofdstuk 3.2  is  er op  gewezen  dat zowel  het
oorspronkelijke bestanddeel 'vereniging' als debestanddelen 'rechtspersoon' en 'orga-
nisatie' geen betrekking hebben op een willekeurige samenwerking tussen meerdere
personen, maar op een samenwerkingsverband dat als eenheid optreedt. Daarmee is
overigens nog niet gezegd datgenoemde termen ook dezelfde inhoudelijke eisen stellen
aan het samenwerkingsverband. Dat er sprake moet zijn van een eenheid, met eigen
regels en een eigen doelstelling, zou aangemerkt kunnen worden als een minimumvoor-
waarde waaraan het samenwerkingsverband dient te voldoen. Gebruik van de term
'rechtspersoon' lijkt aan de samenwerkingsvorm nog een extra voorwaarde te
verbinden. De term impliceert het bestaan van een bepaalde rechtsvorm, een bepaalde
juridische eenheid. Voor wat betreft het huidige bestanddeel 'organisatie' kan worden
opgemerkt dat dit, in tegenstelling tot de term 'rechtspersoon', wellicht te weinig aan-
knopingspunten biedt voor een duidelijke afgrenzing en daardoor vatbaar is voor een
td extensieve interpretatie. Anderzijds zou  de term  wel  eens te restrictief kunnen  zijn.
Een organisatie veronderstelt immers een bepaalde hechtheid en gestructureerdheid,
alsmede een zekere duurzaamheid van de onderlinge samenwerkingsvorm, voorwaarden
die wel eens moeilijk te bewijzen zouden kunnen zijn en waardoor wellicht nauwelijks
met het artikel valt te werken. De vraag rijst dan ook ofhet huidige bestanddeel 'orga-
nisatie' in art. 140 lid 1 Sr gehandhaafd dient te blijven, dan wel vervangen dient te
worden door een bestanddeel waarmee de strafbepaling van art. 140 Sr een meer
restrictief, dan wel juist een meer extensief bereik verkrijgt.

25    L.T. Wemes, Commune delicten betreffende de milieuvervuiling in de sleutel van de schuld, in: M.G.
Faure, J.C. Oudijk en D. Schaffmeister, Zorgen van heden, Arnhem 1991, p. 224 e.v., p. 230 e.v.
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8.2.2 'Organisatie' of 'rechtspersoon'?

Door Remmelink is opgemerkt dat de term 'organisatie', in tegenstelling tot'rechtsper-
soon', geen enkele juridische samenwerkingsvorm veronderstelt en daardoor een veel
rekbaarder begrip  is. Hij vroeg zich dan ook af waarom de wetgever  in 1988 'rechts-

persoon' heeft vervangen door'organisatie', nu eerstgenoemde term in dejurispruden-
tie niet een uitsluitend civielrechtelijke lading heeft gekregen en uit de wetsgeschiede-
nis valt afte leiden dat met 'organisatie' in feite hetzelfde werd bedoeld. Zijn voorkeur
lijkt uit te gaan naar gebruik van de term 'rechtspersoon', omdat daarmee een duide-

lijker restrictie aim de aard van het samenwerkingsverband wordt gegeven dan met
'organisatie' het geval is. 'Het voordeel daarvan (van handhaving van de term
'rechtspersoon';  MdVL)  is,  dat  men  met  een vrij gerestricteerd begrip opereert,  dat
mede aan de hand van de civiele rechtspraak binnen de perken gehouden kan worden,
terwijl een term als "organisatie" die geen enkele juridische samenwerkingsvorm
veronderstelt (...) veel rekbaarder is met het gevaar, dat art. 140 Sr een rol zou kunnen

gaan vervullen die enigszins lijkt op die van de samenspanning (...)', aldus Remme-
link.26
Naar mijn mening dient toepassing van de term 'rechtspersoon' te worden afgewezen.
Tussen   1976  en 1988 heeft het alleen  maar tot verwarring geleid. Het begrip heeft
immers onmiskenbaar een civielrechtelijke lading, zeker gezien het feit dat ook elders
in het Wetboek, bij art. 51 Sr, de term 'rechtspersoon' wordt gebruikt en daarmee

juist wordt gedoeld op rechtspersonen naar civiel recht. De uitbreiding in het derde
lid van art. 51 Sr maakt dit nog eens duidelijk: maatschappen enz. worden voor het
strafrecht met rechtspersonen gelijkgesteld. Zelfs met een dergelijke uitbreiding
verdient gebruik van het woord rechtspersoon in art.  140 Sr vermeden te worden. Ook

bij deze samenwerkingsvormen is immers sprake van een bepaalde rechtsvorm. Nu
de samenwerkingsverbanden waar art. 140 Sr op doelt juist veelal niet als zodanig
zijn georganiseerd, werkt de term alleen maar verwarrend.
Daarmee is evenwel nog niets gezegd over het door Remmelink gesignaleerde
probleem dat de term 'organisatie' onvoldoende geconcretiseerd en daardoor een te
rekbaar begrip zou zijn, ten gevolge waarvan de grens met de samenspanning dreigt
te vervagen.  Op de vraag of het wenselijk -en mogelijk- is het bestanddeel nader te

concretiseren, zal in par. 8.2.4 nader worden ingegaan.

8.2.3 'Organisatie',  'vereniging'  of 'verenigd verband'?

In  hoofdstuk  3.2  is  er op gewezen  dat de keuze  voor het woord 'rechtspersoon'  bij
de wetswijziging van 1976 niet bijster gelukkig was, nu bij de samenwerkings-
verbanden waar art.  140 lid 1  Sr op doelt de feitelijke en niet de juridische organi-
satievorm centraal staat. Een inhoudelijke wijziging werd door de wetgever kennelijk
ook niet beoogd; het handelde om een puur technische aangelegenheid: aanpassing

van de terminologie aan het nieuwe rechtspersonenrecht. De wijziging van 'rechtsper-
soon' in 'organisatie'  in  1988 had volgens de wetgever tot doel buitenlandse rechts-

personen en groepen zonder rechtspersoonlijkheid weer onder art.  140 Sr te brengen,

26  Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van StrafrechL a.w., art. 140, aant 2.
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zodat deze bepaling weer hetzelfde feitelijke bereik  had  als  v66r  1976. (De juris-
prudentie heeft deze groepen echter nooit uitgesloten. De interpretatie van het woord
'rechtspersoon' bleef puur op de ratio van art.  140 lid  1 Sr gericht: de strafbaarstelling
van deelneming aan een vereniging van personen die het plegen van misdrijven
beoogt). Een verzwaring van de eisen in verhouding tot de bepaling van v66r 1976
heeft de wetgever met de invoering van het woord 'organisatie' dan ook kennelijk
niet bedoeld.
Toch is het vraag of door het gebruik van het woord 'organisatie' die eisen ook
feitellk niet verzwaard zijn. Zo zou volgens Van Veen deze term eigenlijk niet goed
gekozen zijn, omdat daarmee teveel enige reglementering wordt verondersteld. Zelfs
het  in 1886 gekozen woord 'vereniging' heeft  naar zijn mening  nog  een te zware
lading, nu het eerste lid van art. 140 Sr zich slechts zou richten tegen het bendewe-
zen.27 Door het gebruik van de woorden 'vereniging' en 'organisatie' zouden te zware
eisen aan de aard van het samenwerkingsverband worden gesteld. In dit licht moet
wellicht ook worden gezien zijn in 1983 geopperde voorstel om in art.  140 Sr strafbaar
te stellen het organiseren van of zich verbinden met  groepen.

28

Allereerst moet worden opgemerkt dat het maar de vraag is of art. 140 Sr en de
voorloper van deze bepaling, art. 265 CP (1810), zich daadwerkelijk (mede) zouden
richten tegen het door Van Veen genoemde bendewezen, waarmee kennelijk wordt
bedoeld een soort tussenvorm tussen puur incidentele samenwerkingsvormen en
samenwerkingsverbanden die zich hebben verdicht tot een eenheid, zodanig dat van
een 'vereniging van personen' kan worden gesproken. Weliswaar sprak de Franse
wetgever in de toelichting op de artt. 265-268 CP van '(...) les bandes 9 ou associa-
tion (...)', en werd ook in de artt. 266-268 gesproken van een 'bande'. Doch anderzijds
bevatten de artt. 266 e.v. CP aanwijzingen betreffende de inrichting der bendes. Zo
stelde art. 266 CP dat het delict bestaat 'par le seul fait d'organisation de bandes ou
de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions
tendant a rendre compte  ou A faire distribution ou partage du produit des mdfaits'.
Volgens Strijards was het de bedoeling van de wetgever dat door de rechter alleen
een 'verbintenis tot kwaaddoen' zou worden aangenomen, indien sprake was van een
'bestendig en volkomen functionerend samenwerkingsverband gericht op het behalen
van gemeen voordeel (...)'.30 Beide laatstgenoemde voorwaarden werden overigens
gezien als een uitvloeisel van het feit dat zich een bende had georganiseerd:a
Bovendien gingen de artt. 267 en 268 CP uit van een zekere hierarchische structuur,
waar  onder meer gesproken  werd  van 'les commandants  en  chef ou en sous-ordre'.

27   J.M. van Bemmelen, Ons strafrecht, deel 3, Bijzondere delicten, Se gewijzigde druk, bewerkt door
Th.W. van Veen, Aiphen aan den Rijn 1990, p. 100.

28     Van  Veen, De verboden vereniging en  art.   140  Sr,  NJB  1983,  p.   12.
29  Curs. v. schr.
30 Strijards, Strafbare deelneming aan een misdadige organisatie, a.w., p. 10.
31 Zie hierover Chauveau/lidlie, Theorie du Code Pdnal, a.w., deel 1, § 2239: 'La rtdaction de cet article

est dvidemment incorrecte. (...). Or, il est visible que cette correspondance et ces conventions de
partage ne sont point des faits differents de l'organisation elles-memes; ils la supposent au contraire,
et ne font que la rtvdler. Ainsi l'intention de la loi, intention que la rtdaction n'a pas exprimde, a
6td uniquementdedesigner quelques-unes des circonstancesdont elle faitddriver le fait de l'organisati-
on; mais c'est cette organisation scule qui constitue le crime, c'est M la circonstance unique et
necessaire de son existence, le fait extdrieur qui decele le pdril et que la loi peut atteindre'.
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In de literatuur werd er dan ook van uitgegaan dat de artt. 265 e.v. CP betrekking

hadden op 'la vdritable "association des malfaiteurs", structurded'une maniare spdciale
et  permanente'.32

Desondanks blijft de vraag bestaan of door het gebruik van de term 'organisatie' niet
te zware eisen worden gesteld aan de aard van het samenwerkingsverband. Is de door
Van Veen genoemde reglementering van de samenwerkingsvorm niet een omstandig-
heid waardoor allerlei andere samenwerkingsvormen waardoor of van waaruit

misdrijven worden gepleegd en die op grond van het extra gevaar dat van een
collectief gebeuren uitgaat, een bijzonder gevaar opleveren voor de rechtsorde, ten
onrechte buiten de strafwet blijven?
Dergelijke bedenkingen hebben kennelijk ook ten grondslag gelegen aan het vooront-
werp van wet tot wijziging van de artt. 140 en 141 Sr. In het voorgestelde art. 140
Sr werd niet alleen het deelnemen aan een organisatie strafbaar gesteld, maar ook het
deel   uitmaken   van 'enig verenigd verband'. Daarmee is kennelijk bedoeld   een

incidentele, 'toevallige' samenwerking tussen meerdere personen.13 Enige duur-
zaamheid of gestructureerdheid is hierbij geen voorwaarde meer.14 Een dergelijke

uitbreiding van art. 140 Sr trekt ook allerlei incidentele, vluchtige vormen van
samenwerking binnen het bereik van de strafwet. Het bewijs kan dan vrij eenvoudig
worden geleverd. Er hoeft immers slechts te worden aangetoond dat in groepsverband
is opgetreden; van een gestructureerd en duurzaam]5 karakter van het samenwerkings-
verband hoeft geen sprake te zijn.
De vraag of een dergelijke uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
wenselijk is moet naar mijn mening ontkennend worden beantwoord. Zoals in het
voorgaande is gebleken creeert het huidige eerste lid van art. 140 Sr een zeer ver-
gaande regeling van strafrechtelijke aansprakelijkheid, zowel ten aanzien van de fase
waarin strafrechtelijk kan warden ingegrepen, als ten aanzien van het aantal personen
dat aansprakelijkkan worden gesteld. Ook kunnen dwangmiddelen al wordentoegepast
nog v66rdat concrete strafbare feiten zijn gepleegd. Daarom moeten aan de strafrech-
telijkeaansprakelijkheidduidelijkerestricties worden gesteld. Zo zoubij aansprakelijk-
heid wegens het deel uitmaken van een 'verenigd verband', bestemd tot het plegen
van enig misdrijf (aldus het voorontwerp), van de in de artt. 47 e.v. Sr opgenomen
voorwaarde van accessoriteit -er dient een strafbaar feit te zijn gevolgd- niet veel meer
overblijven. Bovendien moet niet uit het oog worden verloren dat de bepaling een
afzonderlijk misdrijf tegen de openbare orde oplevert, met een strafbedreiging van
liefst  vij f jaar gevangenisstraf.  Het  gaat  hier  om een afzonderlijk  door  art.   140  Sr

32 Culioli, Association de malfaiteurs, Encycloptdie Dalloz, a.w., par. 15.
33  Uit het voorgestelde art. 141 Sr, waarin eveneens wordt gesproken van 'enig verenigd verband'

(openlijk in enig verenigd verband geweld of enige andere feitelijkheid begaan tegen personen of

goederen  (lid  1) en openlijk deel uitmaken  van enig verenigd verband van waaruit geweld of enige
andere feitelijkheid wordt begaan tegen personen of goederen (lid 2)) en waarbij het, gezien de aan-

kiding van het wijzigingsvoorstel, zeker niet in de bedoeling van de Minister heeft gelegen het bereik
van de huidige bepaling in te perken, kan worden afgeleid dat het bij 'enig verenigd verband' om
willekeurige, slechts voor een 66nmalige gelegenheid gevormde samenwerkingsverbanden kan gaan.

34  Zie ook par. 8.4.2.
35   Te meer daar in de voorgestelde bepaling van continuiteit in het begaan van misdrijven geen sprake

hoefde te zijn Gesproken werd immers van een verenigd verband, bestemd tot het begaan van 'enig

misdrij f.
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beschermd rechtsbelang: de bescherming van de maatschappij tegen gevaarlijke,
criminele samenwerkingsverbanden. Pleegt een lid van het samenwerkingsverband
een misdrij ften behoeve van dat samenwerkingsverband, dan is zijn aansprakelijkheid
niet  gevestigd op het  ene of op het andere misdrij f,  maar op het gepleegde delict
alsmede op art.  140 Sr. Indien men nu art. 140 Srals a#onderli/kmisdrijfwil handha-
ven, naast andere strafbepalingen, dan zal die bepaling ook op een zodanig bijzonder
strafwaardige situatie betrekking moeten hebben, dat dit het naast elkaar laten
voortbestaan zal kunnen rechtvaardigen. Daarvan zal naar mijn mening alleen dan
sprake kunnen zijn indien het gaat om het aangaan en instandhouden van misdaador-
ganisaties, van georganiseerde samenwerkingsverbanden die het gedurende langere
tijd plegen van misdrijven beogen. Het gevaar dat uitgaat van het enkel optreden in
groepsverband ('group danger') is daartoe naar mijn mening onvoldoende.
Het voorgaande impliceert dat ook een uitbreiding van art. 140 Sr tot niet-georga-
niseerde 'bendes' die weliswaar het plegen van meerdere delicten beogen, maar niet
die hechte samenwerkingsstructuur bezitten als bij een organisatie het geval is, naar
mijn mening dient te worden afgewezen. Wanneer reeds in het enkel bestaan van een
samenwerkingsverband, gericht ophetplegen van misdrijven, een zodanigebedreiging
wordt gezien van de rechtsorde dat dit op zichzelf een afzonderlijke strafbaarstelling
zou kunnen rechtvaardigen, dienen aan het samenwerkingsverband zelf strikte eisen
te worden gesteld: alleen bij een georganiseerd samenwerkingsverband, gericht op het
gedurende langere tijd plegen van misdrijven, is de bedreiging die daarvan uitgaat
zo ernstig, dat dit een reden kan zijn voor een afzonderlijke strafbaarstelling, welke
tot ver in de voorfase van concrete misdrijven teruggrijpt.
Bovendien zou in dat geval te rechtvaardigen zijn dat dwangmiddelen als de telefoon-
tap of zelfs voorlopige hechtenis in een vroeg stadium, ten aanzien van een ruime
kring van personen kunnen worden toegepast. Niet uit het oog moet worden verloren
dat dergelijkezeer ingrijpende dwangmiddelen kunnen worden toegepast in de voorfase
van de uiteindelijk te plegen delicten, alsmede ten aanzien van personen die niet zelf
het uiteindelijke delict plegen  of ten aanzien van wie geen op de artt. 47 e.v.  Sr
gebaseerde deelnemingsrelatie met het gepleegde feit aantoonbaar is. Aan de aard van
het samenwerkingsverband waaraan men deelneemt mogen dan ook duidelijke eisen
worden gesteld.
Geconcludeerd kan worden dat de term 'organisatie' in art.  140 lid 1 Sr gehandhaafd
dient te blijven.16

8.2.4 Criteria en aanknopingspunten

Niet ontkend kan worden dat het gebruik van de term 'organisatie' zeker ook zijn
nadelen heeft. Door Remmelink is er terecht op gewezen dat het hier om een rekbaar

36 Ter illustratie kan nog worden gewezen op de in Engeland en Amerika bij verscheidene auteurs
bestaande weerstandtegen de vergaande uitbreiding van de strafbaarstelling in de voorfase (conspiracy,
RICO-bepalingen); zie hoofdstuk 7. Zo stelde Johnson: 'Undoubtedly some criminal combinations
are more dangerous than individual criminals, but it takes more than agreement between two persons
to create a dangerous combination'; The Unnecessary Crime of Conspiracy, Cal. L.  Rev.  1973, p.
1151   Zie ook: Lynch, RICO: the crime of being a criminal, Col. L. Rev.  1987, p 958-959.
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begrip gaat. Daardoor zou de neiging kunnen ontstaan art. 140 Sr toe te passen bij

samenwerkingsverbanden waarbij van een organisatiegraad nauwelijks sprake is. In
dat geval bestaat het gevaar dat art. 140 Sr het terrein van de samenspanning te dicht
nadert. Dientengevolge moet worden getracht de term nadere invulling te geven tenein-
de enig houvast te verkrijgen  voor de beantwoording van de vraag of een samenwer-

kingsverband als een organisatie in de zin van art. 140 Sr kan worden aangemerkt.
Harde criteria zijn daarvoor echter niet te geven. Het kan immers om zeer uiteenlopen-
de situaties gaan (b.v. drugs- en wapenhandel, illegaal gokken, fraude, gewelddadig
activisme). De oplossing zal dan ook niet gezocht moeten worden in de formulering
van wettelijke criteria, maar in het vinden van aanknopingspunten waaruit het bestaan
van een organisatie afgeleid kan worden.

Onder'organisatie' in de zin van art.  140 lid 1 Sr moet worden verstaan een gestructu-
reerd en duurzaam samenwerkingsverband. Dit blijkt duidelijk uit de opmerkingen
van de Minister van Justitie bij de wijziging van het woord 'rechtspersoon' in 'organi-
satie'  in  1988. De aanvankelijk door Van Veen voorgestelde wijziging van de straf-

baarstelling in het organiseren van of zich verbinden met groepen werd expliciet
verworpen, omdat daarmee het vereiste van duurzaamheid en van een gestructureerde
samenwerking verzwakt zouden worden. Samenwerkingsverbanden vallen derhalve
in zoverre onder het bereik van art.  140 Sr, indien daarbij sprake is van een duurzame
en gestructureerde samenwerking: 'De bepaling heeft betrekking op voorbereidingshan-
delingen, bestaande uit het aangaan en in stand houden van een duurzame samenwer-

king, gericht op het plegen van misdrijven. Misdadigersbenden vallen daar onder. Beter
dan met de woorden "rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid" kan
dit tot uiting worden gebracht met het enkele woord "organisatie", een term die geen
juridische organisatievorm veronderstelt, maar wel een bepaalde duurzame en
gestructureerde samenwerking', aldus de Minister.37

De voorwaarde van duurzaamheid brengt met zich mee dat organisaties die slechts
een kortstondig bestaan hebben buiten het bereik van art. 140 lid 1 Sr vallen.
Dergelijke organisaties kunnen immers niet voldoen aan de voorwaarde van continu-
iteit, de voorwaarde dat de organisatie het gedurende langere tijd plegen van misdrij-
ven dient te beogen (zie par. 8.4.2). Er dienen derhalve aanwijzingen te bestaan dat
de organisatie geruime tijd bestaat, hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit het reeds gedu-
rende geruime tijd als organisatie ontplooien van misdadige activiteiten. Omdat de
vraag of een samenwerkingsverband een duurzaam karakter heeft afhankelijk is van
de feitelijke situatie, zijn harde criteria nauwelijks te geven. Door Strijards is het
voorbeeld gegeven van een groep demonstranten die tijdens een enkele uren durende
straatrel bij elkaar blijft, terwijl anderen zich verspreiden en van samenstelling
veranderen. De bij elkaar blijvende groep kan onder de gegeven omstandigheden
'duurzaam' heten, aldus Strijards:8 Bij een organisatie in de zin van art. 140 Sr zal
echter niet moeten worden gedacht in termen van uren, dagen of weken, maar van
maanden en jaren. Voor art. 140 Sr dient immers de voorwaarde te gelden dat van
de organisatie een bestendige bedreiging uitgaat omdat die organisatie tot oogmerk

37  Bijl. hand. 11, 1984-1985,17 476, nr. 5, p. 8.
38 Strijards, Strafbare deelneming aan een misdadige organisatie, a.w., p. 28.
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heeft het gedurende geruime tijd plegen van misdrijven. Dit neemt overigens niet weg
dat voor de beantwoording van de vraag ofer van een organisatie kan worden gespro-
ken, gebruik kan worden gemaakt van gegevens, verkregen uit de fase waarin de

organisatie nog enkel legale doeleinden nastreefde. Zo zullen bij een aanvankelijk
geheel legaal opererend samenwerkingsverband, hetwelk eerst later een misdadig
karakter krijgt, activiteiten verricht in de 'legale fase' een rol kunnen spelen bij de
beantwoording van de vraag of van een georganiseerd samenwerkingsverband sprake
is. Het voorgaande brengt met zich mee dat de groep personen uit het door Strijards
gegeven voorbeeld geen organisatie in de zin van art.  /40 Sr vormt, zelfs niet indien
die personen tevoren afspraken hebben gemaakt, een leider hebben gekozen, een
interne taakverdeling zijn overeengekomen, etc. Zij zouden onderling wellicht een
gestructureerd samenwerkingsverband kunnen vormen, maar hun samenwerking is van
te kortstondige aard.

De volgende vraag is wanneer van een gatructureerd samenwerkingsverband kan
worden gesproken. In ieder geval dient het te gaan om een afzonderlijke eenheid, met
eigen regels en een eigen doel. Wannddr daarvan echter sprake zal zijn is een vraag
die uiterst moeilijk te beantwoorden is. Een en ander zal immers sterk afhangen van
de feitelijke situatie. Door de vele verschijningsvormen waarin een organisatie zich
kan manifesteren zijn eenduidige criteria dan ook moeilijk geven. Daardoor dreigt
inderdaad het door Remmelink gesignaleerde gevaar dat het toch al ruime toepas-
singsbereik van art. 140 Sr nog verder wordt opgerekt en ook nauwelijks georgani-
seerde samenwerkingsverbanden binnen het bereik van de bepaling worden getrokken.
Dit kan er toe leiden dat de rechtvaardiging van een afzonderlijke en vergaande aan-

sprakelijkstelling -het bijzondere gevaar dat van misdaadorganisaties uitgaat- feitelijk
gezien voor een belangrijk deel wegvalt. Art. 140 Sr dreigt als een soort 'breekijzer'
te worden gebruikt om in een zo vroeg mogelijk stadium ten aanzien van een zo groot
mogelijke groep personen strafrechtelijk te kunnen ingrijpen. Daarom zou getracht
kunnen worden aanknopingspunten te vinden, indicatoren aan de hand waarvan ten
behoeve van het opsporingsonderzoek een richtlijn kan worden verkregen voor de

beantwoording van de vraag of het samenwerkingsverband al dan niet een organisatie
oplevert.
Ter adstructie kan worden gewezen op de werkwijze welke door de CRI wordt
gebruikt om inzicht te verkrijgen in de aard en de ontwikkeling van de georganiseerde
misdaad in Nederland. Voor het bepalen van de organisatiegraad van criminele groepe-
ringen is een lijst met criteria samengesteld, verkregen aan de hand van een aantal

kenmerken, te weten: 1) bezit van een hierarchische structuur; 2) het bestaan van een
intern sanctiestelsel; 3) langdurige samenwerking tussen de leden; 4) het plegen van
meer dan 6tn vorm van ernstige delicten; 5) doet aan witwassen van opbrengsten uit
criminele activiteiten; 6) maakt gebruik van dekmantelfirma's; 7) maakt zich schuldig
aan corruptie; 8) fysiek geweld binnen het criminele milieu.39

Bij een analyse van bovenlokaal actieve criminele groeperingen werden groeperingen
die aan hooguit twee criteria voldeden als 'laag georganiseerd' beschouwd. Voldeed

39     Jaarbericht  CRI   1993,  p    5.  Zie  ook het Jaarbericht   1991    Vgl.  ook  de  Nota 'De georganiscerde
criminaliteit in Nederland', p. 3.
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de groep aan 3 tot 5 criteria, dan werd zij als 'middelhoog georganiseerd' bestempeld.
Met het voldoen aan 6 tot 8 criteria was de groep 'hoog georganiseerd:40

Ook voor art. 140 Sr zou een lijst met indicatoren ten behoeve van het opsporingson-
derzoek uitkomst kunnen bieden. Omdat het daarbij gaat om organisaties die zich op
talloze tel:reinen kunnen manifesteren en zich in vele verschillende verschijningsvor-
men kunnen voordoen, zou (ook) bijvoorbeeldgedacht kunnen worden aan het toepas-
sen van beloningssystemen, het bestaan van een afzonderlijke administratieve eenheid,
het opzetten en beheren van lijnen en netwerken, een verdeling van taken en be-
voegdheden (hetwelk kan blijken uit een vaste werkwijze), het regelmatig houden van
bijeenkomsten waarin doel en werkwijze worden besproken, het als 66n gemeen-
schappelijke groepering of onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treden,
het hebben van een afgescheiden vermogen waarmee de activiteiten van de groep
worden bekostigd, centrale financiering door een ofenkele geldschieters. Vanzel fspre-
kend zijn daarnaast ook nog andere aanknopingspunten denkbaar, al dan niet afhanke-
lijk van de aard van de organisatie.
Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een organisatie, zou dan in
navolging van de door de CRI gebruikte methode aan de hand van een door het
Ministerie opgestelde indicatorenlijst41 nagegaan kunnen worden of het samenwer-
kingsverband zich kennelijk heeft 'verdicht' tot een eenheid. Daarbij zou ook rekening
gehouden kunnen worden met de wisselende 'sterkte' van genoemde criteria. Tussen
de aanknopingspunten onderling bestaan immers graduele verschillen. Zo zou het
bestaan van een centrale leiding en een intern sanctiesysteem duidelijker in de richting
van een georganiseerd samenwerkingsverband kunnen wijzen dan bijvoorbeeld het
bestaan van een vaste werkwijze. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat
het hier slechts gaat om aanknopingspunten,de lijst vormt alleen een hulpmiddel en
mag niet als  het ware 'een eigen leven gaan leiden'. Het bestaan van indicatoren  wil
nog niet zeggen dat er dan ook steeds van een organisatie sprake zal zijn. Zo hoeft
een interne regeling van taken en bevoegdheden lang niet altijd te wijzen op het be-
staan van een organisatie. Anderzijds hoeft bij een organisatie in de zin van art. 140
Sr geen sprake te zijn van een interne hierarchie en zeker niet van het onder gemeen-
schappelijke naam naar buiten treden.
Zou nu een samenwerkingsverband aan meerdere criteria voldoen (daarbij zou bijvoor-
beeld gedacht kunnen worden aan minimaal vier ofmeer criteria, eventueel afhankelijk
van de sterkte van die criteria), dan zal men er in begimel van uit mogen gaan met

40     Jaarbericht CRI,   199 1,  p.   17  e.v
41     Ook in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties bij financiele dienstverlening wordt

gebruik gemaakt van cen bij ministeriele regeling opgestelde indicatorenlijst: transacties die voldoen
aan een aantal van de opgestelde indicatoren worden als'ongebruikelijk' aangemerkten moeten worden
aangemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (art. 8). De bedoeling is het systeem zo
flexibel mogelijk te maken opdat tijdig op ontwikkelingen in 'witwas'-methodes kan worden
ingespeeld. Voor wat betreft de objectieve factoren is 'geen discussic mogelijk' over de vraag of een
transactie hieraan voldoet. Zo kan een transactie objectief ongebruiketijk zijn, doch subjectief niet
De transactie zal in dat geval toch moeten worden gemeld; MvA, bijl. hand. II, 1992-1993, 23 009,
nr. 6, p.  11 e v Hierin ligteen duidelijk verschil metde voorgestelde 'indicatorenlijst' voorhetbestaan
van een organisatie. Deze lijst wordt alleen bedoeld als aanknopingspunt, waar van afgeweken kan
worden.
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een organisatie te maken te hebben. In het proces-verbaal zouden dan de feiten en
omstandigheden opgenomen moeten worden op grond waarvan men tot het oordeel
is gekomen dat het samenwerkingsverband aan de desbetreffende criteria voldoet.
De lijst zou wel een flexibel karakter moeten hebben en niet gezien moeten worden
als een min of meer onaantastbaar gegeven. Dat wil zeggen: men dient ook bij het
bestaan van een dergelijke lijst open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen
in het algemeen en de aspecten van een concreet geval in het bijzonder. Gezien de
veelheid van vormen waarin een organisatie in de zin van art. 140 Sr zich kan
manifesteren, kan het in een aantal gevallen noodzakelijk zijn de lijst op onderdelen
aan te passen door de criteria bij te stellen. Terecht werd dan ook in de CRI-rapportage
over 1993 opgemerkt datde gehanteerde begrippen niet eenduidig zijn en in kwalitatief
opzicht een herwaardering verdienen wanneer meer zicht is verkregen op het ver-
schijnsel van de georganiseerde criminaliteit.42

Het voordeel van een dergelijke benaderingswijze is dat dit een discussie mogelijk
maakt omtrent de eisen waaraan een samenwerkingsverband dient te voldoen en dat
uiteindelijk duidelijkheid kan worden verkregen over de vraag wanneer er van een
organisatie in de zin van art. 140 Sr sprake kan zijn. Voorkomen kan worden dat
samenwerkingsverbanden tijdens het opsporingsonderzoek te lichtvaardig tot 'organi-
satie' bestempeld worden. Met de lijst kan een richtsnoer worden verkregen voor
politieel en justitieel optreden waardoor oneigenlijk gebruik van art.  140 Sr -met name
bij de toepassing van dwangmiddelen- kan worden tegengegaan.

8.3 Deelneming

8.3.1     Inleiding

De in het eerste lid van art. 140 Sr strafbaar gestelde gedraging wordt gekenmerkt
door een algemene formulering. Strafbaar gesteld is het'deelnemen aan' een organisa-
tie, zonder dat nader wordt aangegeven aan welke gedragingen daarbij moet worden
gedacht: gaat het om iedere willekeurige deelname aan een organisatie, zoals lidmaat-
schap,  of om gedragingen waardoor de organisatie in het algemeen kan functioneren?
Ofbetreft het uitsluitend die gedragingen die betrekking hebben op de verwezenlijking
vanhet misdadig doel van de organisatie? In hoofdstuk 3.4 is er op gewezen dat de

Hoge Raad heeft geopteerd voor laatstgenoemde restrictieve opvatting. Uit het 'Mari-
enburchtcriterium' blijkt dat voor strafbare deelneming noodzakelijk is dat men als
lid van de organisatie betrokken is geweest bij de verwezenlijking van het misdadig
oogmerk van die organisatie. Het enkel behoren tot de organisatie is niet voldoende,
noch het verrichten van gedragingen die geen betrekking hebben op de oogmerkverwe-
zenlijking, ook al zijn deze gedragingen van belang voor het functioneren van de
organisatie in het algemeen. Voor strafbare deelneming is het bestaan van een relatie
tussen gedraging en verwezenlijking van het misdadig oogmerk een noodzakelijke
voorwaarde.
Het door de Hoge Raad gehanteerde criterium heeft echter de vraag opgeroepen of
daarmee niet te v661 beperkingen worden opgelegd, waardoor de bepaling bewijs-

42   Jaarbericht CRI 1993, p. 5.
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technisch gezien vrijwel onwerkbaar wordt. Aangetoond dient immers te worden het
bestaan van een relatie tussen een bepaalde gedraging en de verwezenlijking van het
oogmerk om misdrijven te plegen. Daarbij rijst bovendien de vraag of bij organisaties
die (vrijwel) uitsluitend gericht zijn op het plegen van misdrijven, ook het enkel
behoren tot een dergelijke organisatie en het participeren in het niet-misdadig optreden
van die organisatie niet evenzeer strafwaardig is en onder het bereik van de strafbepa-
ling dient te vallen, omdat de organisatie daarvan uiteindelijk toch een zeker voordeel
kan ondervinden. Zo wordt door het verrichten van niet-criminele activiteiten de
organisatie in staat gesteld in zijn algemeenheid te functioneren, ten gevolge waarvan
ook het misdadig oogmerk van die organisatie verwezenlijkt kan worden. Bovendien
wordt een ledenpotentieel gecreeerd waaruit voor de feitelijke uitvoering van de crimi-
nele doelstelling een keuze kan worden gemaakt, en kan men door het enkel sympathi-
seren of doen van toezeggingen de organisatie sterken in haar misdadig streven.

Anderzijds is de vraag opgeworpen ofhet criterium niet toch nog te veel ruimte biedt
en ook niet-strafwaardige gedragingen ten onrechte onder het bereik van de strafwet
brengt. Ligt het ondersteunen van gedragingen die rechtstreeks verband houden met
de verwezenlijking van het oogmerk niet te ver verwijderd van de uiteindelijke
oogmerkverwezenlijking om nog als strafwaardigedeelnemingaan eenmisdaadorgani-
satie bestempeld te kunnen worden? Met andere woorden: dienen niet nog meer re-
stricties te worden ingebouwd om alleen werkelijk strafwaardige gedragingen onder
het bereik van art. 140 Sr te brengen?

8.3.2 Strafbaarheid van 'lidmaatschap'?

Omdat juist bij misdaadorganisaties moeilijk zicht is te krijgen op de interne taakver-
deling tussen de leden onderling en leidinggevende personen in de gelegenheid zijn
zich af te schermen en anderen het 'vuile werk' te laten opknappen, rijst de vraag of
met de in art. 140 Sr opgenomen algemene strafbaarstelling van deelneming aan een
organisatie hierop voldoende kan worden ingespeeld en een efficient optreden tegen

de organisatie als geheel kan worden bewerkstelligd. Vanuit het oogpunt van een
efficiente bestrijding van misdaadorganisaties is de wens geuit om, gezien het
bijzondere gevaar dat van dergelijke organisaties uitgaat, een strafbaarstelling in het
leven te roepen waarmee de organisatie als geheel kan worden aangepakt en waarbij

geen rekening hoeft te worden gehouden met het aandeel van ieder van de afzonderlij-
ke leden in de uiteindelijke verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de
organisatie. Door de huidige interpretatie van het bestanddeel 'deelneming', waarbij
naast het 'behoren tot' een bepaalde betrokkenheid bij de verwezenlijking van het
misdadig oogmerk moet worden aangetoond, zou het eerste lid van art. 140 Sr in dit
opzicht te kort schieten.
Zo is door Wedzinga de vraag opgeworpen of niet reeds het enkele lidmaatschap, het
deel uitmaken van de organisatie als zodanig strafbaar zou moeten zijn.43 Ter adstruc-

43     Wedzingg Groepsgeweld en strafrecht vanuit een rechtsvergelijkende invalshoek, in: Groepsgeweld,
a.w., p. 43 e.v., en van dezelfde auteur: Herzieningvandedeelnemingsregeling, AA 1994, p 141-142.
Zie ook De Jong, Groepsgeweld: geldend recht en voorstellen tot wetswijziging, in: Groepsgeweld,

a.w., p. 18 e.v., die de suggestie oppert om door vervanging van het bestanddeel 'declneming' door
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tie verwijst hij naar de vrijspraken in de IRA-zaak: nu onvoldoende is gebleken dat
de verdachte feitelijk heeft deelgenomen aan handelingen ter uitvoering van de aan
de IRA toegeschreven doeistellingen, kon deelneming aan een organisatie in de zin
van art.  140 Sr niet bewezen worden verklaard; het enkel zijn van lid van die organisa-
tie was daartoe niet voldoende. Een dergelijke vrijspraak is volgens Wedzinga bijzon-
der onbevredigend voor het rechtsgevoel, omdat zijns inziens het lidmaatschap van
'erkende' criminele organisaties wel degelijk als strafwaardig wordt ervaren. Boven-
dien zou de eis dat de deelnemer een bijdrage moet hebben geleverd aan de verwezen-
lijking van het misdadig oogmerk juist ten aanzien van de leidinggevende personen
op de achtergrond tot aanzienlijke bewijsproblemen kunnen leiden, aangezien

dergelijke personen gebruik maken van stromannen en het eigenlijke vuile werk aan
anderen overlaten. 'De kans is dan groot dat degenen die in feite de touwtjes in handen
hebben  de dans ontspringen en dat uiteindelijk slechts een of meer "stromannen"  of
"katvangers" strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat is ook uit een
oogpunt van preventie en bestrijding van georganiseerde misdaad een slechte zaak',
aldus Wedzinga.44 Zijns inziens zou art. 140 Sr dan ook tevens betrekking moeten

hebben op het deel uitmaken van een criminele organisatie als zodanig: 'Want wie
deel uitmaakt van een criminele organisatie en zich ondergeschikt maakt aan de
(criminele) doeleinden  van die organisatie is daarvoor verantwoordelijk'.45 Daartoe
dient naar zijn mening aan art. 140 Sr weI een duidelijke restrictie te worden gesteld:
het mag slechts gaan om 'echte' criminele organisaties: gestructureerde en bestendige
samenwerkingsverbanden waarvan de voornaamste bestaansgrond is gelegen in het
plegen van meerdere misdrijven. Gezien het gemeen gevaar dat van dergelijke orga-
nisaties uitgaat, zou in dat geval strafbaarstelling van het enkele lidmaatschap volgens
Wedzinga gerechtvaardigd kunnen worden.46

Ook van regeringswege is gedacht aan uitbreiding van art.  140 Sr tot 'lidmaatschap'.
In de Nota naar aanleiding van het Eindverslag inzake het wetsvoorstel opnemen van

gesprekken met een technisch hulpmiddel merkte de Minister op dat wijziging van
art. 140 Sr 'zal strekken tot een uitbreiding van de strafbaarheid van personen die

(in)actief deel uitmaken van een criminele organisatie. Dit zal het mogelijk maken

dat personen die deel hebben aan criminele organisaties strafrechtelijk worden
vervolgd, zonder dat behoeft te worden bewezen dat zij in een samenwerkingsverband
hebben deel gehad in gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met
de verwezenlijking van het misdadig oogmerk van dat samenwerkingsverband'.47

een ruimer wetsbegrip het terrein van strafbaarheid te vergroten, waardoor de bepaling beter inzetbaar
wordt,

44    Groepsgeweld en strafrecht vanuit een rechtsvergelijkende invalshock, in: Groepsgeweld, a.w., p. 43
45   Groepsgeweld en strafrecht vanuit een rechtsvergelijkende invalshoek, in: Groepsgeweld, aw., p. 4445.
46   Zie over dit voorstcl: J. de Hullu, Herijking van het Wctboek van Strafrecht?, AA 1994, p 794-795:

'Als onder deel uitmaken immers wordt verstaan 'als strafivaardig aan te merken gedragingen' plegen,
dan zie ik niet goed de toegevoegde waarde aan vermaatschappelijkte vormen van daderschap en
deelneming (en aan het al bestaande artikel 140)', aldus De Hullu.

47   Nota naar aankiding van het Eindverslag, bill. hand. il, 1993-1994, 23 047, nr. 12, p. 6-7. Ook in
het voorontwerp tot wijziging van de artt. 140 en 141 Sr werd het strafbaar gedrag niet beperkt tot
deelneming aan de oogmerkverwezenlijking, doch zou men ook dan strafbaar zijn indien men 'deel
uitmaakt'  van een verenigd verband waarvan men weet of emstige reden heeft om te vermoeden dat
het bestemd is tot het begaan van enig misdrijf. Ook hier werd afgezien van de voorwaarde dat men
een aandeel moet hebben gehad in de verwezenlijking van het criminele doel van het samenwerkings-
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Een dergelijke uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid tot het deel
uitmaken van een samenwerkingsverband van personen van waaruit strafbare feiten
worden gepleegd wordt wel verdedigd vanuit de opvatting dat het oorspronkelijk aan
het Wetboek van Strafrecht ten grondslag liggend fysiek handelingsbegrip, de'gewilde
spierbeweging',  te kort schiet bij collectief optreden.   In de huidige tijd behoort  bij
een strafrechtelijke aanpak van collectief optreden niet de persoonlijke betrokkenheid
bij het uiteindelijk gepleegd misdrijf centraal te staan, maar het gehele complex van

gedragingen waardoor de collectiviteit kan functioneren. Dit zou meer recht doen aan
het collectief gebeuren op zich. Bovendien kunnen bewijsmoeilijkheden worden
voorkomen, hetgeen met name bij gedragingen die niet direct betrekking hebben op
het verwezenlijken van het misdadig doel, zoals bij leidinggevers die niet zelf hun
handen vuil maken, van groot belang is. Met een 'fysiek handelingsbegrip' zou hier
onvoldoende op ingespeeld kunnen worden. Zo stelde Hirsch Ballin in een op 7
september  1992  aan de Rijksuniversiteit Limburg gegeven college 'fysieke48 dat de
handelingsleer' niet in onbruik is geraakt, daarbij ondermeer verwijzend naarde huidi-
ge opvattingen omtrent de toepassing van art. 140 Sr, waarbij zonder fysieke betrok-
kenheid strafrechtelijke aansprakelijkheid vrijwel nooit construeerbaar zou zijn. In het
betoog werd de wenselijkheid benadrukt bij de vaststelling van daderschap de fysieke
component los te laten en meer aandacht te besteden aan de zorgplichtcomponent: het
daderschap dient mede vastgesteld te worden aan de hand van zorgplichten. Ter
adstructie werd gewezen op de ontwikkelingen ten aanzien van het medeplegen en
het functioneel daderschap. Door de rechtspraak is in de loop der jaren aan het
medeplegen een ruime uitleg gegeven. De medepleger hoeft niet alleen niet lijfelijk
aanwezig te zijn geweest op de plaats van het delict, maar bovendien is niet noodzake-

lijk dat precies wordt vastgesteld wat ieders feitelijke aandeel in het geheel is geweest:
de handeling van de 66n komt voor rekening van de ander. Een dergelijke 'toere-
kening' vindt eveneens plaats bij het functioneel daderschap, waarbij op grond van
het vervullen van een bepaalde (maatschappelijke) functie strafrechtelijke aansprake-
lijkheid kan ontstaan voor (fysieke) gedragingen van 'ondergeschikten'.49   Door
daderschap mede vast te stellen aan de hand van zorgplichten zou dit in geval van

groepsmatig optreden met zich mee brengen dat men strafrechtelijk aangesproken moet
kunnen worden op de betrokkenheid bij dit groepsoptreden, op de aanvaarding van
het misdadig optreden van de groep indien men daarvan deel uitmaakt. Men dient te
worden aangesproken op de plicht groepsvorming tegen te gaan, het ontstaan van het
samenwerkingsverband tegen te werken of de plicht zich daaraan tijdig te onttrekken.
Er kunnen plichten bestaan'die vaak neer komen op de zorg, zich van bepaalde opstel-
lingen te onthouden. Plichten om zich verre te houden van bepaalde situaties. (...).
Hier ontstaat de "functie" om het groepsgebeuren tegen te gaan. Op die "functie"
moeten we de dader aanspreken', aldus Hirsch Ballin. De grond voor strafrechtelijke

verband. Het behoren tot dit verband is al voldoende. Zelfs de door Wedzinga vereiste beperking tot
organisaties die het plegen van misdrijven als voornaamste doel hebben is hier niet opgenomen. Reeds
de deelname aan een samenwerkingsverband dat is gericht op hetbegaan van 66n misdrijfzou strafbaar

moeten zijn.
48   De tekst van het college is uitgebracht door de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitic.
49     In navolging van Van Woensel wordt met functioneel daderschap derhalvc gedoeld op het daderschap

(plegen) van iemand die niet persoonlijk (frsiek) de delictshandeling heeft verricht; Van Woensel,
in de daderstand verheven, a.w., p. 5.
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aansprakelijkheid dient dan gezocht te worden in het kenbaar billijken en aanvaarden
van het optreden van de groep. De dader moet hebben geweten of hebben kunnen
weten dat het 'fout' zou gaan. Ook ten aanzien van het deelnemen aan een misdadige

organisatie zou het daderschap mddr bepaald moeten worden door de kenbare wilsge-
richtheid. In het voorontwerp werd dit vertaald als het 'weten of ernstige redenen
hebben om te vermoeden' dat het verenigd verband bestemd is tot het begaan van enig
misdrijf. De nadruk is daardoor mddr komen te liggen op de intentie dan op de uiter-
lijke gedraging van de dader.

De vraag rijst of uitbreiding van de strafbaarstelling van art.  140 Sr tot het behoren
tot een misdaadorganisatie, zonderdatmen een bijdrageheeft geleverd in de verwezen-
lijking van het oogmerk om misdrijven te plegen, noodzakelijk en wenselijk is.
Daartoe dient allereerst te worden opgemerkt dat naar mijn mening niet als uitgangs-
punt mag worden aangenomen dat door de 'fysieke handelingsleer' het bereik van
art. 140 Sr te veel zou worden ingeperkt. Er bestaat geen enkele grond de deelne-
mingsgedraging louter fysiek te interpreteren.50 Het bestanddeel 'deelnemen' aan een
organisatie in art.  140 Sr sluit ook een 'functionele' interpretatie van de gedraging,
het 'bewerkstelligen' van een bepaald gevolg, niet uit. Zo zal het door een ander laten
plegen van het beoogde delict strafbare deelneming kunnen opleveren, indien men
dit handelen billijkend heeft aanvaard en maatregelen ter voorkoming daarvan
achterwege heeft gelaten. Men zal derhalve ook dan van deelneming kunnen spreken
indien een leidinggevend functionaris opdracht geeft tot een bepaalde handeling of
op de hoogte is van de door de organisatie beoogde delicten en, ondanks zijn gehou-
denheid daartoe, nalaat in te grijpen, de bewuste gedragingen derhalve aanvaardt of
pleegt te aanvaarden. Men is dan deelnemer, dader van art. 140 Sr, omdat men op
grond van zu'n functie binnen de organisatie de rechtsplicht  had  in te grijpen,  doch
zulks heeft nagelaten. 'Deelneming' in de zin van art. 140 Sr omvat derhalve een
complex van gedragingen, waaronder ook het bewerkstelligen van een bepaald
gebeuren kan vallen. Een eigen fysieke daad is zeker geen noodzakelijke voorwaarde
voor strafbaarheid.
Bovendien moet niet uit het oog worden verloren dat het 'deelnemen' in de zin van
art. 140 Sr zo ruim is dat het tevens de deelnemingsvormen van de artt. 47 e.v. Sr,
en derhalve ook het -ruimesl- medeplegen omvat. Aangezien aan het misdrijf van
art. 140 Sr op zijn beurt weer kan worden deelgenomen, geldt zulks tevens voor niet-
leden van de organisatie die ter verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de
organisatie een samenwerkingsverband aangaan met personen die wel tot die organisa-
tie behoren. Dit betekent dat de uitbreiding die de rechtspraak aan het medeplegen
heeft gegeven evenzeer van toepassing is ten aanzien van art. 140 Sr.

50 Zicook: Strijards, Aansprakelijkheidsgronden, a.w.,p. 148: 'Intellectuele betrokkenheidbij bestuursbe-
sluiten van de rechtspersoon is dus voldoende, maar ook intellectuele medewerking aan de realisering
van het feitelijk doel van de rechtspersoon. De fysieke opstelling is uiteraard niet betekenisbepalend'.

51     Zie met name HR 9 juni  1992,  NJ  1992,772 en 773 m.nt  Kn. Voor medeplegen  is  noodzakelijk dat
de verdachte enige uitvoeringshandeling van het delict heeft verricht, dan weI ter uitvoering van een
gezamenlijk plan zo nauw en volledig met anderen heeft samengewerkt dat op grond daarvan kan
worden aangenomen dat hij het delict tezamen en in vereniging met die anderen heeft begaan; HR
19 oktober 1993, NJ 1994, 50 m.nt. ThWvV. Zie ook Van Woensel, In de daderstand verheven, a.w.,
p. 164.
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Hiermee is echter nog niet de vraag beantwoord of de strafbaarstelling van art.  140
Sr dient te worden uitgebreid tot lidmaatschap van, behoren tot de organisatie. Voor
de duidelijkheid dient te worden opgemerkt dat het er voor de beantwoording van deze
vraag op zichzelf genomen niet toe doet of de voorgestelde uitbreiding van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid tot het behoren tot de organisatie feitelijk in het
bestanddeel 'deelneming'   zit ' ingebakken'52 (ter adstructie kan worden gewezen  op
de ruime interpretatie  die  door de wetgever  in  1939 werd gevolgd; de interpretatie
van de Hoge Raad zou dan te restrictief zijn), dan wei of, gezien de beperkte betekenis
die aan het woord 'deelneming' gegeven zou moeten worden, de delictsomschrijving
van art. 140 Sr uitgebreid dient te worden met lidmaatschap (de zorgplicht -men dient
zich niet in te laten met misdrijven plegende organisaties- vervult dan een functie bij
een nieuw te vestigen strafrechtelijke aansprakelijkheid). Dit is eerst relevant bij de
beantwoording van de vraag of met de term 'deelneming' in art. 140 Sr op voldoende
duidelijke wijze de strafbare gedraging wordt omschreven. Hier gaat het echter
uitsluitend om de vraag of de genoemde zorgplichtschending dient te leiden tot straf-
rechtelijke aansprakelijkheid.
Naar mijn mening dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord. Vooropgesteld
dient echter te worden dat de door Wedzinga genoemde uitbreiding tot 'lidmaatschap'
is gekoppeld aan een restrictieve interpretatie van het oogmerkvereiste: het mag slechts
gaan om 'echte' misdaadorganisaties, dat wil zeggen organisaties waarvan de voor-
naamste bestaansgrond is gelegen in het plegen van misdrijven. In dit verband werd
door Strijards gesproken van 'communicerende vaten': naarmate het oogmerk
'duidelijker kenbaar is en gefixeerder', hoe minder vereist wordt voor deelneming
als concrete activiteit. Ofwel: '(...) hoe duidelijker is dat een organisatie uit is op het
plegen van een bepaald soort misdaden, hoe eerder betrokkenheid bij dat geheel

rechtsgrond voor aansprakelijkheid behoort te zijn'.53

Opgemerkt dient te worden dat de voor het'behoren tot' een organisatie noodzakelijke
binding tussen individu en collectief veelal afgeleid zal moeten worden uit iemands
activiteiten binnen het collectief. Organisaties die onder het bereik van art. 140 Sr
vallen en ten aanzien waarvan de wenselijkheid tot strafbaarstelling van het enkele
lidmaatschap wordt bepleit, lopen immers niet met de identiteit van hun leden te koop.
Juist bij de door Wedzinga bedoelde misdaadorganisaties zal het bij de vaststelling
of iemand tot de organisatie behoort, veelal gaan om activiteiten gericht op het plegen
van misdrijven, gedragingen derhalve die door de huidige interpretatie van het
deelnemingsbestanddeel worden bestreken. In zoverre het door Wedzinga bedoelde

52     In dit kader kan worden gewezen op het door Nieboer geformuleerde uitgangspunt dat schending van
de door dwingende normen opgelegde plichten strafrechtelijke aansprakelijkheid creeert. Aanspra-
kelijkheid van een persoon wordt door hem gedefinieerd als '(...) eenjuridisch gevolg van het door
die persoon gepleegde venuim een op  hem rustende  strafrechtelijke  plicht na te  komen', en hij vet-
volgt: 'Uiteraard kan een plicht allecn maar worden geschonden door de persoon op wie die plicht
rustte'. Even verder werkt Nieboer dit als volgt uit: 'De aanspraketijkheid t...) ist...) uitsluitend geba-
seerd op de schending van de zorgplicht gecombineerd met de vervulling van de overige voorwaarden
die de delictsomschrijving stelt. Die schending vindt plaats als het in de delictsomschrijving verboden
onrecht niet wordt tegengegaan door de persoon op wie de zorgplicht rust'; W. Nieboer, Schets
materieel strafrecht, Amhem 1991, p. 18, p. 68. Zie ook p. 119: '(...) als een bepaald rechtsbelang
niet strafrechtelijk wordt beschermd (=niet voorkomt als norminhoud) kan er ook geen strafrechtelijke
zorgplicht ontstaan'

53 Strijards, Strafbare deelneming aan een misdadige organisatie, a.w., p. 36.
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'behoren tot' de organisatie bestaat uit betrokkenheid bij de misdadige activiteiten van
die organisatie en daarmee derhalve een bijdrage wordt geleverd aan de verwezenlij-
king van het misdadig oogmerk, bestaat naar mijn mening tegen zijn voorstel geen
bezwaar.

Dat voor een organisatie het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond
vormt, sluit echter niet uit dat door die organisatie ook niet-illegale activiteiten kunnen
worden ontplooid, die met de verwezenlijking van het misdadig oogmerk op zichzelf
niets te maken hebben. De organisatie is niet uitsluitend gericht op het plegen van
misdrijven, de feitelijke werkzaamheden kunnen ook op een geheel ander vlak plaats-
vinden. In het voorgaande is gebleken dat het 'behoren tot' ook kan worden afgeleid
uit het verrichten van dergelijke niet-illegale activiteiten. Als voorbeelden zijn
genoemd het innen van contributie voor de bewoning van het pand, het organiseren
van (niet-misdadige) evenementen e.d. In dat geval zou strafbaarstelling van het enkel
'behoren tot' de organisatie naar mijn mening te ver gaan. De toch al vagaande

strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van (de huidige interpretatie van) het eerste

lid van art. 140 Sr (van een aandeel in de verwezenlijking van het oogmerk kan al
gauw sprake zijn!) zou daarmee nog verder worden uitgebreid, omdat enige relatie
met de verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de organisatie niet meer hoeft
te worden aangetoond. De vraag wat de aard is van de werkzaamheden die men binnen
de organisatie heeft ontplooid en zelfs 6f men enige werkzaamheid ten behoeve van
die organisatie heeft verricht, is dan niet meer van belang.54 Bij een uitbreiding van
de strafbaarstelling tot het 'behoren tot' zou (er van uitgaande dat men op de hoogte
is van het misdadig oogmerk van de organisatie) ieder lid van het samenwerkings-
verband strafbaar zijn, enkel en alleen omdat hij van de organisatie deel uitmaakt,
zonder dat daarbij aangetoond hoeft te worden of, dan wel op welke wijze hij zelf
heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van het misdadig oogmerk. Een dergelijke
strafbaarstelling zou naar mijn mening zijn doel voorbij schieten. Gedragingen die
voor het strafrecht minder interessant zijn, die zeer ver afstaan van activiteiten, gericht
op het plegen van misdrijven en die op zichzelfniets onrechtmatigs hoeven te hebben,
zouden naar mijn mening ten onrechte binnen het bereik van de strafbepaling worden
getrokken.SS Men laadt met op zichzelf onschuldige gedragingen onmiddellijk de
verdenking op zich een vrij ernstig misdrij f te hebben gepleegd. Hier heeft naar mijn
mening de strafrechtelijke aansprakelijkheid haar grenzen bereikt. Groenhuijsen stelt
in dit opzicht: '(...) het systeem ontspoort als de verdachte kan worden aangesproken
op een maatschappelijk kleurloze gedraging, en dan alleen aan strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid kan ontkomen door aan te tonen (resp. aannemelijk te maken) dat hij
rechtmatig handelde'.S6 Het enkele lidmaatschap, zelfs indien daarvoor is vereist dat
men weet dat het gaat om een organisatie die het plegen van misdrijven als voor-
naamste bestaansgrond heeft, dient naar mijn mening niet te leiden tot strafrechtelijke

54    Waar in het voorontwerp in het tweede lid van het voorgestelde art.  140 Sr werd gesproken van een

verenigd verband dat bestemd is tot het begaan van enig misdrijf, is de ruimte tot het verrichten van
gedragingen die absoluut niets met enig misdrijf te maken hebben weI zeer groot.

55   Aldus ook De Hullu, Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?, a.w., p 38.
56 Groenhuijsen, Materiele dogmatiekende modernisering van hetstrafrecht, in: Deschets naderbekeken,

a.w. , p. 16
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aansprakelijkheid. Opeen dergelijkesubjectieve voorwaarde wordt wel sterkdenadruk
gelegdteneindeeenverdereuitbreidingvanstrafrechtelijkeaansprakelijkheidtekunnen
rechtvaardigen.57 De wetenschap (of het hebben kunnen weten; aldus het vooront-
werp) wordt van eminent belang geacht voor de aanvaarding van aansprakelijkheid.
Het is echter twij felachtig of dit in de praktijk voor de verdachte een voldoende waar-
borg zal opleveren tegen een te vergaande uitbreiding van de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid. Zo is er door De Hullu op gewezen dat de drempels voor het bewijs laag
kunnen  zijn. Als voorbeeld noemde hij onder meer HR 5 november  1991, NJ  1992,
269, waar het ging om het door het beschikbaar stellen van een ruimte opzettelijk uit-
lokken van overtreding van de Winkelsluitingswet (het bedrijfsmatig aanbieden van
goederen). Het verweer van de verdachte dat hij zo goed mogelijk controleerde of
degene, aan wie de ruimte ter beschikking werd gesteld, niet bedrijfsmatig handelde,
maar dat het niet mogelijk was dit controlesysteem waterdicht te maken, werd in
feitelijke instantie verworpen. De Hoge Raad liet het arrest van het Hof in stand. De
verdachte heeft, door het achterwege laten van iedere controle of de ruimte in feite
werd benut door degenen die zich als deelnemer aan de markt hadden laten inschrijven,
dan weI door andere, voor de verdachte onbekende personen, zich willens en wetens
blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de ruimte ter beschikking kwam van
anderen dan degenen die zich als deelnemer aan de markt hadden laten inschrijven,
onder wie personen die handelden in de uitoefening van een bedrijf. 'Wanneer we
in een (...) formeelrechtelijk perspectiefde aansprakelijkheid bezien, dan moet worden
bedacht dat de grenzen van de aansprakelijkheid in concreto soms vrij ruim uitvallen',
aldus De Hullu.58 Dit geldt evenzeer ten aanzien van art. 140 Sr: de beperkingen,

aangelegd via de voorwaarde dat de dader heeft geweten (ofheeft kunnen weten) dat
de organisatie het plegen van misdrijven beoogt, kan in de praktijk door de objective-
ring die plaatsvindt, wel eens minder om het lijf hebben dan men op het eerste gezicht
wellicht zou denken:9 Dit vormt des te meer een reden uiterst voorzichtig te zijn
met een nog verdergaande uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid dan
op grond van de huidige interpretatie van het bestanddeel deelneming reeds mogelijk
is. De door Wemes gesignaleerde verschuiving van het subjectgebonden aspect van
de schuldvraag naar de strafuitsluitingsgronden, hetwelk tijdens de strafprocedure
veelal alleen aan de orde zal komen indien daar door de verdachte uitdrukkelijk een

57 Een duidelijk voorbeeld daarvan is ook te vinden in de ontstaansgeschiedenis van art. 46 Sr. in de
Memorie van Antwoord stelde de Minister expliciet dat de 'rechtsgrond van de aansprakelijkheid (...)
onmiskenbaar meer in subjectieve richting (wordt) geschoven dan bij het voltooid delict. (...) Bij de
onvolkomen delictsvormen krijgen de subjectieve bestanddelen veel meer betekenis voor de vestiging
van de strafrechtelijke  aansprakelijkheid'.  En even verder stelde  hij: 'Het Nederlandse strafrecht
verplicht bijna nooit, ter vestiging van de aansprakelijkheid, naspeuringen te doen naar motieven,
emoties en finale doelstellingen van daders. Maar bij de onvolkomen delictsvormen weI, omdat, wat
ontbreekt aan objectieve bestanddelen bij de beredenering van de rechtsgrond van de strafrechtelijke
reactie,  min of meer gecompenseerd wordt door de subjectieve, die daarom ook rwaarder aangezet

worden. De delictsfactoren werken  hier  om  zo te zeggen als "communicerende vaten-,  bijl.  hand
II, 1991-1992, 22 268, nr. 5, p. 19.

58    Zijn er grenzen  aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?, a.w.,  p.  50-51
59     Zie over de 'objectivering' o a. PJ.H.M. Brouns, Opzet in het Wetbock van Strafrecht, Arnhem  1988
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beroep op wordt gedaan60, maakt de eerder gemaakte opmerking dat de verdachte
met zijn gedraging onmiddellijk de verdenking op zich laadt, des te klemmender!
In dit kader moet voorts nog worden opgemerkt dat art. 140 Sr zeer ver kan teruggrij-
pen in de voorfase van het plegen van delicten. Strafbaarstelling van lidmaatschap,
ook al bestaat opzet met betrekking tot de misdadige intenties van de organisatie, zou
de strafbepaling nog verder in de voorfase laten teruggrijpen. Hiermee komt men wel
zeer dicht bij het strafbaarstellen van een 'kwade intentie'. Het zich aansluiten of
aangesloten blijven bij de organisatie zou al voldoende kunnen zijn.

Voorts is bovengenoemde uitbreiding van de strafbepaling teneinde de werkelijk
leidinggevende personen op de achtergrond strafrechtelijk aansprakelijk te kunnen
stellen naar mijn mening niet noodzakelijk. Het bestanddeel 'deelnemen' in art. 140
Sr omvat mede de leidinggevende activiteiten. Het door de Hoge Raad geformuleerde
criterium schept in dit kader voldoende ruimte. Gebleken is immers dat van een
betrokkenheid bij een concreet misdrijf geen sprake hoeft te zijn. Ook een nalaten
waar een plicht bestaat tot ingrijpen kan deelneming opleveren. Daar komt nog bij
dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van art. 140 Sr zich zeer ver in het
voorstadium kan uitstrekken. Met het huidige eerste lid van art.  140 Sr wordt daarmee
een afdoend -materieelrechtelijk- handvat geboden om de leidinggever strafrechtelijk
aansprakelijk te stellen voor zijn leidinggevende activiteiten.
Het probleem dat leidinggevers zich door het afschermen van hun gedragingen aan
het bereik van de strafwet weten te onttrekken ligt veeleer op bewijsrechtelijk vlak.
Met de voorgestelde uitbreiding tot het behoren tot een organisatie wordt dit probleem
naar mijn mening echter niet opgelost.

In dit kader kan nog worden gewezen op de door Hol en Loth gemaakte opmerking
dat, gezien de groeiende rol van collectieve actoren in het maatschappelijk leven en
de collectivering van aansprakelijkheid, de belangrijkste vraag is hoe kan worden
verzekerd dat de aansprakelijkheid wordt gelegd bij diegenen die verantwoordelijk
zijn: 'Voorkomen dient te worden dat zij die niet verantwoordelijk zijn voor de een
of andere schadelijke gebeurtenis daarvan wel de rekening gepresenteerd krijgen, en
omgekeerd,  dat  zij  die wel verantwoordelijk  zijn  de dans ontspringen'.61
Voor het huidige eerste lid van art. 140 Sr betekent dit dat door uitbreiding van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid tot lidmaatschap ook niet strafwaardige gedragingen
onder het bereik van de strafwet zouden komen te vallen, terwijl anderzijds de huidige
interpretatie voldoende mogelijkheden biedt diegenen die wel 'verantwoordelijk' zijn
voor hun gedragingen strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. In dit opzicht is de bij
de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht door Minister van Justitie Modder-
man geuite opvatting nog steeds actueel: 'Het beginsel (ten aanzien van het al dan
niet straffen van gedragingen; MdVL) is dit: dat alleen datgene mag gestraft worden,
wat in de eerste plaats onrecht is. (...) In de tweede plaats komt de eisch er bij dat

60 Wemes, Commune delicten betreffende de milieuvervuiling in de sleutel van de schuld, in: Zorgen
van heden, a.w., p. 231.

61  Hol en Loth, Aansprakelijkheidsrecht en maatschappelijke ontwikkelingen, in: Dilemma's van
aansprakelijkheid, a.w., p. 3. Zie uit dezelfde bundel ook: M.A. Loth, Schuld en solidariteit. Over
de collectivering van aansprakelijkheid,  p.  2 I  e.v.
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het een onregt zij, waarvan de ervaring heeft geleerd dat het (...) door geene andere
middelen behoorlijk is te bedwingen. De strafbedreiging moet blijven een ultimum
remedium. Uit den aard der zaak zijn aan elke strafbedreiging bezwaren verbonden.
(...). Dat wil niet zeggen dat men de strafbaarstelling achterwege moet laten, maar
weI dat men steeds tegenover elkander moet wegen de voordeelen en de nadeelen van
de strafbaarstelling, en toezien dat niet de straf worde een geneesmiddel erger dan
de kwaal'.62

8.3.3 Inperking noodzakelijk?

In hoofdstuk 6 is er op gewezen dat, ondanks de restrictieve interpretatie die door de
Hoge Raad aan het bestanddeel 'deelneming' is gegeven, nog tal van nauwelijks straf-
waardige gedragingen onder het bereik van de strafbepaling kunnen vallen. Omdat
ook strafbaar is het ondersteunen van gedragingen die rechtstreeks verband houden
met de verwezenlijking van het oogmerk, kunnen onder deelneming tevens worden
begrepen gedragingen die zeer ver af liggen van de uiteindelijke oogmerkverwe-
zenlijking en die daarop nauwelijks of niet van invloed zijn, gedragingen derhalve
waarbij de relatie met het (beoogde) plegen van misdrijven slechts zeer marginaal is.
De in art. 140 Sr opgenomen strafoedreiging van maximaal vijfjaar gevangenisstraf
is daardoor niet alleen van toepassing op personen die nauw betrokken zijn bij de
verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, die daar een belangrijke rol in
spelen, maar ook op de zogenaamde 'randfiguren', personen wierhandelen nauwelijks
of niet van invloed is op het totale functioneren van de organisatie.
Dit bracht Rutgers tot het voorstel de deelnemingsgedraging verder in te perken. Om
problemen te voorkomen bij de beantwoording van de vraag of 'activiteiten die op
zichzelf beschouwd niets onrechtmatigs hebben' strafbare deelneming kunnen ople-
veren, waarbij als voorbeeld wordt genoemd het bijwonen of het toespreken van
vergaderingen of het geven  van een financiele bijdrage, dient naar haar mening eerst
dan van strafbare deelneming sprake te zijn, 'indien de betrokkene hetzij als pleger,
dan wel als deelnemer in de zin van de artt. 47 en 48 Sr een rol is toebedacht bij de
uitvoering van de beoogde misdrijven'. Deze interpretatie zou beter aansluiten bij  de
ratio van het eerste lid van art.  140 Sr, omdat 'alleen in de situatie waarin de betrokke-
nen de rol van pleger of deelnemer wensen te vervullen, (...) er namelijk sprake (is)
van een gevaarlijk samenwerkingsverband waarop de wet het oog heeft'.61
Naar mijn mening is deze interpretatie van deelneming in de zin van art. 140 Sr te
restrictief. Het'iemand een rol toedenken bij de uitvoering van de beoogde misdrijven'
dreigt een deel van de misdadige activiteiten van de organisatie begunstigende hande-
lingen uit te sluiten en lijkt te veel te veronderstellen dat het oogmerk van de orga-
nisatie al gericht is op het plegen van een concreet misdrijf, waarbij bovendien al
bepaald is wie wat zal gaan doen. Daardoor dreigt de daaraan voorafgaande voorberei-
dende fase, waarin van een concreet delict nog geen sprake is en/of nog niet duidelijk

vaststaat wie precies welke rol krijgt toebedeeld bij de uitvoering van het delict, maar
waarbij wel degelijk het plegen van misdrijven wordt voorbereid, buiten het bereik

62 Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., I, p. 16.
63   Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p 161-162.
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van de strafbepaling te vallen. De bijzondere aard van art.  140 Sr is juist gelegen in

het aansprakelijk stellen van eenieder die betrokken is bij het misdadig functioneren
van de organisatie, ongeacht de vaak van toevallige factoren afhankelijke wijze van

uitvoering van het oogmerk. Door de voorgestelde beperking zouden problemen
kunnen ontstaan bij leidinggevers waarvan niet aangetoond kan worden dat zij zelf
op de in  artt. 47 of 48 Sr voorziene wijze betrokken zijn bij het plegen van misdrij-
ven.64 Illustratief is in dit verband de opmerking van Langer-Stein dat onderzoek

naar veroordelingen op grond van de §§  129 en 129a StGB heeft uitgewezen dat het
daarbij niet slechts handelde om 'randfiguren', doch ook om 'Hauptpersonen derterro-
ristischen Szene, die als Drahtzieher und intellectuelle Kopfe derjeweiligen Aktionen

gelten konnen, denen aber eine Beteiligung an der Ausfithrung konkreter Anschlige
nicht nachgewiesen werden konnte, weil sie sich entweder bewusst im Hintergrund
hielten, oder weil sie von den abrigen Gruppenmitgliedern gedeckt wurden'.6S In
geval een leidinggever zorg draagt voor een algemene planning en taakverdeling en

opdrachten uitdeelt aan ondergeschikten, doch zich daarbij niet bemoeit met de voorbe-

reiding en uitvoering van een concreet misdrijf, zou bij de voorwaarde van het toe-
denken van een plegers- of deelnemersrol bij de uitvoering van het beoogde misdrij f
de deelnemingsgedraging weI eens nauwelijks of niet te bewijzen zijn. Toch zijn
dergelijke gedragingen uiteraard van essentieel belangvoorhet -misdadig- functioneren
van de organisatie en kan er derhalve, ook zonder dat men een rol krijgt toebedacht

bij de uitvoering van de beoogde misdrijven, sprake zijn van een 'gevaarlijk samen-
werkingsverband'.66
Van de door Rutgers genoemde gedragingen van het bijwonen of toespreken van

vergaderingen of het verlenen van een financiele bijdrage, kan niet zonder meer
worden gezegd dat het daarbij om activiteiten  gaat die 'op zichzelf beschouwd niets

onrechtmatigs hebben'. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Dergelijke
gedragingen moeten niet als geheel op zichzelf staand worden beschouwd, doch
worden bezien in relatie tot de vraag of daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de

verwezenlijking van het misdadig oogmerk. Zo zal het enkel 'bijwonen' van een verga-
dering strafbare deelneming kunnen opleveren, indien van een nalatigheid kan worden
gesproken waar een verplichting bestaat in te grijpen, bijvoorbeeld indien men als

leidinggever of op grond van de rol die men in het samenwerkingsverband vervult
gehouden is het plegen van bepaalde misdrijven te voorkomen. Daarvan kan sprake
zijn indien tijdens een bijeenkomst plannen worden gemaakt tot het plegen van

misdrijven, welke gang van zaken door de leider wordt aanvaard. Ook indien door

64 Ter adstructie kan worden gewezen op HR  11  oktober  1994, NJB  1995, nr.  5:  uit de bewijsmiddelen
kon worden afgeleid dat de verdachte behoorde tot en leiding gaf aan een groep personen die zich
toelegde op gewapende overvallcn op geldtransporten, doch niet de daadwerkelijke betrokkenheid en
leden van die groep bij de telastegelegde overval

65   Legitimation und Interpretation der strafrechtlichen Verbote krimineller und terroristischer Vercini-

gungen, a.w., p. 168.
66   Ook in de Duitse rechtsliteratuur wordt een beperking van het Mitgliedschaft tot het plegen van of

deelnemen aan concrete delictcn afgewezen:'(.. ); bereits durch den personlichen, aktiven Einsatz des

Einzelnen im Rahmen seiner organisatorischen Einbindung (...) werden individuelle Hemmungsfaktoren
abgebaut und jene organisationsintemen Strukturen geschaffen, die for die Eigendynamik und
Unberechenbarkeit krimineller Vereinigungen konstitutiv sind', aldus Forst, Grundlagen und Grenzen

der §§ 129,129a StGB, a.w., p. 99. Zie ook: Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., Rn.
13; Lackner, Strafgesetzbuch, a.w., Rn. 5.
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een leidinggever de misdadige activiteiten van een organisatie worden gefinancierd,
zal van strafbare deelneming sprake dienen te zijn, zonder dat daarvoor aangetoond
zal moeten worden op welke delicten de financiering precies betrekking heeft. Zou
voor deelneming echter noodzakelijk zijn dat de betrokkene als pleger ofals deelnemer
in de zin van de artt. 47 en 48 Sr een rol is toebedacht bij de uitvoering van de
beoogde delicten, dan zal een relatie tussen financiering en concreet delict aangetoond
moeten worden. Daardoor dreigen de personen die op de achtergrond de touwtjes in
handen hebben buiten het bereik van de strafwet te vallen.

Desondanks is het ook naar mijn mening onbevredigend dat het verrichten van enkel

ondersteunende activiteiten die niet of slechts  in geringe mate van invioed zijn op het
functioneren van de organisatie61, onder de term 'deelneming' in art. 140 lid 1 Sr
zouden vallen. Omdat het criterium zelf geen duidelijke begrenzing geeft, bestaat
immers de mogelijkheid dat ondersteunende activiteiten, die zeer ver afliggen van de
uiteindelijke oogmerkverwezenlijking en die nauwelijks van invloed zijn op het
functioneren van de organisatie, al strafbaar kunnen zijn. Een (te) ruime interpretatie
van 'deelneming' en de omstandigheid dat a) art. 140 Sr reeds gedragingen in de
voorbereidingsfase strafbaar stelt, b) in de opvatting van de Hoge Raad het oogmerk
van de organisatie ook gericht kan zijn op de enkele medeplichtigheid aan strafbare
feiten en c) deelneming -ook medeplichtigheid!- aan art.  140 Sr tot de mogelijkheden
behoort, dreigen de bepaling een vrijwel oeverloos karakter te geven, waarbij feitelijk
alleen nog bewijstechnische problemen de toepassingsgrenzen zouden kunnen
afbakenen. Bovendien is het onbevredigend dat het verrichten van enkel ondersteunen-
de activiteiten met eenzel fde strafwordt bedreigd als het hebben van een daadwerkelijk
aandeel in de oogmerkverwezenlijking. Ook bij de deelnemingsregeling is door de
wetgeverrekeninggehoudenmethetminderernstigkaraktervanondersteuningshande-
lingen, waar hij ten aanzien van de medeplichtigheid het maximum van de op het
delict gestelde hoofdstraffen met een derde heeft verminderd. Het zou daarom naar
mijn mening de voorkeur verdienen de louterdedeelnemingsgedraging ondersteunende
activiteiten niet als deelneming in de zin van art. 140 Sr aan te merken en eerst dan
van strafbare deelneming te spreken, indien het gaat om gedragingen waaruit blijkt
van een nauwe betrokkenheid bij de verwezenlijking van het oogmerk. Toegepast op
het criterium van de Hoge Raad betekent dit dat het slechts ondersteunen van gedra-
gingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van
het oogmerk naarmijn mening geen deelneming oplevertmaar-hooguit- medeplichtig-
heid aan art. 140 Sr. Omdat in dat geval slechts sprake is van het verschaffen van hulp

aan de deelnemer doet dit meer recht aan de aard van de gedraging en kan de
medeplichtige van de lagere strafbedreiging van art. 48 Sr profiteren. Van deelneming
in de zin  van art.  140  Sr zou dan alleen sprake zijn indien -alleen of tezamen met een
of meer anderen- een gedraging wordt verricht die strekt tot of rechtstreeks verband
houdt met de verwezenlijking van het oogmerk. Mede omdat met de verwezenlijking

67    in het navolgende gaat het derhalve niet om activiteiten die wei degelijk van invloed zijn op het reilen
en zeilen van de organisatie, zoals bijvoorbeeld bij het leveren van wapens voor ecn bankoverval het
geval zal zijn. In dat geval kan men naar mijn mening spreken van het hebben van een aandeel in
de verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de organisatie. Bedoeld zijn uusluitend activiteiten
van ondergeschikte betekenis.
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van het oogmerk al een aanvang moet zijn gemaakt (de enkele 'Gesinnung' is niet
voldoende) en de gedraging van de deelnemer daarmee in ieder geval rechtstreeks
verband moet houden, kan worden geconcludeerd dat de deelnemer een wezenlijke
bijdrage heeft geleverd in de criminele activiteiten van de organisatie, dat hij daarbij
nauw betrokken is geweest. Op deze wijze kan worden voorkomen dat het criterium
zo ver wordt opgerekt, dat gedragingen die zeer ver van het illegaal optreden van een
organisatie verwijderd zijn, als strafbare deelneming worden aangemerkt.
De voorwaarden die aan strafbare medeplichtigheid worden gesteld geven hier ook
een zekere begrenzing. Zo is het verlenen van hulp tot het plegen van het misdrijf
(van art. 140 SO alleen strafbaar bij het verschaffen van gelegenheid, middelen of
inlichtingen. Het accessoire karakter van de medeplichtigheid brengt met zich mee
dat, indien op de hulpverlening geen deelnemingsgedraging (in de zin van art. 140
SO volgt, de 'medeplichtige' vrijuit gaat; poging tot medeplichtigheid is immers niet
strafbaar.68 Voorts dient de medeplichtige het misdrijf van art. 140 Sr opzettelijk
te bevorderen. Dit betekent dat bij hem opzet moet bestaan op het ondersteunen van
een gedraging, betrekking hebbend op de verwezenlijking van het oogmerk van een
organisatie; men moet de ander daarmee hebben willen helpen. Alleen dan is sprake
van medeplichtigheid aan art. 140 Sr. Daarbij kan overigens voorwaardelijk opzet
voldoende zijn.69

Een voordeel van deze benadering is tevens dat de bij het functioneren van de orga-
nisatie betrokken personen niet over 6dn kam worden geschoren, doch dat een zekere
onderverdeling kan worden gemaakt, afhankelijk van de aard van de gedraging. Dit
kan de inzichtelijkheid ten goede komen. Zo zal, indien het slechts om een onder-
steunende gedraging gaat, bij de beslissing om al dan niet tot vervolging ter zake van
medeplichtigheid aan art. 140 Sr over te gaan, de vraag hoe ver de ondersteunende
activiteiten gelegen zijn van de uiteindelijke oogmerkverwezenlijking een belangrijke
rol kunnen spelen.70 Het kan daarbij immers om zodanig 'maatschappelijk neutrale',
voor het strafrecht niet interessante gedragingen gaan, dat van vervolging dient te
worden afgezien. Toegepast op de inhoofdstuk6.3.2 genoemde voorbeelden impliceert
het voorgaande dat, indien iemands rol binnen de organisatie uitsluitend bestaat uit
het vervoer van een drugskoerier naar het vliegveld, dan wel indien een vliegreis wordt
geboekt voor de baas opdat deze naar een 'belastingparadijs' kan afreizen teneinde
aldaar een 'fraude-BV' op te richten, van slechts de deelnemingsgedraging ondersteu-
nende activiteiten kan worden gesproken. Dit kan medeplichtigheid aan art. 140 Sr
opleveren (er van uitgaande dat aan de voorwaarde van opzet is voldaan). Bij de
beslissing  of tot vervolging wordt overgegaan kan  de mate van betrokkenheid  bij  de
oogmerkverwezenlijking een rol spelen. Zo is bij het regelen van de vliegreis de

68   in art. 46a Sr wordt uitsluitend gesproken van poging om een ander door een der in art. 47, eerste
lid Sr genoemde middelen te bewegen een strafbaar feit te begaan. Medeplichtigheid valt daar buiten.

69 Zie Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,  p
436.

70   Vgl. De Hullu, Met een kanon op muggen schieten, in: Vriesendorp e.a., Het actuele recht, a.w., p
67. Zijns inziens zou in de toekomst getracht kunnen worden ongewenste aspecten van de verruiming
van de strafrechtelijke aansprakelijkheid tegen te gaan doortoetsing vande beslissing omtot vervolging
over te gaan.
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gedraging verder verwijderd van de oogmerkverwezenlijking dan bij het vervoer van
de koeriers het geval is.
Uiteraard zijn hier tal van grensgevallen denkbaar. Een duidelijke onderscheiding
tussen gedragingen welke strafbare deelneming in de zin van art. 140 Sr opleveren
en gedragingen die slechts als ondersteuning daarvan zijn aan te merken is niet te
geven. Of een gedraging in een concreet geval deelneming in de zin van art.  140 Sr
oplevert dan weI van medeplichtigheid kan worden gesproken, is voor een belangrijk
deel een feitelijke kwestie. Van een voor alle gevallen geldend, eenduidig criterium
kan hier dan ook geen sprake zijn. Bij de beantwoording van de vraag naar het onder-
scheid tussen medeplegen en medeplichtigheid is door Remmelink met instemming
verwezen naar een door Roxin geformuleerd uitgangspunt: 'Der blosse Gehilfe (...)
Obt eine untergeordnete Funktion aus, so dass seine Bedeutung in der Tat als subordi-
niert erscheint'.7' Het gaat, aldus Remmelink, duidelijk om een 'tweederangs figuur'.
Toegepast op art. 140 Sr betekent dit dat het bij de beantwoording van de vraag of
het om deelneming dan weI om slechts ondersteunende activiteiten gaat, van belang
zal zijn of de medeplichtige in het totaal van de oogmerkverwezenlijking (het gaat
immers niet om de verwezenlijking van een concreet misdrijf) een ondergeschikte rol
speelt. Activiteiten die niet of slechts in geringe mate van invioed zon op het func-
tioneren van de organisatie zijn dan niet als deelneming in de zin van art. 140 Sr aan
te merken. Bij twijfel doet de Officier van Justitie er uiteraard het verstandigst aan
naast deelneming subsidiair medeplichtigheid te laste te leggen.

8.3.4 Opzet  of culpa?

Hoewel de delictsomschrijving niet uitdrukkelijk de mogelijkheid uitsluit dat deelne-
ming ook niet-opzettelijk kan plaatsvinden,2, wordt in de literatuur veelal aangeno-
men dat deelneming alleen dan strafbaar is, indien men opzettelijkheeft deelgenomen:
de deelnemer dient willens en wetens te hebben geparticipeerd in de verwezenlijking
van het misdadig oogmerk van de organisatie. In hoofdstuk 3.4.4 is er op gewezen
dat dit een soort dubbel opzet impliceert: de deelnemer dient opzettelijk een bijdrage
te hebben geleverd aan de venvezenlijking van het oogmerk van de organisatie (toege-
past op het criterium van de Hoge Raad betekent dit het opzettelijk leveren van een
aandeel of het opzettelijk ondersteunen) en zijn opzet dient gericht te zijn op het
deelnemen aan een organisatie in de zin van art. 140 Sr. In beide gevallen zou
voorwaardelijk opzet naar mijn mening voldoende kunnen zijn. Culpa is derhalve niet
voldoende.

In het voorontwerp werd voorgesteld de strafbaarstelling van art. 140 lid 1 Sr uit te
breiden tot het hebben van ernstige redenen om te vermoeden dat de organisatie het
begaan van enig misdrijf tot oogmerk heeft.71 Voldoende is dan dat de dader heeft

71 Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w.,  p. 441.
72 Vgl. Strijards, Strafbare deelneming aan een misdadige organisatie, a.w., p. 21, p. 33 e.v.
73   Al eerder werd er door Minister van Justitie Korthals Altes kennelijk van uitgegaan dat deelneming

in art. 140 Sr ook de culpa omvat. Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel
Wijziging van enige bepalingen over verboden rechtspersonen merkte hij namelijk op dat de deelnemer
'schuld in strafrechtelijke zin' verweten moet kunnen worden; '(...) strafbare deelneming aan de
organisatie moet omvatten dat de deelnemer wect, althans had moeten begrijpen, dat de organisatie
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kunnen weten, kunnen beseffen dat het om een organisatie in de zin van art. 140 Sr
gaat. De nalatigheid zich voldoende te informeren kan dan tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid leiden. Zowel bewuste als onbewusteschuldzou daarvoor voldoende
zijn. In het laatste geval heeft de deelnemer zich zelfs niet gerealiseerd dat het om
een organisatie in de zin van art. 140 Sr zou kunnen gaan, maar hij had dit weI kunnen
en behoren te doen en deswege zijn gedraging moeten vermijden.
Door Strijards is er op gewezen dat door de wetgever ten onrechte de vereiste
schuldvorm in het midden is gelaten. Niet uitgesloten is dat iemand ook culpoos aan
een organisatie kan deelnemen: '(...) bij art. 140 Sr kan voor het "deelhebben" ook
voldoende zijn dat de dader niet wist dat hij participeerde in een crimineel verband,
maar wel ernstige reden  had om te vermoeden  of te begrijpen dat zulks het geval  zou

zijn. Sprake kan dan zijn van "bewuste schuld", maar ook "onbewuste culpa" kan
stellig voldoende zijn voor de aansprakelijkheid'.74
In hoofdstuk 3.4.4 is er reeds op gewezen dat naar mijn mening voor aansprakelijkheid
van de deelnemer opzet noodzakelijk is, niet alleen ten aanzien van de deelnemingsge-
draging op zichzelf, maar ook ten aanzien van het feit dat hij participeert in een
organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Zowel het voorbereidend
als het collectief aspect verschaffen ook in deze opvatting art. 140 Sr reeds een
voldoende ruim bereik. Het stellen van de opzet-eis hoeft zeker niet tot onoverkomelij-
ke bewijsproblemen te leiden. Ten eerste is reeds voldoende dat de dader willens en
wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het een organisatie betrof in de zin
van art. 140 Sr. In het voorgaande (zie par. 8.3.2) is er al op gewezen dat in dergelijke
gevallen de drempels voor het bewijs wel eens vrij laag kunnen uitvallen.
Bovendien zal voor het bewijs van opzet niet noodzakelijk zijn dat de deelnemer
precies geweten moet hebben welke concrete misdrijven zoal door de organisatie
werden beoogd; hij hoeft derhalve geen kennis te hebben van het hele criminele reilen
en zeilen van de organisatie. Voorts behoeft naar mijn mening niet te worden
aangetoond dat men wist dat het om feiten ging die in het strafrecht als misdrijven
worden aangemerkt. Zeker indien aan het bestanddeel 'misdrijven' in art. 140 Sr een
bepaalde minimum-gevangenisstraf wordt gekoppeld (zie par. 8.5), kan aangenomen
worden dat de deelnemer, wetenschap hebbende van het oogmerk van de organisatie,
de ongeoorloofdheid daarvan weI geweten heeft. Met andere woorden: 'boos opzet'
is noch ten aanzien van de deelnemingsgedraging zelf, noch ten aanzien van het
oogmerk van de organisatie een vereiste.
Het bewijs van opzet bij de deelnemer kan, afgezien van -uiteraard- de eigen verklarin-
gen van de verdachte, uit allerlei objectieve feiten en omstandigheden worden afgeleid,
afhankelijk van de aard van het specifieke geval, zoals bijvoorbeeld het opdracht geven
tot of leiding geven aan gedragingen, gericht op de oogmerkverwezenlijking, het
regelmatig ingezet worden bij het treffen van voorbereidingen of het plegen van
misdrijven, het maken van vaste werkafspraken inzake het plegen van delicten, aan
welke afspraken men ook gehouden wordt, overleg met vaste contactpersonen, het
bestaan van een hierarchische structuur, enz. Juist het voor deelneming vereiste
'behoren tot' de organisatie zal er in veel gevallen toe leiden dat de deelnemer wel
degelijk op de hoogte zal zijn van het doel van die organisatie, zeker bij die organisa-

het  plegen van misdrijven tot oogmerk  had'.  Hand. 1,15 maart  1988, p. 18-600.
74 Strafbare deelneming aan een misdadige organisatie, a.w.,  p. 33-34.
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ties die (vrijwel) uitsluitend misdrijven beogen te plegen. In de praktijk kan dit er toe
leiden dat met de bewijsmiddelen waaruit het 'behoren tot' kan worden afgeleid, ook

het bestaan van opzet op het misdadig doel van de organisatie aangetoond kan worden.
Voor het 'behoren tot' moet immers komen vast te staan dat men gedurende geruime

tijd betrokken is bij de activiteiten van de organisatie, dat men in de organisatie

participeert. Juist bij misdaadorganisaties (die samenwerkingsverbanden derhalve
waarvan een krachtdadiger aanpak als grond wordt aangevoerd voor verdereuitbreiding
van art. 140 SO gaat het voornamelijk om activiteiten gericht op het gedurende langere

tijd plegen van misdrijven.
Daarmee is uiteraard niet gezegd dat uit het enkele 'lidmaatschap' afgeleid zou mogen
worden dat men wel op de hoogte geweest zal zijn van het misdadig oogmerk van
de organisatie. Niet uit het oog mag worden verloren dat, ooka indien als voorwaarde

wordt gesteld dat het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond van de

organisatie vormt, ook niet-illegale activiteiten nagestreefd kunnen worden en binnen

de organisatie een niet onbelangrijke rol kunnen vervullen. De mogelijkheid bestaat

dan ook dat men zich, als lid van de organisatie, uitsluitend bezig houdt met dergelijke
activiteiten en dat men niet op de hoogte is van het eigenlijke doel van de organisatie,
zelfs niet bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard. Zo kan een organisatie gebruik
maken van'katvangers', die weliswaartenbehoeve van dieorganisatie werkzaamheden

verrichten, doch die bewust in onwetendheid worden gehouden omtrent de feitelijke
werkzaamheden van de organisatie. Strafbaarheid omdat men op de hoogte had kunnen

zijn van de aard van de organisatie, omdat men dit had kunnen vermoeden, gaat hier
naar mijn mening echter te ver. Het zou in de praktijk al gauw kunnen leiden tot een

soort algemene zorgplicht om, telkens wanneermen zich met enig samenwerkingsver-

band inlaat, al het nodige in het werk te stellen om op de hoogte te komen van de
aard van dit samenwerkingsverband.

8.3.5 Handhaving 'deelneming' gewenst

In het voorgaande is nog geen antwoord gegeven op de vraag of de term 'deelnemen

aan' een organisatie in art. 140 Sr gehandhaafd dient te blijven. Als bezwaar tegen

deze bewoording zou aangevoerd kunnen worden dat in het opschrift van Titel V van
Boek I Sr eveneens wordt gesproken van deelneming aan en dat handhaving van de
term wellicht aanleiding zou kunnen geven tot verwarring. 'Deelneming' in art. 140
Sr heeft immers een geheel eigen betekenis. Bovendien rijst de vraag of het woord
' deelneming'   niet  te  vaag   is en vervangen dient te worden  door  een meer concrete

omschrijving van de strafbare gedraging.
Ondanks bovengenoemde bezwaren kan naar mijn mening de term in art. 140 Sr wel

gehandhaafd blijven. Met 'deelnemen aan' wordt voldoende duidelijk aangegeven dat
het om een actieve betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de organisatie moet gaan
en dat het enkel behoren daartoe, 'deel uitmaken van', niet voldoende is. Weliswaar
is de term vrij algemeen en -in tegenstelling tot de artt. 47 e.v. Sr- niet nader

uitgewerkt, maar anderzijds is het ondoenlijk om de enorme veelheid van de gedragin-

75     In de jurisprudentie van de Hoge Raad is deze ruimte zelfs nog groter, omdat daarbij niet de eis wordt
gesteld dat de organisatie het plegen van misdrijven tot haar voornaamste doel moet hebben.

291



gen waarmee aan een organisatie kan worden deelgenomen in de delictsomschrijving
uit te werken. Het in de wettekst opnemen van de door de Hoge Raad gebezigde
deelnemingsformule (ontdaan van de ondersteuningshandelingen; zie par. 8.3.3) zou
de leesbaarheid van de bepaling mijns inziens zeker niet ten goede komen. Nieboer
merkte mijns inziens terecht op: 'Wie terwille van dit beginselpaar (rechtskenbaarheid
en rechtszekerheid; MdVL) te ver doordraaft en alles minutieus in de wet wil
vastleggen die "holt zichzelf voorbij": hij bereikt op een gegeven moment een
omslagpunt, een optimum. Gaat hij verder dan dit punt dan nemen de kenbaarheid
en de zekerheid weer af omdat de regelingen te omvangrijk, te detaillistisch, te
ingewikkeld worden (...)'.76 Bovendien zou dit tot gevolg kunnen hebben dat de
rechterniet voldoenderuimte heeftde delictsomschrijving nader in te vullen, waardoor
niet tijdig ingespeeld kan worden op de complexe problematiek die misdaadorganisa-
ties met zich meebrengen.
Ook de gelijkluidendheid van het begrip met het opschrift van Titel V, Boek I Sr hoeft
geen beletsel te vormen. Omdat in art. 140 Sr wordt gesproken van deelneming aan
een organisatie en niet van deelneming aan een door de organisatie beoogd misdrijf,
blijkt duidelijk dat de deelneming hier een geheel eigen betekenis heeft.
Wei zou de delictsomschrijving expliciet melding moeten maken van het vereiste van
opzet. De term'deelneming' geefthierovernamelijk op zichzelfkennelijkonvoldoende
duidelijkheid. Door het opnemen van de opzet-eis wordt in de delictsomschrijving
de nodige begrenzing gegeven aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid.

8.4    00gmerk tot het plegen van misdrijven

8.4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3.3.1  is  er op gewezen dat voor toepassing van art.  140 Sr door de Hoge
Raad de voorwaarde wordt gesteld dat de organisatie tot oogmerk moet hebben het
gedurende enige tijd plegen van misdrijven. Verder worden aan het oogmerk zeker
geen hoge eisen gesteld.  In HR 26 februari  1991, NJ  1991, 499 werd het verweer van
de verdachte, dat uit de bewijsmiddelen niet zou blijken dat het plegen van misdrijven
de voornaamste bestaansgrond voor de organisatie vormde, verworpen met de
overweging dat het voor de strafbaarheid van de verdachte niet ter zake doet welke
plaats de bewezenverklaarde misdrijven bij het streven en de werkzaamheden van de
organisatie hebben ingenomen, noch of het plegen van misdrijven de voornaamste be-
staansgrond van de organisatie was. Anderzijds zal een puur incidenteel plegen van
enkele misdrijven (art. 140 Sr spreekt immers niet van misdrijf, maar van misdrijven)
niet voldoende zijn. Het dient derhalve niet te gaan om een incident, om iets dat
'terloops' plaatsvindt, maar om iets planmatigs, om een herhaaldelijk ('enige tijd')
terugkomend gebeuren.
Ook ten aanzien van dit aspect van art. 140 Sr bestaan voorstellen tot uitbreiding of
juist tot inperking van de strafbepaling. De voorstellen tot uitbreiding gaan uit van
de gedachte dat juist de omstandigheid dat aangetoond moet worden dat het plegen
van misdrijven gedurende enige tijd dient plaats te vinden, tot grote bewijsproblemen

76 Nieboer, Schets materieel strafrecht, a.w., p. 33.
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kan leiden. Bovendien zou het enkele feit dat een delict door een organisatie wordt
voorbereid en/of gepleegd, met andere woorden: dat het niet om een willekeurig
samenwerkingsverband gaat, maar dat het een organisatie is die zich richt op het
plegen van een misdrij f, op zichzelfgenomen reeds een afzonderlijke strafbaarstelling
rechtvaardigen. Daartoebehoeft deorganisatie niet het bestendigplegen van misdrijven
tot doel te hebben.
De voorstellen tot inperking van de strafbepaling berusten op de gedachte dat in de

huidige jurisprudentie van het oorspronkelijke doel van de strafbepaling -kort gezegd:
de bestrijding van misdaadorganisaties- te veel wordt afgeweken. In de opvatting van
de Hoge Raad zouden ook tal van organisaties waarin het plegen van misdrijven dan
wel vaker voorkomt, doch daarin slechts een ondergeschikte rol vervult, ten onrechte
onder het bereik van art. 140 Sr vallen. Bovendien zou het daarbij kunnen gaan om
het plegen van misdrijven in het kader van 66n enkele gebeurtenis. De bepaling is voor
dergelijke organisaties niet geschreven. In het navolgende zullen deze opvattingen
afzonderlijk aan de orde komen.

8.4.2
'

Enig  misdrijf' ?

In het voorontwerp werd voorgesteld art. 140 Sr in die zin te wijzigen dat strafbaar
is het deelhebben aan een organisatie die tot oogmerk heeft het begaan van 'enig mis-
drij f. Daarmee werd zowel de pluraliteitseis -het moet gaan om meerdere misdrijven-

als de daarmee verband houdende voorwaarde van bestendigheid -het oogmerk moet
zijn gericht op het gedurende enige tijd plegen van misdrijven- verlaten. Ook het puur
incidenteel plegen van een misdrijf zou daarmee onder het bereik van art. 140 Sr
vallen. In het tweede lid werd zelfs ook de voorwaarde dat het om een organisatie
moet gaan verlaten en uitsluitend gesproken van het deel uitmaken van 'enig verenigd
verband', bestemd tot het begaan van 'enig misdrij f. Daarmee kreeg het voorgestelde
tweede lid een aanzienlijk ruimer bereik dan het voorgestelde eerste lid van art. 140
Sr. Hoewel dit voorstel inmiddels van de baan lijkt te zijn", blijft de vraag bestaan
of de bedoelde uitbreidingen van art.  140 Sr nodig en wenselijk zijn.

In het voorgestelde tweede lid van art. 140 Sr zou gestructureerdheid en duurzaamheid
van het samenwerkingsverband geen voorwaarde meer zijn.78 Nu reeds voldoende
zou zijn dat het samenwerkingsverband bestemd is tot het begaan van 'enig misdrijf,
waarbij  het  ook om slechts  6dn enkel misdrij f kan handelen, zouden  ook  puur
incidentele vormen van samenwerking (vgl. art. 141 SO onder het bereik van de voor-

gestelde strafbepaling vallen. Maar dan rijst onherroepelijk de vraag wat nog het
onderscheid is met de samenspanning. Ook daarbij gaat het immers om samenwer-
kingsverbanden, 'bestemd tot' het begaan van een bepaald feit. In het voorgestelde
tweede lid van art. 140 Sr werd in feite niet mddr geeist. Met het sluiten van de over-
eenkomst (vage plannen volstaan niet) krijgt het samenwerkingsverband zijn bestem-

ming: het plegen van enig misdrijf. Met het partij zijn bij die overeenkomst maakt
men deel uit van dit verband. Van een feitelijke uitvoering van hetgeen is overeen-

77  Zie de Nota naar aanleiding van het Eindverslag, bijl. hand. II, 1992-1993, 22 268, nr. 7, p. 3
78 Zie hierover par. 8.2.3.
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gekomen hoeft, evenals bij de samenspanning, geen sprake te zijn; het enkel 'bestemd
zijn tot' is immers al voldoende. Het voorgestelde tweede lid van art. 140 Sr bleek
dan ook in feite de regeling van de strafbare samenspanning uit te breiden tot alle
misdrijven.79

Een dergelijk voorstel komt onherroepelijk in strijd met de in hoofdstuk 6.2 gebleken
wens de strafbaarstelling van de samenspanning juist zeer beperkt te houden. Bij het
voorstel tot wijziging van het Wetboek van Militair Strafrecht werd door de Minister
met een beroep op de rechtszekerheid terughoudendheid betracht bij de strafbaarstelling
van de samenspanning. In dezelfde lijn ligt ook de opmerking van de Minister van
Justitie in de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp inzake strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen: strafbaarstellingvan voorbereidingshandelingen dient
niet plaats te vinden door de invoering van een algemene strafbaarstelling van de
samenspanning:    ' Het loutere ineengrijpen   van de criminele intenties vestigt reeds

aansprakelijkheid. Een dergelijkealgemene grensverleggingzou dedoorde Werkgroep
Voorbereidingshandelingen geformuleerde grondgedachte van het Wetboek van Straf-
recht -niet de planning, maar de daad- in gevaar kunnen brengen':0 Deze opmerking
lijkt mij juist. De strafbepaling treedt inderdaad reeds in werking nog voordat men
een voorbereidingshandeling heeft verricht ter uitvoering van het voornemen om een
bepaald strafbaar feit te plegen. Reeds het zich aansluiten, partij worden bij een
overeenkomst, of, volgens het ontwerp, het deel gaan uitmaken van enig verband,
wordt al strafbaar gesteld. Een dergelijke strafbaarstelling gaat zeer ver. Door Mols
is er op gewezen dat het sluiten van een overeenkomst in feite neerkomt op het op
elkaar afstemmen van individuele intenties: 'Maar wat is de overeenkomst, de afspraak,
anders dan het voornemen en de collectieve gedachte om een delict te gaan plegen
zonder dat verder iets is ondernomen om het doel te realiseren?'.5' Dit kan in gelijke
mate worden gesteld voor het 'deel uitmaken van enig verenigd verband'. Juist de
gedachte dat niet de planning maar de daad centraal dient te staan, heeft er toe geleid
dat bij de invoering van de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen uitdrukke-
lijk is gekozen voor strafbaarstelling van specifieke, in de wet aangegeven -voorberei-
dende- gedragingen. Bovendien is deze verschuiving van strafrechtelijke aansprakelijk-
heid naar de voorbereidingsfase gekoppeld aan de voorwaarde dat het om ernstige
misdrijven dient te gaan, misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. De vergaande inbreuk die de
samenspanning maakt op zowel het leerstuk van de poging als het leerstuk van de
deelneming (er hoeft niet in de zin van de artt. 47 en 48 Sr een bijdrage te worden

79 Het voorstel ging zelfs nog verder.  Waar voor samenspanning niet alleen opzet op het sluiten van een
overeenkomst noodzakelijk is, doch tevens opzet, gericht op het voorgenomen delict, werd in het
voorontwerp de strafbaarheid uitgebreid meteen culpose variant: het decl uitmaken van enig verenigd
verband waarvan menweet ofernitige redenen heeftom te vermoeden dat het bestemd is tot het begaan
van enig misdrij f De noodzakelijke limitering die door het opzetvereiste aan de samenspanningsrege-
ling wordt gegeven (men sluit cen overeenkomst om een misdrijfte plegen) heeft in het voorstcl geen
navolging gevonden. Dit impliccert dat men ook dan strafbaar zal zijn, indien men zich aansluit bij
een overeenkomst waarvan men niet weet maar had kunnen weten dat het gcricht is op het plegen
van een misdrijf.

80  MvT, bijl. hand. Il, 1990-1991, 22 268, nr. 3, p. 12.
81 Mols, Strafbare samenspanning, a.w., p. 154-155. Zie ook: Murphy, Blackstone's Criminal Practice,

a.w., p. 77: 'This is one of the areas where it is difficult to draw the line between the actus reus and
mens rea' .
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geleverd aan de totstandkoming van het delict) is dan ook -naar mijn mening terecht-
steeds beperkt gebleven tot zeer uitzonderlijke situaties.

In het voorgestelde eerste lid van art. 140 Sr werd het (oogmerk tot het) begaan van

'enigmisdrijf voldoende geacht. Voor wat betreft de aard van het samenwerkingsver-
band onderscheidde de delictsomschrijving zich echter van het tweede lid in die zin

dat een organisatie werd vereist. Het moet derhalve gaan om een georganiseerd
samenwerkingsverband, waarbij het voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
deelnemer niet ter zake doet ofdit samenwerkingsverband het gedurende langere tijd
plegen van misdrijven beoogt en het plegen van misdrijven haar voornaamste

bestaansgrond vormt, dan wel of zij tot oogmerk heeft het plegen van dan enkel

misdrijf en het slechts een 66nmalig, incidenteel gebeuren betreft. Door nu voor het
eerste lid van art. 140 Sr niet meer de voorwaarde te stellen van planmatigheid, van
een structureel karakter dat het plegen van misdrijven moet hebben aangenomen,
zouden bewijsproblemen voorkomen kunnen worden en zou art. 140 Sr in het vervolg
op dergelijke gevallen met succes kunnen worden toegepast.
Ook deze uitbreiding van de strafbepaling gaat mijns inziens te ver. In feite zou de
regeling neerkomen op een voor alle organisaties geldende algemene stralbaarstelling
van samenspanning. ledere willekeurige organisatie die incidenteel 6dn of enkele
misdrijven pleegt of het voornemen heeft dit te doen, zou in het vervolg onder het
bereik van art. 140 Sr vallen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een
rechtspersoon die eenmalig haar belastingpapieren opzettelijk onjuist invult. Een
dergelijke uitbreiding van art. 140 Sr zou de pogings- en deelnemingsregeling voor
organisaties grotendeels illusoir maken. Art. 140 Sr zou dan immers de mogelijkheid
openen om al diegenen die in organisatorisch verband op enigerlei wijze betrokken
zijn geweest bij het verwezenlijken van het misdrijf strafrechtelijk aansprakelijk te
stellen, ook al is noch het misdrijf, noch een strafbare poging daartoe, gevolgd. Ook
de mogelijkheid om dwangmiddelen toe te passen wordt daardoor sterk verruimd. Dit
zou tot gevolg hebben dat organisaties/rechtspersonen strafrechtelijk gezien in een veel
ongunstiger positie komen dan natuurlijke personen die individueel een bedrijf
'runnen'. Voor een dergelijke vergaande discrepantie bestaat geen grond. De met art.
140 Sr gegeven uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid dient beperkt te

blijven tot deelneming aan misdaadorganisaties, organisaties die door een continuneit
in het plegen van misdrijven een bijzonder gevaarzettend karakter hebben. Niet
vergeten moet worden dat art.  140 Sr, nust het gepleegde gronddelict, een afzonderlij-
ke strafbaarstelling vormt! Alleen bij misdaadorganisaties zou de vergaande straf-

rechtelijke aansprakelijkheid, alsmede de mogelijkheid van bestraffing zowel ter zake
van het gronddelict als ter zake van art.  140 lid 1 Sr, gerechtvaardigd kunnen worden.

Bij een organisatie die eenmalig  een of enkele misdrijven pleegt of beoogt te plegen,
is daarvan geen sprake. Eventuele bewijsproblemen dienen niet te worden opgelost
door het creeren van een zeer ruime delictsomschrijving, waarmee het uiteindelijke
doel van de strafbepaling -de aanpak van misdaadorganisaties- geheel voorbij wordt

geschoten.
Terugkomend op het in hoofdstuk 6.3.3 genoemde geval van de Groningse voetbalsup-
porters dient verder nog te worden opgemerkt dat problemen bij de aanpak van
openlijke geweldpleging niet opgelost moeten worden door wijziging van een bepaling
die daarvoor niet is geschreven. Het gaat hier om twee geheel verschillende bepalin-
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gen. Art. 140 Sr heeft betrekking op een andersoortige gevaarzetting van de openbare
orde. Het gaat daarbij om organisaties die door hun misdadig karakter een bedreiging
voor de rechtsorde vormen. Openlijke geweldpleging, begaan door of vanuit groepen
personen, brengt eigen problemen met zich mee. De bepalingen zijn uiteraard wel naast
elkaar bestaanbaar -gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een racistische organisatie
die tot oogmerk heeft brandstichting, afpersing, maar ook openlijke geweldpleging
tegen buitenlanders; zowel art. 140 als art. 141 Sr wordt dan overtreden-, maar zeker
niet onderling inwisselbaar! Problemen met betrekking tot de praktische toepassing
van 66n van deze artikelen kunnen dan ook geen aanleiding vormen om ook het andere
artikel te wijzigen. Dit zou kunnen leiden tot verwarring of zelfs tot oneigenlijk
gebruik van argumenten. Bij problemen ten aanzien van een van deze bepalingen zal
bezien moeten worden of en in hoeverre het wenselijk is tot wijziging van die bewuste
bepaling over te gaan. Voorkomen moet worden dat bewijsproblemen ter zake van
de ene bepaling worden afgewenteld op de andere. Problemen bij de aanpak van
openlijke geweldpleging moeten dan ook niet worden opgelost via het op misdaador-
ganisaties betrekking hebbende art. 140, maar via art. 141 Sr. Zo zouden door de
erkenning van de deelnemingsfiguur 'medeplegen' bij art. 141 Sr al veel problemen
opgelost kunnen worden.82

8.4.3 'Planmatig  karakter'   of  'voornaamste  bestaansgrond'?

In het voorgaande is gebleken dat, in tegenstelling tot de samenspanningsregeling,
art. 140 Sr geen betrekking dient te hebben op eenmalige gebeurtenissen, zelfs al zou
dit gepaard gaan met het plegen van meerdere misdrijven. Het plegen van misdrijven
dient voor de organisatie een meer bestendig karakter te hebben.  Uit de jurisprudentie
blijkt overigens dat het niet om de voornaamste bestaansgrond van de organisatie hoeft
te gaan. Indien de organisatie tot oogmerk heeft het gedurende 'enige tijd' plegen van

misdrijven, is aan de voorwaarde dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oog-
merk moet hebben voldaan, ook al zou die organisatie haar feitelijke werkzaamheden
voornamelijk op legaal terrein ontplooien. Aan het 'gedurende enige tijd' plegen van
misdrijven blijken overigens geen hoge eisen te worden gesteld.
Wordt voor toepassing van art. 140 Sr uitsluitend van belang geacht dat het plegen

van misdrijven een planmatig karakter heeft aangenomen, dan is de vraag naar de
plaats welke het plegen van misdrijven in het totaal van werkzaamheden inneemt, zelfs
van geen enkel belang. Iedere organisatie waarbij het plegen van misdrijven een
structureel karakter heeft aangenomen valt daarmee onder het bereik van art. 140 Sr,
ongeacht de vraag waar de andere activiteiten van die organisatie uit bestaan. Voor
Justitie heeft dit tot voordeel dat voor toepassing van art. 140 Sr inzicht in het totaal
van werkzaamheden van de organisatie niet nodig is. Dit zou lastige bewijsproblemen
kunnen voorkomen. Uit het steeds maar terugkerend plegen van misdrijven (of het
oogmerk dit te doen) kan veelal reeds het planmatig karakter worden afgeleid; men
hoeft zich dan verder niet te bekommeren om de vraag naar de overige activiteiten
van de organisatie.

82 Zie hoofdstuk 6.3.3.

296



Deze uitleg van art. 140 Sr staat lijnrecht tegenover de reeds eerder genoemde
opvatting van Noyon. Zijns inziens dient de organisatie die het plegen van misdrijven
tot oogmerk heeft, door dat oogmerk te worden beheerst, buiten dat oogmerk geen
bestaan te hebben. Een organisatie die niet allddn voor het plegen van misdrijven
bestaat, valt niet onder het bereik van art. 140 Sr. In deze opvatting gaat het duidelijk
niet alleen om een planmatig plegen van misdrijven, maar ook om de plaats die dit
binnen de werkzaamheden van de organisatie inneemt; de werkzaamheden van de
organisatie moeten vrijwel uitsluitend op het plegen van misdrijven gericht zijn. De
organisatie moet in het leven zijn geroepen en/offeitelijk werkzaam zijn om misdrijven
te plegen:3 Alleen daaraan ontleent de organisatie haar 'bestaansrecht'; de organisatie
heeft duidelijk een misdadig karakter.
Ook door verscheidene hedendaagse auteurs wordt de plaats die het plegen van
misdrijven in het totaal van werkzaamheden inneemt wel degelijk van belang geacht
en  de opvatting van  de Hoge Raad als td extensief van de hand gewezen. Zo bepleitte
Rutgers, zich beroepend op oorsprong en ratio van art. 140 Sr, de toepassing van het
artikel te beperken tot het 'bendewezen', tot organisaties die het plegen van misdrijven
als voornaamste bestaansgrond hebben.84 En ook Wedzinga stelde: 'Waar het bij art.
140 Sr dient te gaan om "echte" criminele organisaties, rijst het probleem op welke
wijze moet worden bepaald wanneer er sprake is van een "echte" criminele organisatie.
(...). Wezenlijk lijkt mij dat als minimumvoorwaarde geldt dat de voornaamste
bestaansgrond van de organisatie is gelegen in het plegen van misdrijven'." In dem
opvattingen is enkel een planmatig plegen van misdrijven niet voldoende; het plegen
van misdrijven dient binnen de organisatie de voornaamste plaats in te nemen.
Swart lijkt een tussenweg te bewandelen waar hij opmerkte dat het doel van een
organisatie niet uitsluitend het plegen van misdrijven behoeft te zijn, noch dat het
plegen van misdrijven het voornaamste of in de praktijk overheersende doel vormt.
WeI moeten misdrijven als doel van de organisatie van meer dan ondergeschikte
betekenis zijn. 86

Naar mijn mening is voor art. 140 Sr een planmatig plegen van misdrijven niet
voldoende, doch zal het plegen van misdrijven kenmerkend moeten zijn voor de
organisatie. Het dient de voornaamste bestaansgrond van de organisatie te vormen;
de organisatie moet feitelijk werkzaam zijn om misdrijven te plegen. De bepaling is
indertijd in het leven geroepen ter bestrijding van criminele bendes ('association de
malfaiteurs'). De enkele deelneming aan een dergelijke organisatie is door de wetgever
als een zodanig ernstige gedraging aangemerkt, dat dit als een afzonderlijk misdrijf
tegen de openbare orde in de strafwet is opgenomen, waarvoor bovendien een
maximale gevangenisstraf van maar liefst vij f jaar kan worden opgelegd. Zowel ter
zake van het gepleegde gronddelict als ter zake van art. 140 Sr kan -cumulatief!- straf
worden opgelegd; het misdrijf van art.  140 Sr wordt gezien als een afzonderlijke, van
andere misdrijven te onderscheiden strafbepaling. Uitgangspunt is dan ook dat de in
art. 140 Sr strafbaar gestelde gedraging een geheel eigen, strafwaardig karakter heeft.

83   Zie HR 3 december 1894, W 6585.
84 Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 152-153.
85    Groepsgeweld en strafrecht vanuit een rechtsvergelijkende invalshoek, in: Groepsgeweld, a.w., p. 45.
86 Swan, Verboden organisaties en verboden rechtspersonen, in: Naar cer en geweten, a.w., p 612-613.
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Gezien de maximaal op te leggen straf behoort het delict zelfs tot de meer ernstige

misdrijven.
Dat het hier om een geheel eigensoortige gedraging handelt, blijkt ook uit het feit dat
het plegen van misdrijven door de organisatie niet behoeft te worden afgewacht en
dat eenieder onder het bereik van art. 140 Sr valt, die aan de organisatie deelneemt,
die bij de werkzaamheden van die organisatie betrokken is. Deze afwijking van de
pogings- en deelnemingsregeling uit het Algemeen Deel is ook verdedigbaar, omdat
ten aanzien van misdaadorganisaties een effectiefoptreden geboden is. Een dergelijke
v8rgaande uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid geeft politie en justitie
een machtig wapen in handen, waarmee echter weI behoedzaam moet worden omge-
sprongen: de strafbaar gestelde gedraging moet de afzonderlijke strafbaarstelling
kunnen rechtvaardigen.

De opvatting dat het plegen van misdrijven iets gestructureerds, iets planmatigs moet
hebben, zonder dat daarbij de plaats die het plegen van misdrijven in het totaal der
werkzaamheden een rol van betekenis vervult, zou taI van organisaties onder het bereik
van art.  140 Sr kunnen brengen, waarvan men zich kan afvragen of het daarbij wel
om een zodanig ernstige situatie gaat dat dit de toepassing van art.  140 Sr zou kunnen

rechtvaardigen. De bepaling zou immers tevens betrekking hebben op organisaties die
gedurende enige tijd wel een 'gestructureerd' plegen van misdrijven beogen, doch
waarvan de voornaamste werkzaamheden juist op niet-crimineel terrein worden ont-
plooid. In hoofdstuk 3 is het voorbeeld genoemd van een milieuactiegroep, die allerlei
-legale- werkzaamheden ontplooit, en vervolgens voor langere duur acties plant tegen
giflozende industrieen, welke acties met het plegen van misdrijven gepaard gaan.
Daarnaast zijn nog taI van andere voorbeelden te verzinnen, zoals een administratiekan-
toor dat voor een aantal van haar clienten structureel de belastingpapieren opzettelijk
foutief invult, of een bank waar op een bepaalde afdeling structureel wordt gefrau-
deerd, zulks terwijl de hoofdactiviteiten volstrekt legaal  zijn.

Indien geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de plaats die het plegen
van misdrijven in de totale werkwijze van een organisatie inneemt en een zekere

planmatigheid al voldoende eu zijn, wordt het bereik van de bepaling te groot en
krijgt het artikel de neiging zich steeds verder uit te breiden tot organisaties die slechts
gedurende korte tijd misdrijven plegen en waarvan de feitelijke werkzaamheden in
hoofdzaak juist bestaan uit niet-illegale activiteiten, organisaties waarvoor art. 140
Sr niet is geschreven. Door Groenhuijsen werd in dit kader zelfs gesproken van een
'systeemvervuilende toepassing van art. 140 Sr'.87
Zowel omdat art.  140 Sr een afzonderlijk misdrijf oplevert, als vanwege het feit dat
de strafrechtelijke aansprakelijkheid sterk wordt verruimd, zal terughoudendheid
moeten worden betracht en dient de bepaling alleen dan van toepassing te zijn, indien
het gaat om organisaties waarbij het plegen van misdrijven de voornaamste bestaans-
grond is. Het plegen van misdrijven vormt als het ware het 'gezicht' van de organisa-
tie. Naar mijn mening kan alleen het participeren in dergelijke organisaties, gezien
het voor de rechtsorde bijzonder gevaarzettend karakter, een afzonderlijke algemene
strafbaarstelling en de uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtvaar-

87  Annotatie bij HR 16 oktober 1990, AA 1991, p. 425.
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digen. De bepaling is tenslotte ook voor dit soort organisaties geschreven. Van een

dergelijke bijzondere gevaarzetting is naar mijn mening niet reeds sprake wanneer
het plegen van misdrijven gedurende enige tijd wel een gestructureerd, planmatig
karakter heeft aangenomen doch in het totaal der (voorgenomen) werkzaamheden
slechts als een bijkonistige gebeurtenis moet worden aangemerkt. Toepassing van de
bepaling op organisaties waarvan de voornaamste activiteiten op niet-illegaal terrein
plaatsvinden, zou tot een enorme uitbreiding van het toepassingsgebied van art. 140
Sr kunnen leiden, waarbij men zich met recht kan afvragen waaruit het bovenge-
noemde 'extra'-strafwaardige karakter van de gedraging dan wei bestaat, waarom men
nAAst het plegen van het gronddelict ook nog gestraft zou kunnen worden ter zake
van  art.   140  Sr.
Er zal daarom eerst dan van oogmerk in de zin van art. 140 Sr gesproken kunnen
worden, indien het plegen van misdrijven binnen de totale feitelijke werkmamheden
van de organisatie een essentiele plaats inneemt, het dient het kenmerkend aspect van
die organisatie te vormen. Mogelijke niet-illegale activiteiten, zoals de afscherming
van het misdadig karakter van de organisatie door het opwekken van de schijn van
eerlijkheid, vormen dan in de totale 'bedrijfsvoering' een ondergeschikt element.

Samenvattend komt het voorgaande op het volgende neer. Teneinde te kunnen bepalen
of een organisatie in de zin van art.  140 Sr het plegen van misdrijven tot oogmerk
heeft, zouden de navolgende vragen gesteld moeten worden. Allereerst dient te worden
vastgesteld ofhet handelen van de organisatie betrekking heeft op de verwezenlijking
van edn feitelijk gebeuren (bijvoorbeeld het plegen van verzet tegen een ontruimingsac-
tie), dan wel of de organisatie regelmatig en gedurende geruime tijd het plegen van

misdrijven beoogt. In eerstgenoemde situatie is art.  140 Sr niet van toepassing (er dient
immers van de organisatie een bestendig gevaar uit te gaan). Met 'geruime tijd' zal
overigens ook hier, evenals bij de term 'organisatie' het geval is, gedacht moeten
worden aan een periode van maanden en jaren. Vervolgens rijst de vraag of de
organisatie (vrijwel) uitsluitend misdrijven beoogt te plegen, of haar feitelijke
werkzaamheden daarop (vrijwel) uitsluitend zijn gericht (zoals bij organisaties op het
gebied van drugs- of mensenhandel, (auto)diefstal enz.), dan wel of de organisatie
meer dan incidenteel ook legale werkzaamheden verricht (zoals bijvoorbeeld bij actie-
groepen het geval kan zijn). In het eerste geval is zonder meer sprake van een organi-
satie in de zin van art. 140 Sr. In laatstgenoemde situatie moet vervolgens weer de
vraag worden beantwoord of het regelmatig plegen van misdrijven een structureel,
planmatig karakter heeft aangenomen en of dit hoofdzakelijk het functioneren van de
organisatie bepaalt. Indien voorde organisatie het plegen van misdrijven bij de realise-
ring van haar einddoel niet meer kan worden weggedacht en het verrichten van legale
werkzaamheden daaraan ondergeschikt is, zal art. 140 Sr van toepassing zijn. Zo zou
bijvoorbeeld bij de vervolging van de vredesactivisten geen genoegen genomen mogen
worden met de vaststelling dat het plegen van vernielingen herhaaldelijk heeft plaats-
gevonden en een planmatig karakter heeft aangenomen, doch eerst dan van een organi-
satie in de zin van art. 140 Sr gesproken kunnen worden, indien het plegen van mis-
drijven in hoofdzaak het functioneren van de organisatie heeft bepaald.
Bij de vaststelling ofhet plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond vormt,
dient rekening te worden gehouden met het feitelijk karakter van de organisatie. In
het   voorgaande   is   er op gewezen   dat

'
rechtspersoon' en 'organisatie' niet hoeven
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samen te vallen. Zo kan een organisatie gebruik maken van meerdere rechtspersonen
om haar misdadige doelstelling te verwezenlijken. Deze rechtspersonen kunnen dan
onderdeel uitmaken van de organisatie. Ook indien een misdaadorganisatie voor haar
activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van 'witwaspraktijken') misbruik maakt van
een of meerdere -goeddeels- legaal opererende rechtspersonen, kan het feitelijk
karakter van de organisatie met zich meebrengen dat art. 140 Sr ook van toepassing
is op diegenen die in het kader van die -voornamelijk legaal opererende- rechtsper-
sonen betrokken zijn bij de verwezenlijking van het misdadig karakter van deorganisa-
tie. Defeitelilke eenheid staat centraal.
Terugkomend op het door Swart genoemde voorbeeld van de bank of het pensi-
oenfonds waarin over langere perioden bepaalde misdrijven met regelmaat worden
gepleegd en tot een element in de organisatiestructuur zijn geworden, kan worden
geconcludeerd dat weliswaar van een planmatig karakter sprake kan zijn, doch dat
voorts nog moet worden nagegaan ofhet plegen van misdrijven in hoofdzaak het func-
tioneren van de organisatie heeft bepaald. Eerst dan is de vraag beantwoord of art.
140 Sr van toepassing is. Is daarvan geen sprake, dan kan de overheid uiteraard naar
aanleiding van de gepleegde misdrijven tot vervolging overgaan. Deze vervolging is
dan gebaseerd op de gepleegde delicten -zoals bijvoorbeeld valsheid in geschrift- en
kan worden ingesteld tegen de plegers van en de deelnemers aan die misdrijven. Gaat
het om rechtspersonen, dan kan ook aan art. 51 Sr worden gedacht. Voor wat betreft
de voorbereidingshandelingen kan nog worden gewezen op art. 46 Sr. Deze bepaling
opent de mogelijkheid om tot vervolging over te gaan ter zake van bepaalde, in de
wetomschreven voorbereidingshandelingen, waarbij van eengestructureerdsamenwer-
kingsverband, gericht op het plegen van misdrijven, geen sprake hoeft te zijn.
Door de in het plegen van misdrijven gelegen bestemming van het samenwerkingsver-
band als uitgangspunt te nemen, kan worden ingespeeld op de ontwikkeling van de
toenmalige roversbendes tot hedendaagse misdaadorganisaties en kan worden voorko-
men dat de bepaling als algemeen vangnetartikel wordt misbruikt om bewijsproblemen
in de talloze situaties waarin door organisaties misdrijven worden gepleegd (bijvoor-
beeld bij massale ordeverstoringen) te omzeilen. Het artikel verkrijgt daardoor een
centrale functie van strafbepaling, gericht op de bestrijding van misdaadorganisaties.
Daardoor wordt aan het gevaar dat het bereik van de delictsomschrijving steeds verder
wordt uitgebreid een halt toegeroepen en blijft het artikel beperkt tot die gevallen die
zowel de dubbele bestraffing als de vergaande uitbreiding van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid kunnen rechtvaardigen.

8.4.4 Wijziging noodzakelijk

Omdat de bewoording van art.  140 Sr niet de huidige ruime interpretatie van de Hoge
Raad uitsluit, is het noodzakelijk de tekst van art. 140 Sr te wijzigen en aldus in
overeenstemming tebrengen met de oorspronkelijke bedoeling, deratio van het artikel.
Daartoe zou art. 140 Sr in die zin gewijzigd moeten worden, dat strafbaar wordt
gesteld de deelneming aan een organisatie waarvoor het plegen van misdrijven de
voornaamste bestaansgrond vormt (zie voor 'misdrijven': par. 8.5). Daarmee wordt
voorkomen  dat ook organisaties die hoofdzakelijk juist niet-illegale werkzaamheden
ontplooien en waarvoor het plegen van misdrijven slechts een bijkomstig element
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vormt, onder het bereik van de strafbepaling zouden vallen. Ook wordt daarmee duide-

lijk dat een incidenteel of kortstondig plegen van misdrijven niet volstaat, doch dat
van de organisatie een voortdurende dreiging moet uitgaan.

8.5     Dienen er voorwaarden te worden gesteld aan de beoogde misdrijven?

In art. 140 Sr wordt in het algemeen gesproken van het oogmerk om misdrijven te
plegen, zonder dat daar verder nadere eisen aan worden gesteld. Eerder is er op
gewezen dat dit de eigenaardige consequentie met zich meebrengt dat, indien een orga-
nisatie het plegen van misdrijven beoogt welke slechts met een zeer lage vrijheidsstraf

worden bedreigd, de ter zake van art.  140 Sr opgelegde straf aanzienlijk hoger kan
uitvallen dan zelfs bij een meerdaadse samenloop van de betreffende delicten het geval
zal zijn. Hoewel enige 'discongruentie' wei acceptabel kan zijn Cart. 140 Sr heeft een

geheel eigen ratio: de bestrijding van misdaadorganisaties) zijn de uit de huidige
regeling voortspruitende verschillen niet steeds te rechtvaardigen. Bovendien kunnen

op grond van art.  140 Sr ook dwangmiddelen als telefoontap, huiszoeking en voorlopi-
ge hechtenis worden toegepast, terwijl dit ter zake van de door de organisatie beoogde
delicten niet het geval hoeft te zijn.
Toepassing van art. 140 Sr kan naar mijn mening in dergelijke gevallen disproporti-
oneel zijn: de bepaling creeert aanzienlijk meer mogelijkheden dan door de uiteindelijk
beoogde delicten gerechtvaardigd wordt. Voorts moet daarbij niet uit het oog worden
verloren dat ook de strafrechtelijke aansprakelijkheid aanmerkelijk ruimer is. Om de
ruime mogelijkheden die art. 140 Sr biedt te kunnen rechtvaardigen, is congruentie
tussen de strafbepaling van art. 140 Sr en de door de organisatie beoogde misdrijven

noodzakelijk. Met andere woorden: het gebruik van art. 140 Sr moet proportioneel
zijn. Het zal daarom moeten gaan om organisaties die het plegen van meer ernstige
delicten beogen. Door De Jong is daartoe voorgesteld art. 140 Sr te beperken tot

misdrijven waarop een strafmaximum is gesteld van minimaal zes jaar. Daardoor zou
het oogmerk, gericht op bijvoorbeeld gewapende overvallen, maar ook de gekwalifi-
ceerde vorm van openlijke geweldpleging nog onder het bereik van art. 140 Sr vallen,
omdat bij laatstgenoemde bepaling het oogmerk gericht zal zijn op vernieling en/of
het toebrengen van lichamelijk letsel. Door de beperking van art. 140 Sr tot zware

misdrijven zou de bepaling zelf ook een zwaarder delict gaan opleveren, waardoor
een strafverhoging van vijf naar zes jaar gevangenisstraf gerechtvaardigd zou kunnen

worden, aldus De Jong.
88

Art. 140 Sr zou inderdaad beperkt moeten worden tot organisaties, gericht op het
plegen van meer ernstige delicten. De voorgestelde beperking tot misdrijven waarop
een strafmaximum is gesteld van minimaal zes jaar gevangenisstraf is naar mijn
mening echter een te zware eis.  Bij de beantwoording van de vraag of toepassing van
art. 140 Sr proportioneel is, zal ook rekening gehouden moeten worden met het feit
dat het bij art.  140 Sr niet slechts gaat om het plegen van 6dn of enkele misdrijven,
maar dat het plegen van misdrijven een duurzaam karakter heeft: de organisatie beoogt

88   De Jong, Groepsgeweld: geldend recht en voorstellen tot wetswijziging, in: Groepsgeweld, a.w., p.

20-21. Beperkingvan art. 140 Srtotde zwaarderemisdrijven isook bepleitdoor Rutgers, Strafbaarstel-

ling van voorbereidingshandelingen, a.w., p. 180.
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gedurende langere tijd misdrijven te plegen. Bovendien kan een bepaald misdrijf
binnen de totale, misdadige werkwijze van de organisatie een bijzondere betekenis
hebben omdat het de organisatie juist in de gelegenheid stelt haar misdadige activitei-
ten te ontwikkelen en voort te zetten. Hoewel het beoogde delict dan op zichzelf niet
met zware straffen wordt bedreigd, kan het desondanks een uiterst belangrijke rol
spelen in het totale misdadige functioneren van de organisatie; het delict kan het
gevaar dat van de organisatie uitgaat juist onderstrepen, aan dat gevaar een bijzondere
dimensie verlenen. Een voorbeeld is te vinden in art. 231 Sr: het vervalsen of in het
bezit hebben van een vals reisdocument. Dit delict wordt bedreigd met een gevangenis-
straf van maximaal  vier jaar.  Voor de organisatie kan het van groot belang zijn dat
haar leden een valse identiteit kunnen aannemen door zich te bedienen van vervalste
paspoorten. In het totale functioneren van de organisatie kan dit misdrijf dan ook een
wezenlijke functie vervullen. Een ander voorbeeld is art. 285a Sr: het beinvioeden
van getuigen (gevangenisstraf van maximaal vier jaar), waarmee de organisatie
veroordeling van haar leden tracht te voorkomen en aldus haar ledenpotentieel weet
veilig te stellen. Omdat het hierbij gaat om (min of meer ernstige) misdrijven die een
belangrijke rol kunnen spelen bijhet misdadig functioneren van de organisatie, moeten

dergelijke delicten mede in aanmerking genomen kunnen worden bij de beantwoording
van de vraag ofde organisatie het plegen van misdrijven beoogt en dienen zij, tezamen
met de andere door de organisatie beoogde delicten, een rol te spelen bij de vraag of
toepassing van art. 140 Sr proportioneel is.
Teneinde voor wat de toepassing van dwangmiddelen betreft een zekere onderlinge
afstemming te verkrijgen tussen art. 140 Sr en de door de organisatie beoogde

misdrijven, verdient het naar mijn mening de voorkeur voor wat betreft de aard der
beoogde delicten aansluiting te zoeken bij de in art. 67, eerste lid onder a Sv ge-
noemde gevallen waarin voorlopige hechtenis kan worden toegepast. Het gaat daarbij
om misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf is gesteld
van minimaal vier jaar. Door een dergelijke aansluiting kunnen zowel ter zake van
art.  140 Sr, als ter zake van de afzonderlijke misdrijven dwangmiddelen als voorlopige
hechtenis en telefoontap worden toegepast, zodat in dit opzicht de discongruentie
tussen art. 140 Sr en de beoogde misdrijven wordt opgeheven. De zwaardere straf-
bedreiging van art.  140 Sr kan mijns inziens worden gerechtvaardigd omdat het daarbij

niet gaat om een incidenteel misdrijf, doch om organisaties die het bestendig plegen
van dergelijke misdrijven beogen.
Naast misdrijven waarop een gevangenisstraf van minimaal  vier jaar is gesteld,  zou
bovendien gedacht kunnen worden aan uitbreiding tot een aantal met name genoemde
misdrijven, delicten die voor het totale functioneren van de organisatie van bijzonder
belang kunnen zijn en/of als het ware het gevaar dat van de organisatie uitgaat,
onderstrepen. Als voorbeeld kunnen worden genoemd art.  11 lid 2 Opiumwet en art.
31, eerste en tweede lid Wet Wapens en Munitie (voor beide delicten is op grond van
art. 67 lid 1 onder d) Sv voorlopige hechtenis mogelijk), alsmede het misdrijf van
omkoping van een ambtenaar (art. 177 SO. Laatstgenoemd misdrijf, gepleegd door
een misdaadorganisatie, kan als het ware een extra dimensie verlenen aan het gevaar
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dat van die organisatie uitgaat.8' Dit kan ook worden gezegd van het afluisteren van
gesprekken of het aftappen of opnemen van telefonisch overgedragen gegevens (artt.
139a e.v. SO. Dergelijke misdrijven kunnen binnen het geheel van werkzaamheden
van de organisatie een uiterst belangrijke rol spelen (afluisteren van politie- en justitie-
functionarissen die bij het onderzoek naar de bewuste organisatie betrokken zijn!) en
zelfs het voortbestaan van de organisatie verzekeren.
Ook kan worden gedacht aan uitbreiding tot delicten die juist vanwege het feit dat
zij in georganiseerd verband en gedurende langere tijd worden gepleegd, een bijzonder
bedreigend karakter kunnen aannemen. Gewezen kan worden op de anti-discri-

minatiebepalingen (artt. 137c e.v. Sv): het gestructureerd optreden van het samenwer-
kingsverband en het oogmerk tot het bestendig plegen van genoemde misdrijven kan
wegens het bedreigend karakter dat daarvan uitgaat, toepassing van art. 140 Sr recht-

vaardigen.
Het voordeel van een dergelijke werkwijze is niet alleen dat een wanverhouding tussen

de beoogde delicten en art. 140 Sr kan worden voorkomen, doch dat het tevens de

mogelijkheid creeert van een open discussie over de vraag in welke gevallen organisa-
ties geacht kunnen worden zodanig gevaarzettend te zijn, dat een afzonderlijke
strafbaarstelling op grond van art.  140 Sr kan worden gerechtvaardigd en discongruen-
tie in de mogelijkheid om bepaalde dwangmiddelen toe te passen of in de strafopleg-

ging tussen de door de organisatie beoogde misdrijven en art. 140 Sr nog acceptabel
is.

8.6 Verhoging wettelijk strafmaximum?

In het voorontwerp werd voorgesteld de wettelijke straibedreiging van het eerste lid
van art.  140 Sr te verhogen van vij f naar zes jaar gevangenisstraf (de maximaal op
te leggen geldboete blijft gelijk). Een dergelijke verhoging opent de mogelijkheid
voorlopige hechtenis toe te passen op de in het tweede lid sub 2 van art. 678 Sv
genoemde grond: er dient ernstig rekening mee te worden gehouden dat de verdachte

een misdrijf zal begaan waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf
van zes jaar of meer is gesteld (het verder participeren in de organisatie).  Door De
Jong is terecht opgemerkt dat de rechtvaardiging van deze strafverhoging in het
voorstel ver te zoeken is, nu op grond daarvan reeds het deelnemen aan een organisatie
die het plegen van een enkel misdrijf beoogt strafbaar zou zijn, en bovendien de
schuldvormen werden uitgebreid met een culpose variant.90 Zijns inziens zou de door
hem voorgestelde beperking van art. 140 Sr tot organisaties die het plegen van
misdrijven beogen waarop een strafmaximum van tenminste zes jaar is gesteld, de

genoemde strafverhoging wel kunnen rechtvaardigen, nu art. 140 Sr door een derge-
lijke wijziging een ernstigermisdrij foplevert. 'Daarmee zou vervolgens een gemakke-

89 Zie hierover m.n.: R Goldstock, Organized Crime and Corruption, in: M Punch e.a. (ed.), Coping
with Corruption  in a Borderless World, SMP cahiers,  decl  3,  Amhem  1993,  p.  77  e.v.:  '(..)  bribes
from organized crime sources are much more destructive to the communty and to the criminal justice
system' (p. 80).

90   De Jong, Groepsgeweld: geldend recht en voorstellen tot wetswijziging, in: Groepsgeweld, a.w., p
21.
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lijker toepassing van voorlopige hechtenis en enkele andere dwangmiddelen mogelijk
worden en zou art.  140 Sr op dit punt aan justitie volledig de vanuit het oogpunt van
rechtshandhaving gewenste ruimte gaan bieden', aldus De Jong.

Met de huidige strafbedreiging valt art. 140 Sr inderdaad weI onder de in art. 67 Sv
genoemde gevallen waarin voorlopige hechtenis is toegelaten, doch niet onder de in
art. 67a lid 2 Sv genoemde grond, dat er emstig rekening mee moet worden gehouden
dat de verdachte een misdrij f zal begaan waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van minimaal  zes jaar is gesteld. Gezien de in het derde  lid van  art.
140 Sr opgenomen strafverzwaring geldt deze recidivegrond overigens weI voor de
oprichters en leidinggevers.
Ook met de in par. 8.5 genoemde beperking tot misdrijven waarop een strafmaximum
is gesteld van ten minste vier jaar, is naar mijn mening de huidige wettelijke strafbe-
dreiging in overeenstemming met de aard van het delict. Worden door de deelnemers
aan de organisatie misdrijven gepleegd, dan kan de op art. 140 Sr gestelde straf
cumuleren met de straf welke voor de gepleegde misdrijven wordt opgelegd. Voor
de oprichters en leidinggevers kan de straf nog met een derde worden verhoogd.
De wettelijke strafbedreiging behoort niet te worden verhoogd met het doel toepassing
van de voorlopige hechtenis te vereenvoudigen. De strafbedreiging wordt dan te veel
afhankelijk van de vraag of toepassing van dwangmiddelen mogelijk is. Ook bij de
herziening gevallen en gronden voor voorlopige hechtenis is bij de uitbreiding van
de toepassingsmogelijkheden voor voorlopige hechtenis niet gekozen voor een
oplossing via verhoging van de wettelijke strafmaxima. Door Minister van Justitie
Hirsch Ballin werd naar mijn mening terecht opgemerkt dat 'het niet wenselijk is de
strafmaxima in het Wetboek van Strafrecht te verhogen om bij gevaar voor recidive
voorlopige hechtenis mogelijk te maken, terwijl op zichzelfgeen behoefte bestaat aan
een verhoging van de bedreigde straf. Dan wordt de ernst van het feit niet bepalend
voor het mogen toepassen van voorlopige hechtenis, maar het mogen toepassen van
voorlopige hechtenis wordt bepalend voor de op het feit te stellen straf." Gekozen
is voor een uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis ter zake van een
bepaalde categorie delicten (vermogenscriminaliteit) waarvoor deze uitbreiding
noodzakelijk werd geacht.92 Overwogen zou kunnen worden art.  140 Sr toe te voegen
aan art. 67a Sv in die zin dat laatstgenoemde bepaling ook van toepassing kan zijn
bij deelneming aan een organisatie die de aldaar genoemde delicten tot oogmerk heeft.

Voorts verdient het naar mijn mening aanbeveling om, gezien de ernst van het delict,
de maximaal op te leggen geldboete te verhogen tot de vijfde categorie. De huidige
geldboete van maximaal vijfentwintigduidend gulden is, gezien het gevaar dat van
misdaadorganisaties uitgaat en de belangen die daarbij op het spel kunnen staan, mijns
inziens te laag.
Daardoor wordt tevens de mogelijkheid geopend om, teneinde het wederrechtelijk
verkregen voordeel van de verdachte te kunnen bepalen, een strafrechtelijk financieel
onderzoek (sfo) in te stellen. De huidige regeling verschaft daartoe weliswaar reeds
enkele mogelijkheden. Zo kan op grond van het huidige derde lid van art. 140 Sr ten

91 Particle wijziging van het Wetboek van Strafrordering, bijl. hand. 11, 1992-1993, 23 178, p. 6.
92    Wet van 21 december 1994 tot partiele wijziging van het Wetboek van Strafvordering, Stb. 1995,31.
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aanzien van de belangrijkste figuren in de organisatie, de leidinggevers, een geldboete
van de vijfde categorie worden opgelegd. Deze geldboetecategorie geldt ook voor
rechtspersonen die zich schuldig maken aan het misdrijf van art.  140 Sr (zie art. 23,
zevende en achtste lid SO. De mogelijkheid van het instellen van een strafrechtelijk
financieel onderzoek kan echter ook ten aanzien van de overige deelnemers aan de

misdaadorganisatie wenselijk zijn. Bij bijvoorbeeld het betalen van beloningen kan
het binnen dergelijke organisaties om aanzienlijke bedragen gaan. Bovendien zal van
een duidelijke hierarchische structuurmet een centrale leidinggevende figuurnietaltijd
sprake zijn.
Daarbij moet overigens weI worden opgemerkt dat het enkel verrichten van ondersteu-
nende activiteiten naar mijn mening hooguit als medeplichtigheid kan worden
aangemerkt en derhalve de maximaal op te leggen hoofdstraf met een derde moet

worden verminderd. Omdat in art. 126 Sv wordt gesproken van een geldboete welke

kanworden opgelegd, zal dientengevolge een strafrechtelijk financieel onderzoek ten
aanzien van 'meelopers' naar mijn mening niet mogelijk zijn.

8.7     Strafverzwaring op grond van het derde lid van art. 140 Sr

Het huidige derde lid van art. 140 Sr kent een strafverzwaring ten aanzien van de

'oprichters' en 'bestuurders' van de organisatie. De vraag rijst of een dergelijke
afzonderlijkestrafverzwaringsgrondvoorbepaalde'functionarissen' wenselijkis; dient
het vervullen van een centrale rol bij het aangaan of in stand houden van een mis-
daadorganisatie als strafverzwarende omstandigheid te worden aangemerkt?

Naarmijn mening dientdeze vraagbevestigendte worden beantwoord. In tegenstelling
tot diegenen die de opdrachten uitvoeren, is de oprichter/leidinggever degene die de

misdaadorganisatie vormt, het initiatief neemt, richting geeft, als organisatie in stand

houdt, die de motor vormt achter het criminele functioneren van de organisatie. Het
gaat hier derhalve om aanzienlijk mdtr dan bijvoorbeeld het in art. 47 Sr strafbaar

gestelde, met het plegen van een delict gelijkgestelde uitlokken van een strafbaar feit.

Tegen de afzonderlijke strafverzwaringsgrond zou aangevoerd kunnen worden dat het
in de praktijk nauwelijks voorkomt dat de rechter een straf oplegt, gelijk aan het
wettelijke maximum, en dat daardoor de voor de 'gewone' deelnemers bedreigde straf
ook voor de leidinggever zou volstaan. Desondanks dient naar mijn mening het
verschil in ernst van de gedraging in de wettelijke strafbedreiging tot uitdrukking te
komen. Evenals door de wetgever bij bijvoorbeeld medeplichtigheid is aangegeven
dat deze gedraging minder strafwaardig is dan de overige vormen van deelneming,
kan anderzijds met het opnemen van een wettelijke strafverzwaringsgrond tot uitdruk-
king worden gebracht dat enkele met name genoemde gedragingen juist als bijzonder
strafwaardig worden aangemerkt. Op deze wijze worden niet alle gedragingen over
6dn kam geschoren, doch wordt binnen het wettelijk systeem zelf enige nuancering

aangebracht. Een praktisch punt is bovendien dat juist ten aanzien van de leidinggeven-
de personen die zich op de achtergrond houden, een relatie met de uiteindelijk ge-
pleegde misdrijven moeilijk aantoonbaar kan zijn. Waar de 'gewone' deelnemer, die
het door de organisatie beoogde delict pleegt, zowel kan worden bestraft ter zake van

dit misdrijf als ter zake van art.  140 Sr, zou in dat geval de leidinggever alleen bestraft
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kunnen worden voor art.  140 Sr. Een in vergelijking tot de gewone deelnemer hogere
strafbedreiging lijkt mij dan niet onterecht.
Op bovengenoemde gronden dient naar mijn mening ook bij de in de voorgaande
paragraaf voorgestelde verhoging van de maximumgeldboete de huidige wettelijke
strafverhogingsgrond gehandhaafd te blijven. Dit betekent dat ten aanzien van de
oprichters en leidinggevers een geldboete van de zesde categorie kan worden opgelegd.

Geconcludeerd kan worden dat de strafverzwaringsgrond voor oprichters en bestuurders
naar mijn mening gehandhaafd dient te blijven. Hoewel de oprichtingshandeling sec
niet strafbaar is (er is dan immers nog geen sprake van een organisatie in de zin van
art. 140 Sr; eerst indien de oprichter vervolgens deelnemingshandelingen verricht,
ontstaat strafbaarheid), is het feit dat men de misdaadorganisatie heeft doen ontstaan
een geldige reden tot strafverzwaring ten opzichte van de overige participanten. Voor
wat betreft het woord 'bestuurders' moet worden opgemerkt dat deze term beter
vervangen kan worden door'leidinggevers'. Daarmee wordt duidelijk dat het niet gaat
om formeel bestuurderschap, maar om degenen die de touwtjes feitelijk in handen
hebben; de feitelijke zeggenschap is immers doorslaggevend. Bovendien sluit de term
beter aan bij de situatie waarin van rechtspersonen geen sprake is.93

8.8 Vrijwillige terugtred als grond voor straffeloosheid?

In hoofdstuk 7 is gebleken dat in meerdere landen een afzonderlijke regeling bestaat
voor 'vrijwillige terugtred'. Hoewel de gedraging op zichzelf genomen al strafbaar
is, kan de dader door een bepaalde, in de wet genoemde activiteit zijn straf ontlopen.
Door het in het vooruitzicht stellen van straffeloosheid tracht de overheid greep te
krijgen op de vaak moeilijk te bestrijden misdaadorganisaties.
Ook in het voorontwerp werd met het 'tot inkeer komen' van de dader rekening
gehouden. Voorgesteld werd de dader straffeloos te laten indien het misdrij f, de straf-
bare voorbereiding of de poging daartoe niet is gevolgd ten gevolge van omstandighe-
den, van zijn wil afhankelijk, dan wel indien de dader opzettelijk is teruggetreden uit
de organisatie op een tijdstip waarop de voorbereiding tot het misdrij f nog niet was
aangevangen. De vraag rijst of de invoering van een dergelijke regeling hier te lande
wenselijk is en of daaraan behoefte bestaat.
Omdat voor deelneming  in  de  zin  van  art.   140. Sr volstaat  dat. de dlelnomer  zip
enigerlei.wijze-betrokkenis.ge:weest.bil.de  verwgzen'likin yan  het ooemerkian-de
prganisgtie enliktnood kelijkis-dat-Qon bepaald misdrij f is gepleegd ofeen strafbare
poging daartoe is ondernom-ds met die 4-6If»trokkettlj Mj.EFEfifERE--
ve epen-ij ngliRif isdAjf van art.  140 sr voltojid, ook al zou de dadernad 
zijn v  rnemen we s!,-t.migte komen. SteTPA bluit fith-Xmr'bij-eenlnisdaadorgaTlir
satie en krijgt opdracht een"BiENGTuitte#voeren. A bereidt de diefstal voor; hij schaft
het benodigde materiaal aan, stelt zich op de hoogte van de plaatselijke situatie, enz.

93   In het voorontwerp werden daarnaast nog de 'kiders' en de 'aanleggers' genoemd. De uitbreiding
tot de aanleggers had echter kennelijk niet zozeer betrekking op een organisatie, maar op de in het
tweede lid opgenomen uitbreiding tot het deel uitmaken van een 'verenigd verband'. Een dergelijke
strafbaarstelling dient naar mijn mening te worden afgewezen.
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Op het moment dat hij de diefstal zal gaan plegen, bedenkt hij zich echter; door zijn
'tatige Reue' vindt het delict geen doorgang en wordt het oogmerk van de organisatie
tot het plegen van dit misdrijf niet verwezenlijkt. Ondanks het feit dat A v66r het
plegen van de diefstal vrijwillig is teruggetreden en derhalve voor dit delict niet kan
worden bestraft,  blij ft  hij wel strafbaar op grond van  art.   140  Sr: zijn voorbereidings-
handelingen zijn immers aan te merken als gedragingen die strekken tot de verwe-

zenlijking van het misdadig oogmerk van de organisatie. Dat het oogmerk uiteindelijk
niet is verwezenlijkt doet voor art. 140 Sr niet ter zake. Toch is de bewuste diefstal

en daarmee het op deze diefstal gerichte oogmerk van de organisatie niet verwezenlijkt
door toedoen van A. De vraag rijst dan ook of in art.  140 Sr een regeling opgenomen
zou moeten worden op grond waarvan de 'vrijwillige terugtred' van de dader tot
straffeloosheid dient te leiden. Daarbij moet worden opgemerkt dat hier van een
vrijwillige terugtred in de eigenlijke zin van het woord -het delict wordt niet voltooid
door toedoen van de 'dader'- geen sprake is. Met de reeds verrichte voorberei-

dingshandelingen is het misdrijf van art. 140 Sr immers voltooid. De vrijwillige
terugtred zou dan ook als een strafuitsluitingsgrond dienen te fungeren.

Een voorbeeld van een soortgelijke strafuitsluitingsgrond was het tweede lid van art.
134 bis (oud) Sr. Het eerste lid van deze bepaling stelde strafbaar het een ander
trachten te bewegen een misdrij f te begaan, indien dat misdrij f of een strafbare poging
daartoe niet is gevolgd. In het tweede lid was een strafuitsluitingsgrond opgenomen:
het eerste lid was niet van toepassing, indien het misdruf of een strafbare poging
daartoe niet was gevolgd ten gevolge van omstandigheden van de wil van de dader

afhankelijk. Met het enkel een ander trachten te bewegen een misdrijf te begaan, was
het delict van art. 134 bis Sr voltooid. De 'uitlokker' heeft zich namelijk al in staat

getoond uitlokkingshandelingen te verrichten. Het voork6men dat de 'uitgelokte' het
misdrijf (of een strafbare poging daartoe) zal begaan, leverde een afzonderlijke
strafuitsluitingsgrond op. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien
de 'uitlokker' de 'uitgelokte' er toe beweegt geheel van het plan af te zien, of, indien
reeds met de uitvoering een aanvang is gemaakt, vrijwillig terug te treden. Vanwege
het bijzondere karakter van het tweede lid -op het moment dat de strafbare gedraging

werd gepleegd was van een strafuitsluitende omstandigheid nog geen sprake- werd
wel gesproken van een pure strafuitsluitingsgrond.

94

Per 1 april 1994 is art. 134 bis Sr vervallen verklaard. Het eerste lid is vervangen door
art. 46a Sr: strafbaar is de poging om een ander te bewegen een misdrijf te begaan.
In art. 46b Sr wordt zowel ten aanzien van de pogings- als de voorbereidingshandelin-
gen bepaald dat poging noch voorbereiding bestaat indien het misdrij f niet is voltooid
tengevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk. In de Memorie
van Toelichting werd dienaangaande opgemerkt dat, indien de voorbereider vrijwillig
terugtreedt, 'het wederrechtelijkheidsgehalte van zijn daad zo gering (is) dat een straf-
rechtelijke reactie onmogelijk behoort te zon"' Deze straffeloosheid bij vrijwillige
terugtred geldt overigens niet ten aanzien van als zelfstandige delicten strafbaar

gestelde voorbereidingshandelingen, aldus uitdrukkelijk de Minister van Justitie in de

94    Hazewinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, a.w., p  266.
95  MvT, bijl. hand. Ii, 1990-1991, 22 268, nr 3, p. 4.
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Memorie van Antwoord.96 Aangenomen kan worden dat ook ten aanzien van het
voorbereidend aspect van art. 140 Sr straffeloosheid bij vrijwillige terugtred is
uitgesloten.

Voor de beantwoording van de vraag of ook voor wat betreft het eerste lid van art.
140 Sr overwogen zou moeten worden een strafuitsluitingsgrond op te nemen in geval
de dader vrijwillig terugtreedt, kan aansluiting worden gezocht bij de argumenten die
ten tijde van de invoering van het Wetboek van Strafrecht hebben geleid tot straffe-
loosheid bij vrijwillige terugtred in geval van poging.9' De Minister van Justitie
beriep zich op argumenten ontleend aan het recht en aan het maatschappelijk belang.
Ten aanzien van het recht merkte de Minister op dat, indien de dader vrijwillig
terugkomt op een reeds aangevangen handeling, het uit het begin van uitvoering af
te leiden vermoeden dat hij niet opzag tegen het plegen van het misdrijf, wijkt voor
het gegeven dat hij daarvan alsnog tijdig heeft afgezien: '(...) zijn voornemen om het
kwade te doen (was) niet zoo vast en onherroepelijk gevestigd (...), dat het regt zoude
eischen hem reeds voor dat voornemen alleen, waarvan hij zelf de uitvoering heeft
gestaakt of de uitwerking heeft belet, te straffen'. In dit kader kan ook worden
gewezen op de zgn. Strafzwecktheorie'. noch speciaal-, noch generaalpreventieve
doeleinden kunnen strafoplegging rechtvaardigen: 'Durch seinen freiwilligen Rucktritt
hat der Tater gezeigt, dass sein verbrecherischer Wille nicht stark genug zur Durch-
fuhrung des Verbrechens gewesen ist. Daraus folgt aber, dass seine Bestrafung weder
notwendig ist, um ihn flir die Zukunft von Straftaten abzuhalten, noch um andere von
derartigen Verhaltensweisen abzuschrecken oder um die verletzte Rechtsordnung
wiederherzustellen'.98
Voor wat betreft het argument ontleend aan het maatschappelijk belang werd door
de Minister opgemerkt dat '(...) de regelen der voorzigtigheid den wetgever bevelen
hier niet op het standpunt van het strenge regt te blijven staan; daar het zekerste
middel om het misdrij f in zijn loop te stuiten, is straffeloosheid te verzekeren aan den
dader, die uit eigen beweging heeft afgezien van de voortzetting van zijn misdadig
plan'.99 Laatstgenoemd -rechtspolitiek- argument heeft een doorslaggevende rol
gespeeld bij de totstandkoming van art. 134 bis (oud) Sr: 'Men geve den aanzetter
een belang de daad alsnog te voorkomen', aldus de Minister van Justitie.'oa Probleem
bij dit argument is echter dat de dader die wegens de door de wet in het vooruitzicht
gestelde straffeloosheid van de verwezenlijking van zijn voornemen afziet, van die
straffeloosheid op de hoogte dient te zijn. Omdat daarvan vaak geen sprake zal zijn,
wordt in de Duitse rechtsliteratuur dit argument wel in negatieve vorm geformuleerd:
de wetgever dient de dader de pas naar vrijwillige terugtred niet af te snijden door
hem in het vooruitzicht te stellen dat hij toch zal worden bestraft.101

96  MvA, bijl. hand. 11, 1992-1993, 22 268, nr. 7, p. 17.
97 Zie hierover Buiting, Strafbare poging, a.w., p. 57 e.v., p. 112 e.v.
98 Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch„ a.w., § 24, Rn. 4. Zie ook Jescheck,

Strafgesetzbuch,  a.w.,  §  24,  Rn.   11; C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil,  Munchen  1994,  §  23,
Rn. 17.

99 Smidi Geschiedenis van het Wetbock van Strafrecht, a.w., 1, p. 424.
100   MvT  bij het ontwerp  van  wet tot wijziging en aanvulling  van het Wetboek van Strafrecht  met

betrekking tot de uitiokking, W. 11091.
101 Vgl. Jescheck, Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, a.w., § 24, Rn. 9.
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V

Van het tweede in de Memorie van Toelichting genoemde argument  -door de
verzekering van straffeloosheid zal de dader er eerder toe worden bewogen het gevolg
van zijn handelingen ongedaan te maken- zal men in het kader van art. 140 Sr naar
mijn mening geen al te hoge verwachtingen moeten hebben. Ten eerste omdat er bij
dit argument van uitgegaan wordt dat de dader op de hoogte is van de strafuitsluiting
Ten tweede is het maar zeer de vraag of, gezien bijvoorbeeld de mogelijkheid van
represailles, een dergelijke verzekering van straffeloosheid de dader er toe zou kunnen
bewegen om bijvoorbeeld aangifte te doen van een op handen zijnd misdrij f. Hij vindt
immers een hele organisatie tegenover zich!
Voor wat betreft het eerste argument kan het volgende worden opgemerkt. Bij art.
140 Sr voldoet eenieder die betrokken is bij de verwezenlijking van het oogmerk van
de organisatie aan de delictsomschrijving. Deze betrokkenheid kan al blijken uit gedra-
gingen waarmee de dader slechts voorbereidingen treft die strekken tot het plegen van
een bepaald misdrijf Zou de dader echter nadien willen 'terugtreden' en daarbij alles
in het werk stellen om het door hem voorbereide misdrijf te voorkomen, dan heeft
hij desondanks de delictsomschrijving van art. 140 Sr vervuld. Aan de aan art. 140
Sr ten grondslag liggende gevaarzetting is voldaan.
Ook bij andere delicten waaraan een gevaarzetting ten grondslag ligt, is de vrijwillige
terugtred niet als strafuitsluitingsgrond opgenomen. Zo is in art. 131 Sr wegens het
gevaarzettend karakter de opruiing als zodanig strafbaar gesteld. Volgens Remmelink
is opruiing een formeel delict: het is niet van belang of derden daadwerkelijk worden
bewogen het delict te plegen waartoe wordt opgeruid.'02 Zou de opruiing effect
hebben, doch weet de opruier te voorkomen dat het delict wordt gepleegd (bijvoor-
beeld door de opgeruide perso(o)n(en) te bewegen van het plegen van het delict af
te zien), dan blijft de opruier strafbaar. Het feit dat zijn voornemen niet zo 'vast en
onherroepelijk' geweest blijkt te zijn, doet aan de gevaarzetting zefniet af.
Een afzonderlijke strafuitsluitingsgrond bij vrijwillige terugtred is naar mijn mening
niet in overeenstemming met de essentie van art. 140 Sr. Door het ontplooien van
op de verwezenlijking van het misdadig oogmerk gerichte activiteiten verkrijgt de
organisatie een gevaarzettend karakter, onafhankelijk van de vraag of door toedoen
van de dader het beoogde delict uiteindelijk niet wordt gepleegd.
Dit zou nog anders kunnen zijn indien art. 140 Sr zou worden gezien als een algemene
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen (zie par. 8.9). In dat geval zou een
wettelijke regeling van straffeloosheid bij vrijwillige terugtred de bepaling in overeen-
stemming kunnen brengen met art. 46b Sr. Naar mijn mening staat bij art. 140 Sr
echter centraal het gevaar dat van het bestaan van misdaadorganisaties uitgaat. De
strafrechtelijk relevante gedraging is de participatie in een dergelijke organisatie,
ongeacht de vaag of het delict nu wel of niet is voltooid. Van belang is derhalve dat
de dader met zijn gedraging een bijdrage heeft geleverd in het criminele functioneren
van de organisatie. Straffeloosheid bij terugtreden zou dan ook met de strekking van
art. 140 Sr in strijd zijn.

Dit neemt echter niet weg dat de mogelijkheid bestaat dat het voornemen van de dader
niet zo 'vast en onherroepelijk' is geweest dat hij ook werkelijk de verwezenlijking
van het door de organisatie beoogde delict wenste na te streven. Het is dan inderdaad

102  Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht,  a.w.,  art.   131,  aant.  5.
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de vraag of voldoende grond bestaat de dader voor zijn gedraging te straffen. Zou
in art. 140 Sr echter een pure strafuitsluitingsgrond worden opgenomen teneinde
straffeloosheid van de dader wettelijk te verzekeren, dan doet zich vervolgens het
probleem voorop welke wijze eendergelijkestrafuitsluitingsgrondgestaltezoumoeten
krijgen. Met andere woorden: in welke gevallen zou vrijwillige terugtred tot straffe-
loosheid moeten leiden?
In het voorgaande is uitgegaan van een dader die afziet van het plegen van een door
de organisatie beoogd misdrijf. Door de Duitse wetgever is echter een andere weg
gevolgd. In § 129 StGB wordt de dader straffeloosheid verzekerd, indien het voortbe-
staan van de vereniging wordt verhinderd. Het voorkomen of trachten te voorkomen
dat een bepaald delict wordt gepleegd, levert geen grond op tot strafuitsluiting, doch
kan voor de rechter aanleiding zijn een lagere straf op te leggen, dan wel geheel van

strafoplegging af te zien.
Ook in de Franse wetgeving is een regeling voor straffeloosheid bij vrijwillige
terugtred opgenomen. Indien de dader tijdig het bestaan van de association bij de
bevoegde autoriteiten bekend heeft gemaakt en door het verstrekken van voldoende
informatie de autoriteiten in staat heeft gesteld de identiteit van de betrokken personen
vast te stellen, blijft hij straffeloos.
Art. 326 van het Belgisch Strafwetboek kent een soortgelijke voorziening. Geen straf
wordt opgelegd, indien men v66r enige poging tot de beoogde delicten en v66r enig
begin van vervolging, het bestaan van de 'bende' en de namen van hun 'hoofdbe-
velvoerders' of'ondergeschiktebevelvoerders' aan deoverheidheeft kenbaargemaakt.
De overheid moet derhalve ook hier in staat worden gesteld de organisatie te ontmante-
len.
De genoemde voorwaarden gaan zeer ver. De wettelijke eisen brengen feitelijk met
zich mee dat de dader zoveel van de samenstelling en structuur van de organisatie
moet afweten, dat door zijn informatie de overheid in staat wordt gesteld de organisatie
te ontmantelen. Bij de wat grotere organisaties zal zich deze situatie niet snel
voordoen. Wordt bovendien de voorwaarde gesteld dat de informatie moet worden
verstrekt v66r enige poging tot het plegen van de beoogde delicten of v66r enig begin

van vervolging, dan is de ruimte voor vrijwillige terugtred wel heel klein. Anderzijds
zal het niet stellen van een dergelijke voorwaarde er toe kunnen leiden dat de regeling
van straffeloosheid mede van toepassing is op personen waarvan men zich kan
afvragen ofstraffeloosheid gemdiceerd is. Indien men bijvoorbeeld gedurende geruime
tijd een belangrijke rol heeft gespeeld binnen een misdaadorganisatie en men zou
vervolgens het bestaan en de samenstelling van de organisatie aan de autoriteiten ken-
baar maken, dan zou een dergelijke regeling -naar mijn mening ten onrechte- tot
gevolg hebben dat men niet kan worden bestraft ter zake van deelneming in de zin
van art. 140 Sr.
Ook een regeling waarbij de dader straffeloosheid wordt verzekerd indien hij de met
zijn gedraging verband houdende verwezenlijking van het beoogde delict weet te
voorkomen, moet naar mijn mening worden afgewezen. Zo kan de dader op de hoogte
zijn van andere door de organisatie te plegen misdrijven, zonder dat hij ook maar enige
poging in het werk stelt deze te verhinderen.103 Ook bestaat de mogelijkheid dat
de dader al eerder heeft meegewerkt aan de totstandkoming van door de organisatie

103 Vgl. Schonke/Schroder/Lenckner, Strafgesetzbuch, a.w., § 129, Rn. 21.
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V
beoogde delicten en/of dat hij dit nadien zal blijven doen. Voor straffeloosheid is in
dat geval zeker geen reden. Bovendien zou een dergelijke regeling in de praktijk ook
van weinig belang zijn. Omdat de dader alsnog met succes kan worden vervolgd ter
zake van andere door hem gepleegde deelnemingsgedragingen, zal de strafuitsluitings-
grond feitelijk beperkt blijven tot die dader die voor de eerste maal aan de organisatie
wenst deel te nemen en vervolgens terugtreedt. Dht iemand deelnemer is in de zin
van art. 140 Sr, zal echter veelal alleen kunnen worden aangetoond aan de hand van
eerder door hem verrichte deelnemingsgedragingen. Voor deelneming is immers
noodzakelijk dat aangetoond wordt dat de dader tot de organisatie behoort, daarvan
deel uitmaakt.
Nog afgezien van de vraag naar de praktische betekenis van een afzonderlijke
strafuitsluitingsgrond bij vrijwillige terugtred, zal niet alleen wegens strijd met de
essentie van art. 140 Sr, maar ook gezien het probleem de strafuitsluitingsgrond op
zodanige wijze te redigeren dat daardoor met name niet die personen vrijuit dreigen
te gaan waarvoor toepassing van art. 140 juist geindiceerd is, het wettelijk opnemen
van een strafuitsluitingsgrond bij vrijwillige terugtred moeten worden afgewezen.

Dit sluit echter niet uit dat, indien een dader de autoriteiten inlicht omtrent het bestaan
van de organisatie, dan wei indien hij -vrijwillig- de met zijn gedraging verband
houdende verwezenlijking van het beoogde delict weet te voorkomen, dit voor de
Officier van Justitie een reden kan zijn niet tot vervolging over te gaan, dan weI voor
de rechter aanleiding kan zijn tot het opleggen van een lichte straf of zelfs van
strafoplegging in het geheel afte zien. Het wederrechtelijkheidsgehalte kan zo gering
blijken te zijn, dat strafrechtelijke reactie achterwege behoort te blijven. Het Neder-
landse rechtssysteem schept naar mijn mening voldoende ruimte om adequaat op
dergelijke situaties te reageren.

8.9     Aard van de strafbaarstelling

Door Strijards is de vraag opgeworpen of, nu art. 140 Sr naar zijn mening moet
worden gezien als een algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, met
de bepaling in feite niet een algemene aansprakelijkheidsgrond voor onvolkomen
handelen binnen een organisatie is gegeven, hetgeen wellicht de opneming in het Alge-
meen Deel van het Wetboek van Strafrecht zou kunnen rechtvaardigen. Daarmee zou
voorkomen kunnen worden dat een verdachte, die zowel deelneemt aan de in art. 140
Sr bedoelde organisatie alsmede een door die organisatie beoogd misdrijf pleegt,
dubbel bestraft zou worden. Men zou kunnen onderscheiden in twee varianten. De
eerste variant vestigt aansprakelijkheid wegens deelnemen zonder dat het misdrijf dat
de organisatie beoogde is voltooid; de niet-voltooiing van het misdrij fvormt een nega-
tieve bijkomende voorwaarde van strafbaarheid. Daaraan zou dan een wettelijke straf-
vermindering gekoppeld kunnen worden. De tweede variant heeft betrekking op
aansprakelijkheid wegens deelneming waarbij het doorde organisatiebeoogdemisdrijf
wei is voltooid. De 'deelhebber' zou in de zin van art. 47 Sr als 'dader' van het
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strafbaar feit kunnen gelden. Art. 47 Sr zou dan in deze zin moeten worden aange-
past.

104

Bovenstaande opvatting gaat er van uit dat art. 140 Sr moet worden gezien als een
algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen. Naar mijn mening is het
kenmerkend aspect van art. 140 Sr de centrale functie die de bepaling vervult bij de
strafrechtelijke aanpak van misdaadorganisaties: de voor het strafrecht relevante

gedraging is het op een zodanige wijze participeren in een organisatie als bedoeld in
art.  140 Sr, dat die organisatie in haar misdadige activiteiten wordt gesteund. Hetgeen
de dader strafrechtelijk wordt verweten is de (actieve) betrokkenheid bij een dergelijke
organisatie. Of nu de door de organisatie beoogde delicten al dan niet worden ge-
pleegd, doet daarbij  niet ter zake.  Het is uitsluitend van belang of de dader door zijn
gedraging heeft meegewerkt aan het criminele functioneren van de organisatie. DAArin
moet naar mijn mening de rechtsgrond voor aansprakelijkheid worden gezocht. Dat
dit leidt tot strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen is een logisch gevolg, doch
het vormt niet het wezenskenmerk van art. 140 Sr. De plaatsing van art. 140 Sr in
Titel V als een afzonderlijk misdrij f tegen de openbare orde dient naar mijn mening
dan ook gehandhaafd te blijven.
Wordt art. 140 Sr op de in de voorgaande paragrafen aangegeven wijze gezien als
een straibepaling, gericht op het participeren in organisaties die hoofdzakelijk het
gedurende langere tijd plegen van (meer ernstige) misdrijven beogen, dan kan dit in
de huidige opvatting omtrent het feitsbegrip in de artt. 55 e.v. Sr naar mijn mening
rechtvaardigen dateen dader die zowelhet door de organisatie beoogde misdrijfpleegt,
alsmede in de organisatie als lid participeert, voor beide misdrijven kan worden
bestraft. Het rechtsgoed dat art. 140 Sr beoogt te beschermen is immers gelegen in

de bestrijding van het voortbestaan van misdaadorganisaties.

8.10   Art. 140 Sr: een 'koppelbepaling'

8.10.1      Algemene  opmerkingen

Vanaf de jaren tachtig is van overheidswege sterk de nadruk gelegd op een doelmatige
bestrijding van veelvoorkomende en ernstige criminaliteit. Daarbij wordt er van
uitgegaan dat in de loop der jaren de rechtsbescherming van de burger te eenzijdig
is benadrukt, waardoor een onevenwichtige situatie zou zijn ontstaan. los De straf-
rechtspleging heeft daardoor als het ware een achterstand opgelopen. Het bestaande

strafrechtelijk instrumentarium zou onvoldoende zijn om de in omvang en ernst

toegenomen criminaliteitefficienttekunnenbestrijden, waarmeedegeloofwaardigheid
van het strafrecht in het geding komt. Het evenwicht dient hersteld te worden door
het strafrecht meer efficient te laten functioneren en het strafbroces nader te stroomlij-

104 Strijards, Strafbare deelneming aan een misdadige organisatie, a.w., p. 27, p. 33, p. 41 e.v., Strafbare
voorbereidingshandelingen, a.w., p. 178 e.v.

105 Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Normhandhaving en rechtsbescherming, Trema 1993, p. 272 e.v. Zijns
inziens dient een nieuw evenwicht gevonden te worden tussen normhandhaving en rechtsbescherming.
Immers: 'De burger vraagt niet meer in de eerste plaats om rechtsbescherming maar om bescherming
van zijn rechtsbelangen tegen de aanslagen door criminelen'.
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nen. Zo stelde Minister van Justitie Korthals Altes in het beleidsplan Samenleving
en criminaliteit dat de strafrechtspleging niet langer voldoende in staat is met
volwaardige strafrechtelijke interventies te reageren op ernstige normschendingen. 106

In het beleidsplan is afzonderlijke aandachtbesteed aan degeorganiseerdecriminaliteit.
De Minister pleitte hier voor een harde aanpak. Immers: ook al ontbreken exacte
cijfers over deze vorm van criminaliteit, '(...) in de kringen van politie en justitie
(bestaat) de stellige indruk dat hier voor de Nederlandse samenleving een groot gevaar
dreigt, waartegen met spoed moet worden opgetreden'.  Het zou daarbij met name gaan
om de handel in verdovende middelen, doch de activiteiten van de georganiseerde
misdaad breiden zich ook uit tot andersoortige delicten, zoals prostitutie, illegaal
gokken en BV-fraude. Voorkomen dient te worden dat Nederland een aantrekkelijke
vestigingsplaats wordt voor een dergelijke vorm van criminaliteit en dat door het niet-
adequaat optreden van politie en Justitie het gezag van de strafrechtspleging ernstig
zou uithollen, hetgeen zou betekenen een verlies aan geloofwaardigheid voor de
overheid als geheel. Bovendien moet een ontwikkeling in deze richting zoveel mogelijk
in de kiem worden gesmoord, omdat, naarmate de organisatie meer geperfectioneerd
en gevestigd is, zij moeilijker te bestrijden zal zijn. Harde aanpak is tenslotte ook van
belang omdat de daders niet zelden 'met opzettelijk vertoon hun minachting voor onze
rechtsorde demonstreren'; het dulden daarvan zou in sterke mate kunnen bijdragen
aan het 'proces van normvervaging:"7  Ook  in de tweede voortgangsrapportage over
het beleidsplan Samenleving en criminaliteit werd gewezen op de ernst van de georga-
niseerde misdaad. Gesteld werd dat 'de bestaande verontrusting maar al te juist is
gebleken, dat de georganiseerde misdaad zich in ons land begint te nestelen en voor
niets en niemand lijkt terug te deinzen'. Bezinning  op de vraag  of het wettelijk
instrumentarium voldoende toereikend is en voldoende wordt benut in de strijd tegen
de georganiseerde misdaad blijft geboden, aldus de Minister van Justitie. 108

Ook bij de installatie van de Commissie-Moons, die tot opdracht kreeg de herijking
van het Wetboek van Strafvordering, sprak de Minister zijn zorg uit over het verstoor-
de evenwicht in de strafrechtspleging. Het systeem van rechtsbescherming in het
strafprocesrecht zou een kritieke grens hebben bereikt: 'Er is sprake van een zodanige
overaccentuering van het due-process-belang dat niet meer van een 'juist' evenwicht
kan worden gesproken', aldus de Minister. Verzwaring van de criminaliteit enerzijds
en de onder de vigeur van internationale verdragen verbeterde rechtspositie van de
verdachte anderzijds hebben ertoe geleid 'dat het strafprocesrecht als instrument voor
de criminaliteitsbestrijding te kort schiet'. 109

In ' Strafrecht met beleid', het beleidsplan van het Openbaar Ministerie voor de jaren
1990-1995, is gewezen op de noodzaak de georganiseerde criminaliteit met kracht te
bestrijden. Het gevaar bestaat dat criminele organisaties binnen een  of meer sectoren
van de maatschappij een blijvende machtspositie veroveren. De vraag rijst of de

106 Samenleving en criminaliteit, par. 3.1.
107 Samenleving en criminaliteit, par. 3.4.
108 Tweede voortgangsrapportage over het beleidsplan Samenleving en criminaliteit, bijl. hand. Ii,  1987-

1988,18 995, nr. 31, p. 9-10.
109 Korthals Altes, Strafprocesrecht schiet tekort bij criminaliteitsbestrijding, gepubliceerd in: Stcrt  207,

p. 4-5. Zie ook diens 'Assense rede', waarin hij opmerkte dat de 'equality of arms' inmiddels is
berei« maar dat de strafprocessuele regels nog uitgaan van het structurele onderwicht van de
verdachte; Stcrt. 187, p. 10.
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bestaande strafvorderlijke mogelijkheden 'gezien de ernst van de problematiek wel
voldoende tegemoet komen aan de behoeften van de praktijk'. Met instemming werd
gewezen op de (voorgestelde) bevoegdheid tot het aftappen van andere vormen van
datacommunicatie dan telefoongesprekken en de verruiming van de mogelijkheid tot
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Voorts werd gepleit voor een uit-
breiding en intensivering van de intemationale samenwerking bij de aanpak van deze
vorm van criminaliteit. Inmiddels zon verscheidene wetsvoorstellen tot stand110

gekomen waarbij onder meer met een beroep op de bestrijding van de georganiseerde
misdaad het strafrechtelijk instrumentarium aanzienlijk wordt uitgebreid."'   In   een
aantal gevallen is daarbij ingrijpend afgeweken van tot dan toe bestaande en algemeen
aanvaarde uitgangspunten. Als voorbeeld kan worden genoemd de inmiddels tot wet
verheven voorstellen aangaande de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen
en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Maar ook de recente voor-
stellen inzake het afluisteren en opnemen van gesprekken moeten in dit licht worden
bezien.

De toenemende '
instrumentalisering'  van het strafrecht is met de nodige kritiek ontvan-

gen.'12 Daarbij wordt onder meer de vraag opgeworpen of het beroep op de nood-
zaak tot bestrijding van de georganiseerde criminaliteit de voorgestelde afwijking van
bestaande rechtsbeginselen wei kan rechtvaardigen en ofdaardoor aan de rechten van
de verdachte niet te veel afbreuk wordt gedaan. Zo getuigen volgens Kelk verschillen-
de recente wetswijzigingen en rechtsontwikkelingen van een hang naar verhoogde effi-
ciency van de strafrechtspleging: '(...) stapje voor stapje betekenen zij in feite een
geruisloze afbraak van klassieke strafrechtelijke idealen en waarden, dit alles ten
detrimente van de rechtsbescherming van de justitiabele'."'
Ook 't Hart reageerde kritisch. In de opvatting dat de bestrijding van de werkelijk
emstige, georganiseerde criminaliteit niet mag worden geobstrueerd door juridische
formalismen die de bestrijding teveel bemoeilijken, wordt 'rechtsbescherming (...)
gereduceerd tot niet meer dan een soort kosten/baten-analyse: het belang wordt wel
met de mond beleden, maar niet in zaken die werkelijk belangrijk worden gevonden
en  het  moet  ook  niet echt  voor de voeten kunnen lopen'."4 Naar aanteiding  van  het

justitiele beleidsplan voor de jaren negentig, Recht in beweging, werd door 't Hart
opgemerkt dat niet wordt ingegaan op beargumenteerde kritiek op de toenemende

instrumentalisering van het strafrecht. Er wordt alleen datgeen verteld wat in het
verhaal past. Daarmee wordt een werkelijkheid geschapen die als 'objectieve werke-
lijkheid' wordt gepresenteerd en die 'rationeel, transparant en stuurbaar' is. 115

110 Strafrecht met beleid, p. 34 e.v.
111 Zie hierover o.a. G.J.M. Corstens, Nieuwe wetgeving strafprocesrecht, Trema 1994, p. 152 e v.
112 Zo stelde De Roos dat de positie van de verdediging vooral door ontwikkelingen in de wetgeving juist

ongunstiger is geworden: 'Niet de rechtsbescherming van de verdachte is de laatste decennia

overgewaardeerd; het tegenovergestelde is het geval'; Herziening van het strafproces: de verdediging
uitgespeeld?, preadvies  NJV 1994, p. 188.

113 C. Kelk, Een trap na, DD 1990, p. 1.
114 A.C. 't Hart, Met het oog op 1991, DD 1990, p.  101.
115  Justitie in beweging, TvC  1990, p  302 e.v.
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Opvallend is dat het in voornoemde beleidsnota's verwoorde uitgangspunt dat door
detoename van de georganiseerde misdaad voordeNederlandse samenleving een groot
gevaar dreigt en dat een reeel gevaar bestaat van een grootschalige en in de samen-

leving gewortelde onderwereld nauwelijks met onderzoeksgegevens is onderbouwd.
Door Fijnaut is dan ook terecht gewezen op de noodzaak van nader onderzoek naar
aard, omvang en ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit, mede om het toe-
komstig beleid te kunnen bepalen en een fiasco bij de bestrijding er van te voorkomen,
en zulks niet alleen voor wat betreft de situatie in Nederland, maar voor geheel West-
Europa.' 16 Dit neemt echter  niet  weg  dat het bestaan van georganiseerde misdaad

op zichzel f genomen niet kan worden ontkend en zowel voor wat betreft omvang als
ontwikkeling een toenemend probleem vormt." 7 Zo stelde Fijnaut dat '(...) ook in
Nederland (...) een deel van de georganiseerde misdaad zich (ontwikkelt) in de richting
van criminele organisaties zoals die in de Verenigde Staten en Italie al langer zijn
ingeburgerd'. t 18
Uit het Jaarbericht  van  de  CRI  van 1993 blijkt dat inmiddels een aanzienlijk aantal

(98) criminele groeperingen met een hoog(!) organisatieniveau is geinventariseerd.'19

Daarbij is sprake van een toenemende professionalisering. Gewezen wordt op het actief
tegenwerken van politie en Justitie teneinde opsporing en vervolging te bemoeilijken.
Zo blijken criminele groeperingen de techniek van 'contra-observatie' toe te passen:

op kritieke momenten wordt nagegaan of men door de politie wordt geobserveerd.
Namen, adressen en telefoonnummers van relevante politie- en Justitiefunctionarissen
en van de kentekens van bij de opsporing gebruikte voertuigen worden systematisch
verzameld. Verzameling van gegevens geschiedt ook door omkoping en zelfs door
het illegaal aftappen van telefoonlijnen. Zelfs zouden leidinggevenden bij opspo-
ringsonderzoeken persoonlijkbedreigd worden. In het Jaarberichtwerd voortsgewezen
op het gebruik van politiegegevens voor zogenaamde desinformatiecampagnes: het
verspreiden van onjuiste berichten in een context van correcte details waardoor lei-
dinggevende politie- en justitiefunctionarissen in een kwaad daglicht worden gesteld.
Ook wordt melding gemaakt van een toenemende innesteling van criminele groeperin-

116 Zie o.a. Fijnaut, Georganiseerde misdaad. Een onderzoeksgerichte terreinverkenning, Justitiele
Verkenningen, 1985, nr. 9, p. 5 e.v.; Georganiseerde misdaad: een vergelijking tussen de Verenigde
Staten en West-Europa, in: Fijnaut(red.), Georganiseerde misdaaden strafrcchtclijk politie be le id, a.w.,
p.  109 e.v. (m.n. p. 127); Tussen misdaadbestrijding en strafrechtspleging: de internationale samenwer-

king van de politie in West-Europ# DD 1990, p. 623 e .v., De internationalisering van (georganiseerde)
misdaad in West-Europa: cen toenemend probleem?, DD 1991, p. 956 e.v.

117 Het verschijnsel op zich bestaat overigens al  lang; zie o.a. F. Egmond, Georganiseerde misdaad en
de overheid in het verleden: Nederland tijdens de  17e en  18e eeuw, in: Fijnaut (red.), Georganiseerde
misdaad en strafrechtelijk politiebeleid, a.w., p. 11

118 Fijnaut, Georganiseerde misdaad: cen vergelijking tussen de Verenigde Staten en West-Europa, in:
Fijnaut (red ), Georganiseerde misdaad en strafrechtelijk politiebeleid, a.w , p.  126  Zie voor watbetreft
het internationaal karakter van de georganiseerde misdaad: Fijnaut, De internationalisering van
(georganiseerde) misdaad in West-Europg een toenemen d p robleem?, DD 1 991, p . 95 6 e.v . :  ' Internati-
onale (georganiseerde) misdaad bestaat in West-Europa,  dat is een  feit. (...).  Of het ook een groeiend
probleem, kwantitatief gesproken, is valt momenteel niet te zeggen.  Wei valt er wat voor te zeggen
dat het een 'meegroeiend' probleem is, d w z een probleem dat mee is gegroeid en mee zal blijven
groeien met de eenmaking van West-Europa' (p. 972). Zie ook: Fijnaut, De mafia in Nederland, DD
1993,  p.  617; J.J.M.  van  Dijk, De gelegenheid maakt de mafioso  (ook in Nederland), NJB  1993,  p.
1337 e.v.

119 Jaarbericht CRI 1993, p. 5.

315



gen in de bovenwereld. Criminele winsten worden witgewassen en ondermeergernves-
teerd in legale activiteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van legale geldstromen

en rechtspersonen. Het internationaal karakter van veel misdaadorganisaties maakt

opsporing en vervolging er bovendien bepaald niet eenvoudiger op.
120

Dat het hier om een serieus probleem gaat kan gezien deze onderzoeksresultaten zeker
niet meer worden ontkend. 121 Terecht wordt dan ook van overheidswege gezocht
naar mogelijkheden om aan dit probleem het hoofd te kunnen bieden. Dat op grond
van deze bijzondere situatie van bestaande uitgangspunten wordt afgeweken is een
rechtspolitieke keuze. Zo heeft in feite reeds de wetgever van 1886 bij de opneming
van art.  140 in het Wetboek van Strafrecht het aanvaardbaar geacht dat deze bepaling
kan leiden tot een aanzienlijk ruimere strafrechtelijke aansprakelijkheid dan op grond
van de artt. 45 en 47 e.v. Sr het geval zou kunnen zijn. Het gevaar dat van een
'misdaadorganisatie' uitgaat vormde kennelijk toen al voldoende reden om tebesluiten
de deelneming aan dergelijke organisaties afzonderlijk strafbaar te stellen. Schiet de

huidigestrafrechtsplegingdaadwerkelijktekort in debestrijding vanmisdaadorganisa-
ties, dan zijn maatregelen inderdaad noodzakelijk. Dat daarbij bestaande uitgangspunten
worden verlatenkan aanvaardbaarzijn. Zozouden volgens Keyser-Ringnaldastructure-
le ontwikkelingen, waartoe de georganiseerde misdaad lijkt te behoren, het noodzake-
lijk kunnen maken van grondbeginselen af te wijken.122 Het belang van de rechtsbe-

scherming van de verdachte mag daarbij echter niet geheel of goeddeels worden

opgeofferd aan doelmatigheidsvereisten! In de Kostovski-zaak (EHRM 20 november
1989, NJ 1990, 245 m.nt. EAA) verwoordde het EHRM dit als volgt 'Although the
growth inorganisedcrime doubtless demandsthe introductionofappropriatemeasures,
the Government's submissions appear to the Court to lay insufficient weight on what
the applicant's counsel described as "the interest of everybody in a civilised society
in a controllable and fair judicial procedure". The right to a fair administration of
justice holds so prominent a place in a democratic society (...) that it cannot be
sacrificed to expediency'.123 Terecht stelde Sorgdrager dat 'we (...) ons niet zo
(moeten) laten opjagen dat we voor de enkele zaken die opgespoord kunnen worden
en waarvan de daders berecht kunnen worden ons toch mooie systeem omver werpen.
(...). Een behoorlijk proces, met de nodige waarborgen voor de verdachte, moet ook
gelden voor personen die worden verdacht van een ofandere vorm van georganiseerde
criminaliteit (...). De discussie over aantasting van de rechtsstaat door het verschijnsel
zware georganiseerde criminaliteit  moet  daar  niet aan tornen'.124   Het  gaat  om  het
zoeken naar een compromis.125 Of in de reeds gedane voorstellen gezien het beoogde

120 Jaarbericht CRI 1993, p. 5-6.
121   Door Van Dijk wordt in dit kader zelfs gesproken van een 'krasse vorm van struisvogelpolitiek' om

op grond van methodologische discussiepunten het belang van de door de CRI gedane schattingen
te relativeren; De gelegenheid maakt de mafioso (ook in Nederland), NJB 1993, p. 1341, noot 4).

122  L F. Keyser-Ringnalda, Boefen buit. De onmeming van wederrechtelijk verkregen vermogen, Arnhem
1994, p. 236.

123 Vgl. ook: EHRM 20 september 1993, NJ 1994,358 m.nt. Kn.
124 W. Sorgdrager, Strafvordering en criminaliteitsbestrijding, preadvies NJV 1994, p. 236.
125   Vgl.  De Roos, Herziening van het strafproces: de verdediging uitgcspeeld?, preadvies NJV  1994,  p

189: 'Niet alle stroomlijningen zijn onaanvaardbaar, al kunnen zij voor de verdachte ongunstig
uitpakken (...).  Evenmin is de invoering van bepaalde nieuwe dwangmiddelen a priori onacceptabel.

Belangrijk is dan weI, dat een reele rechterlijke toetsing mogelijk is, en niet een pseudotoetsing zoals
in het wetsontwerp-richtmicrofoons voorzien'.

316



resultaat, de bestrijding van de georganiseerde misdaad, de afwijking van bestaande
uitgangspunten al dan niet te ingrijpend is geweest, valt buiten het bestek van dit
onderzoek. Maar weI kan worden opgemerkt dat, indien men van oordeel is dat de
in te voeren regeling noodzakelijk is voor de bestrijding van de georganiseerde
misdaad, die regeling daar ook op gericht dient te zijn en niet aangewend mag worden
voor andere doeleinden. Zo is er in het voorgaande al op gewezen dat art. 10a
Opiumwet zo ruim is geformuleerd, dat de bepaling zeker niet is beperkt tot de mensen
achter de schermen van de georganiseerde drugshandel, maar zich ook uitstrekt tot
de 'kleine jongens' en dientengevolge ook kan worden toegepast op die groepen van
personen waar de Ministerjuist niet primair op doelde. Bovendien blijkt de bepaling
regelmatig te worden gebruikt als aanknopingspunt voor de toepassing van dwang-
middelen in de 'pro-actieve fase', waarna niet reeds in de voorbereidingsfase wordt
ingegrepen, doch het te plegen delict wordt afgewacht.126 Of gezien het zeer ruime
bereik van de strafbepaling -met name de in het eerste lid sub 3 genoemde gedraging-
een dergelijke vergaandebevoegdheidtottoepassing van dwangmiddelen aanvaardbaar
is, is de vraag. In ieder geval blijkt dat de bepaling kan worden gebruikt voor geheel
andere doeleinden dan oorspronkelijk is bedoeld en daarmee zijn doel ruim voorbij
schiet.
Voorkomen dientte worden dat met een beroep op de bestrijding van misdaadorganisa-
ties bevoegdheden op zodanige wijze worden verruimd, dat daarmee ook talloze
andere, feitelijk niet bedoelde situaties worden bestreken. Art. 140 Sr in de in de
voorgaande paragrafen omschreven betekenis zou daarbij een centrale functie kunnen
vervullen. Door koppeling van art. 140 Sr aan de regeling waarin met een beroep op
de noodzaak tot bestrijding van de georganiseerde misdaad,27 bevoegdheden worden
uitgebreid, kan worden voorkomen dat die regeling ruimer wordt toegepast dan oor-
spronkelijk is bedoeld en daardoor afglijdt naar situaties waarbij van georganiseerde
misdaad, de oorspronkelijke grond voordebevoegdheidsuitbreiding, geen sprake meer
is. In het navolgende zal dit nader worden geadstrueerd aan de hand van de zogenaam-
de 'Pluk ze'-wetgeving en de voorgestelde regeling inzake het afluisteren en opnemen
van gesprekken.128 Daarbij dient overigens te worden opgemerkt dat de gewenste
koppeling van de bevoegdheid aan art. 140 Sr uitsluitend betrekking heeft op het
argument van bestrijding van de georganiseerde misdaad. Andere argumenten die
hebben geleid tot bevoegdheidsuitbreiding staan hier uiteraard buiten.

8.10.2    Art. 36e, derde lid Sr

Niet alleen bij de totstandkoming van art. 108 Opiumwet en de algemene straf-
baarstelling van voorbereidingshandelingen is de dringende noodzaak tot bestrijding

126 MvA, bijl. hand. II, 1991-1992, 22 268, nr. 5, p. 12-13.
127 Omdat voor 'georganiseerde misdaad' geen eenduidige omschrijving bestaat, zal aansluiting worden

gezocht bij de in de toelichting zelf opgenomen legitimatie.
128  Hoewel in afwachting van de resultaten van de parlementaire enqutte de verdere behandeling van dit

wetsvoorstel 'in de wachtstand' is gezet (Verslag van een algemeen overleg, 22 838, nr. 12, p. 10),
kan daarmee wei worden aangetoond dat art.  140 Sr bij voorstellen tot bevoegdheidsuitbreiding weike
zijn ingegeven met het oog op de bestrijding van de georganiseerde misdaad, een belangrijke rol kan
spelen.
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van misdaadorganisaties als argument aangevoerd om de bestaande strafrechtelijke
regelingen aanzienlijk uit te breiden. Ook bij de totstandkoming van art. 36e, derde
lid Sr vormde dit een van de argumenten. In de zgn. 'Pluk-ze wet' staat de buitgerichte
aanpak centraal.!29 Art. 36( Sr bepaalt onder meer dat degene die is veroordeeld

wegens een strafbaar feit kan worden verplicht tot betaling van een geldbedrag ter
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze verplichting kan aan de
veroordeelde worden opgelegd indien hij voordeel heeft verkregen door middel van
of uit de baten van het feit waarvoor hij is veroordeeld, van soortgelijke feiten 130

of van feiten waarvoor een geldboete van de vij fde categorie kan worden opgelegd
en waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat deze feiten door de veroordeelde

zijn begaan. Bij laatstgenoemde feiten is een soortgelijkheid, een samenhang met het
delict waarvoor de verdachte is veroordeeld niet vereist. Op grond van het derde lid
kan genoemde verplichting zelfs worden opgelegd aan degene die is veroordeeld voor

een misdrijf dat met een geldboete van de vijfde categorie wordt bedreigd en tegen
wie een strafrechtelijk financieel onderzoek is ingesteld, indien uit het onderzoek
aannemelijk is geworden dat ook andere strafbare feiten er op enigerlei wijze toe
hebben geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. De
maatregel kan derhalve niet alleen worden opgelegd bij voordeel, verkregen uit het
misdrijf waarvoor is veroordeeld of uit eventuele soortgelijke misdrijven, maar ook
bij 'enigerlei andere wederrechtelijke verrijking, hoe en wanneer ook verkregen'. Een
relatie tussen al het voor ontneming in aanmerking te brengen wederrechtelijk ver-
kregen voordeel en het feit waarvoor de betrokkene is veroordeeld, hoeft niet te
worden aangetoond. Het is al voldoende indien aannemelijk wordt dat de veroordeelde
ook op enigerlei andere wijze 'strafrechtelijk wederrechtelijk voordeel' heeft verkre-
gen, dat er een relatie bestaat tussen het wederrechtelijk vermogen en de 'strafrech-
telijke loopbaan' van de betrokkene.'11 Betrokkenheid van de veroordeelde bij andere
strafbare feiten waaruit voordeel is verkregen dan die waarvoor hij is veroordeeld,

in die zin dat hij die feiten moet hebben gepleegd of daaraan moet hebben deelgeno-
men, is niet noodzakelijk.112
Dat slechts 'aannemelijk' hoeft te worden dat de veroordeelde ook uit andere strafbare
feiten wederrechtelijk voordeel heeft genoten impliceert dat, indien het Openbaar
Ministerie weet aan te tonen dat de veroordeelde over aanzienlijke vermogensbestand-
delen beschikt die in redelijkheid niet geacht kunnen worden legaal verkregen te zijn,
de veroordeeldeaannemelijk zal moeten maken dat deze verrijking legitiem is geweest.

129   Wet  van  10  december  1992,  S.  1993,   11. Zie hierover uitgebreid: Keyser-Ringnalda,  Boef en  buit,
a.w

130  Volgens de Memoric van Toelichting moet onder 'soortgelijke feiten' worden verstaan feiten, die tot
dezelfde delictscategoric bchoren als de feiten waarop de rechterlijke uitspraak betrekking heeft, feiten
die hetzel fde concreette beschermen rechtsbelangaantasten. Heeftde uitspraakbijvoorbecldbetrekking
op een bedrogsdelict, dan zijn ook andere bedrogsdelicten, ook indien zij in bijzondere wetten zijn
opgenomen, soortgelijke feiten Heeft de uitspraak betrekking op een delict uit de Opiumwet, dan zijn
bijvoorbeeld overtredingen van de Wet op de Kansspelen of van de Wet Wapcns en Munitie niet als
soortgelijke feiten te beschouwen; bij!. hand. ll, 1989-1990,21 504, nr. 3, p. 11-12.

131  MvT, bijl. hand. Il, 1989-1990,21 504, nr. 3, p. 12-13; hand. II,  16 juni  1992, p 89-5423.

132 MvA, bijl. hand. I, 1992-1993,21 504, nr. 534 p. 5.
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De simpele mededeling dat het vermogen wei degelijk op een legale wijze is verkre-
gen, zonder dat dit op enigerlei wijze wordt gestaafd, is daarvoor ontoereikend. 133

Deze vtrstrekkende regeling vindt haar begrenzing in een tweetal in de wet gefurmu-
leerde voorwaarden: de verdachte moet zijn veroordeeld ter zake van een misdrijf
waarvoor een geldboete van de vij fde categorie kan worden opgelegd, en er dient tegen
hem een sfo te zijn ingesteld.

Volgens Keyser-Ringnalda vertoont deze regeling op verscheidene onderdelen
'
spanning,   zo niet strijdigheid,   met de beginselen   van het Nederlandse strafrechts-

systeem'.114 Met name de maatregel van voordeelsontneming op grond van het derde
lid van art. 36e Sr kan zeer ver gaan. Er hoeft geen sprake te zijn van een verband
tussen voordeel en een bepaald strafbaar feit. Aannemelijk hoeft slechts te worden
dat het voordeel is verkregen uit strafbare feiten. Dit heeft weI geleid tot de vraag
of hier het beginsel van de praesumptio innocentiae niet in gevaar komt en daarmee
een ongeoorloofde omkering of verdeling van de bewijslast wordt bewerkstelligd 135

Zo stelde Woretshofer dat van de betrokkene verwacht wordt dat hij een actieve
houding kiest teneinde het gestelde wederrechtelijk verkregen voordeel tegen te
spreken. Gezien de lage eisen die worden gesteld aan de vaststelling dat wederrechte-

lijk voordeel is verkregen lijkt hem dit in strijd met de praesumptio innocentiae.
Bovendien kan het naar zijn mening lastig zijn om de aannemelijkheid dat voordeel
wederrechtelijk is verkregen overtuigend te ontkrachten.'36 Ook 't Hart verzette zich
tegen genoemde regeling:  'Nog geheel afgezien van de vraag of de door de Minister
voorgestane 'verdeling' van de bewijslast al dan niet in strijd komt met verdragsrechte-
lijke formuleringen van strafrechtelijke grondbeginselen (de vraag of'het kan'), staat

zij in ieder geval wel op gespannen voet met die beginselen zelf (de vraag of 'het
mag'). Want bij de concretisering van deze sanctie zou de 'praesumptio innocentiae' -
hier op te vatten als het uitgangspunt dat iemands vermogen voor niet-crimineel wordt
gehouden tenzij het tegendeel wordt bewezen- als strafrechtelijk grondbeginsel worden
opzij gezet, gewoon omdat zulks de overheid beter uitkomt', aldus 't Hart.'37

In de Memorie van Toelichting werd het vtrstrekkend karakter van art. 36e, derde
lid Sr mede gerechtvaardigd met een beroep op de bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit. De regeling strekt er toe voldoende ruimte te bieden 'om afdoende te
kunnen reageren op de meest ernstige en omvangrijke vormen van georganiseerde,
ondernemingsgewijs opgezette, criminaliteit'.ns Een dergelijke vorm van criminaliteit

133 MvT, bijl. hand. II, 1989-1990,21 504, nr. 3, p. 15, p. 63; zie ook MvA, bijl. hand. lI, 1990-1991,
21 504, nr. 5, p. 17-18; hand. Il, 4 juni 1992, p. 86-5202.

134   De 'Pluk ze-wetgeving'  in het licht  van de rechtsbeginsclen,   DD   1991,  p.   1097; De buitgerichte
benadering  van  de Pluk ze-wetgeving,  NJB  1993,  p.  335  e.v.

135  Zie  o.a. L.T. Wemes, Over het ontnemen van voorded en het omkeren of (redelijk?) verdelen van
de bewijslast, NJB 1988, p. 417 e.v.

136  J. Woretshofer, 'Pluk ze' - Nieuwe mogelijkheden tot ontneming van crimineel vermogcn, in: P.C.
van Duyne, J.M. Reijntjes en C.D. Schaap (red.), Misdaadgeld, Arnhem 1993, p. 62.

137  A.C.  't  Hart,  Instrumentalisme en strafrechtelijk beleid,  in: M.A.P. Bovens, W. Derksen en  W.J.
Witteveen, Rechtsstaat en sturing, Zwolle  1987,  p.  73.  Zie voor kritische kanttekeningen  met name
ook: Wemes, Overhetontnemen van voordeel en hetomkerenof (redelijk?) verdelen van de bewijslast,
NJB 1988, p. 417 e.v.; H. de Doelder, Wederrechtelijk staatsvoordeel?, DD 1989, p. 633 e.v.

138 MvT, bijl. hand. II, 1989-1990, 21 504, nr. 3, p. 12. Zie ook de Nota naar aanleiding van het
Eindverslag, bijl. hand. 11, 1991-1992,21 504, nr. 8, p 4.

319



beperkt zich niet tot een afgebakend terrein van 'soortgelijke feiten'. Bovendien zal
het door het optreden in georganiseerd verband in veel gevallen problematisch zijn
zicht te krijgen op datgene wat men precies heeft gedaan. Een veroordeling van de
betrokkenen vooralle doorhen gepleegdedelicten zal dan ook aanzienlijkemoeilijkhe-
den kunnen opleveren. Datgene wat de 'personen achter de schermen' ondernemen
zal zich veelal onttrekken aan dedirecte waarneming van opsporingsambtenaren terwijl
juist zij degenen zijn die zich enorm kunnen verrijken,"9 Een regeling waarbij alleen
de mogelijkheid bestaat voordeel te ontnemen, verkregen door middel van het delict
waarvoor men is veroordeeld (zie art. 36e lid 1  oud Sr'40) of verkregen uit 'soortge-
lijke feiten', zou in dergelijke gevallen onvoldoende mogelijkheden bieden, aldus de
toelichting. Het derde lid van art. 36e Sr beoogt voor deze problematiek een oplossing
te bieden. In de gebeurtenis die tot vervolging, instelling van een sfo en veroordeling
aanleiding heeft gegeven, 'ligt slechts de aanleiding om de gehele financiele handel
en wandel van de veroordeelde uit het verleden tegen het licht te kunnen houden'. 141

De in de bepaling geformuleerde voorwaarde dat de verdachte dient te zijn veroordeeld
ter zake van een misdrij f waarvoor een geldboete van de vij fde categorie kan worden
opgelegd, heeft tot strekking de regeling te beperken tot de zware vermogensdelicten.
Voorbeelden van dergelijke misdrijven zijn valsheid in geschrift, gekwalificeerde
diefstal, afpersing, afdreiging, verduistering, bedrogsmisdrijven (bijvoorbeeld oplich-
ting), eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk en heling. Maar de bepaling kan ook
betrekking hebben op geheel andere delicten, zoals een aantal misdrijven tegen het
leven, zware mishandeling, het behulpzaam zijn bij het verschaffen van illegale
toegang of verblijf in Nederland (enz.) en het in dienst nemen van een illegale
vreemdeling, mensenhandel, meineed in een strafzaak ten nadele van de verdachte,
alsmede een aantal misdrijven uit de Opiumwet (art. 10, tweede, derde en vierde lid,
art.   10a  en  art. 11, derde lid Opiumwet) en uit de Wet Wapens en Munitie (art. 55,
derde lid WWM).
De ruime formulering van het derde lid van art. 36e Sr beperkt de regeling noch tot
de zware vermogensdelicten, noch tot de 'georganiseerde, ondernemingsgewijs opge-
zette, criminaliteit'. Genoemde delicten kunnen immers ook eenmalig door geheel
zelfstandig handelende personen worden begaan. De bepaling blijkt zo algemeen te
zijn geformuleerd, dat de in de Memorie van Toelichting genoemde doelstelling, het
afdoende kunnen reageren op de meest ernstige en omvangrijke vormen van georgani-
seerde criminaliteit, voorbij wordt geschoten. Zo kan ook een eenvoudige oplichter
aan de maatregel van art. 36e Sr worden onderworpen. Daarbij hoeft van 'georga-
niseerde criminaliteit' geen sprake te zijn. Door Keyser-Ringnalda is dan ook terecht
opgemerkt dat, 'tegengesteld aan de bedoeling van de MvT, de toepassing van art.
36e lid 3 Sr niet beperkt hoeft te blijven tot de zware georganiseerde criminaliteit of
zelfs maar tot zware vermogensmisdrijven'. 142

139 Zie ook hand. 11,4 juni  1982, p 88-5196 - 88-5197.
140  Art.  36e  lid   1 Sr luidde  v66r de wetswijziging  van  1993 als volgt:  'Bij een rechterlijke uitspraak

waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld, kan hem de verplichting worden opgelegd
tot betaling aan de staat van een geldbedrag ter onmeming van het geschatte voordeel dat hij door
middel van of uit dat strafbare feit heeft verkregen'. Een aantoonbare relatie tussen voordeel en
gepleegd delict is hier derhalve noodzakelijk.

141 MvT, bijl. hand. II, 1989-1990,21 504, nr. 3, p. 15.
142  Boef en buit, a.w., p. 37.
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Dit heeft tot gevolg dat de verstrekkende bevoegdheid van art. 36e lid 3 Sr, waarvan
de legitimatie onder meer is gezocht in een zeer uitzonderlijke toestand, de aanpak

van de georganiseerde misdaad, voor geheel andere doeleinden kan worden gebruikt.
Volgens Keyser-Ringnalda ligt hier een taak voor Officier van Justitie en rechter. Zij
zouden er voor kunnen zorg dragen dat 'dit meest ingrijpende onderdeel van de
Plukze-wet slechts wordt toegepast in de meest sprekende gevallen'. 143

Naar mijn mening ligt hier juist een taak voor de wetgever zelf.144 Voor zover de

legitimatie wordt gezocht in de bestrijding van georganiseerde misdaad, dient de
wetgever zoveel mogelijk te voorkomen dat bepalingen met een verstrekkende be-
voegdheid gebruikt kunnen worden voor geheel andere doeleinden. Juist bij de
wetgever ligt de primaire verantwoordelijkheid bepalingen zodanig te formuleren dat
deze aan hun oorspronkelijke doelstelling beantwoorden en niet sluipenderwijs de
mogelijkheid openen voor toepassing voor geheel andere doeleinden. Art. 140 Sr in
de in het voorgaande bepleite vorm zou daarbij een rol kunnen spelen.
Bezien vanuit de opvatting dat de bepaling (mede) is bedoeld ter bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit, zou het derde lid van art. 36e Sr in ieder geval gericht
dienen te zijn op die gevallen waarin van een veroordeling ter zake van art. 140 Sr
sprake is. 145 OP grond van een dergelijke veroordeling komt namelijk vast te staan

dat de verdachte lid is van een misdaadorganisatie en als zodanig heeft geparticipeerd
in de verwezenlijking van de criminele doelstelling van die organisatie. De maatregel
is dan gericht op de in de Memorie van Toelichting bedoelde georganiseerde, onderne-

mingsgewijs opgezette, criminaliteit. Toepassing voor geheel andere doeleinden kan
daarmee zoveel mogelijk worden uitgesloten. Door uitsluiting van slechts ondersteu-
nende activiteiten zou toepassing van de maatregel bovendien beperkt kunnen blijven
tot diegenen die meer direct bij het functioneren van de organisatie betrokken zijn
geweest. Bovendien zou door de beperking van art.  140 Sr tot misdrijven waarop een
strafmaximum  van ten minste vier jaar gevangenisstraf is gesteld de maatregel gericht
zijn op de meer ernstige, zwaardere gevallen. Overigens zal de bepaling daardoor niet
beperkt blijven tot de zwaardere vermogensdelicten -hetgeen in de huidige regeling
trouwens evenmin het geval is. Dit lijkt mij ook niet ten onrechte. Indien een lid van
een misdaadorganisatie voor bijvoorbeeld het verzorgen van een 'afrekening' fors
wordt beloond, zou ook dit voordeel, verkregen omdat hij een aandeel heeft gehad
in het functioneren van de organisatie, ontnomen kunnen worden.
Voorts zal koppeling van art. 36e lid 3 Sr aan art. 140 Sr de maatregel van voordeels-

ontneming, in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever, niet beperken tot

143  Boef en buit, a.w., p.  84.
144 Naar aanleiding van het rapport van de Werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties, de

voorloper van wetsvoorstel 21  504,  is door Groenhuijsen en Van Kalmthout de vrees geuit dat de rege-
ling wei eens zou kunnen worden gebruikt tegen lieden waarvoor die regeling eigenlijk niet is bedoeld.
Gewezen werd op het door art. 10a Opiumwet geschapen precedent, welke bepaling in de praktijk
ook niet intensief blijkt te worden toegepast op de oorspronkelijke doelgroep: de financiers en
leidinggevers; Groenhuijsen en Van Kalmthout (red.), Voordeelsontneming in het strafrecht, a.w., p
202 e.v.

145  Dit wil overigens niet zeggen dat de voordeelsontneming hiertoe ook beperkt dient te worden. Het

gaat hier uitsluitend om de gegeven legitimatie dat de regeling is bcdoeld ter bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit.
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het plegen van 'soortgelijke feiten'. De bepaling kan ook in dit geval betrekking
hebben op (door de organisatie beoogde) misdrijven die niet soortgelijk van aard zijn.
Het gaat om voordeel, verkregen uit allerlei soorten gedragingen waarmee men een
aandeel heeft geleverd in het functioneren van de organisatie, bijvoorbeeld het in
opdracht van de organisatie afleveren van drugs, het aanschaffen van wapens, het
verzorgen van een 'afrekening', enz. Bovendien kan worden tegemoet gekomen aan
de door de Minister geuite vrees dat het door het optreden in georganiseerd verband
in veel gevallen problematisch kan zijn een veroordeling te krijgen van de betrokkenen
voor alle door hen gepleegde delicten en voorts datgene wat de 'personen achter de
schermen' ondernemen, waarbij het gaat om diegenen die zich juist het meest

verrijken, zich vaak zal onttrekken aan de directe waarneming van opsporingsamb-
tenaren. Art. 140 Sr vereist immers niet dat de deelnemer aan een misdaadorganisatie
op de in art. 47 Sr genoemde wijze heeft deelgenomen aan een concreet, door die
organisatie beoogd delict. Voldoende is dat hij heeft meegewerkt aan de verwezenlij-
king van het misdadig oogmerk van de organisatie. Deze ruime omschrijving laat de
mogelijkheid open gedragingen vande leidinggevende figuren opde achtergrondonder
het bereik van art. 140 Sr te brengen. Koppeling van art. 36e lid 3 Sr aan art. 140
Sr laat dan ook de mogelijkheid onverlet om ook in die gevallen waarbij een directe
relatie tussen deelnemer en concreet gepleegd misdrijf niet kan worden aangetoond,
wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen.
Dit sluit overigens niet uit dat aannemelijk moet worden dat het voordeel is verkregen
uit de deelname aan een misdaadorganisatie. Maar ook in de huidige regeling dient
er een criminele grondslag voor het verkregen vermogen te bestaan. De wet spreekt
immers van de aannemelijkheid, dat 'ook andere strafbare feiten' er op enigerlei wijze
toe hebben geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Door
Reijntjes is er op gewezen dat'het aantreffen van onverklaarbare vermogensbestandde-
len (...) niet voldoende (is), er moeten tevens feiten en omstandigheden zijn waaruit
de rechter kan afteiden  dat die waarden een criminele bron hebben'. Daarbij  kan  de
rechter weI in sterke mate steunen op ervaringsregels en waarschijnlijkheidsredenerin-
gen, 'maar zijn gevolgtrekking moet weI logisch uit het voorhanden materiaal volgen',
aldus Reijntjes.146 Bij koppeling aan art. 140 Sr zal aannemelijk moeten zijn dat
vermogensbestanddelen zijn verkregen dooreerdere deelname aan demisdaadorganisa-
tie. Daarbij behoeft niet nader gespecificeerd te worden uit welke concrete deelne-
mingsgedraging de veroordeelde voor welk bedrag voordeel heeft genoten. Ook in
de huidige regeling is immers een nadere specificatie van de strafbare feiten waaruit
voordeel zou zijn verkregen, niet noodzakelijk.
Geconcludeerd kan worden dat art. 140 Sr in gewijzigde vorm als 'koppeling' zou
kunnen dienen tussen de in het derde lid van art. 36e Sr omschreven voordeelsontne-
ming en de gegeven legitimatie. Door koppeling kan voldoende ruimte worden
geboden om afdoende te kunnen reageren op de meest emstigeen omvangrijke vormen
van georganiseerde, ondernemingsgewijs opgezette, criminaliteit. Voorkomen dient
te worden dat het strafrecht als het ware 'vervuild' raakt doordat de mogelijkheid
bestaat dat een regeling wordt toegepast op geheel andere gevallen dan waarvoor zij
oorspronkelijk is gegeven.

146 Met de dader ook de buit!, in: Van Duyne, Misdaadgeld, a.w., p. 77.
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8.10.3       ('Pro-actief')   ajluisteren  en  opnemen  van  gesprekken

In het op  11 maart 1993 ingediend wetsvoorstel 23 047 (wijziging van het Wetboek

van Strafvordering in verband met de regeling van het opnemen van gesprekken met
een technisch hulpmiddel) wordt voorgesteld aan Titel IV van het eerste Boek een

tweetal nieuwe afdelingen toe te voegen, waarin de bevoegdheid wordt gecreeerd om
147

zowel ter opsporing van een gepleegd strafbaar feit als in de 'pro-actieve' fase
gesprekken op te nemen met een technisch hulpmiddel (plaatsing van afluisterappara-

tuur, richtmicrofoons).
148

In de Memorie van Toelichting werd deze bevoegdheidsverruiming met name
verdedigd met een beroep op de toename van de zware, georganiseerde criminaliteit.
De huidige telefoontap levert heden ten dage, gezien de voortschrijdende technologi-
sche ontwikkelingen, onvoldoende mogelijkheden op om gesprekken af te luisteren.

Afluisteren van gesprekken in de repressieve fase is overigens niet beperkt tot de geor-

ganiseerde misdaad, doch strekt zich tevens uit tot andere zware vormen van criminali-
teit. In het voorgestelde art. 125a wordt bepaald dat het bevel tot opnemen van
gesprekken met een technisch hulpmiddel kan worden gegeven indien blijkt van
verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67, eerste lid Sv, dat gezien zijn
aard, het georganiseerd verband waarin het is begaan, of de samenhang met andere

door de verdachte begane misdrijven, een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert
en indien het bevel redelijkerwijs nodig is voor de aanhouding van de verdachte.

Aanvankelijk werd voorgesteld onder gelijksoortige voorwaarden toepassing van deze
bevoegdheid ook in de pro-actieve fase mogelijk te maken. Er zou sprake moeten zijn
van opsporing van een in art. 67, eerste lid Sv genoemd misdrijf, ten aanzien waarvan

op grond van feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat dat het zal
worden gepleegd en dat, gezien zijn aard, het georganiseerd verband waarin het zal
worden begaan, of de samenhang met andere begane of nog te begane misdrijven,
een ernstige inbreuk op de rechtsorde zal opleveren (art. 126g Sv). In de Memorie

van Toelichting werd dienaangaande overwogen dat het bij de georganiseerde
criminaliteit nauwelijks zin heeft te onderscheiden tussen opsporing van gepleegde

delicten en het in de gaten houden van de beraming van nieuwe feiten.149 De ge-

noemde criteria hadden echter zeker niet uitsluitend betrekking op de georganiseerde
criminaliteit, doch waren van veel algemenere strekking. Zo zou ook pro-actief
afgeluisterd kunnen worden bij het beramen van incidenteel te plegen delicten. In het

Voorlopig Verslag werd door leden van de fractie van D66 de vraag gesteld of, nu
het hier een fundamentele wijziging in het stelsel van het Wetboek van Strafvordering

147 De term 'pro-actief is niet geheel juist gekozen. In het betreffende voorstel gaat het om een aantal

dwangmiddelen in het kader van het onderzoek naar het in georganiseerd verband beramen ofplegen
van ernstige misdrijven. Hierbij gaat het in feite niet om het onderscheid tussen misdrijven die weI
ofjuist nog nietzijn gepleegd. Zie: Notanaar aanleiding van het Eindverslag, bijl. hand. II, 1993-1994,

23 047, nr. 12, p. 5.
148 Zie hierover o.a. Th.W. van Veen, Afluisteren met richtmicrofoons, RM Themis 1993, p. 313 e.v.

Volgens Van Veen zou de pro-actieve opsporing moeten geschieden door de BVD. Justitic dient zich
te richten  op het opsporen van gepleegde strafbare feiten; Proactieve opsporing, RM Themis  1995,

p.  1-2.  Zie  ook:  C.  Kelk  en  Th.  A.  de Roos, Strafrecht in overvloed, NJB kronieken  1994,  p.  34;
G.J.M. Corstens, Vroegsporing,   DD   1995,   p.    I   e.v.;   J.   Naeyd,   Het politieel vooronderzoek   in

strafzaken, Arnhem  1995.
149 MvT, bill. hand. II, 1992-1993, 23 047, nr. 3, p. 2-3.
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betreft, de wettelijke regeling inzake het afluisteren en opnemen van gesprekken in
de pro-actieve fase niet aan zwaardere eisen zou moeten voldoen dan bij afluisteren
in geval van opsporing van gepleegde strafbare feiten het geval is.

150 De Minister
erkende dat het hier inderdaad om een fundamentele wijziging gaat. Er wordt immers
gebroken met de opvatting dat strafvorderlijke bevoegdheden alleen kunnen worden
gebruikt tegen een verdachte. Bevoegdheden in de pro-actieve fase zijn echter
noodzakelijk, omdat bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit nauwelijks
onderscheiden kan worden tussen pro-actief en repressief optreden.  Het gaat juist om
het blootleggen van criminele netwerken: 'De ernst van de beraamde misdrijven, de
professionaliteit, alsmede de omvang van deze vorm van criminaliteit nopen ertoe deze
criminele milieus doorlopend te volgen'.m Met art. 8 EVRM komt een dergelijke
bevoegdheid volgens de Minister niet in strijd. Naar zijn mening vormt de opkomst
van de zware georganiseerde criminaliteit een dusdanig groot probleem, dat gesproken
kan worden van een dringende noodzaak tot bestrijding door pro-actieve opsporing.
WeI erkende de Minister dat de voorgestelde tekst van art. 126g niet beantwoordde
aan de eigenlijke bedoeling van de bepaling: 'Pro-actieve bevoegdheden zijn vooral
nodig om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. BU die vorm van criminaliteit
kan immers tussen pro-actief en repressiefnauwelijks onderscheiden worden: het gaat
daarbij om het vol-continue bedrijven van criminele activiteiten'. Het gaat dan ook
feitelijk niet om het opsporen van het beramen van misdrijven, maar om 'het volgen
van verdachte personen en het blootleggen van netwerken. (...). De realiteit is immers
dat althans een deel van deze personen zich meer richt op het in stand houden van
een crimineel netwerk dan op het concreet plegen en voorbereiden van ernstige
strafbare feiten, hetgeen overigens wel het beoogde resultaat van hun werk is. Het
kunnen aanpakken van dergelijke netwerken vereist wellicht dat bij het regelen van
de bevoegdheden de kunstmatig geworden band met concrete gepleegde ofvoorbereide
delicten, wordt losgelaten':52 De nadruk dient niet meer te liggen op het opsporen
van de dader van een gepleegd strafbaar feit, maar op het onderzoeken van dadergroe-
pen, het analyseren van organisaties en netwerken binnen de georganiseerde criminali-
teit.15; Deze andere benadering heeft vervolgens geleid tot wijziging van het voorge-
stelde art. 126g, eerste lid, in die zin dat het bevel tot afluisteren van gesprekken in
de pro-actieve fase slechts kan worden gegeven ten aanzien van personen waarvan
op grond van feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat dat zij
betrokken zijn bij het in georganiseerd verband beramen ofplegen van misdrijven als
bedoeld in art. 67, eerste lid Sv, welke misdrijven gezien hun aard of samenhang met
andere misdrijven een emstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. Bovendien moet
het bevel dringend worden gevorderd voor het onderzoek naar het in georganiseerd
verband beramen of plegen van dergelijke misdrijven. Op grond van gegevens van
de criminele inlichtingendienstenlw dient voor de Rechter-Commissaris aannemelijk

150 Voorlopig verslag, bijl. hand. 11, 1992-1993, 23 047, nr. 5, p. 5.
151  MvA, bijl. hand. 11, 1992-1993, 23 047, nr. 6, p. 4-5.
152 MvA, bijl. hand. ll, 1992-1993, 23 047, nr. 6, p. 7.
153 Tweede Nom van wijziging, bijl. hand. 11, 1993-1994, 23 047, nr. 8, p. 2.
154  in de Notanaaraanleiding van het Eindverslag werd door de Minister opgemerkt dat het in de praktijk

vrijwel altijd zal gaan om CID-subjecten: 'Alleen bij dergelijke personen zullen er namelijk feiten
of omstandigheden bekend  zijn op grond waarvan voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat
zij zijn betrokken bij het in georganiseerd verband beramen ofplegen van misdrijven van een bepaaide
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gemaakt te worden 'dat het gaat om personen die binnen de georganiseerde criminali-
teit betrokken zijn bij misdrijven  die een ernstige inbreuk maken  op de rechtsorde'.

Vervolgens werd door de Minister opgemerkt dat het bij georganiseerde criminaliteit

gaat om organisaties die voldoen aan een of meer van de volgende kenmerken: het

bezit van een zekere structuur en hierarchie, het voornamelijk financieel gewin tot
doel hebben, het combineren van legale en illegale activiteiten en het gebruik maken

van intimidatie en geweld.
155

De nieuw voorgestelde bevoegdheid houdt volgens de Minister enerzijds een beper-
king, anderzijds een verruiming in ten opzichte van de oorspronkelijk voorgestelde

bepaling. De nieuwe bepaling heeft uitsluitend betrekking op personen binnen de

georganiseerde criminaliteit, doch kan worden toegepast ten aanzien van alle personen
die daarbinnen een rol van betekenis vervullen, ongeacht de (voorbereiding van)
concrete misdrijven. De aanvankelijk vereiste band tussen opsporingsbevoegdheid en
(voorbereiding van een) concreet misdrijf komt daarmee te vervallen.
Naar aanleiding van een ingediend amendement werd het bestanddeel 'betrokken zijn

bij' nadien gewijzigd in 'deelnemen aan' het in georganiseerd verband beramen of
plegen van misdrijven. Het 'betrokken  zijn  bij'  zou een  veel  te ruim  en vaag begrip

zijn. Met de term 'deelnemen aan' zou duidelijk worden dat men zelf deel moet uitma-
ken van het criminele netwerk.156

Het betreden van woningen om bijvoorbeeld afluisterapparuur te plaatsen is aan
striktere voorwaarden gebonden. Er dient daarbij sprake te zijn van een misdrijf

waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is

gesteld 'en dat is gepleegd in georganiseerd verband' (art. 125a lid 4 en art. 126g lid
4 Sv). In de Memorie van Toelichting werd uitdrukkelijk gesteld dat gebruik van dit
middel beperkt moet blijven tot gevallen van georganiseerde criminaliteit. 157

Een in dit kader nog belangrijk aspect van het wetsvoorstel is dat bij het afluisteren
van gesprekken ter opsporing van een strafbaar feit niet de voorwaarde wordt gesteld

dat de verdachte aan de gesprekken dient deel te nemen. Dit werd toegelicht met de

stelling dat het bevel tot alluisteren er (onder meer) toe strekt de waarheid aan de dag

te brengen en de verdachte op het spoor te komen. Immers: wie verdachte is zal in

de aanvang vaak nog niet bekend zijn. Bovendien, aldus de Minister, kunnen ook
andere gesprekken dan die waaraan de verdachte deelneemt, van belang zijn voor de
opsporing van het strafbaar feit.ts: Wel zal het bevel tot afluisteren moeten vermel-
den een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de plaats waar het gesprek wordt
gevoerd, dan wel ten minste den van de personen die aan het gesprek deelnemen (art.

125b, lid 2-5 Sv). Bij het atluisteren van gesprekken in de pro-actieve fase wordt

overigens wel de voorwaarde gesteld dat de bewuste persoon aan de gesprekken
deelneemt.

Allereerst is het opmerkelijk dat in het voorstel op verscheidene plaatsen wordt
gesproken van 'georganiseerd verband'.  Zo  kan ten aanzien  van het opnemen  van

ernst'; bijl. hand. II, 1993-1994, 23 047, nr. 12, p. 2.
155 MvA, bijl. hand. 11, 1992-1993,23 047, nr. 6, p. 7.
156 UCV 11, 7 maart 1994, p. 33-4.
157 MvT, bijl. hand. II, 1992-1993, 23 047, nr. 3, p. 7.
158 MvA, bijl. hand. 11, 1992-1993, 23 047, nr. 6, p. 14.
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gesprekken in de repressieve fase de voorwaarde dat het misdrijf een ernstige inbreuk
oplevert op de rechtsorde, worden afgeleid uit het 'georganiseerd verband' waarin het
is begaan. De machtiging tot het binnentreden van een woning kan slechts worden
gegeven indien sprake is van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van acht jaar
of meer is gesteld en dat is gepleegd 'in georganiseerd verband'. In de Nom naar
aanleiding van het Eindverslag is door de Minister aangegeven wat naar zijn mening
onder 'georganiseerd verband' moet worden verstaan. Het gaat daarbij om 'een vast
verband of wisselende verbanden die voldoen aan een aantal van de voor de georgani-
seerdecriminaliteit gehanteerde kenmerken', zoals inkomsten uit verschillende vormen
van criminaliteit, een meerjarig werkverband, hierarchische verhoudingen, een intern
belonings- en sanctiesysteem, investering in legale doelen, het gebruik maken van
diensten van of samenwerking met financiele, fiscale en juridische deskundigen en
financiele instellingen, bouwfirma's, enz., poging tot het leggen van corrumperende
contacten met overheidsfunctionarissen.
De voorgestelde wettelijke omschrijving lijkt echter ruimer te zijn dan kennelijk is
bedoeld. Omdat wordt gesproken van het in georganiseerd verband begaan van een
misdrijf, zou ook het door een gestructureerd samenwerkingsverband puur incidenteel
plegen van een of enkele misdrijven onder genoemde omschrijving kunnen vallen.
Ook daarbij gaat het immers om het plegen van een misdrijf 'in georganiseerd ver-
band'. Het criterium dat er sprake moet zijn van een ernstige inbreuk op de rechtsorde
kan hier nauwelijks corrigerend werken omdat het maar geheel de vraag is wannddr
van een dergelijke inbreuk gesproken kan worden. In het voorstel wordt naar mijn
mening dan ook niet op optimale wijze weergegeven wat in feite wordt bedoeld.
Teneinde de omschrijving in overeenstemming te brengen met de achterliggende
bedoeling, zou aansluiting gezocht kunnen worden bij art. 140 Sr. Het bevel tot het
afluisteren van gesprekken, genoemd in art. 1254 zou dan, naast het reeds genoemde
geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67, eerste lid Sv, dat
gezien zijn aard of de samenhang met andere misdrijven een ernstige inbreuk op de
rechtsorde oplevert, gegeven kunnen worden indien sprake is van verdenking van het
misdrijf van art.  140 Sr. Daarmee wordt in de wettekst aangegeven waar het in feite
om gaat -het deelnemen aan misdaadorganisaties. De voorwaarden waaraan voldaan
moet zijn wil er sprake zijn van een organisatie in de zin van art. 140 Sr, werken hier
door. Zo zal het samenwerkingsverband een duurzaam, bestendig karakter moeten
hebben en het gedurende langere tijd plegen van misdrijven moeten beogen.

Ook de vergaande bevoegdheid om voor de uitvoering van het bevel tot afluisteren
woningen te betreden, zou aan art.  140 Sr gekoppeld kunnen worden.  In de voorgestel-
de tekst is evenwel nog een extra beperking opgenomen: de machtiging kan slechts
worden gegeven indien sprake is van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrij-
ving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. Door bij een verwijzing
naar art. 140 Sr de voorwaarde op te nemen dat er sprake moet zijn van een delict
waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is
gesteld, kan bij deze beperking worden aangesloten en zou de bevoegdheid volgens
de bedoeling van de wetgever beperkt kunnen blijven tot de meest ernstige gevallen.

Voor wat betreft het afluisteren van gesprekken in het kader van het onderzoek naar
het in georganiseerd verband beramen of plegen van ernstige misdrijven (de 'pro-
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actieve' fase) dient het navolgende te worden opgemerkt. Deze bevoegdheid is in het
wetsvoorstel opgenomen teneinde criminele netwerken bloot te leggen. 'De ontwikke-

lingen binnen de georganiseerde criminaliteit vormen de maatschappelijke noodzaak
voor het scheppen van deze pro-actieve bevoegdheid. Deze organisaties zijn, los van
de voorbereiding of uitvoering van concrete strafbare gedragingen, voortdurend bezig
zichzelf in stand te houden. Dit vergt daarom ook een voortdurende politie-activiteit.
Deze wordt nu voorzien van noodzakelijk geachte bevoegdheden, teneinde te voorko-
men dat steeds aansluiting moet worden gezocht bij gedragingen in het verleden om
de informatie-inwinning gaande te houden', aldus de Minister.159 Dit heeft men tot

uitdrukking willen brengen in het voorgestelde opschrift van de afdeling waarin de
bewuste bepalingen zijn opgenomen: 'Enige bijzondere dwangmiddelen in het kader
van het onderzoek naar het in georganiseerd verband beramen of plegen van ernstige
misdrijven'. Ondanks het gebruik van de meervoudsvorm 'misdrijven' wordt ook hier
naar mijn mening niet op optimale wijze aangegeven waar het feitelijk om gaat. Van
een 'in georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven' kan immers ook

sprake zijn indien een samenwerkingsverband het gedurende een zeer korte tijd plegen
van misdrijven beoogt. Van een criminele organisatie zoals door de Minister wordt
bedoeld, kan dan echter niet gesproken worden. Daarmee dreigt een uiterst schimmig
gebied binnen het bereik van de bepaling te worden getrokken. Ook hier dreigt de
situatie te ontstaan dat de wettelijke bepaling zoveel ruimte creeert dat de bevoegdheid
kan worden toegepast in situaties die buiten de oorspronkelijke doelstelling vallen.
In dit verband zou eveneens met een verwijzing naar art. 140 Sr oneigenlijk gebruik
voorkomen kunnen worden.

In hoofdstuk 3.6.1 is er op gewezen dat art. 140 Sr ruime mogelijkheden creeert tot

toepassing van dwangmiddelen. In art. 140 Sr wordt immers noch de voorwaarde
gesteld dat de organisatie haar oogmerk om misdrijven te plegen verwezenlijkt dient
te hebben, noch dat de deelnemer in de zin van art. 47 Sr een bijdrage dient te leveren
aan het plegen van concrete, door de organisatie beoogde misdrijven. Dit impliceert
dat dwangmiddelen niet alleen toegepast kunnen worden indien door de organisatie

misdrijven zijn gepleegd, doch ook indien misdrijven worden beraamd, voorbereidin-
gen worden getroffen om misdrijven te plegen. Bovendien kunnen dwangmiddelen,
gericht tegen een verdachte, zowel worden toegepast ten aanzien van leden van de
organisatie die de beoogde misdrijven plegen, als ten aanzien van die leden die

voorbereidingshandelingen verrichten, gericht op de verwezenlijking van een concreet

misdrijf, dan wel gericht op de verwezenlijking van het misdadig oogmerk in het alge-
meen. Eenieder die tot de organisatie behoort en aan de verwezenlijking van het
misdadig oogmerk van die organisatie deelneemt, valt onder het bereik van art. 140
Sr en kan als verdachte in de zin van art. 27 Sv worden aangemerkt. Uit feiten of
omstandigheden dient een redelijk vermoeden van schuld voort te vloeien dat men
een aandeel heeft gehad in de verwezenlijking van het misdadig oogmerk van de
organisatie; of dit aandeel heeft bestaan uit het plegen van of deelnemen aan bepaalde
concrete misdrijven, dan weI uit het treffen van voorbereidingen tot de verwezenlijking
van het oogmerk van de organisatie, doet daarbij niet ter zake. Dit maakt de moge-

159  Nota naar aanleiding van het Eindverslag,  bijl. hand. II, 1993-1994, 23 047, nr.  12, p.  10.
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lijkheid tot toepassing van dwangmiddelen groot: ook een 'pro-actief optreden in die
zin dat een concreet, beoogd misdrijf nog niet gepleegd hoeft te zijn is mogelijk.
Gezien de mogelijkheden die door art. 140 Sr worden geboden rijst onherroepelijk
de vraag naar de zin van uitbreiding van 'opsporings'-bevoegdheden tot de 'pro-
actieve' fase met als doel: de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Zo lijkt, naast

het voorgestelde art. 1254 de regeling van art. 126g Sv (afgezien van de daarin
opgenomen, naar mijn mening terechte beperkingen) nauwelijks iets toe te voegen.

Op grond van laatstgenoemde bepaling kan de machtiging tot afluisteren en opnemen
van gesprekken immers worden gegeven indien het betreft 'gesprekken van een
persoon ten aanzien van wie op grond van feiten of omstandigheden een redelijk
vermoeden bestaat dat hij deelneemt aan het in georganiseerd verband beramen of

plegen van misdrijven (...)'. Vereist is derhalve dat 1) op grond vanfeiten of omstan-
digheden een redellk vermoeden bestaat dat de bewuste persoon 2) dee/neemt aan het

in georganiseerd verband beramen  of plegen van misdrijven van bepaalde ernst. Uit
de formulering onder 2) blijkt dat deelneming niet uitsluitend moet worden uitgelegd
als'behoren tot' het georganiseerd verband. Gesproken wordt immers van deelneming
aan het beramen  of plegen van  misdrijven. In zoverre is hier van een uitbreiding ten
opzichte van art. 140 Sr geen sprake. Uit het onder 1) gestelde kan worden afgeleid
dat er sprake moet zijn van een bepaalde 'verdenking' ten aanzien van degene die
wordt afgeluisterd. Volgens de Minister gaat het hier om optreden voorafgaand aan
de verdenking van een concreet strafbaar feit, waarbij weI aanwijzingen bestaan van
meer algemene activiteiten, gericht op een bedrijfsmatig en structureel voorbereiden
en plegen van ernstige delicten:m Uitdrukkelijk wordt uitgesloten dat personen ten
aanzien van wie geen concreet vermoeden bestaat dat zij op de onder 2) genoemde
wijze actief zijn, afgeluisterd zouden kunnen worden: 'Duidelijk moet zijn dat iedere
burger, ten aanzien van wie geen concreet vermoeden bestaat van verdenking van
schuld aan een strafbaar feit, of van wie geen concreet vermoeden bestaat van
deelname aan de georganiseerde criminaliteit, gevrijwaard is van de uitoefening van
strafvorderlijke bevoegdheden jegens hem'. De bedoeling van debepaling is bevoegd-
heden in te zetten 'in een fase dat weliswaar het vermoeden bestaat dat de objecten
van onderzoek bezig zijn met criminele activiteiten in georganiseerd verband, doch
nog geen verdenking van een concreet strafbaar feit voorligt'.16' De fase voorafgaand
aan het ontstaan van een concreet vermoeden dat de af te luisteren persoon deelneemt
aan het in georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven -voor wat betreft
art.   140  Sr  gaat het juist  hier  om de 'pro-actieve  fase'.  Er  is dan immers  nog  geen
concrete verdenking vandeelneming aan eenmisdaadorganisatie- wordthieruitdrukke-
lijk uitgesloten. De regeling vereist juist dat ter verkrijging van een bevel tot afluiste-
ren voor de Rechter-Commissaris aannemelijk wordt gemaakt dAt er sprake is van een
misdaadorganisatie. V66rdat men inlichtingen kan verschaffen, feiten ofomstandighe-
den kan aanvoeren waaruit van het bestaan van een organisatie blijkt, zal getracht
worden    door ' pro-actief rechercheren enig zicht te verkrijgen op structuur   en

werkwijze van het samenwerkingsverband.
De vraag rijst dan of en, zo ja, in hoeverre een dergelijke werkwijze toelaatbaar is.

Omdat bij een pro-actief rechercheren een burger ten aanzien van wie (nog) geen rede-

160 Nota naar aanlciding van het Eindverslag, bijl. hand. II, 1993-1994, 23 047, nr. 12, p. 4.
161 Nota naar aanleiding van het Eindverslag, bijl. hand. II, 1993-1994,23 047, nr. 12, p. 10-11.
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lijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit bestaat, desondanks voorwerp van
onderzoek wordt, ligt juist hier een elementair probleem van rechtmatigheid en
controleerbaarheid waar de wetgever zich over zou moeten uitspreken.'62 In ieder
geval zal bij de vraag naar de wenselijkheid van uitbreiding van bevoegdheden tot

de 'pro-actieve' fase rekening gehouden moeten worden met de ruime mogelijkheden
die art. 140 Sr reeds biedt.

8.11 Slotbeschouwing

Een afzonderlijke strafbaarstelling van deelneming aan een misdaadorganisatie is,
gezidfi  de voortdurende·gewaarze#ing.dit:.yansten·dergelijke organisatie uitgaati naar
luilll-mening aanvaardbaar. Hst gaath_ier niet om groepen die bij tijd en wijle, of zelfs
met een zekere regelmaat misdrijven-06#en,-matrom-orgarigaties die d&if duidelijk
«®jfticm zijn. Omdat ildelneming aan iTif 8 ai18Yglnisatres al -e-en"strafwaardige en

a»onderlilk strafbaarte stellen gedraging wordt aangemerkt, brengt dit onherroepelijk
de met het collectief en voorbereidend aspect gegeven ruime strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid met zich mee: men is strafbaar omdat men deelneemt aan een misdaadorga-
nisatie, en niet omdat men deelneemt aan de uitvoering van een door die organisatie
'68:oogd, concreet misdrij f Zou de strafbaarstelling tot laatstgenoemde situatie beperkt
blijven, dan bestaat een aan7ienlUke- kilaRidiriggevers die zich  niet zelf met de

uIE@:in& van een concreet delictinlaten..wrijuit.zoudengaan. Bovendien is het maar

de vraag of het feitelijk van belang is wie van de leden van een misdaadorganisatie
het delict uiteindelijk pleegt of daaraan in de zin van art. 47 Sr deelneemt, dan wel
'slechts' voorbereidingen treft. Het gaat er uiteindelijk om dat door de bewuste

gedraging de organisatie blijft voortbestaan en in staat wordt gesteld haar oogmerk
teverwezentijken. Durinmoet degrond voorstrafrechtelijkeaansprakelijkheid worden

gezocht.

Dezeruime m r*glijkstellinglegtandgzijds gokbeperkingenop. Voorkomen moet
worditi-PIat njuwelijks of niet strAaardige gedragingen onder het bereik van de
bepalinglouden vallen en het artikel ook zou worden toegepast in andere gevallen
dan die waarvoor de ruime aansprakelijkstelling is bedoeld. Zo dient naar mijn mening
de in de jurisprudentie gehanteerde ruime interpretatie van het bestanddeel 'oogmerk
tot het plegen van misdrijven' te worden afgewezen en het bereik van art. 140 Sr be-
perkt te worden tot organisaties die gedurende langere tijd het plegen van misdrijven

162  Zie  over de gevaren van pro-actief rechercheren  met name Mols, Politionele bestrijding  van  geor-
ganiseerde criminaliteit,   NJCM-bulletin    1993,   p.   521 e.v. Derden dreigen steeds vaker   in   het

politieonderzoek betrokken te worden: "De individuele burger kan door norm-conform gedrag de
justitiele autoriteiten niet ontlopen', aldus Mols (p. 526). De onder voorzitterschap van Van Traa
gehouden parlementaire enqutte naar de bijzondere opsporingsmethoden van politie en justitie is onder

meer gericht op de vraag naar de feitelijke toepassing en de rechtmatigheid van bijzondere opsporings-
methoden. Zie ook het rapport van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden, 'Opsporing

gezocht', bijl. hand. Il, 1994-1995, 23 945, Volgens de Werkgroep dienen de methoden die door

politie, bijzondere opsporingsdiensten en justitie zowel tijdens de pro-actieve als tijdens de reactieve
fase worden gehanteerd, te worden genormeerd: 'Opsporingsmethoden in de pro-actieve fase kunnen
onmiskenbaar inbreuk maken op grondrechten van burgers. Dit noodzaakt tot wetgeving door regering
en parlement ten aanzien van de inzet van opsporingsmethoden in de pro-actieve fase' (nr. 2, p. 60).
Zie  ook: G.P.M.F.  Mols, Th.A.  de Roosen T. Spronken, Het echte IRT-debaL NJB  1994, p.  797 e.v.
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beogen en waarvoor het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond vormt.
Bovendien zal alleen dan van strafbare deelneming sprake dienen te zijn indien een
aandeel is geleverd in de verwezenlijking van het misdadig doel van die organisatie.
Slechts zijdelings op de verwezenlijking van de criminele doelstelling betrekking
hebbende gedragingen zouden hooguit als medeplichtigheid aangemerkt kunnen
worden. Enerzijds wordt dan recht gedaan aan de oorspronkelijke doelstelling van de
bepaling, anderzijds blij ft het artikel voldoende mogelijkheden bieden voor de aanpak
van de hedendaagse misdaadorganisaties.
Daarmee vormt art. 140 Sr de centrale strafbaarstelling van het participeren in een
misdaadorganisatie. Met andere woorden: in de materieel-strafrechtelijke aanpak van
misdaadorganisaties neemt art. 140 Sr een centrale plaats in. In de voorgaande
hoofdstukken is getracht aan te tonen dat de bepaling in dit opzicht voldoet: de
regeling biedt zelfs voldoende mogelijkheden om ook de leidinggevers aansprakelijk
te kunnen stellen. Bij voorstellen tot uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid met als argument de noodzaak tot bestrijding van misdaadorganisaties, zal dan
ook aandacht moeten worden besteed aan de mogelijkheden die art. 140 Sr in dit
opzicht reeds te bieden heeft. In hoofdstuk 6 is reeds gewezen op de wijze van tot-
standkoming van art. 10a Opiumwet. In dit geval werd, ondanks het reeds bestaande
art. 140 Sr, met een beroep op de bestrijding van de georganiseerde misdaad uitbrei-
ding van de reguliere strafrechtelijke aansprakelijkheid bewerkstelligd.
De centrale positie van art. 140 Sr als bepaling, gericht tegen deelnemers aan
misdaadorganisaties, heeft tot voordeel dat het artikel kan worden gebruikt als
'leidraad' indien uitbreiding van bevoegdheden met een beroep op de bestrijding van
de georganiseerde misdaad noodzakelijk wordt geacht. Door koppeling van de
bevoegdheid aan art. 140 Srkanwordenbewerkstelligddatdebevoegdheidsuitbreiding
wordt gebruikt voor het doel waarvoor zij is gegeven en dat oneigenlijk gebruik zoveel
mogelijk kan worden tegengegaan. De uitleg welke aan art. 140 Sr moet worden
gegeven -zoals: aan welke criteria moet zijn voldaan wil sprake zijn van een organisa-
tie, is de organisatie gedurende langere tijd actief- werkt hier door. Juist door het
bereik van art.  140 Sr af te stemmen op misdaadorganisaties, organisaties die het
plegen van misdrijven als voornaamste bestaansgrond hebben, en van toepassing van
art.  140 Sr uit te sluiten die organisaties waarbij van een gedurende langere tijd plegen
van misdrijven als hoofdzakelijk doel geen sprake is, wordt een dergelijke koppeling
mogelijk gemaakt.

In de beleidsnota 'De georganiseerde criminaliteit in Nederland. Dreigingsbeeld en
plan van aanpak' zijn door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken voorstellen
geformuleerd voor een geYntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Niet
alleen wordt gepleit voor een intensivering van de repressieve bestrijding door politie
en Justitie, doch tevens worden voorstellen gedaan om bestuur en bedrijfsleven bij
de bestrijding van de georganiseerde misdaad te betrekken. Gesteld wordt dat alleen
een aanpak waarbij zowel preventie, opsporing, vervolging, berechting als executie
zijn betrokken, tot reele resultaten kan leiden.
Onderzoek naar en een brede, gerntegreerde aanpak van het probleem schept de meeste
kansen op een succesvolle ontmanteling van de organisatie en de uiteindelijke
vervolging en berechting van de leidinggevers. Daarbij kan art.  140 Sr een belangrijke
rol spelen. Uit het voorgaande blijkt dat art. 140 Sr echter ook een rol zou kunnen
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spelen bij het creeren van nieuwe regelgeving, gericht op de bestrijding van de

georganiseerde misdaad. Daarmee kan worden voorkomen dat die regelgeving door
het gebruik van te algemene formuleringen haar doel voorbij zou schieten en het

middel erger wordt dan de kwaal. Naast de ruime aansprakelijkheidsregeling vormt
dit een reden te meer toepassing van art. 140 Sr te beperken.
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Samenvatting

Gedurende de laatste jaren is de belangstelling voor art.  140 Sr sterk toegenomen.  Dit
hangt samen met de ruimere aandacht voor de aanpak van de (zware) georganiseerde
criminaliteit. Voor de beantwoording van de vraag wat hier onder moet worden
verstaan wordt vaak aansluiting gezocht bij een aantal kenmerkende aspecten, zoals
het bestaan van een langdurig samenwerkingsverband, een hierarchische structuur en
een intern sanctiesysteem. Toepassing van art. 140 lid 1 Sr blijkt echter niet hiertoe
beperkt te zijn. Zo is de bepaling bijvoorbeeld ook gebruikt tegen vemielingen
plegende vredesactivisten en zich tegen ontruiming verzettende krakers.
In het eerste hoofdstuk wordt de doelstelling van het onderzoek geformuleerd. De
ruime bewoording van art. 140 lid 1 Sr schept onduidelijkheid over het bereik van
deze bepaling: waar liggen de grenzen? Getracht zal worden hierover enige duide-
lijkheid te scheppen.
In de rechtsliteratuur is de vraag opgeworpen of art.  140 Sr, gezien het verstrekkend
karakter, in de huidige vorm gehandhaafd dient te blijven. Anderzijds is de vraag

gerezen of de bepaling wel voldoende mogelijkheden biedt om misdaadorganisaties
strafrechtelijk aan te pakken. In dit onderzoek zal worden getracht op deze vragen
een antwoord te vinden.
Ook het tweede lid van art. 140 Sr komt ter sprake: de deelneming aan de voortzetting
van de werkzaamheid van een verboden verklaarde en ontbonden rechtspersoon.
In hoofdstuk 2 komt de ontstaansgeschiedenis van art.  140 Sr aan de orde. De bepaling
blijkt haar oorsprong te vinden in twee verschillende strafbepalingen: art. 265 CP
('association de malfaiteurs') en art. 4 WVV. Ingegaan wordt op de totstandkoming
van art. 140 Sr in 1886 en op de wijzigingen die het artikel nadien heeft ondergaan.
In hoofdstuk 3 wordt het bereik van het eerste lid van art.  140 Sr besproken. De-be-29-
ling bli» een ruime strafrechtelijke aanspraketijkheid te creeren. Enerzijds hoeft de
9 anisatip slechts het plegen van misdrijven te beogen, waardoor voorbereidende

activiteiten onder het bereik van de bepaling vallen (voorbereidend aspect). Anderzijds
hoeft niet in de zin van de artt. 47 e.v. Sr te worden deelgenomen aan een concreet
misdrijf.  Het  deelnemen. AaIide organisatie  zelf is strafbaar (collectief aspect)..De-

grand veor--strafbaarstelling  en de rechtvaardiging  van de ruime strafrechtelijke
aaIEREakelijkheid wordt gezocht in de bijzondere dreiging die van het bestaan van
cen misdaadvrganisatie, enorganisatie die voornamelijk is gericht op het plegen van
misdrijven„uitgaat.
Vervolgens wordt ingegaan op de bestanddelen van art. 140 lid 1 Sr. Er moet een
duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband bestaan dat als eenheid optreedt
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en dat het plegen van misdrijven tot naaste doel heeft. Het einddoel blijkt niet be-
slissend te zijn. Op de vraag wanneer van 'oogmerk tot het plegen van misdrijven'
kan worden gesproken, is nog geen duidelijk antwoord te geven. Wel moet sprake
zijn van het gedurende enige tijd plegen van misdrijven, doch aan deze voorwaarde
lijken in de jurisprudentie geen hoge eisen te worden gesteld. Ook het plegen van
meerdere misdrijven in het kader van een eenmalige, zich over een aantal dagen
uitstrekkende gebeurtenis zou al voldoende kunnen zijn. Voorts blijkt dat in de
opvatting van de Hoge Raad het plegen van misdrijven niet de voornaamste bestaans-
grond van de organisatie hoeft te zijn.
Voor deelneming is het enkel 'behoren tot' de organisatie niet voldoende. Daarnaast
is vereist dat men een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken
tot ofrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk. Betoogd
wordt dat ook een nalaten strafbare deelneming kan opleveren en dat opzet op het
misdadig oogmerk van de organisatie noodzakelijk is.
Bij de in het derde lid van art. 140 Sr opgenomen strafverzwaringsgrond voor
oprichters en bestuurders blijkt het om feitelijke begrippen te gaan: wie heeft de
organisatie feitelijk doen ontstaan; wie oefent binnen de organisatie de werkelijke
zeggenschap uit.
Voorts wordt aandacht besteed aan enkele strafprocessuele aspecten. Art.  140 Sr blijkt
ruime mogelijkheden te bieden bij de toepassing van dwangmiddelen. Zo zijn
huiszoeking, telefoontap en voorlopige hechtenis mogelijk, ook al zouden ten aanzien
van de door de organisatie beoogde misdrijven deze dwangmiddelen niet kunnen
worden toegepast. Bovendien hoeft van het plegen van concrete delicten nog geen
sprake te zijn. De uitoefening van opsporingsbevoegdheden kan zich dan ook tot ver
in de voorbereidingsfase uitstrekken. Dit vormt een argument om de delictsbestandde-
len van art. 140, eerste lid Sr restrictief te interpreteren.
Ook komt de vraag aan de orde of een beroep op het ontbreken van rechterlijke
onpartijdigheid kans van slagen heeft indien de verdachte wordt vervolgd voor
deelneming aan een organisatie, en in een eerdere strafzaak tegen een medeverdachte
door dezelfde rechter is bewezenverklaard dat de organisatie werd gevormd door
bepaalde, met name genoemde personen, waaronder de verdachte, welke personen teza-
men en in vereniging hebben deelgenomen aan die organisatie. Geconcludeerd wordt
dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord: bij de verdachte kan gerechtvaar-
digde twijfel zijn gerezen over de onpartijdigheid van de rechter.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de samenloop en aan art. 68 Sr. Indien de
deelnemer een door de organisatie beoogd misdrij f pleegt, zal gezien de geheel eigen
strekking van art.  140 Sr tussen deze bepaling en het gepleegde misdrij f veelal sprake
zijn van meerdaadse samenloop Betoogd wordt dat dit er niet aan in de weg hoeft
te  staan  om  in  de  zin  van  art.  68  Sr te spreken van 'hetzel fde  feit'.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de vraag naar het bereik van art. 140, eerste lid
Sr, indien de activiteiten van de organisatie niet beperkt blijven tot de eigen landsgren-
zen. De bepaling blijkt ook in dit opzicht ruime mogelijkheden te bieden. De organisa-
tie hoeft haarmisdadige werkzaamheden niet voornamelijk hierte landete ontplooien.
Voldoende is dat de deelnemingsgedraging, waarbij ook kan worden gedacht aan
voorbereidingshandelingen, in Nederland heeft plaatsgevonden. Bij de beantwoording
van de vraag of de organisatie het plegen van meerdere misdrijven tot oogmerk heeft
gehad kunnen ook de in het buitenland gepleegde misdrijven een rol spelen. Vindt
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de deelnemingsgedraging buiten Nederland plaats en heeft de verdachte deNederlandse

nationaliteit, dan wordt de strafmacht geregeld in art. 5 Sr.
In hoofdstuk 5 komt het tweede lid van art. 140 Sr ter sprake. Ingegaan wordt op de

betekenis van de afzonderlijke delictsbestanddelen. Omdat het aantonen van rechtsper-

soonlijkheid in sommige gevallen problemen kan opleveren (bijvoorbeeld: de Neder-

landse 'tak' van een in het buitenland actieve organisatie kan nog niet als rechtsper-
soon worden aangemerkt), wordt bepleit het tweede lid uit te breiden tot verboden

verklaarde organisaties. Teneinde puur passief lidmaatschap uit te sluiten, wordt voor

de invulling van het bestanddeel 'deelneming' aansluiting gezocht bij de betekenis

van deelneming in het eerste lid van art. 140 Sr.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan art. 68 Sr en de samenloopproblematiek. Ook
wordt ingegaan op de toepasbaarheid van het tweede lid indien het om een buitenland-

se rechtspersoon gaat of indien de activiteiten van de rechtspersoon mede in het bui-
tenland worden voortgezet. De bepaling blijkt een duidelijk nationaal karakter te

hebben: het gaat om Nederlandse rechtspersonen. Indien de deelnemingsgedraging
in het buitenland plaatsvindt kan de in art. 5 Sr opgenomen eis van wederkerigheid
van stralbaarstelling problemen opleveren, nu de bepaling gericht lijkt te zijn op de
bescherming van nationale belangen. Betoogd wordt dat voor specifieke probleemge-

bieden unit'ormering van strafbaarstelling wenselijk is.
Tenslotte wordt ingegaan op de vraag of handhaving van het tweede lid wenselijk is.
In de praktijk blijkt deze bepaling vooralsnog geen rol van betekenis te spelen. Een

vervolging op grond van het eerste lid van art. 140 Sr verdient veelal de voorkeur.

Desondanks wordt bepleit de strafbepaling te handhaven. Verbodenverklaring en
ontbinding van een rechtspersoon kunnen in de maatschappij een signaalfunctie ver-

vullen: aan de rechtspersoon wordt ieder bestaansrecht ontzegd. Een strafrechtelijke
sanctie vormt dan de noodzakelijke stok achter de deur. Gezien het eigensoortig
karakter hoort deze strafbepaling echter thuis in titel VIII van Boek 2: misdrijven tegen
het openbaar gezag.
In hoofdstuk 6 wordt getracht een beter zicht te krijgen op de bijzondere aspecten van
het eerste lid van art. 140 Sr door deze te bezien in relatie tot andere strafbepalingen

waarmee de bepaling duidelijke raakvlakken heeft. Voor wat betreft het voorbereidend

aspect wordt betoogd dat de bijzondere gevaarzetting die van een bepaalde gedraging
uitgaat een gegronde reden kan vormen om tot strafbaarstelling over te gaan teneinde
bepaalde ongewenste gevolgen te voorkomen.
Aan de hand van een vergelijking met de samenspanningsregeling wordt gepoogd het
voorbereidend aspect verder uit te diepen. Is er sprake van een georganiseerd samen-

werkingsverband, dan blijkt art.  140 Sr ruimere mogelijkheden te bieden. Ook voor-
bereidende besprekingen, nog voordat overeenstemming wordt bereikt over het plegen
van een concreet misdrijf, kunnen strafbare deelneming opleveren. Teneinde art. 140

Sr te onderscheiden van de samenspanningsregeling dient de bepaling niet van toepas-
sing te zijn bij een incidentele gebeurtenis, ook al zou die gebeurtenis gepaard gaan

met het plegen van meerdere misdrijven.
Teneinde de georganiseerde misdaad meer efficient te kunnen bestrijden is gedurende
de laatste decennia herhaaldelijk aangedrongen op het strafbaarstellen van voorberei-
dingshandelingen. Bij de totstandkoming van art. 10a Opiumwet en art. 46 Sr blijkt
een centrale rol te hebben gespeeld de wens om toepassing van dwangmiddelen in

een eerder stadium mogelijk te maken en organisatoren en financiers strafrechtelijk
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aan te kunnen pakken. Geconcludeerd wordt dat art. 140 Sr in dit opzicht voldoende
mogelijkheden biedt. Indien bij de totstandkoming van genoemde bepalingen meer
aandacht was besteed aan de mogelijkheden van art. 140 Sr, zou de discussie zich
hebben kunnen toespitsen op de vraag naar de rechtvaardiging van strafbaarstelling
van voorbereidingshandelingen indien van georganiseerde misdaad geen sprake is.
Bovendien had meer duidelijkheid verkregen kunnen worden over de vraag waarom
de personen achter de schermen strafrechtelijk vrijuit dreigen te gaan en of een zich
steeds verder uitbreidende strafrechtelijke aansprakelijkheid daarvoor een oplossing
kan bieden.

Vervolgens wordt het collectief aspect van art.  140 Sr nader bekeken. Hoewel de
deelnemer in de zin van deze bepaling tot de organisatie moet behoren, is niet
uitgesloten dat ook 'buitenstaanders' strafbaar kunnen zijn, en weI op grond van de
deelnemingsregeling in de artt. 47 e.v. Sr. De door de organisatie beoogde misdrijven
kunnen ook door niet-leden worden gepleegd. Betoogd wordt dat oogmerk tot
medeplichtigheid aan een misdrijf evenwel te ver gaat.
Met het door de Hoge Raad geformuleerde deelnemingscriterium is een zekere
beperking aangebracht: niet iedere gedraging, verricht in het kader van de door de
organisatie ontplooide activiteiten, levert strafbare deelneming op. Toch laat het
criterium ruimte open om ook zeer ver van de uiteindelijke oogmerkverwezenlijking
gelegen gedragingen als strafbare deelneming aan te merken.
Art.  140 Sr is herhaalde malen toegepast bij openlijke geweldpleging door meerdere
personen. Voor Justitie heeft deze bepaling tot voordeel dat niet aangetoond hoeft te
worden dat de deelnemer zelf feitelijk geweld heeft gepleegd. Verdedigd wordt art.
140 Sr te beperken tot die gevallen waarin de organisatie een duurzame bedreiging
voor de samenleving vormt. Er dient sprake te zijn van een zekere stelselmatigheid,
een continulteit in het plegen van misdrijven. Schiet het op openlijke geweldpleging
toegesneden art. 141 Sr te kort, dan dient de oplossing niet gezocht te worden in een
verruiming van art. 140 Sr, welke bepaling gericht dient te zijn op de bestrijding van
misdaadorganisaties.
Vervolgens wordt ingegaan op de vrang of art.  140 Sr zich ook uitstrekt tot het in
art.   51 Sr strafbaar gestelde opdracht geven  tot en feitelijke leiding geven  aan  een
delict. Aansluiting zoekend bij het Slavenburg-criterium wordt verdedigd dat ook dan
van deelneming kan worden gesproken indien de leidinggever, hoewel daartoebevoegd
en gehouden, maatregelen achterwege laat ter voorkoming van gedragingen die
strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het misdadig
oogmerk van de organisatie, en daarmee de aanmerkelijke kans aanvaardt dat die
gedragingen zich zullen voordoen. Daardoor kan worden voorkomen dat personen die
een leidinggevende rol vervullen, strafrechtelijk vrijuit gaan.
In het zevende hoofdstuk wordt ingegaan op enkele materieelrechtelijke voorzieningen
in een aantal andere landen. Het doel hiervan is met de verkregen resultaten een beter
zicht te krijgen op enkele problemen die zich ook bij art. 140 Sr kunnen voordoen.
In Duitsland blijkt § 129 StGB op een aantal punten een opvallende verwantschap
te vertonen met art. 140 Sr. Getracht wordt een antwoord te geven op de vraag of
een zelfstandige strafbaarstelling van het 'granden' van een organisatie in Nederland
navolging verdient. Voorts blijkt dat met name het 'unterstutzen' ver afkan staan van
de verwezenlijking van het criminele doel van de organisatie en dat het door de Hoge
Raad geformuleerde deelnemingscriterium in dit opzicht een zekere beperking biedt.
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Vervolgens wordt aandacht besteed aan de strafbaarstelling van 'conspiracy'. Deze
rechtsfiguur heeft zich in Engeland en Amerika kunnen ontwikkelen tot een belangrijk
middel in de strijd tegen misdaadorganisaties. De ruime strafbaarstelling van conspira-
cy heeft overigens wei geleid tot de vraag of aan het samenwerkingsverband geen
zwaardere eisen gesteld zouden moeten worden. Opgemerkt wordt dat in art. 140 Sr
terecht wel eisen worden gesteld aan de aard van het samenwerkingsverband.
Tot slot wordt enige aandacht besteed aan de artt. 265 oud (nu: art. 450) van de Franse

Code Pdnal en art. 322 van het Belgische Strafwetboek. Beide bepalingen kennen straf-
feloosheid toe bij 'vrijwillige terugtred'. De overheid tracht daarmee te bevorderen

dat zij op de hoogte komt van het bestaan van het samenwerkingsverband en de iden-
titeit van de daarvan deel uitmakende personen.
Geconcludeerd wordt dat ook in andere landen de bijzondere gevaarzetting die van
een samenwerkingsverband van personen kan uitgaan de reden vormt om vtrgaande
strafbaarstellingen te creeren. Art. 140 Sr kent in dit opzicht enkele restricties: het
moet om een georganiseerd samenwerkingsverband gaan waarbij het plegen van een
enkel misdrijf niet voldoende is.
In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de vraag of wijziging van art.  140 Sr wenselijk
is. Betoogd wordt dat, hoewel het eerste lid van art. 140 Sr wel een ruime formulering
kent, deze bepaling niet aan ongeoorloofde vaagheid lijdt en daardoor niet in strijd
komt met het legaliteitsbeginsel. Vervolgens wordt aandachtbesteed aande voorstellen

tot uitbreiding of inperking van art.  140 Sr. Geconcludeerd wordt dat het bestanddeel

'organisatie' gehandhaafd dient te blijven. Teneinde te voorkomen dat dit bestanddeel
wordt opgerekt tot samenwerkingsverbanden waarbij van enige organisatiegraad

nauwelijks sprake is, zou in de opsporingsfase een lijst met indicatoren aan de hand
waarvan kan worden nagegaan of een samenwerkingsverband een georganiseerd
karakter heeft, uitkomst kunnen bieden.
Ook het bestanddeel 'deelneming' dient gehandhaafd te blijven. Strafbaarstelling van
het enkel behoren tot een organisatie, zonder dat daarvoor enige op de verwezenlijking
van het misdadig oogmerk betrekkinghebbende gedragingaangetoondhoeftte worden,
moet worden afgewezen. Teneinde gedragingen waarmee nauwelijks of geen invloed
wordt uitgeoefend op het totale functioneren van de organisatie van toepassing van
art. 140 Sr uit te sluiten, is enige inperking van het door de Hoge Raad geformuleerde
deelnemingscriterium noodzakelijk. De voorwaarde dat de betrokkene als pleger of
deelnemer in de zin van de artt. 47 e.v. Sr een rol moet zijn toebedacht bij de uitvoe-
ring van de beoogde misdrijven is echter te beperkend, omdat dit te veel veronderstelt
dat de beoogde delicten geconcretiseerd moeten zijn en de daaraan voorafgaande
voorbereidende fase buiten het bereik van de strafbepaling dreigt te vallen. Betoogd
wordt dat alleen dan van strafbare deelneming sprake dient te zijn, indien blijkt van
een nauwe betrokkenheid bij de verwezenlijking van het misdadig oogmerk. Het
slechts ondersteunen van gedragingen die strekken tot ofrechtstreeks verband houden
met de verwezenlijking van het oogmerk dient geen deelneming in de zin van art. 140
Sr op te leveren maar - hooguit - medeplichtigheid. Met name ten aanzien van de
vraag of al dan niet tot vervolging moet worden overgegaan, kan een dergelijke
onderscheiding de inzichtelijkheid ten goede komen.
Voor wat betreft hetbestanddeel 'oogmerk tot het plegen van misdrijven' wordt bepleit
het artikel een centrale functie te geven als strafbepaling, gericht op de bestrijding
van misdaadorganisaties. Het enkel planmatig plegen van misdrijven is niet voldoende.
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Van belang dient te zijn welke plaats het plegen van misdrijven binnen de totale activi-
teiten van de organisatie inneemt. Het moet daarbij gaan om de voornaamste bestaans-

grond; het plegen van misdrijven dient in hoofdzaak het functioneren van de organi-
satie te bepalen.
Voor wat betreft de beoogde misdrijven wordt voorgesteld aansluiting te zoeken bij
de in art. 67 Sv genoemde gevallen waarin voorlopige hechtenis kan worden toegepast.
Dit zou uitgebreid kunnen worden met een aantal afzonderlijke delicten welke voor
het totale functioneren van de organisatie van bijzonder belang kunnen zijn, zoals art.
177 Sr.

Een regeling op grond waarvan de deelnemer straffeloosheid wordt verzekerd indien
door zijn toedoen het beoogde delict niet wordt gepleegd of indien hij de autoriteiten
op de hoogte stelt van het bestaan en de samenstelling van de organisatie, dient afge-
wezen te worden. Een dergelijke regeling zou in strijd komen met de strekking van
art. 140 Sr als bijzonder gevaarzettingsdelict. Heeft de deelnemingsgedraging zich
verwezenlijkt, dan heeft de deelnemer zijn aandeel in die gevaarzetting geleverd.
(Her)krijgt art. 140 Sr een centrale rol bij de bestrijding van misdaadorganisaties, dan
kan dit artikel als 'koppelbepaling' dienen bij voorstellen tot uitbreiding van bevoegd-
heden voor zover deze hun grondslag vinden in de bestrijding van de georganiseerde
misdaad. Als voorbeeld wordt gewezen op het derde lid van art. 36e Sr en de
voorstellen aangaande het pro-actief afluisteren van gesprekken. Door koppeling aan
art. 140 Sr kan worden voorkomen dat die bevoegdheden worden gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn gegeven.
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Summary

During the last few years, considerably more interest has been shown in sec. 140 PC.
This has to do with the increased attention being devoted to the tackling of (serious)
organized crime. The answer to the question of how the latter is defined is often
sought in a number of characteristic aspects, such as the existence of a long-term
association, a hierarchical structure and an internal punishment system. The application
of sec.  140 sub 1  PC is, however, not limited to these aspects. This provision is also
used, for example, against peace protestors who destroy property and squatters who
resist eviction.
In the first chapter, the purpose of the research is stated. The broad terms of sec.  140
sub 1 create uncertainty regarding the scope ofthis provision: what are its boundaries?
An attempt will be made to provide some clarity in this matter.
In the legal literature, the question has been raised whether or not sec.  140 PC, in view
of its far-reaching character, should be maintained in its present form. On the other
hand, there is the question as to whether the provision offers sufficient statutory
possibilities for tackling criminal organizations. In this study an attempt will be made
to find an answer to these questions.
The second subsection of sec. 140 PC is also examined: participation in the
continuation ofthe activities of a legal person which the court has declared prohibited
and hence dissolved.
The history of sec.  140 PC is treated in chapter 2. The provision has its origin in two
different penal provisions:  sec.  265 Code Pdnal (' association de malfaiteurs')  and Sec.
4 WVV (Wet Vereeniging en Vergadering: Act on Association and Assembly). The
creation of sec.  140  PC  in  1886  and the subsequent amendments  of this section are
examined.
In chapter 3 the scope of the first subsection of sec.  140 is discussed. T'his provision
creates broad criminal liability. On the one hand, the organization only has to have
thepurpose of committing crimes, which places preparatory activities under the scope
of the provision (preparatory aspect).  On the other, there need be no participation  in
an actual crime in the sense of secs. 47 et sqq. PC. Participation in the organization
itself is punishable (collectiveaspect). The ground forpenalizationand thejustification
of broad criminal liability can be found in the particular threat posed by the existence
of a criminal organization, an organization whose main purpose is the commission
of crimes.
The elements of sec.  140 sub  1  PC are then discussed. There must be a lasting and
structured form of association which acts as a unit and whose immediate purpose is
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to commit crimes. The final purpose is not the deciding factor. As yet no definite
answer  can be given  as  to what constitutes  'for the purpose of committing crimes'.
In any case, crimes need to have been committed over a period of time, although in
the case law no heavy demands have been made on this requirement. The commission
of several crimes during the course of a single event lasting a number of days would
also be sufficient. Further, the Hoge Raad (Netherlands Supreme Court) finds that
the commission of crimes does not have to be the organization's primary reason for
existence.
Simply 'belonging to' the organization is not sufficient fur participation. It is also
required that the person takes part in, or supports, acts which are conducive to or
directly connected with the realization ofthe criminal purpose. It is argued that failing
to act can also constitute participation and that there must be intentional involvement
in the criminal purpose of the organization.
Tile aggravating circumstances included in the third subsection of sec. 140 PC for
founders and directors concern aspects of fact: who actually set up the organization;
who in fact controls the organization.
Attention is then devoted to several aspects of criminal procedure. Sec. 140 PC offers
a wide range of possibilities for applying means of coercion. Searches of premises,
telephone tapping and pre-trial detention are possible, even though these means would
not be permissible with respect to the crimes the organization intended to commit.
Moreover, no actual crimes have to be committed. The exercise of investigative powers
may also extend far back into the preparatory stage. This is an argument for the
restrictive interpretation of the elements of sec.  140 sub  1  PC.
The  question also arises whether  or  not an appeal based  on the absence of judicial
impartiality has any chance of success if the defendant is being prosecuted for
participation in a criminal organization, and in a previous criminal case against a co-
defendant it was pronounced by the same court to be proven that the organization was
formed by certain persons, in particular those named, including the defendant, which
persons together and in association participated in the organization. The conclusion
is that this question must be answered in the affirmative: the defendant may have
justifiable doubts as to the impartiality of the court.
Next, attention is given to concurrence and sec. 68 PC. Since sec. 140 sub 1 PC has
its own separate application, if the participant commits a crime intended by the
organization there will be a concurrence of several offences between this provision
and the crime committed. The argument is that this does not necessarily prevent them
from being considered 'the same offence' in the sense of sec. 68 PC.
Chapter 4 deals with the question of the scope of sec. 140 sub 1 PC when the
organization's activities do not stop at the national border. The provision also offers
many possibilities in this respect. The organization does not have to carry out its
criminal business primarily within the country. It is sufficient that the participation,
which can also involve preparatory activities, has taken place in the Netherlands. In
answer to the question whether the organization intended to commit several crimes,
crimes committed abroad may also play a role. If the participation takes place outside
the Netherlands and the suspect is a Netherlands citizen, criminal jurisdiction is then
governed by sec. 5 PC.
The second subsection of sec.  140 PC is discussed in chaptei 5. The significance of
each material element of the crime is considered separately. Because in some cases
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there can be problems in demonstrating the presence of legal personality (for example:

the Netherlands 'branch' of an organization which is active abroad cannot yet be
considered a legal person), the extension of the second subsection to organizations

prohibited by judicial decision is advocated.
In order to exclude purely passive membership, the element 'participation' is
interpreted according to the meaning of participation in the first subsection of sec.
140 PC.
Attention is then devoted to sec. 68 PC and the problem ofconcurrence. There is also
a discussion of the applicability of the second subsection when the legal person is

foreign or when the legal person's operations partly take place abroad. The provision
has a clearly national character: it concerns Netherlands legal persons. If the
participation takes place abroad, the requirement of reciprocity of offences under sec.
5 PC can present problems since the provision seems to be aimed at protecting national
interests. It is argued that for specific problem areas uniformization of offences is
desirable.
Finally, the question is considered of whether or not the second subsection should be

kept. Up to now, this provision has not played a significant role in practice.
Prosecution on the grounds of the first subsection of sec.  140 PC is often preferable.
Nevertheless there are arguments in favour of keeping the provision. Prohibition and
dissolution of a legal person can fulfil a warning function: the legal person is denied
any right to exist. A penal sanction serves as the necessary big stick. Given its
individual nature, this provision really belongs in Part VIII of Book 2: crimes against
the public authorities.
Chapter 6  aims at giving a better idea of the particular aspects  of the first subsection
of sec.  140 PC by viewing them in relation to other penal provisions with which the
provision clearly has ground in common. As far as the preparatory aspect is concerned,
it is argued that the particular danger emanating from certain conduct can be a valid
reason for making it an offence in order to prevent certain undesirable consequences.
By means of a comparison with the conspiracy regulation, an attempt is made to
further explore the preparatory aspect. If there is an organized association, then sec.
140 PC offers more possibilities. Preparatory discussions, before any agreement has
been reached to commit an actual crime, may also constitute criminal participation.
In order to distinguish sec 140 PC from the conspiracy regulation, the provision should
not be applied to an incidental act even  if the act is connected with the commission
of more crimes.
In order to more efficiently combat organized crime, during the past decades there
has been a constant plea for the penalization of preparatory acts. The desire to make
the use of means of coercion possible at an earlier stage and to be able to prosecute

organizers and financiers played a central part in the creation of sec. 10a Opium Act
and sec. 46 PC. The conclusion is that sec. 140 PC offers enough possibilities in this
respect.  If more attention had been paid to the possibilities under sec.  140 PC when
the above-mentioned provisions were being drawn up, the debate would have been
able to focus on the issue of the justification of penalizing preparatory acts where

organized crime is not involved. Moreover, there would have been more clarity
regarding the question of why there is a danger that persons behind the scenes will
go free and whether this can be remedied by increasingly broader criminal liability.
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Next, the collective aspect of sec.  140 PC is more closely examined. Although the
participant in the sense of this provision must belong to the organization, this does
not preclude the punishability of 'outsiders' under the participation regulation in
sections 47 et sqq. PC. The crimes intended by the organization can also be committed
by non-members. It is argued, however, that the intention to be an accessory to a crime
goes to far.
The participation criteria formulated by the Hoge Raad have added a certain
restriction: not every act carried out in the context of activities developed by the
organization constitutes criminal participation. The criterion does, nevertheless, leave
room for deeming acts which are far removed from the realization ofthe final purpose
to be criminal participation.
Sec. 140 PC has been repeatedly applied to cases of overt violence committed by
several persons. For the judicial authorities this provision has the advantage that it
is not necessary to prove that the participant himself actually used violence. The idea
is endorsed of restricting sec.  140 PC to those cases in which the organization poses
a lasting threat to society. There needs to be a certain system and continuity in the
commission of crimes. If sec.  141 PC, especially tailored to overt violence, falls short,
the solution should not be sought in the broadening of sec.  140 PC, a provision which
ought to be aimed at fighting criminal organizations.
The question is then discussed whether sec. 140 PC also extends to giving the order
for and actually directing a crime, which are made punishable in sec. 51 PC. Invoking
the Slavenburg criterion, it could be argued that participation is also present if the
person in charge, although he has the authority and the duty to do so, fails to take
measures to prevent conduct that conduces or is directly connected to carrying out
the criminal purpose ofthe organization, thus accepting the strong possibility that such
conduct will occur. This could prevent persons who fulfil an executive function from
going free.
In the seventh chapter several substantive provisions are considered in a number of
other countries. The purpose ofthis is to use the results achieved to gain more insight
into several problems which could also arise with regard to sec. 140 PC. In Germany
§  129 StGB (Strafgesetzbuch) has a marked affinity on a number of points with sec.
140 PC. An attempt is made to answer the question whether a separate offence of
'grunden' of an organization should be adopted in the Netherlands. Further, it appears
that 'unterstutzen' in particular can be far removed from the realization ofthe criminal
purpose and that the participation criterion formulated by the Hoge Raad offers a
certain restriction in this respect.
Attention  is then devoted  to the offence 'conspiracy'. In England and America this
legal concept has developed into an important means of fighting criminal
organizations. Apart from that, the broad offence ofconspiracy has lead to the question
of whether more stringent requirements should be set for criminal association.  It is
noted that in sec. 140 requirements are rightly set fur the nature of the association.
Finally, some attention is given to the former  sec.  265  (now  sec.  450) of the French
Code Pdnal and sec. 322 ofthe Belgian Penal Code. Both provisions grant impunity
for 'voluntary withdrawal'.  In  this  way the authorities  seek to further their chances
of obtaining information  on the existence of the association and the identity of those
taking part in it.
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It is concluded that also in other countries the exceptional danger that can emanate
from a criminal association ofpersons is the reason for creating a far-reaching offence.
Sec. 140 PC has certain restrictions in this respect: there must be an organized
association for which the commission of a single crime is not sufficient.
Chapter 8 deals with the question whether it is advisable to amend sec 140 PC. It is
argued that, although the first subsection of sec.  140 PC is indeed broadly formulated,
this provision does not suffer from unacceptable vagueness and is therefore not in
conflict with the principle of legality. Attention is then given to the proposals to
broaden or restrict sec. 140 PC. The conclusion is that the element 'organization'
should be maintained. In order to prevent this provision from being stretched to an
association where there is hardly any degree of organization,  a list of indicators could
be used to determine whether or not an association has an organized character.
The element 'participation' should also be kept. Making it an offence just to belong
to an organization, without having to demonstrate any conduct in connection with the
realization of the criminal purpose, should be rejected. In order to exclude acts which
have little or no effect on the total functioning of the organization from the application
of sec.  140, some restriction is necessary of the participation criterion formulated by
the Hoge Raad. The requirement that the person concerned must have a role in
carrying out the criminal purpose as perpetrator or participant in the sense of sec. 47
et sqq. is, however, too limiting because there is too much presumption that concrete
plans must have been made for the intended crimes and the preparatory stage is in
danger of falling outside the scope of the penal provision.  The idea is endorsed that
criminal participation should only mean a close involvement in carrying out the
criminal purpose. Simply supporting actions which conduce to or are directly
connected with carrying out the purpose should not be considered participation in the
sense of sec.  140 PC but - at most - acting as an accessory. Particularly with regard

to the question whether or not to prosecute, such a distinction could promote clarity.
Concerning the element 'the purpose of committing crimes',  it is advocated that the
section should be given a central function as a criminal provision aimed at fighting
criminal organizations. The systematic commission of crimes alone is not sufficient.
The important factor ought to be what place the commission of crimes takes among
the total activities of the organization. It should concern the main reason for its
existence; the commission ofcrimes should be the main determinant ofthe functioning
of the organization.
As far as the intended crimes are concerned, the proposal is made to seek a connection
with the cases mentioned in sec. 67 CCP in which pre-trial detention may be imposed.
This could be expanded with a number of separate crimes which could be of special
importance to the total operation of the organization, such as sec. 1 77 PC.
A rule on the grounds of which the participant is assured impunity if through his
agency the intended crime  is not committed,  or if he informs the authorities of the
existence and make-up of the organization, should be rejected. Such a rule would be
in conflict with the purpose of sec.  140 PC as a special endangerment provision. If
the participatory conduct has taken place, then the participant has played his part in
the endangerment.
If sec. 140 (re)gains a central role in the fight against criminal organizations, this
section could act as a 'coupling provision' in proposals for expanding powers in so
far as these are grounded in the fight against organized crime. The third subsection
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of sec. 36e PC and the proposals concerning the proactive tapping of conversations
are cited as examples. Through coupling with sec. 140 PC, the use of such powers
for purposes other than those for which they were originally granted can be avoided.
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Zakenregister
(De cijfers verwijzen naar de paragraafnummering).

Aansprakelijkheid
collectieve (collectivering van) - 3.4.2,  6.3.1; 6.3.2. 6.3.3, 6.3.5;  8.1;

8.3.2

Accessoriteit 8.2.3; 8.3.3

Activisme 6.2.3.1

Afluisteren en opnemen van gesprekken

(wetsvoorstel -) 8.10.1, 8.10.3
Aspectenleer 3.7.1, 3.8.1

Association de malfaiteurs 2. l; 2.3,2.4, 3.1; 3.2.1; 3.3.1,3.5,3.9;

7.1; 7.4.1; 8.1.8.2.3; 8.4.3

Auctores intellectuales
zie ook: Leidinggevers 6.2.3.2; 6.2.3.3

Auctores physici 7.2;

Begunstiging 3.6.1; 6.2.2.2; 6.3.2,8.1; 8.3.3

Bepaaldheidsgebod
Zie: Bestimmtheitsgebot

Bestaansgrond
voomaamste - 3.3.1; 3.3.2,3.4.2.3.6.1,3.9; 6.1,6.2.1;

6.2.2.2; 6.3.2; 6.3.4; 7.5; 8.3.2; 8.3.4;

8.4; 8.11
Bestendigheid

Zie: ContinuYteit
Bestimmtheitsgebot 1; 6.2.3.2; 8.1

Bestuur(ders) 2.1; 2.2,3.1; 3.3.2; 3.5; 3.9; 6.3.1,6.3.4;
7.2; 8.7

Bevoegdheden

strafprocessuele - 6.2.1; 6.2.3.1; 6.3.4,7.3.1

Bewijs
- van conspiracy 7.3.3

Collectief aspect 1; 3.1; 3.3.1; 3.4.4; 3.9; 6.1; 6.2.1;

6.2.2.2; 6.3; 8.3.4; 8.11
Commissie-Moons 8.10.1
Concursus

361



Zie: Samenloop
ContinuYteit

(in het plegen van misdrijven) 6.2.2.2; 6.3.3; 8.2.4; 8.4.2; 8.4.3

Confiscatie 4.5

Conspiracy 3.3.2; 6.2.2.1; 6.2.2.2; 7.1; 7.3; 7.4.1;

7.5; 8.2.3

statutory - 7.3.1

common law - 7.3.1

chain - 7.3.3

wheel - 7.3.3

Cumulatie van straffen 3.7.1

Culpa 8.1; 8.3.4; 8.4.2; 8.6

Deelneming passim
- aan de voortzetting van de
werkzaamheid van een verboden
verklaarde en ontbonden rechtspersoon   5
deelnemingsaspect 6.2.2.1, 7.3.1

onzelfstandige of accessoire - 7.2

plaats van de deelnemingsgedraging 4.2; 4.3; 4.4

samengestelde - 7.2

nationaliteit van de deelnemers 4.2; 4.3

Doel (van de organisatie) passim
eind- 3.1; 3.3.1; 4.2; 5.4; 6.2.3.1,6.3.4; 7.2;

7.5

naaste - 3.1; 3.3.1; 3.3.2; 4.2; 6.2.3.1; 6.3.3;

6.3.4; 7.2; 8.1

statutair - 2.2; 3.3.1; 5.4

feitelijke - 2.2

voornaamste - Zie: Bestaansgrond
Doen plegen 3.4.1; 3.4.3; 4.3,4.4; 6.2.2.1; 6.2.3.2,

6.3.2; 7.2

Due process 8.10.1
Duurzaamheid

(van het samenwerkingsverband;
duurzame samenwerking) 3.2.3, 3.6.1; 3.6.2; 3.9; 6.2.1; 6.2.2.2;

6.3.3, 7.2, 7.4.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4,
8.4.2; 8.10.3

Dwangmiddelen 1; 3.1; 3.3.1; 3.6.1; 3.9,6.2.3.1,6.2.3.2;
6.2.3.3; 6.2.4; 7.3.1; 7.3.3, 8.1; 8.2.3,

8.2.4; 8.4.2; 8.5; 8.6; 8.10.1; 8.10.3

Entente 7.4.1

Feit
- in de samenloopregeling 3.7.1; 3.8.1; 3.8.2; 5.6

- in art. 68 Sr 3.7.1; 3.8.1; 3.8.2,5.7
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Financiers (financiering) 6.2.3.2; 8.3.3; 8.10.2
Functionaris 3.4.2

Functioneringscriterium 3.4.2

Functioneel daderschap 8.3.2

Fysiek daderschap 6.3.3; 8.3.2

Gesinnung(sstrafrecht) 3.3.1; 3.9; 7.2; 8.3.3

Gevaarzettingsdelicten 6.2.1; 7.5

Gevolg (leer van het - ) 4.3; 4.4; 4.5; 5.8

Groepsgeweld
Zie: Openlijke geweldpleging

'Group-danger-rationale' 7.3.2; 7.3.3; 8.2.3
Grunden (van een Vereinigung) 7.2

Handeling
fysiek handelingsbegrip: Zie: Fysiek daderschap

Indicatoren
(voor het bestaan van een organisatie) 8.2.4

Instrument (leer van het - ) 4.3; 4.4; 4.5; 5.8
Instrumentalisering van het strafrecht 8.10.1

Kenmerken (van georganiseerde misdaad)  1,8.2.4
Kerkgenootschappen 5.2

Krenkingsdelict 6.2.1

Kroongetuige 7.5

Legaliteitsbeginsel 3.4.4; 6.1; 8.1

Leidinggevers (feitelijke -)
Zie ook: Bestuur(ders) 2.2. 3.1; 3.2.3;  3.4.2;  4.3; 5.9;  6.1;

6.2.3.2, 6.2.4; 6.3.1; 6.3.2.6.3.3; 6.3.4,
6.3.5; 7.3.2; 7.3.3;  7.4.2; 7.5; 8.3.2;

8.3.3; 8.3.4; 8.6; 8.7; 8.10.2; 8.11
Leden en niet-leden 3.4.3

Lex certa-vereiste
Zie: Bestimmtheitsgebot

Lidmaatschap 2.1; 2.2, 3.1; 3.4.1; 3.4.2, 3.6.3, 5.5;

6.3.2,6.3.4; 7.2,7.3.1; 7.4.1; 7.4.2,8.1;
8.3.2

Locus delicti 4.3; 4.4

Medeplegen 3.4.1;  3.4.2;  3.4.3,  4.3;  4.4;  6.2.1;

6.2.2.1; 6.2.3.2; 6.3.2; 6.3.3; 7.2; 8.3.2;
8.3.3

Medeplichtigheid 3.4.1;  3.4.2,  3.4.3,  4.1;  4.3,  6.2.1;

6.2.2.1; 6.2.3.2; 6.3.2,6.3.3, 7.2,8.3.3,

8.7; 8.11
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Melding ongebruikelijke transacties 8.2.4

Misdaadorganisatie passim
Mitglied

als - beteiligen (Mitgliedschaft) 6.2.2.2; 7.2; 8.3.3

Nalaten (nalatigheid) 3.4.2; 3.8.1; 4.1; 4.3; 4.4; 6.3.2,6.3.3,
6.3.4; 7.3.2; 7.3.3; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4

Nationaliteitsbeginsel (actieD 4.4

Ne bis in idem 3.8,5.7

Nemo debet bis vexari 3.8.1

Objectivering 8.3.2

Omissiedelicten
Zie: Nalaten

Onpartijdigheid, rechterlijke -
1; 3.6.3

Ontbinding
- van verboden rechtspersoon 2.3; 2.4; 5

vordering tot - 2.4

Onmeming wederrechtelijk
verkregen voordeel 4.5; 8.10.1; 8.10.2

00gmerk passim
Opdrachtgever

Zie ook: Leidinggevers 6.3.4

Openbaar gezag 5.1,5.9

Openbare orde 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.4.1; 3.5,4.2,5;
6.3.4; 7.2,8.1,8.2.3,8.4.2,8.4.3; 8.9

Openbare veiligheid 7.4.2

Openlijke geweldpleging 6.1; 6.3.1; 6.3.3; 8.2.3,8.4.2. 8.5
medeplegen van -

6.3.3; 8.4.2

Opiumwet 6.1; 6.2.1; 6.2.3.2; 6.2.3.3; 6.2.4; 8.5,

8.10.1; 8.10.2; 8.11
Oprichter 2.1; 2.2; 3.1,3.2.3; 3.5; 3.9,6.3.2.7.2,

8.6; 8.7

Oprichting 3.3.1, 3.4.1; 3.5; 6.3.2; 6.3.3,7.2,7.3.2,
8.7

Opruien 3.4.2; 8.8

Opsporingsmethoden
Werkgroep vooronderzoek - 1; 8.10.3

Opzet 3.3.1; 3.4.4. 3.6.2; 5.5; 6.2.3.2; 6.3.4;

7.2; 7.4; 8.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5;

8.4.2; 8.8

Ordeverstoring 3.6.1

Organisatie passim
nationaliteit van de - 4.2; 4.3; 4.4; 5.8
- zonder rechtspersoonlijkheid 5.2

- criminaliteit 6.3.4
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Organisator
Zie: Leidinggevers

Overeenkomst
Zie ook: Samenspanning 6.2.2.1; 7.3; 8.4.2

'Overt act' 7.3.2; 7.4.1; 7.5

Overtreding 3.3.2; 4.2; 6.3.2; 7.4.1

Personaliteitsbeginsel (actief -) 4.2; 5.8

Pluraliteitseis 8.4.1

Poging 1; 3.1; 3.3.1; 3.6.1; 3.6.2,6.2.1; 6.2.2.1;
6.2.2.2; 6.2.3.2, 6.2.3.3, 7.3.1; 7.3.3,
7.4.1; 7.4.2; 7.5; 8.1; 8.3.3; 8.4.2; 8.4.3;
8.8; 8.10.3

Praesumptio innocentiae 8.10.2
Preventief karakter

(preventief aspect; preventieve
werking) 3.1,3.9; 6.2.3.1; 6.2.3.2; 6.2.4

Pro-actieve fase 1,3.6.1; 6.2.3.2; 6.2.4. 8.10.1, 8.10.3
Pro-actief afluisteren 3.3.1; 3.6.1

Reactieve fase 8.10.3
Rechtsmacht 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.8; 6.2.3.3

Rechtspersoon 2.2; 2.3,2.4; 3.2.1; 3.2.2,3.2.3,3.3.2;

4.2; 5; 6.2.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 7.3.2; 8.2.1;
8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.4.2; 8.4.3; 8.6; 8.7;
8.10.1

buitenlandse - 3.2.2; 5.2; 5.8; 8.2.3
Nederlandse - 5.8

omzetting van - 5.5

privaatrechtelijke - 5.2

publiekrechtelijke - 5.2

verboden en/of verbodenverklaarde - 2.4; 3.3.1; 3.4.3; 5; 6.2.2.2; 6.3.2
Repressief karakter van art.  140 Sr 3.1,6.2.4

Repressief rechercheren 3.6.1

Repressieve fase 8.10.3
RICO 7.3.2

Samenloop 1; 3.1; 3.7,3.8.1; 3.8.2; 5.6

eendaadse - 3.7.1; 3.7.2,5.6

meerdaadse - 3.7.1; 3.7.2; 5.6,8.5

Samenspanning 2.1; 3.1; 3.2.1; 3.3.2; 3.7.2; 3.9; 6.1;

6.2.1; 6.2.2; 6.2.3.1; 6.2.3.2; 6.2.3.3; 7.1;

7.3, 7.4. 7.5; 8.1, 8.2.2; 8.2.4, 8.4.2,
8.4.3

- als strafverzwarende omstandigheid 6.2.2.1; 6.2.3.1

Samenrotting 6.3.3

Samenzwering 2.1; 6.2.2.1; 6.2.2.2
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Schulduitsluitingsgrond 8.1,8.8

Strafrechtelijk financieel onderzoek 8.6; 8.10.2
Strafverzwaring(sgrond),

strafrerzarende omstandigheid 3.5; 6.2.3.3; 6.3.2; 6.3.3; 7.2; 8.6; 8.7

Strafzwecktheorie 8.8

Sympathie-Werbung 7.2

Sympathisanten, sympathiseren 3.4.3,3.9: 6.2.2.2; 6.3.3,7.2; 7.3.2, 7.5,
8.3.1

Strafbaarstelling
wederkerigheid van - 4.4

Strafuitsluitingsgrond 8.3.2

Tatige Reue
Zie: Vrijwillige tel'ugtred

Telastelegging 1; 3.1; 3.6.2; 3.8.1,3.8.2

Territorialiteitsbeginsel 4.2; 4.3; 5.8
Terroristische activiteiten 6.2.1; 6.2.3.1; 7.3.1

Terroristische organisatie 7.2; 7.3.1

Transformatieve interpretatie 4.4; 5.8

Uitlevering 1; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 4.2,6.2.2.2

Uitlokking 3.4.1. 3.4.2; 3.4.3; 4.3; 4.4, 6.2.16
6.2.2.1; 6.2.2.2; 6.2.3.2; 6.3.2; 6.3.3;
6.3.4; 7.2; 8.7; 8.8

'Umfunktionieren' 7.2

Unterstiltzung 6.2.2.2; 7.2

Verantwoordelijkheid
functionele - 6.3.4

Verboden rechtspersoon
Zie: Rechtspersoon

Verboden vereniging
Zie: Vereniging

Verbodenverklaring 2.2,2.3; 2.4; 5.1; 5.3; 5.8; 5.9
Verbodsgrond

Zie ook: Verbodenverklaring 2.4; 5.4; 5.9

Verenigde krachten (met -) 6.3.3

Zie ook: Openlijke geweldpleging
Vereinigung (kriminelle -) 7.1; 7.2

Vereniging Passim
verboden - 2.1,2.2,2.3,3.1; 3.5; 5

staatkundige - 2.2,3.4.1

in art. 322 SW 7.4.2

Vervolgbaarheid
van de deelnemer 4.3

voorwaarde van -                           5.1
Verwijt
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gelijksoortigheid van - 3.8.1,3.8.2

Voorbereiding
voorbereidend aspect 1,3.1,3.3.1,3.4.4.3.9,6.1.6.2,7.3.1;

8.3.4; 8.8; 8.11

voorbereidingsdelict 6.2.1; 6.2.2.1

collectieve voorbereidingsdelicten
(-handelingen) 6.2.1; 6.2.2.2,6.2.3.3

voorbereidingsfase 6.2.1; 6.2.2.2, 6.2.3.1.6.2.3.2; 6.3.3,7.2,

7.3.3; 7.4.2; 8.1; 8.2.3; 8.3.2; 8.3.3;
8.4.2; 8.10.1

voorbereidingshandelingen 1,3.1,3.3.1, 3.4.2,3.6.2,4.2,  3.6.1,

3.9; 4.3; 6.1; 6.2; 6.3.2; 7.2; 7.3.2; 7.3.3;
8.1; 8.2.4; 8.4.2; 8.4.3; 8.8; 8.9; 8.10.1;
8.10.2, 8.10.3

individuele voorbereidingshandelingen 6.2.3.2

Voorfase
Zie: Voorbereidingsfase

Voortgezette handeling 3.7.1; 3.7.2; 5.6

Voorwaardelijk opzet
Zie: Opzet

Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes 7.2

Vrijwillige terugtred 6.2.1; 6.2.2.1; 6.2.2.2,6.2.3.3,7.2; 7.3.1;

7.4.1; 7.4.2; 7.5; 8.8

Wederkerige strafbaarstelling 6.2.3.2; 6.2.3.3

Wederrechtelijk verkregen voordeel 8.6

'Werben'
Zie  ook: '

Sympathie-Werbung' 7.2; 7.3.1

Werven (voor de vereniging) 6.2.2.2

'Witwassen' 6.2.3.2; 6.3.2; 7.3.2; 8.2.4; 8.4.3; 8.10.1

Zeden

goede - 2.2; 2.3; 2.4; 5.1; 5.4

Zorgplicht 3.4.2; 6.3.3; 6.3.4; 8.3.2; 8.3.4
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift 'Art. 140 Wetboek van Strafrecht. Een onderzoek
naar de  strafbaarstelling  van  deelneming  aan  misdaadorganisaties'  van  M.J. H.J.
de Vries-Leemans

1.    Binnen de huidige toepassing van de samenloopbepalingen vormt de
voortgezette handeling een 'vreemde eend  in  de  bijt'.

2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Staat voor zijn gedragingen
dient niet te worden uitgesloten.

3.       'Witwassen' van criminele gelden dient afzonderlijk strafbaar te worden
gesteld.

4.    Voor de beantwoording van de vraag waar de deelneming aan een
strafbaar feit heeft plaatsgevonden, is niet alleen de eigen plaats van de
deelnemingsgedraging zelf van belang, doch tevens de plaats van het
gronddelict.

5.                 De  strekking  van  art.   46 Sr brengt  met  zich   mee  dat  het   in  deze  bepa-
ling opgenomen bestanddeel 'in vereniging begaan' mede betrekking
heeft op deelnemingsgedragingen welke aan het misdrijf voorafgaan.

6.       Ontbinding van een rechtspersoon hoeft niet in de weg te staan aan een
strafrechtelijke vervolging van die rechtspersoon.

7. Automatische verlenging van de gevangenhouding en gevangenneming
dient te worden afgewezen.

8.      Er moet voor worden gewaakt dat reorganisatie bij verschillende over-
heidsdiensten  niet de aandacht afteidt  van de problemen welke juist
(mede) de aanleiding vormen voor die reorganisatie.



Bibliotheek K. U. Brabant

17 000 01358847 1

..

..

.. ..

... ..

.. ...

... ..

..

.DD

..


	Inhoudsopgave
	Gebruikte afkortingen
	Hoofdstuk 1 
Inleiding
	Hoofdstuk 2
 De totstandkoming van art. 140 Sr
	Hoofdstuk 3   Deelneming aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft
	Hoofdstuk 4
 Grensoverschrijdende aspecten
	Hoordstuk 5   Deelneming aan de voortzetting van de werkzaam-heid van verboden verklaarde en ontbonden rechtspersonen (art. 140, tweede lid Sr)
	Hoofdstuk 6   Bijzondere kenmerken van het eerste lid van art. 140 Sr nader bekeken
	Hoofdstuk 7   Materieelrechtelijke voorzieningen in enkele andere landen
	Hoofdstuk 8
 Wijziging gewenst?
	Samenvatting
	Summary
	Lijst van aangehaalde literatuur
	Zakenregister

