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Titeloverzicht
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting bij deze titel
Gemeenschappelijk kenmerk van de delicten in deze titel is het veroorzaken van gevaar,
dat de algemene veiligheid bedreigt en waarvan de dader op voorhand de omvang niet kan
berekenen of naar willekeur bepalen.
Voor het begaan van de misdrijven die in deze titel staan beschreven is voldoende dat er
handelingen zijn verricht waarvan de wet gevaar voor de algemene veiligheid voorziet. De
opzet hoeft alleen maar gericht te zijn op de handeling en niet op het gevaar of de
gevolgen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Memorie van Toelichting bij deze titel
De misdrijven uit deze titel komen betrekkelijk weinig voor, maar kunnen wel
verstrekkende gevolgen hebben. De belangen welke door de bepalingen worden
beschermd vergen in het algemeen een grote zorgvuldigheid van de rechtsgenoten. De
geldboete is een geschikte sanctie om die zorgvuldigheid af te dwingen.
Het oogmerk van winstbejag kan zwaar wegen en dus lijkt een betrekkelijk hoog
boetemaximum, de vierde categoric, bij culpose delicten toepasselijk.
c) Bijzonderheden en conclusies
Ukpunten bij deze titel 1881:
- objectieve ernst van het felt.
IJkpunten bij deze tile! 1984:
- objectieve ernst van het felt;
- subjectieve ernst van het feit;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.
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Artikel 157 Opzettelijk veroorzaking brand etc.
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Lid 3: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Advies van de Raad van State
Het ontwerp kende in lid 1 een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, in lid 2 ten
hoogste twaalf jaren en in lid 3 ten hoogste vijftien jaren.
De straffen zijn niet voldoende als men het voorval in Bremershaven als voorbeeld neemt.
Rapport aan de Koning
De hoogste straf die kan worden opgelegd is de tijdelijke gevangenisstraf. Levenslange
gevangenisstraf kan niet worden opgelegd omdat geen sprake is van een beraamde aanslag
op het !even. In de zaak Bremershaven kan de vraag worden gesteld of daar misschien
sprake was zo'n beraamde aanslag op het leven. In dat geval kan vervolgd worden op
grond van artikel 289 met als straf de levenslange gevangenisstraf.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De grotere strafwaardigheid bij ernstige gevolgen ligt niet in het opzet tot zwaarder
vergrijpen, maar in de grotere roekeloosheid van de dader en die moet niet door middel
van een fiche worden aangenomen, maar in ieder geval worden bewezen. De Commissie
stelt voor om als criterium van strafverzwaring in te voeren dat de dader moet hebben
voorzien dat er groot gevaar te duchten was.
Bij een aantal artikelen van deie titel, o.a. artikel 157 worden twee zeer verschillende
categorieen van feiten bijeengevoegd. Wanneer opzet om nadeel te berokken aanwezig is
kun je spreken van feiten van de allerergste aard. Wanneer dit niet aanwezig is behoren zij
tot de lichte misdrijvcn. De Commissie wil echter niet tot splitsing overgaan. De maxima
moeten echter, om ook voor de ergste feiten een evenredige straf te kunnen toepassen,
worden verhoogd naar twaalf jaren, vijftien jaren, levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van twintig jaren verhoogd worden.
De minister merkt op dat er geen sprake is van een gefingeerde wil. Want als er sprake is
van een gewild gevolgd dan zijn er andere artikelen van toepassing, zoals moord.
Als feiten A en B subjectief gezien gelijk staan, maar A brengt objectief meer gevaar
teweeg dan B, dan moet de dader van A zwaarder gestraft worden.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
Dhr. des Amorie van der Hoeven: moord is in veel gevallen moeilijk te bewijzen omdat de

dood van een persoon dan het doel of op zijn minst een onvermijdelijk gevolg moet zijn.
De straf in dit artikel vindt hij te laag omdat de gevolgen even ernstig kunnen zijn als bij
moord en moord niet altijd te bewijzen is.
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Dhr. Modderman; het • voorval van Bremershaven kan in zijn ogen als moord worden
gezien. Toch is hij bereid de straf te verhogen, omdat hij vreest dat sommige rechters het
begrip opzet en moord zo beperkt opvatten dat het voorval van Bremershaven niet onder
moord valt.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieen.
Lid 1: na "ten hoogste twaalf jaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vijfde categorie.
Lid 2: na "ten hoogste vijftien jaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vijfde
categorie.
Lid 3: na "ten hoogste twintig jaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
reactie op incident;
systematische overwegingen.
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Artikel 158 Culpose veroorzaking van brand etc.
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Lid 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Lid 3: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

In het ontwerp kon alles alleen bestraft worden met hechtenis en niet met gevangenisstraf.
Naar het oordeel van de Commissie is bij bewuste schuld de hechtenis een te lichte strati
Als de dader de gevolgen van zijn onvoorzichtige handelen heeft voorzien, maar zich
daarover niet heeft bekommerd dan is gevangenisstraf gerechtvaardigd. Aan de rechter
moet de keuze tussen gevangenisstraf en hechtenis worden overgelaten.
Een minderheid van de Commissie vindt dat culpose delicten altijd met hechtenis bestraft
moeten worden.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer

De minister gaat akkoord met het voorstel om naast hechtenis ook gevangenisstraf
mogelijk te maken, vanwege de vage grens tussen opzet en schuld.
Dhr. van de Werk: wit graag in het derde lid de mogelijkheid toevoegen om een geldboete
van ten hoogste 600 gulden op te leggen. Bij het geval dat de dader niet kon vermoeden
dat door zijn schuld iemand het leven zou kosten, wordt de rechter verplicht om de straf te
verhogen naar een gevangenisstraf terwij1 gewoonlijk bij schuldmisdrijven een geldboete
kan worden opgelegd.
Dhr. van der Kaay: als er door onvoorzichtigheid gevaar voor goederen ontstaat of de
gevolgen zich beperken tot levensgevaar dan kan een geldboete volstaan, maar als het de
dood van iemand ten gevolge heeft dan is de geldboete geen gepaste straf.
Dhr. Modderman: als iemand ten gevolge van onvoorzichtigheid een publieke calamiteit
en de dood van een medemens veroorzaakt dan is het minimum van een dag hechtenis niet
erg hoog.
Verslag van de Eerste Kamer

Het gaat hier om een schuldmisdrijf en dan is volgens het hoofdmotief gevangenisstraf
geen gepaste straf. Het motief komt erop neer dat de schande, onafscheidelijk verbonden
met verblijf in de gevangenis, niet mag worden uitgestrekt over een persoon, die niet
willens en wetens maar slechts door onbedachtzaamheid of onvoorzichtigheid de wet
overtreedt. Hier had dus moeten worden volstaan met hechtenis.
Het stelsel der vrijheidsstraffen ondergaat op deze wijze een ingrijpende verandering.
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Antwoord van de Regering •
Niets is er veranderd in het stelsel. Toen echter bleek dat door de Nederlandse practici nog
altijd "culpa" wordt genoemd wat de Minister "voorwaardelijke opzet" noemt, terwijl er
voor het grijze gebied tussen opzet en schuld door de wetenschap nog geen uitspraak is
gedaan, heeft hij de rechterlijke macht de gelegenheid willen geven in deze gevallen een
gevangenisstraf op te leggen.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Onder 1 en 2 wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" telkens
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
Onder 3 wordt na "ten hoogste een jaar" ingevoegd: een geldboete van de vierde categorie
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
Opvallend is het belang dat er gehecht wordt aan het verschil tussen hechtenis en
gevangenisstraf. Gevangenisstraf wordt als een grotere schande dan hechtenis gezien.

Titel VII Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen
wordt in gevaar gebracht

162

Artikel 159 Belemmeren van blussen branden
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
In het ontwerp werd een onderscheid gemaakt tussen het in vereniging begaan van het feit
(zes jaren) of alleen (drie jaren).
Bijzonder gevaarlijk is de vereniging van personen zodat een aanmerkelijk strafverhoging
nodig is. Zowel de vermeerdering van het objectief gevaar als die van de subjectieve
aansprakelijkheid wegens het onderling overleg wettigen de hogere strafbedreiging.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het maximum is te laag. Dit feit kan duizenden mensenlevens in gevaar brengen dus
verhogen naar zes jaren. Door deze verhoging kan het tweede lid vervallen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vijfde categorie".
Memorie van Toelichting
Het boetemaxima is verhoogd naar de vijfde categorie in verband met de aard van het
gevaarzettings- of schulddelict.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit
differentiatiecriterium
Opvallend is dat men bij het O.R.O. uitging van de dreiging die van het delict uitgaat en
om die reden onderscheid maakte tussen het in vereniging begaan van het feit of het alleen
begaan.
Dit onderscheid is uiteindelijk komen te vervallen, omdat men in de Tweede Kamer keek
naar de gevolgen en die zijn in beide gevallen hetzelfde.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
-
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Artikel 160 Belemmeren van herstel van waterstaatswerk
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
In het ontwerp werd een onderscheid gemaakt tussen het in vereniging begaan van het feit
(zes jaren) of alleen (drie jaren).
Bijzonder gevaarlijk is de vereniging van personen zodat een aanmerkelijk strafverhoging
nodig is. Zowel de vermeerdering van het objectief gevaar als die van de subjectieve
aansprakelijkheid wegens het onderling overleg wettigen de hogere strafbedreiging.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het maximum is te laag. Dit feit kan duizenden mensenlevens in gevaar brengen dus
verhogen naar zes jaren. Door deze verhoging kan lid 2 vervallen.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
Memorie van Toelichting
Het boetemaxima is verhoogd naar de vijfde categorie in verband met de aard van het
gevaarzettings- of schulddelict.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
Opvallend is dat men bij het O.R.O. uitging van de dreiging die van het delict uitgaat en
om die reden onderscheid maakte tussen het in vereniging begaan van het feit of het alleen
begaan.
Dit onderscheid is uiteindelijk komen te vervallen, omdat men in de Tweede Kamer keek
naar de gevolgen en die zijn in beide gevallen hetzelfde.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
-
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Artikel 161 Vernieling etc van werk tot waterkering of waterlozing
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vijfde categorie".
Memorie van Toelichting
Het boetemaxima is verhoogd naar de vijfde categorie in verband met de aard van het
gevaarzettings- of schulddelict.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 161bis Opzettelijke vernieling etc. van elektriciteitswerken
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
Lid 4: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a)

Invoering

Wet van 19 mei 1922, Stb. 313, tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht aan
huidige toestanden op het gebied der aanwending van elektrisch arbeidsvermogen.
Memorie van Toelichting
De straffen regelen zich naar de in de sub 1-4 gestelden voorwaarden van strafbaarheid.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1: in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de vijfde categorie.
Lid 2, 3 en 4: wordt na onderscheidenlijke "ten hoogste zes jaren", "ten hoogste negen
jaren" en "ten hoogste vijftien jaren" ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
Memorie van Toelichting
De boetemaxima zijn verhoogd in verband met de aard van het gevaarzettings- of
schulddelict.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1922:
objectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 161ter Vernieling etc. van elektriciteitswerken door schuld
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Sub 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Sub 3: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar.
a) Invoering
Wet van 19 mei 1922, Stb. 313, tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht aan
huidige toestanden op het gebied der aanwending van elektrisch arbeidsvermogen.
Memorie van Toelichting
De straffen in dit artikel zijn veel lager dan die voor de zeer ernstige feiten van artikel
161bis.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Onder 1 en 2 wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" telkens
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
Onder 3 wordt na "ten hoogste een jaar" ingevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1922:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.

1° ,11
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Artikel 161quarter Opzettelijke radioactieve besmetting
.4

Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren
Sub 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a)

Invoering

Wet van 21 februari 1963, Stb. 82, houdende regelen met betrekking tot de vrijmaking van
kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende
toestellen.
Memorie van Toelichting
Voor wat betreft de strafpositie heeft men naar artikel 157 gekeken.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Sub 1 en 2: na "ten hoogste vijftien jaren" onderscheidenlijk "ten hoogste twintig jaren"
wordt ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1963:
gewenste consistentie van wetgeving.

4
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Artikel 161quinquies Culpose radioactieve besmetting
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
a)

Invoering

Wet van 21 februari 1963, Stb. 82, houdende regelen met betrekking tot de vrijmaking van
kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende
toestellen.
Memorie van Toelichting
De redactie van dit artikel sluit zo nauw mogelijk aan bij artikel 161bis en 161ter.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na "ten hoogste een jaar" onderscheidenlijk "ten hoogste twee jaren" wordt ingevoegd: of
geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Iikpunten 1963:
gewenste consistentie van wetgeving.
Bij vergelijking met de artikelen 158 en 16 1 ter valt op dat artikel 161quinquies zwaarder
straft; een jaar bij levensgevaar ten opzichte van zes maanden en twee jaar bij dodelijk
afloop ten opzichte van een jaar. Dit verschil wordt niet gemotiveerd.

ki>
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Artikel 161sexies Opzettelijke vernieling etc. van geautomatiseerd werk of werk
voor telecommunicatie
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vijfde categorie
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie
Sub 3: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie
Sub 4: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
a)

Invoering

Wet van 23 december 1992 Stb. 1993/33, wijziging van het Wetboek van Strafrecht
en van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende
toepassing van informatietechniek.
b) Wijzigingen
Wet van 16 juni 1994, Stb. 628, houdende wijziging van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht het Wetboek van
Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de
concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd
vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1993:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 161septies Culpose vernieling van enig geautomatiseerd werk of werk voor
telecommunicatie
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vijfde categorie
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie
Lid 4: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
a) Invoering
Wet van 23 december 1992 Stb. 1993/33, wijziging van het Wetboek van Strafrechten van
het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1993:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 162 Opzettelijke vernieling etc. van verkeerswerken
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen jaren.
Sub 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste vijftien jaren.
(

a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 31 maart 1971, Stb. 166, houdende strafbaarstelling van het gewelddadig in zijn
macht brengen of houden van luchtvaartuigen en van enkele andere gedragingen die de
veiligheid en de ongestoorde voortgang van het luchtverkeer in gevaar kunnen brengen.
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Onder 1 en 2 wordt na "ten hoogste negen jaren" onderscheidenlijk "ten hoogste vijftien
jaren" ingevoerd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 162a Opzettelijke vernieling etc. op een luchthaven
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde
categorie
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde
categorie
a) Invoering
Wet van 30 maart 1995, Stb. 195, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht het
Wetboek van Strafvordering en de Uitleveringswet ter uitvoering van Protocol tot
bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale
burgerluchtvaart bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de
veiligheid van de burgerluchtvaart.
Memorie van Toelichting
Er is aansluiting gezocht bij artikel 162.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
llkpunten 1995:
gewenste consistentie van wetgeving;
internationale overwegingen; internationale overwegingen.
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Artikel 163 Culpose vernieling etc. van verkeerswerken
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden
Sub 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 31 maart 1971, Stb. 166, houdende strafbaarstelling van het gewelddadig in zijn
macht brengen of houden van luchtvaartuigen en van enkele andere gedragingen die de
veiligheid en de ongestoorde voortgang van het luchtverkeer in gevaar kunnen brengen.
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Sub 1: in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Sub 2: na "ten hoogste een jaar" wordt ingevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 164 Opzettelijk veroorzaken van gevaar voor spoorwegverkeer
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Lid 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Onder de algemene bepaling enige openbare land- of waterwegen vallen ook spoorwegen.
Hij die door een opzettelijke daad gevaar voor het verkeer over een spoorweg veroorzaakt
verdient een zwaardere straf en daartoe strekt artikel 164.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het ontwerp kende in lid 1 een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren en in lid 2
vijftien jaren. Het maximum moet op van grond van artikel 157 verhoogd worden.
b) Wijzigingen
Wet van 19 mei 1922, tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht aan huidige
toestanden op het gebied der aanwending van elektrisch arbeidsvermogen.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na "ten hoogste vijftien jaren" onderscheidenlijk "ten hoogste twintig jaren" wordt
ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 165 Culpose veroorzaking van gevaar voor spoorwegverkeer
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
Lid 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 19 mei 1922, Stb. 313 tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht aan
huidige toestanden op het gebied der aanwending van elektrisch arbeidsvermogen.
Tekstuele wijziging.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1: in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Lid 2: het leesteken aan het slot van het lid vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete
van de vierde categorie".
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 166 Opzettelijke vernieling etc. van veiligheidstekens voor scheep- en
luchtvaart
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Sub 3: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
O.R.O.
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het ontwerp kende in lid 1 een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, in lid 2 negen
jaren en in
lid 3 twaalfjaren.
De strafbedreiging moet in overeenstemming worden gebracht met artikel 157. De
maxima worden verhoogd naar twaalf, vijftien jaren, levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van twintig jaren.
b) Wijzigingen
Wet van 31 maart 1971, Stb. 166, houdende strafbaarstelling van het gewelddadig in zijn
macht brengen of houden van luchtvaartuigen en van enkele andere gedragingen die de
veiligheid en de ongestoorde voortgang van het luchtverkeer in gevaar kunnen brengen.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na onderscheidenlijk "ten hoogste twaalf jaren", "ten hoogste vijftien jaren" en "ten
hoogste twintig jaren" wordt telkens ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
Gewenste consistentie van wetgeving.
-
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Artikel 167 Culpose vernieling etc. veiligheidstekens voor scheep- en luchtvaart
Oorspronkelijke sanctie:
Sub I: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Sub 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Sub 3: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 31 maart 1971, Stb. 166, houdende strafbaarstelling van het gewelddadig in zijn
macht brengen of houden van luchtvaartuigen en van enkele andere gedragingen die de
veiligheid en de ongestoorde voortgang van het luchtverkeer in gevaar kunnen brengen.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Sub 1 en 2: in plaat van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt telkens
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
Sub 3: na "ten hoogste een jaar" wordt ingevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 168 Opzettelijk doen verongelukken van (lucht)vaartuigen
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Sub 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het delict is in overeenstemming gebracht met artikel 157.
b) Wijzigingen
Wet van 31 maart 1971,.Stb. 166, houdende strafbaarstelling van het gewelddadig in zijn
macht brengen of houden van luchtvaartuigen en van enkele andere gedragingen die de
veiligheid en de ongestoorde voortgang van het luchtverkeer in gevaar kunnen brengen.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na "ten hoogste vijftien jaren" onderscheidenlijk "ten hoogste twintig jaren" wordt telkens
ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 169 Culpose verongelukking etc. van (lucht)vaartuigen
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Sub 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 31 maart 1971, Stb. 166, houdende strafbaarstelling van het gewelddadig in zijn
macht brengen of houden van luchtvaartuigen en van enkele andere gedragingen die de
veiligheid en de ongestoorde voortgang van het luchtverkeer in gevaar kunnen brengen.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Sub 1: in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen:
of geldboete van de vierde categorie.
Sub 2: na "ten hoogste een jaar" wordt er ingevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 170 Vernieling van gebouwen
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Sub 3: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het artikel moet in overeenstemming worden gebracht met artikel 157 Sr.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na onderscheidenlijk "ten hoogste twaalf jaren", "ten hoogste vijftien jaren" en "ten
hoogste twintig jaren" wordt ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
IJkpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 171 Culpose vernieling van gebouwen
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Sub 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Sub 3: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Sub 1 en 2: in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt telkens
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
Sub 3: na "ten hoogste een jaar" wordt ingevoegd: of geldboete van de vierde categorie
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 172 Opzettelijke vergiftiging waterreservoirs
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Sub 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke ten hoogste twintig jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede kamer met Regeringsantwoord
De strafmaxima moeten ook hier 15 jaren en levenslange of tijdelijke gevangenisstraf van
ten hoogste 20 jaren zijn. De gevallen welke hieronder vallen, kunnen veel gevaarlijker
zijn dan gewone doodslag met voorbedachte rade.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van de leden vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vijfde categorie".
Wet van 19 januari 1989, tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met enige
bepalingen ter bescherming van de algemene veiligheid van personen tegen ernstige
verontreinigingen van het milieu.
Invoering van een herschreven artikel.
Lid 1:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie
(gevaar voor een ander te duchten)
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie
(levensgevaar voor een ander te duchten en iemands dood ten gevolge heeft).
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie
(openbaar drinkwatervoorziening "verstoren").
Memorie van Toelichting
Bij de keuze van de strafmaat is getracht de ernst van het delict tot uitdrukking te brengen.
Tevens is aansluiting gezocht bij het bestaande artike1161quarter, dat vergelijkbare
gedragingen met betrekking tot ioniserende stralen of radioactieve stoffen strafbaar stelt.
Hierbij is uitgegaan van de gedachten dat sommige chemische stoffen in schadelijkheid
niet onderdoen voor radioactieve stoffen. In afwijking van de systematiek van deze Titel
worden de voorgestelde misdrijven bedreigd met gevangenisstraf van twaalf jaren of
vijftien jaren. Dit is een consequentie van de noodzaak om terughoudend te zijn met
levenslange gevangenisstraffen.
Hierdoor worden ook de maximumstraffen die op het eerste en tweede lid van het
bestaande artikel 172 zijn gesteld voor het opzettelijk brengen van schadelijke stoffen in
het drinkwater worden verlaagd tot twaalf respectievelijk vijftien jaren.
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Hieruit mag echter niet worden dat wij dit delict als minder strafwaardig kwalificeren. De
verlaging is een gevolg van de gewijzigde opvattingen omtrent levenslange
gevangenisstraf.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren in lid lis in 1989
verlaagd naar ten hoogste twaalf jaren. De levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten
hoogste twintig jaren is in 1989 verlaagd naar ten hoogste vijftien jaren.
Er is een nieuw derde lid ingevoerd met een gevangenisstraf van ten hoogste drie
maanden.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de delictsomschrijving ingrijpend gewijzigd is.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
IJkpunten 1989:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
instrumentele overwegingen, executie- of penitentiairrechtelijke overwegingen.
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Artikel 173 Culpose vergiftiging van waterreservoirs
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden (drinkwaterinrichting verstoren).
Sub 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar (dodelijk gevolg).
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrechten in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1: in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Lid 2: het leesteken aan het slot van dit lid vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete
van de vierde categorie".
Wet van 19 januari 1989, tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met enige
bepalingen ter bescherming van de algemene veiligheid van personen tegen ernstige
verontreinigingen van het milieu.
Invoering van een herschreven artikel.
Lid!:
Sub!: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde
categorie (gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar te duchten).
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie
(dodelijke afloop).
Lid 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de
tweede categorie (openbaar drinkwatervoorziening "verstoren").
Memorie van Toelichting
Er is aansluiting gezocht bij artikel 161ter.
Voorlopig verslag
Voor de leden van de V.V.D.-fractie en de P.v.d.A-fractie was niet geheel duidelijk
waarom de sanctie in artikel 173 lid 1 sub 1 niet gelijk is aan die van artikel 1736 sub 1,
terwijl van beide artikelen de sancties sub 2 identiek zijn.
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Memorie van Antwoord
Er is niet een direct aanwijsbare verklaring voor het verschil in strafmaat in artikel 173
lidl en artikel 173b lid 1 en dus wordt er voorgesteld om de strafmaat gelijk te stellen. De
economische overtredingen uit de sectorale milieuwetten worden ingevolge artikel 6 lid 1
sub 4 WED bedreigd met hechtenis van zes maanden en geldboete van de derde categorie.
De culpose misdrijven van artikel 173 en 173b moeten dus met een zwaardere straf
bedreigd worden. Er wordt voorgesteld om bedoelde delicten te bedreigen met een
gevangenisstraf van een jaar en geldboete van de vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd:
Sub 1: de gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden is in 1989 verhoogd
naar gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar
Sub 2: de gevangenisstraf van ten hoogste een jaar is in 1989 verhoogd naar ten hoogste
twee jaren.
Er is een tweede lid toegevoegd met een gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie
maanden.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de delictsomschrijving ingrijpend is gewijzigd.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1989:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 173a Opzettelijke milieuverontreiniging
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste zeshonderd gulden (nadeel voor anderen).
a) Invoering
Wet van 11 november 1969, Stb. 536, houdende regelen omtrent de verontreiniging van
oppervlaktewateren.
Relevante informatie ontbreekt.
b) Wijzigingen
Wet van 5 juni 1975, Stb. 353, houdende wijziging van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren en van enkele met die wet samenhangende bepalingen van het
Wetboek van Strafrecht
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vijfde categorie.
Wet van 19 januari 1989, tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met enige
bepalingen ter bescherming van de algemene veiligheid van personen tegen ernstige
verontreinigingen van het milieu.
Invoering van een herschreven artikel
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie
gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar te duchten).
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie
(dodelijke afloop).
Memorie van Toelichting

Bij de keuze van de strafmaat is getracht de ernst van het delict tot uitdrukking te brengen.
Tevens is aansluiting gezocht bij het bestaande artike1161quarter, dat vergelijkbare
gedragingen met betrekking tot ioniserende stralen of radioactieve stoffen strafbaar stelt.
Hierbij is uitgegaan van de gedachten dat sommige chemische stoffen in schadelijkheid
niet onderdoen voor radioactieve stoffen.
De strafmaat bieden de opsporingsorganen de gelegenheid de verdachte aan te houden om
hem te verhoren en hem eventueel in verzekering te stellen. Ook kan de voorlopige
hechtenis worden gevorderd door de Officier van Justitie. Deze bevoegdheden zijn in
overeenstemming met de ernst van de delicten.
Advies van de Raad van State

Uit dit advies blijkt dat er in het wetsontwerp eerst was voorgesteld om bij dodelijke
afloop een maximumstraf op te nemen van levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van
ten hoogste twintig jaren.
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De Raad was van mening dat er grote terughoudeenheid moet worden betracht met het
opnemen van dit maximum en de verjaringsproblematiek geen voldoende motivering is
voor deze hoge straf. Nader rapport
Er wordt op gewezen dat niet alleen de verjaringsproblematiek een reden was om de
hoogste straf op te leggen, maar ook om de vormen van milieucriminaliteit waardoor de
algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht afzonderlijk strafbaar te
stellen. Daarbij is aansluiting gezocht bij andere artikelen zoals artikel 157 en 161quarter.
Maar gezien het feit dat de opvattingen over levenslange gevangenisstraf zijn gewijzigd
worden de straffen verlaagd naar vijftien respectievelijk twaalfjaren.
Voorlopig verslag
De gewijzigde opvattingen omtrent levenslange gevangenisstraffen is door lagere
maximumstraffen dan in titel VII tot uitdrukking gebracht. Maar de leden van de P.v.d.Afractie vroegen zich af of het niet zinvol zou zijn om dan voor heel titel VII die wijziging
door te voeren.
Memorie van Antwoord
Dit wetsvoorstel beoogt niet de levenslange gevangenisstraf af te schaffen. De
maximumstraffen hier zijn een weerspiegeling van de huidige opvattingen omtrent de
strafwaardigheid en daarin zit de opvatting over de levenslange gevangenisstraf
opgesloten.
c) Bijzonderheden en conclusies
We relevant gewijzigd; de gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden is in 1989
verhoogd naar ten hoogste twaalfjaren.
Er is een tweede lid ingevoegd met een gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de delictsomschrijving ingrijpend is gewijzigd.
IJkpunten 1989:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
strafprocessuele overwegingen, dwangmiddelen;
strafprocessuele overwegingen, verjaring;
instrumentele overwegingen,executie- of penitentiairrechtelijke overwegingen.
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Artikel 173b Culpose milieuverontreiniging
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of
geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden (nadeel voor anderen).
a) Invoering
Wet van 11 november 1969, Stb. 536, houdende regelen omtrent de verontreiniging van
oppervlaktewateren.
Relevante informatie ontbreekt.
b) Wijzigingen
Wet van 5 juni 1975, Stb. 353, houdende wijziging van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren en van enkele met die wet samenhangende bepalingen van het
Wetboek van Strafrecht.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Wet van 19 januari 1989, tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met enige
bepalingen ter bescherming van de algemene veiligheid van personen tegen ernstige
verontreinigingen van het milieu.
Invoering van een herschreven artikel.
Sub 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde
categorie (gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar te duchten).
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie
(dodelijke afloop).
Memorie van Toelichting
Dit artikel is de culpose variant van artikel 173a. Zoals het gebruikelijk is bij culpose
delicten kent deze strafbepaling een lager strafmaximum.
Voorlopig verslag
Voor de leden van de V.V.D.-fractie en de P.v.d.A-fractie was niet geheel duidelijk
waarom de sanctie in artikel 173 lid 1 sub 1 niet gelijk is aan die van artikel I73b sub 1,
terwijl van beide artikelen de sancties sub 2 identiek zijn.
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Memorie van Antwoord
Er is niet een direct aanwijsbare verklaring voor het verschil in strafmaat in artikel 173 lid
1 en artikel 173b lid 1 en dus wordt er voorgesteld om de strafmaat gelijk te stellen. De
economische overtredingen uit de sectorale milieuwetten worden ingevolge artikel 6 lid 1
sub 4 WED bedreigd met hechtenis van zes maanden en geldboete van de derde categorie.
De culpose misdrijven van artikel 173 en 173b moeten dus met een zwaardere straf
bedreigd worden. Er wordt voorgesteld om bedoelde delicten te bedreigen met een
gevangenisstraf van een jaar en geldboete van de vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie
maanden is in 1989 verhoogd naar een jaar.
Er is een tweede lid toegevoegd met een maximumstraf van ten hoogste twee jaren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de delictsomschrijving ingrijpend is gewijzigd.
IJkpunten 1989:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 174 Opzettelijke verkoop etc. van schadelijke waren
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
Lid 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Er wordt aangesloten bij artikel 157.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van de leden vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vijfde categorie".
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 175 Culpose verkoop van schadelijke waren
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Lid 2: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 22 mei 1958, Stb. 296, houdende wijziging van de bepalingen betreffende
verbeurdverklaring en inbeslagneming.
Het derde lid vervalt.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1: in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Lid 2: het leesteken aan het slot van het lid vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete
van de vierde categorie".
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 175a Opzettelijke overtreding voorschriften bescherming bevolking
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Sub 3: gevangenisstraf van ten hoogste vijfjaren.
a)

Invoering

Wet van 10 juli 1952, Stb. 404, tot bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van
oorlogsgeweld.
Memorie van Toelichting
De discipline van de bevolking is bij de bescherming van de bevolking van groot belang.
De strafbare feiten die genoemd zijn in dit artikel hebben een ernstig karakter. Voor de
bepaling van dit delict is aansluiting gezocht bij de gemeengevaarlijke delicten.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na onderscheidenlijk "ten hoogste twee jaren", "ten hoogste drie jaren" en "ten hoogste
vijfjaren" wordt ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1952:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
In 1984 zijn deze delicten in de vijfde geldboetecategorie geplaatst terwijl ze volgens de
hoofdindeling geplaatst hadden moeten worden in de vierde categorie. Artikel 175a wordt
ook niet als uitzondering genoemd en het is tevens geen culpoos delict welke volgens de
toelichting op de gehele titel in een hogere categorie moeten worden geplaatst.

1
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(2,1,
Artikel 175b Culpose overtreding van voorschriften tot bescherming bevolking
Oorspronkelijke sanctie:
Sub I: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.
Sub 3: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 10 juli 1952, Stb. 404, tot bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van
oorlogsgeweld.
Memorie van Toelichting
De discipline van de bevolking is bij de bescherming van de bevolking van groot belang.
De strafbare feiten die genoemd zijn in dit artikel hebben een ernstig karakter. Voor de
bepaling van dit delict is aansluiting gezocht bij de gemeengevaarlijke delicten.
b) Wijzigingen
Wet van 20 mei 1955, Stb. 207, houdende wijziging van de artikelen 14j, 23 lid 5 en 9,
146, 175, 351, 368, 429ter, 435bis a, 438, 460 en 461 van het Wetboek van Strafrecht.
De geldboete wordt verhoogd van driehonderd naar zeshonderd gulden.
Deze wet vormt een aanvulling op de Wet boetemaxima.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1952:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
IJkpunten 1955:
wetgevingstechnische overwegingen.
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Artikel 176 Bijkomende straffen
Oorspronkelijke sanctie:
Sub I: ontzetting van de uitoefening van het beroep.
Sub 2: openbaarmaking van de uitspraak.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De drijfveer van dit delict is winstbejag dat soms zelfs ten koste gaat van het leven van een
ander. De openbaarmaking van het vonnis en de tijdelijke ontzetting van het beroep zijn
gepaste maatregelen gezien de preventieve kracht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete
van de categorie".
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.
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Tabel van gevonden ijkpunten

Jaar
Objectieve ernst van het
feit
Subjectieve ernst van
het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie
Systematische
overwegingen
Differentiatiecrit.
Wetgevingstechn.
overwegingen
Internat. rechtsbron
Strafprocessuele overwegi ngen;dwangmid.
Strafprocessuele overwegingen; verjaring
Instrumentele overwegingen; Strafdoelen
Instrumentele overwegingen; (Executie)
Resterende argumenten
Ontbreken van
overwegingen

86
7

22
2

52
2

55

63

1
1
6
2

84
5

89
2

93

95

1

1

2

2

4

1

2

(2.)

1
16
2

LC1

1
1

1

1

1

1

1

2

1

2

9

2

2
1

1

Tot
18

2

2

11

Tussenbalans

a. IJkpunten
Ook in de titel speelt de objectieve ernst van het feit wederom een belangrijke rol. Met
name het feit dat door de in deze titel bijeengebrachte gedragingen de levens van zeer veel
mensen in gevaar kunnen brengen, keert nadrukkelijk terug in de beraadslagingen. Dit
blijkt eveneens uit de algemene toelichting op deze titel waarin opgemerkt wordt dat het
gaat om het veroorzaken van gevaar dat de algemene veiligheid bedreigt en waarvan de
dader op voorhand de omvang niet kan bepalen. Tevens lijkt er voor wat betreft de
objectieve ernst van het feit sprake van een reactie op een incident, namelijk de 'zaak
Bremerhaven'.
Vanuit het oogpunt van de objectieve ernst van het feit is verder vermeldenswaard dat
ook in deze titel wordt stilgestaan bij het verschil in relatieve zwaarte tussen
gevangenisstraf en hechtenis.
Voorts krijgt de differentiatie tussen opzet en culpa bijzondere aandacht, vooral in
relatie tot het onderscheid tussen hechtenis en gevangenisstraf. Deze differentiatie naar
opzet en culpa past bovendien goed in de aan het wetboek ten grondslag liggende
systematiek waarbinnen het onderscheid tussen opzettelijk handelen en culpoos handelen
nadrukkelijk is voorzien.
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Overigens is het opmerkelijk om te moeten constateren dat in deze titel uitdrukkelijk
wordt afgeweken van een andere vorm van een veelvuldig gehanteerde differentiatie,
namelijk die welke betrekking heeft op het onderscheid tussen 'alleen' en 'in vereniging'.
Veelal is het handelen 'in vereniging' strafverzwarend, maar in deze titel wordt op dat punt
met betrekking tot het strafmaximum niet gedifferentieerd. Gekozen wordt voor het hogere
strafmaximum voor 'in vereniging' (vgl. de artikelen 159, 160 en 161 Sr).
Daarnaast is ook in deze titel het streven naar consistentie van strafmaxima duidelijk
aanwezig, waarbij sieeds aansluiting gezocht wordt bij artikel 157 Sr. Dit blijkt ook uit het
feit dat vanuit technisch-systematisch oogpunt wordt aangesloten bij de Wet op de
economische delicten. Tevens hebben systematische overwegingen, alsmede de objectieve
ernst van bepaalde gedragingen ten grondslag gelegen aan strafbaarstelling van bepaalde
gedragingen als zodanig, zoals bijvoorbeeld bij de artikelen 161 quater en quinquies,
alsmede I73a en 173b en 175b Sr, waarmee een ontstane leemte in de wetgeving werd
opgevuld. Een opmerkelijke inconsistentie wordt echter gevormd door de vrij hoge
geldboete bij het culpose delict van artikel 169 Sr en voorts de hoge geldboete bij artikel
171 Sr. Dit kan echter verklaard worden door het feit dat het oogmerk van winstbejag
zwaar kan wegen, waardoor een betrekkelijk hoog boetemaximum toepasselijk geacht
wordt.
Een andere opvallende inconsistentie wordt gevormd door de strafbedreiging ter zake
van artikel 162 Sr. Vrijwel alle artikelen waarin een feit met dodelijke afloop strafbaar
gesteld wordt, kennen als maximumstraf een levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van
ten hoogste twintig jaren. Bij artikel 162 Sr wordt de dodelijke afloop echter 'slechts'
bestraft met vijftien jaren, welk verschil niet kan worden verklaard uit de parlementaire
geschiedenis.
In dit verband is voorts de wijziging van 1989 opmerkelijk te noemen. Bij de artikelen
172, 173, 173a en 173b Sr wordt bewust afgeweken van de tot dan toe gehanteerde
strafmaxima en wordt volstaan met een duidelijk lagere strafbedreiging, variërend van 12
tot 15 jaar. De belangrijkste reden voor deze koerswijziging wordt ingegeven door
executie- en penitentiairrechtelijke overwegingen, te weten het belang om terughoudend te
zijn met de levenslange gevangenisstraf. Dat de wetgever zich hiervan zeer bewust is blijkt
ook uit het feit dat er nadrukkelijk op wordt gewezen dat er geen sprake is van een
gewijzigd inzicht van de wetgever omtrent de straf- waardigheid van bedoelde delicten.
Van belang is wel dat de PvDA-fractie in dit verband heeft voorgesteld om het gewijzigd
inzicht ten aanzien van de levenslange gevangenisstraf voor de gehele titel door te voeren,
maar dat dit voorstel niet is overgenomen aangezien de wetswijziging daarvoor niet
bedoeld was. Inconsistentie is aldus het gevolg.
Uit de Memorie van Toelichting bij diezelfde wijziging van 1989 blijkt voorts dat wel
degelijk getracht is de ernst van het delict tot uitdrukking te brengen in de keuze van de
strafmaat. Daarbij is bovendien aansluiting gezocht bij het reeds bestaande artikel 161
quater Sr, dat vergelijkbare gedragingen met betrekking tot ioniserende stralen of
radioactieve stoffen strafbaar stelt. In dat verband is ervan uitgegaan dat sommige
chemische stoffen in gevaarlijkheid niet onderdoen voor radioactieve stoffen. Daarnaast
wordt opgemerkt dat de strafmaat de opsporingsinstanties de gelegenheid biedt om de
verdachte aan te houden, hem te verhoren en hem eventueel in verzekering te stellen. Dit
geldt eveneens voor het vorderen van voorlopige hechtenis. Deze bevoegdheden werden
echter in overeenstemming met de ernst van de delicten geacht en vormden niet primair de
reden voor verhoging van de strafmaat.
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In dit verband is vermeldenswaard dat de Raad van State hier wijst op het feit dat men
eerst voornemens is geweest om een levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten
hoogste twintig jaren op te nemen, maar dat dit gelet op de eerder genoemde
terughoudendheid op dat punt onwenselijk geacht werd. Tevens wijst de Raad van State
erop, en dat is des te opmerkelijker, dat de verjaringsproblematiek als zodanig geen
voldoende motivering is voor een dergelijke hoge straf.
Tenslotte valt op dat de motivering voor een bepaald strafmaximum nogal eens
ontbreekt.
b. Conclusie
- De objectieve ernst van het feit is een belangrijk ijkpunt in deze titel.
- De aan het Wetboek van Strafrecht ten grondslag liggende differentiatie tussen opzet en
culpa delicten komt ook in deze titel tot uitdrukking.
- Ten aanzien van de eveneens in het Wetboek veelvuldig gehanteerde differentiatie
tussen 'alleen' en 'in vereniging' gepleegde delicten geldt dat daarvan in deze titel
uitdrukkelijk wordt afgeweken.
- Er zijn enkele opmerkelijke inconsistenties in deze titel zoals het afwijkende maximum
van 15 jaren bij de dodelijke afloop in artikel 162, de hoge geldboete bij het culpose
misdrijf van artikel 169 en de lagere strafmaxima die vanwege de geboden
terughoudendheid met levenslange gevangenisstraf (executie- en penitentiairrechtelijke
overwegingen) vanaf 1989 bij enkele delicten wordt toegepast. Hoewel dit per saldo
een inconsistentie ten opzichte van de op dat moment bestaande strafmaxima tot gevolg
heeft, wordt deze strafverlaging vanaf 1989 wel consistent toegepast.
- Voor wat betreft de overige bepalingen binnen deze titel kan worden gesteld dat daarbij
de consistentie door de jaren heen is gewaarborgd.
- Strafprocessuele overwegingen, zoals het mogelijk maken van bepaalde
dwangmiddelen of het verlengen van de verjaringstermijn(en) hebben geen zelfstandige
rol gespeeld, maar dat deze mogelijkheden ter beschikking komen wordt in
overeenstemming met de strafwaardigheid van de desbetreffende delicten ervaren.
- De motivering van strafmaxima ontbreekt nogal eens.
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Artikel 177 Poging tot omkoping ambtenaren
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Memorie van Toelichting
Er kan niet volstaan worden met de artikelen 404-406. Het aannemen van geld maakt de
ambtenaar strafbaar, en niet degene die hem omkoopt. Als het omkopen als deelneming
aan het ambtsmisdrijf wordt gezien dan wordt de bepaling te ver uitgerekt en is de straf te
zwaar. Degene die de ambtenaar omkoopt moet minder zwaar gestraft worden dan de
ambtenaar die omgekocht wordt. De daad van de ambtenaar is van ernstigere aard. Zo
verdient de ambtenaar ook straf als hij een gift aanneemt die wordt aangeboden met als
doel rechtmatige daad. Maar met het oogmerk van rechtmatige daad aanbieden is niet
strafwaardig.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 23 november 1967, Stb. 565, houdende strafbaarstelling van omkoping van
anderen dan ambtenaren.

Memorie van Toelichting
Er bestond volgens de regering echter geen enkele aanleiding in verband met het verschil
in karakter tussen de ambtelijke en de niet-ambtelijke omkoping om het geldboetemaxima
te verhogen. Een drastische verhoging van de geldboete kan in dit artikel bezwaarlijk zijn
zonder inachtneming van de straffen die gesteld zijn op de overige misdrijven tegen het
openbaar gezag en de ambtsmisdrijven.

Voorlopig verslag
Men wilde de motivering verder uitgewerkt zien.

Memorie van Antwoord
Vanoudsher is het strafwaardige van de ambtelijke omkoping vooral gezien in de
aantasting van het openbaar gezag, de verstoring van de staatsorde. Het wezenlijke van de
niet-ambtelijke omkoping is de aantasting van vertrouwensrelatie tussen de ondergeschikte
en zijn principaal. Voor de strafbaarheid van de ambtenaar is vereist dat deze met het
oogmerk van de omkoper bekend was en dat is bij niet-ambtelijke omkoping niet het
geval. Bij de strafbedreiging zullen deze verschillen, alsmede het verband waarin de
betrokken strafbepalingen zijn geplaatst, in acht moeten worden genomen.

1
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Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen;
differentiatiecriterium.
IJkpunten 1967:
gewenste consistentie van wetgeving.

7,
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Artikel 178 Poging tot omkoping van rechter
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Er kan niet volstaan worden met de artikelen 404-406. Het aannemen van geld maakt de
ambtenaar strafbaar, en niet degene die hem omkoopt. Als het omkopen als deelneming
aan het ambtsmisdrijf wordt gezien dan wordt de bepaling te ver uitgerekt en is de straf te
zwaar. Degene die de ambtenaar omkoopt moet minder zwaar gestraft worden dan de
ambtenaar die omgekocht wordt. De daad van de ambtenaar is van ernstigere aard. Zo
verdient de ambtenaar ook straf als hij een gift aanneemt die wordt aangeboden met als
doel rechtmatige daad, ook straf. Maar met het oogmerk van rechtmatige daad aanbieden
is niet strafwaardig.
Hij die de rechter giften of beloften doet met het oogmerk om invloed op zijn beslissing uit
te oefenen moet aan artikel 191 worden onttrokken en naar analogie van de omgekochte
rechter worden gestraft (artikel 364)
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van lid 1 en 2 vervalt. Aan het eerste lid wordt toegevoegd: of
geldboete van de vierde categorie.
Aan het tweede lid wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Ontzetting van de rechten 1-4 van artikel 28 wordt ontzetting van de rechten 1,2 en 4.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen;
differentiatiecriterium.
-

1
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Artikel 179 Ambtsdwang
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het ontwerp kende een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Het karakter van de ambtenaar en het belang dat de burgers hebben bij een onbelemmerde
uitoefening van de staatsdienst vorderen een zwaardere straf dan die van artikel 284 sub 1.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De vraag wordt gesteld of de straf niet te licht is en daarbij wordt het voorbeeld
aangedragen dat de arrestatie wordt verhinderd van iemand die op het punt staat een zwaar
misdrijf te plegen.
Het antwoord luidt dat strafverzwaring niet nodig is, omdat artikel 181 en 182 ook van
toepassing zijn.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
Dhr. Goeman Borgesius: de straf is te licht. Tal van strafbare feiten die onder deze
strafbepaling vallen zijn zo ernstig van aard dat gevangenisstraf van twee jaren te licht is.
Hij die een rechter een gift of belofte doet met het oogmerk om een veroordeling in een
strafzaak te maken zal met negen jaren kunnen worden bestraft, maar indien hij hetzelfde
tracht te bereiken door bedreiging met geweld zal hij slechts twee jaren gevangenisstraf
kunnen krijgen. Het voorstel is om de gevangenisstraf te verhogen naar drie jaren.
Dhr. Modderman (Minister van Justitie): de gemaakte vergelijking tussen dit artikel en
artikel 178 gaat niet geheel op, daar men in artikel 178 een ander tot het begaan van een
misdrijf probeert te bewegen. Maar er is geen bezwaar om de straf te verhogen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
systematische overwegingen.
-

Titel VIII Misdrijven tegen het openbaar gezag

202

Artikel 180 Wederspannigheid
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Inpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 181 Strafverhoging bij ambtsdwang en bij wederspannigheid
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden.
Sub 3: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het ontwerp kende in sub 1 een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren, in sub 2 ten
hoogste zeven jaren en in sub 3 ten hoogste twaalfjaren.
Een maximum van drie jaren gevangenisstraf is, zodra lichamelijk letsel wordt
toegebracht, noodzakelijk, omdat bij de schuldige het met voorbedachte rade opgevat
besluit kan hebben bestaan om lichamelijk leed te veroorzaken, en er dus gelegenheid
moet zijn om hetzelfde maximum op te leggen, dat tegen mishandeling met voorbedachte
rade wordt bedreigd (artikel 301).
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
Dhr. Modderman, Minister van Justitie: Dit artikel is een strafverzwarende omstandigheid

van Artikel 179. Nu in artikel 179 de straf is gesteld op drie jaren, moet de straf in het
eerste lid van artikel 181 verhoogd worden naar vier jaren.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Sub 1: na ten "hoogste vier jaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vierde categorie.
Sub 2 en 3: na "ten hoogste zeven jaren en zes maanden", onderscheidenlijk "ten hoogste
twaalfjaren" wordt telkens ingevoerd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
wetstechnische overwegingen.
-
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Artikel 182 Ambtsdwang en wederspannigheid in vereniging
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Lid 2:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
Sub 3: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het gezamenlijk optreden van meer dan een persoon geeft aan het feit een veel zwaarder
karakter.
Verslag van de Tweede Kamer
Dhr. Lenting: Het ontwerp straft de wederspannigheid niet strenger, indien zij het gevolg
is van een vooraf beraamd plan. Volgens de Memorie van Toelichting, kan bij de
toepassing van de straf die verzwarende omstandigheid door de rechter worden
meegenomen. Maar bij andere misdrijven wordt echter wel gelet op omstandigheden die
aan het feit een verzwarend karakter geven, bijv. artikel 288 en 289 en artikel 291.
De voorbedachte raad geeft aan de wederspannigheid voor de algemene rust een gevaarlijk
karakter.
Het is geheel in stelsel van het ontwerp, indien ten gevolge van die verzwarende
omstandigheid aan het misdrijf een zwaardere straf wordt toegekend.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1: Het leesteken aan het slot van het lid vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete
van de vierde categorie".
Lid 2: na onderscheidenlijk "ten hoogste zeven jaren en zes maanden", "ten hoogste twaalf
jaren" en "ten hoogste vijftien jaren" wordt telkens ingevoerd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
-

1

(.75
1-4

Titel VIII Misdrijven tegen het openbaar gezag

Artikel 183: Met ambtenaren gelijkgestelde personen

205

bi■ Í

1-r"1

a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 184 Niet opvolgen ambtelijk bevel
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste
zeshonderd gulden.
Sub 2: bij recidive kan de straf met een derde worden verhoogd.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Het artikel bestond oorspronkelijk uit vier verschillende artikelen waarbij er een
onderscheid werd gemaakt naar verschillende ambtenaren. Deze zijn uiteindelijk
samengevoegd in een artikel. De vier artikelen kenden verschillende strafmaxima, maar
men heeft in artikel 184 het hoogste maximum opgenomen en het aan de rechter
overgelaten om eventueel te gaan differentieren.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: geldboete van
ten hoogste twaalfhonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1: in plaats van "of geldboete van ten hoogste twaalfhonderd gulden" Wordt er
gelezen: of geldboete van de tweede categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
differentiatiecriterium.

N.)
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Artikel 185 Belemmeren ambtsverrichting
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van ten
hoogste honderdtwintig gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer
Er werd geopperd dat de straf zwaarder behoorde te zijn, daar het voornamelijk gaat om
een misdrijf tegen Justitie. Dus de straf behoorde zwaarder te zijn dan die van artikel 144
(twee weken of geldboete van ten hoogste zestig gulden). Daartegenin moet echter worden
gesteld dat de stoornis van de openbare orde in grote vergaderingen (artikel 144) veel
gevaarlijker is dan op een terechtzitting.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste tweehonderdveertig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste tweehonderdveertig gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de tweede categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
-

1,371

Titel VIII Misdrijven tegen het openbaar gezag

Artikel 185a Met ambtenaren gelijkgestelde personen

a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 186 Deelneming aan samenscholing
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste zeshonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het ontwerp kende een gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of een geldboete van
ten hoogste honderdtwintig gulden.
Het maximum is naar het oordeel van de Commissie te laag. Zeer belangrijke en
gevaarlijke feiten van lijdelijk verzet zullen alleen krachtens dit artikel worden gestraft. Zij
stelt voor om de straf te verhogen naar gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of
geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.
Deze wijziging is overgenomen.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: geldboete van
ten hoogste twaalfhonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste twaalfhonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboeten van de tweede categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.

N)
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Artikel 187 Beschadiging etc. van bekendmakingen vanwege het bevoegd gezag
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Niet de materiële daad van het vernietigen van de bekendmaking, maar het misdadig
oogmerk om het publiek onkundig te houden van de inhoud van het stuk vormt de kern
van het misdrijf.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de tweede categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit.

I
k.)

1-4
Titel VIII Misdrijven tegen het openbaar gezag

211

Artikel 188 Doen van valse aangifte of valse klacht
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Memorie van Toelichting
Het hier strafbaar gestelde feit levert gevaar op voor een ander en is benadeling van de
staatsdienst.

Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De vraag wordt gesteld of de straf niet te hoog is en de strafbepaling van het
volgende artikel niet voldoende is.
Misleiding van justitie brengt indirect onberekenbaar nadeel te
weeg brengt, gezien het feit dat een onschuldige de dupe kan worden.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de derde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 189 Begunstiging
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Men vraagt zich af wat het systeem van de regering is bij het bepalen van de verhouding
gevangenisstraf en geldboete. In artikel 184 vindt men 3 maanden of zeshonderd gulden.
In artikel 187 een maánd of driehonderd gulden en in artikel 189 zes maanden of
driehonderd gulden.
De regering heeft daarop het volgende antwoord. In de regel is de geldboete, bij
alternatieve bedreiging, driehonderd gulden. Zodra de rechter dat maximum te laag vindt
moet hij tot gevangenisstraf overgaan. Er zijn echter misdrijven waarbij hogere of lagere
geldboete gewenst is, zonder dat daarom de gevangenisstraf hoger of lager moet worden.
Verhoging van de boete kan de schuldige zelfs baten, want dan hoeft de rechter geen
gevangenisstraf op te leggen. Er mag geen sprake zijn van een vaste verhouding tussen
beide alternatieve straffen. Het karakter van het bijzonder misdrijf moet beslissen.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
Wet van 10 december 1992, 1993/11, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden
tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en
andere vermogenssancties.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 190 Beletten etc. van een lijkschouwing
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete
van ten hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
likpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 191 Bevrijding van een gevangene
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vierde categorie".
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 192 Niet voldoen aan wettelijke plicht door getuige, deskundige of tolk
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden (strafzaken).
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden (andere zaken).
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Memorie van Toelichting
In strafzaken moet het feit met een zwaardere straf worden bedreigd; de Staat heeft hier
een rechtstreeks belang bij het ontdekken van de waarheid. Tevens bestaat in strafzaken de
neiging om zich aan de wettelijke verplichtingen te onttrekken en dingen te verzwijgen.

Beraadslagingen in de Tweede Kamer
Dhr. Lenting: zowel in burgerlijke als in strafzaken is het weigeren van getuigenis een
zwaar misdrijf. Er mag dus geen verschil bestaan tussen burgerlijke zaken en strafzaken.

Dhr. Patijn, lid van de Commissie van Rapporteurs: dhr. Lenting geeft zelf toe dat het feit
in strafzaken een erger feit is. Als er geen straf zou staan op de weigering in andere dan
strafzaken dan zou de grief gegrond zijn, maar ook op die weigering staat straf. Het
verschil in strafbedreiging is gemaakt om aan te geven dat het bij strafzaken om een
ernstiger misdrijf gaat, daar de Staat een meer rechtstreeks belang heeft bij het ontdekken
van de waarheid.
Dhr. Lenting: het belang van de waarheid is in beide zaken even groot.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Sub 1: het leesteken aan het slot van het lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de derde categorie.
Sub 2: het leesteken aan het slot vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van de
tweede categorie.
Wet van 3 december 1987, Stb. 590, houdende nieuwe regeling van het bewijsrecht in
burgerlijke zaken.
Technische wijziging
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
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Artikel 192a Niet voldoen aan vordering parlementaire enquêtecommissie
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of geldboete van
de tweede categorie.
a) Invoering
Wet van 1 juli 1991, Stb. 415, tot wijziging van de Wet op de Parlementaire
Enquête en in verband daarmee opnemen van een bepaling in het Wetboek van
Strafrecht.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 193 Achterhouden van stukken in verband met vervalsing
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden (strafzaken).
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden (andere zaken).
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

Het ontwerp kende een gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden in het eerste sub
en in het tweede een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.
De vraag wordt gesteld waarom het strafmaximum hier hoger is dan in de beide
voorgaande artikelen.
De regering erkent dat de straf van artikel 192 ook hier voldoende is. De straf wordt
verlaagd naar zes respectievelijk vier maanden.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Sub 1: het leesteken aan het slot vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van de derde
categorie.
Sub 2: het leesteken aan het slot vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van de
tweede categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
likpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 194 Niet geven van inlichtingen bij faillissement
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 20 januari 1896, Stb. 9, houdende bepalingen omtrent het in werking treden van
de wet op het faillissement en de surséance van betaling, de wijziging van bestaande
wetten in verband daarmede en den overgang van de oude wetgeving tot de nieuwe.
Tekstuele wijziging
Wet van 15 december 1955, Stb. 552, houdende wijziging van de artikelen 194, 328, 340,
341, 342, 343, 344, 347,349 en 442 en vervallen van artikel 346 van het Wetboek van
Strafrecht.
Tekstuele wijziging.
Wet van 8 april 1976, Stb. 229, tot vaststelling van de hoofstukken 2,3,4 en 5 van de
Invoeringswet Boek 2 nieuw Burgerlijk Wetboek.
Tekstuele wijziging
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de derde categorie.
Wet van 16 juni 1988, Stb. 305, tot invoering van de structuurregeling voor grote
coöperaties en voor onderlinge waarborgmaatschappijen.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 195 Uitoefening van een ontnomen recht
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste zeshonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
•Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: geldboete van
ten hoogste twaalfhonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste twaalfhonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 196 Aanmatiging van rechten
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de tweede categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 197 Terugkeer van ongewenst verklaarde vreemdeling
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Artikel 14 van de Vreemdelingenwet straft hen die binnen 5 jaren na het bevel van de
kantonrechter terugkeren, met gevangenis van acht dagen tot drie maanden. Artikel 15 van
deze wet straft degene die uit zijn gezet op last van de koning en die toch terugkeren met
drie tot zes maanden gevangenisstraf. In het nieuwe artikel (artikel 197) is de straf bij
terugkeer gelijk en maakt het dus niet uit of het op last van de regering of de koning is
gebeurd. De minderheid van de Commissie acht dit minder juist. Er is verschil tussen
vreemdelingen die gevaarlijk zijn voor de openbare rust en mensen die niet voldoende
bestaansmiddelen hebben en om die reden over de grens worden gezet.
De Commissie oordeelt echter dat het misdrijf bestaat in terugkeer na uitzetting, ongeacht
waarom die uitzetting werd bevolen. Naar haar mening is het niet nodig en niet juist het
motief voor de uitzetting tot criterium van een verschil van misdrijf te maken. Bovendien
heeft de rechter voldoende ruimte om de verzwarende omstandigheden in aanmerking te
nemen.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1960, Stb. 239, houdende goedkeuring en uitvoering van Overeenkomst
inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het
Beneluxgebied.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de derde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
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Artikel 197a Mensensmokkel
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie.
Lid 2: verhoging met een derde als het delict wordt gepleegd in functie en ontzetting uit
het ambt of beroep en openbaarmaking van de uitspraak.
a)

Invoering

Wet van 24 februari 1993, Stb. 141, wijziging van de Vreemdelingenwet, het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Uitleveringswet met het oog op de
uitvoering van de te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter uitvering van het
tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek
Duitsland en de Franse Republiek te Schengen gesloten akkoord betreffende de
geleidelijke afschaffing van de controle aan de gemeenschappelijke grenzen.
Memorie van Toelichting
De delictomschrijving van artikel 48 is zoveel mogelijk gevolgd, om aan te geven dat het
hier gaat om niet accessoire vorm van deelneming.
De geldboete wordt gemotiveerd met het argument dat het hier gaat om een gedraging uit
winstoogmerk, de voor de dader bijzonder lucratief kan zijn.
b) Wijzigingen
Wet van 7 oktober 1996, Stb. 505 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht
(mensensmokkel).
Lid 1: de straf wordt verhoogd naar vier jaren.
Lid 2: de verhoging met een derde en ontzetting worden vervangen door gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie en ontzetting.
Er wordt een lid 3 toegevoegd met een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of een
geldboete van de vijfde categorie als er sprake is van beroep of gewoonte of het in
vereniging begaan.
Memorie van Toelichting
Men vond de straf van een jaar te licht gezien de maatschappelijke belangen bij de
beheersing van migratiestromen en het financieel lucratieve karakter van het delict. De
ernst van het feit rechtvaardigt een hogere strafbedreiging. Tevens is gebleken dat er
meerdere malen de maximale straf (een jaar) is opgelegd door de rechter. Ook blijkt nog
dat de strafbepalingen in het buitenland die over het algemeen hoger zijn dan die in
Nederland.
Tenslotte wordt er nog gewezen op de opsporings- en vervolgingsnadelen. Er kan alleen
wordt aangehouden bij betrapping op heterdaad en de verdachte dient na de
aanhoudingstermijn altijd in vrijheid te worden gesteld. Verhoging van het strafmaximum
maakt het mogelijk om voorlopige hechtenis toe te passen. Ook kunnen daardoor buiten
heterdaad opsporingsmiddelen als huiszoeking en onderzoek van telecommunicatie
worden toegepast.
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Voorlopig verslag
De CDA-fractie vraagt zich af waarom de straf niet nog hoger is gesteld aangezien de
straffen in het buitenland nog hoger liggen dan vier jaren en Nederland in dat opzicht dus
een aantrekkelijk land blijft. Zij stelt voor om de straf te verhogen naar vijf jaren en in het
geval van het tweede lid naar zeven jaren. Ook D66 steunt deze opvatting dat de straffen te
laag zijn in vergelijking met het buitenland.
Memorie van Antwoord
De regering wijst de voorgestelde verhoging van de hand door te verwijzen naar de
argumenten die opgesomd zijn in de Memorie van Toelichting. Tevens wordt er gewezen
op het feit dat het delict mensensmokkel vaak gepleegd wordt samen met andere strafbare
feiten.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd:
Lid 1: de gevangenisstraf van ten hoogste een jaar is in 1996 verhoogd naar ten hoogste
vier jaren.
Lid 2: de verhoging met een derde, ontzetting uit ambt of beroep en openbaarmaking van
de uitspraak werd in 1996 verhoogd naar ten hoogste zes jaren.
Er wordt een nieuw derde lid ingevoerd met een gevangenisstraf van ten hoogste acht
jaren.
IJkpunten 1993:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
internationale overwegingen, internationale rechtsbron.
IJkpunt 1996:
objectieve ernst van het feit, o.a. omdat het maximum vaak wordt opgelegd;
systematische overwegingen;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking;
strafprocessuele overwegingen, dwangmiddelen.
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Artikel 197b ongewenste vreemdeling arbeid laten verrichten
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vijfde categorie.
a) Invoering
Wet van 23 december 1993, Stb. 707, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en
van het Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het gaat om een deelnemingsvorm, die nog het meeste weg heeft van strafbare
medeplichtigheid.
Er werd verwezen naar de Memorie van Toelichting van de wet van 7 oktober 1993, Stb.
141.
En daaruit blijkt dat het gaat om een gedraging uit winstoogmerk, de voor de dader
bijzonder lucratief kan zijn en zodoende een hoge geldboete op zijn plaat is.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1993:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit.
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Artikel 197c Beroep of gewoonte maken van het delict in artikel 197b
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vijfde categorie.
a) Invoering
Wet van 23 december 1993, Stb. 707, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en
van het Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Er werd verwezen naar de Memorie van Toelichting van de wet van 7 oktober 1993, Stb.
141.
En daaruit blijkt dat het gaat om een gedraging uit winstoogmerk, de voor de dader
bijzonder lucratief kan zijn en zodoende een hoge geldboete op zijn plaat is.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1993:
objectieve ernst van het feit.

r
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Artikel 197d Ontzetting
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting uit ambt of beroep en openbaarmaking van de
uitspraak.
a) Invoering
Wet van 23 december 1993, Stb. 707, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en
van het Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1993:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 198 Ontrekking van enig goed aan het gelegde beslag
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Sub 3: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
Sub 4: hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste honderdtwintig
gulden.

Cr,
LYi

a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het ontwerp kende in sub 1 een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, in sub 3 ten
hoogste drie jaren en in sub 4 ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste
honderdtwintig gulden.
De commissie heeft voorgesteld om de straf in sub 1 te verhogen naar drie jaar om de
casus gravior ook naar behoren te kunnen straffen.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste tweehonderdveertig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1 en 3: het leesteken aan het slot van de leden vervalt en er wordt toegevoegd: of
geldboete van de vierde categorie.
Wet van 28 december 1989, Stb. 616, Invoering van de Boeken 3,5 en 6 en van het
nieuwe Burgerlijke Wetboek, bevatten de aanpassing van de Boeken 3-5 van het geldende
Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van het Koophandel, het Wetboek van Strafrecht,
het Wetboek van Strafvordering, de Wet Algemene bepalingen, de Auteurswet 1912, de
Wet op net Notarisambt en enige andere wetten.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 december 1992, 1993/11, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden
tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en
andere vermogenssancties.
Sub 1: de straf wordt verhoogd naar vier jaren.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren in sub 1 is in 1993
verhoogd naar ten hoogste vier jaren.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 199 Verbreking van zegels
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Sub 3: hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste honderdtwintig
gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste honderdtwintig gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste tweehonderdveertig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1 en 2: het leesteken aan het slot van de leden vervalt en er wordt toegevoegd: of
geldboete van de vierde categorie.
Lid 3: in plaats van "of geldboete van ten hoogste tweehonderdveertig gulden" wordt
gelezen: of geldboete van de tweede categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen

1,)
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Artikel 200 Wegmaken etc. van bewijsstukken
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de vierde categorie".
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 201 Brieven etc. aan hun bestemming onttrekken
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Een lichtere straf kan volstaan voor het onttrekken van stukken aan een postkantoor. Is er
het oogmerk tot wederrechtelijke toeëigening dan is artikel 310 (diefstal) van toepassing.
Wordt het feit gepleegd door de postbeambte dan is er sprake van een ambtsmisdrijf
(artikel 372 en 373).
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: "of geldboete van
de derde categorie".
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Iikpunten 1881
objectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
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Artikel 202 Strafverhoging in verband met de artikel 198 201
-

Oorspronkelijke sanctie: strafverhoging van de feiten van artikel 198-201 met een jaar.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Dezelfde omstandigheden die bij scheiding van de huisvrede en diefstal strafverzwarend
werken komen in dit opzicht bij de artikelen 198-201 voor.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
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Artikel 203 Uitlokken van desertie in vredestijd

1:7 7

Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het ontwerp maakte verschil tussen tijd van vrede met een gevangenisstraf van ten hoogste
zes maanden of tijd van oorlog met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
De militaire wetten maken een aanmerkelijk verschil in de strafbaarheid, naarmate de
desertie al of niet in tijd van oorlog is gepleegd, en dit verschil moet ook bij de
strafbaarheid van de deelnemer tot uitdrukking worden gebracht. Maar omdat het feit als
afzonderlijk misdrijf is opgenomen is het niet nodig om een strafverscheidenheid voor
daders en medeplichtigen aan ten nemen. De straf geeft de rechter voldoende ruimte om de
verschillende schakering van het misdrijf in aanmerking te nemen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de derde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
differentiatiecriterium.
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Artikel 204 Uitlokken van oproer of muiterij in vredestijd
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren (oproer en muiterij).
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het ontwerp stelde insubordinatie strafbaar met een gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren.
De deelneming aan feitelijke insubordinatie als een bijzonder misdrijf strafbaar stellen acht
de Commissie overbodig. Een bijzondere strafbedreiging tegen feiten van oproer en
muiterij om vergrijpen tegen het militaire gezag te voorkomen is voldoende.
De regering gaat met deze wijziging akkoord, maar dan mag de straf niet lager zijn dan in
artikel 182.
De straf wordt verhoogd naar zes jaren.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Iikpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 205 Aanwerven voor vreemde krijgsdienst
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
hoogste drieduizend gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste drieduizend gulden" wordt gelezen: geldboete van
ten hoogste zesduizend gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "geldboete van ten hoogste drieduizend gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Memorie van Toelichtin_

Op dit feit heeft altijd een betrekkelijk hoge geldboete gestaan. Het oogmerk van
winstbejag kan zwaar wegen en dus indeling in de vierde geldboetecategorie
gerechtvaardigd.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1984:
subjectieve ernst van het feit.
-
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Artikel 206 Ongeschikt maken voor krijgsdienst
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 17 juni 1918, Stb. 397, tot wijziging van artikel 206 van het Wetboek van
Strafrecht.
Tekstuele wijziging.
Wet van 28 juli 1958, Stb. 439, tot wijziging van de Wet op de noodwachten.
Tekstuele wijziging.
Wet van 23 april 1971, houdende regeling met betrekking tot de arbeid ten behoeve van de
volkshuishouding, de landsverdediging en de overheidsdienst voor het geval van oorlog,
oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone
omstandigheden.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1: na "ten hoogste twee jaren" wordt ingevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
Lid 2: na "ten hoogste zes jaren" wordt ingevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
Wet van 14 november 1991, Stb. 631, houdende regels met betrekking tot de aanpassing
van een aantal wetten die bepalingen bevatten welke mede betrekking hebben op de
bescherming van de bevolking, op de noodwachten of de noodwachter.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
-

!
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1-4

Tabel van gevonden ijkpunten

Jaar
Objectieve ernst van het feit
Subjectieve ernst van het
feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van
wetgeving
Systematische
overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische
overwegingen
Internationale
overwegingen; intern.
rechtsbron
Internationale
overwegingen;
rechtsvergelijking
Strafprocessuele
overwegingen;
dwangmiddelen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van
overwegingen

1886
13
2

1967

7

1

1984
I

1993
3
2

1996
1

1

5

9
1

7
1

6
7
1

1

11

Tot
17
5

1

1

1

1

1

1

12

Tussenbalans

a. IJkpunten
In deze titel spelen zowel de objectieve als de subjectieve ernst van het feit een belangrijke
rol. Bij de objectieve ernst blijkt dit doordat verwezen wordt naar de aard van het
slachtoffer, het betreft misdrijven tegen justitie. Dit komt onder meer tot uitdrukking bij
artikel 192 inzake het weigeren te getuigen. Dit heeft in strafzaken ernstiger gevolgen dan
in civiele zaken, aangezien de Staat in strafzaken een rechtstreeks belang heeft bij het
ontdekken van de waarheid. Dit verschil in waardering komt tot uitdrukking in de
strafbedreiging. Hetzelfde blijkt uit de benadrukking van het gevaar van het in vereniging
plegen van delicten, hetgeen tot uitdrukking komt in de strafmaxima; gezamenlijk is
strafverzwarend. Een dergelijke differentiatie past overigens goed in de algehele
systematiek van het Wetboek.
De subjectieve ernst van het feit komt om de hoek kijken op het moment dat de
kwaliteit van de dader van belang wordt geacht. In casu betreft dat het zijn van ambtenaar.
Dat hieraan belang gehecht wordt, blijkt uit het feit dat er een duidelijk onderscheid
gemaakt wordt tussen de omkoper en de omgekochte en dat de laatste zwaarder wordt
bestraft gezien de voorbeeldfunctie die een ambtenaar vervult.
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Een ander, bij de in het Wetboek gehanteerde systematiek passend onderscheid dat ook
in deze titel duidelijk naar voren komt, is de differentiatie naar letsel en dood. Een
dergelijke differentiatie naar gevolg, de zogenaamde door het gevolg gekwalificeerde
delicten, kan in meerdere titels worden aangetroffen. Zie bijvoorbeeld de artikelen 141,
154, 157, 161bis e.v., 181 e.v., 282, 296, 300 Sr e.v..
Voorts speelt het streven naar systematiek en samenhang een rol in deze titel. Dit blijkt
onder meer uit het feit dat de verhouding met diefstal (art. 310 Sr), met ambtsmisdrijven
(artikel 372 en 373 Sr) en met omkoping van een rechter (art. 364 Sr) aan de orde komt.
Daarnaast is ook het streven naar consistentie van strafmaxima prominent aanwezig. Zo
wordt er duidelijk gestreefd naar afstemming van de artikelen binnen deze titel, vgl.
bijvoorbeeld de artikelen 181 en 182 Sr, 192 en 193 Sr en 204 en 182 Sr. Het belang van
consistentie blijkt eveneens uit het feit dat ook vanuit technisch-systematisch oogpunt
aansluiting gezocht wordt bij strafmaxima uit andere regelgeving, zoals de Vreemdelingenwet.
Verder valt op dat de recente invoering en kort daarop volgende wijziging (slechts
anderhalf jaar na de invoering) van artikel 197a inzake mensensmokkel zeer uitvoerig is
gemotiveerd. Bij de invoering speelde voor wat betreft de strafbaarstelling als zodanig
voornamelijk internationale overwegingen, zoals de uitvoering van het Schengen-akkoord,
een rol, terwijl de bepaling van het strafmaximum vooral werd ingegeven door de
subjectieve ernst van het feit. Daarbij werd nadrukkelijk gewezen op het feit dat het een
gedraging uit winstoogmerk betrof. Bij de latere wijziging van het strafmaximum van een
naar vier jaren, speelden ook duidelijk andere ijkpunten een rol. Allereerst is de verhoging
een gevolg van een 'reactie op incidenten'. Het was namelijk gebleken dat de rechter
meerdere malen het strafmaximum had opgelegd, waaruit een duidelijke behoefte aan een
hoger strafmaximum in relatie tot de ernst van het feit naar voren komt. Daarnaast speelt
tevens de objectieve ernst van het feit een rol, daar waar gewezen wordt op het
'maatschappelijk belang bij de beheersing van migratiestromen', hoewel hierin ook
overwegingen van instrumentele aard lijken door te klinken. Opmerkelijk is dat ook hier
wel degelijk gewezen wordt op het financieel zeer lucratieve karakter van het delict.
Tevens lijkt de verhoging te worden ingegeven door vergelijking met het buitenland.
Daarnaast wordt expliciet aangegeven dat een strafverhoging vanuit strafprocessueel
oogpunt gewenst is, gelet op de toepassing van specifieke dwangmiddelen zoals
voorlopige hechtenis, huiszoeking ter inbeslagneming en onderzoek van
telecommunicatie. Dat instrumentele overwegingen een belangrijke rol speelden blijkt
tevens uit de toevoeging van een derde lid waarin de gekwalificeerde vorm van
mensensmokkel begaan door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of
begaan in vereniging door meerdere personen wordt bedreigt met een gevangenisstraf van
acht jaren. De keus van acht jaren werd voornamelijk ingegeven omdat daarmee ook de
voorbereiding van dit delict overeenkomstig artikel 46 Sr strafbaar wordt. Tevens blijkt uit
het voorgaande dat de ernst van het feit van belang is en dat er gedifferentieerd wordt naar
'beroep •of gewoonte' en 'handelen in vereniging', welke beiden als strafverzwarend
beschouwd worden.
Vermeldenswaard is voorts dat vervolgens wordt opgemerkt dat door de voorgestelde
wijziging van artikel 197a Sr, de artikelen 197b en 197c Sr als een geprivilegieerd delict
moeten worden beschouwd ten opzichte van artikel 197a Sr,
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b. Conclusie
- De consistentie in de titel is door de jaren heen gewaarborgd.
- Er lijkt een verschuiving te zijn opgetreden bij de hantering van ijkpunten bij de
vaststelling van het strafmaximum. In 1886 zijn de gehanteerde ijkpunten veelal 'de
objectieve ernst en subjectieve ernst van het feit', het 'differentiatiecriterium', de
'gewenste consistentie van wetgeving' en 'systematische overwegingen'. Bij wetgeving
van recenter datum doen andere ijkpunten hun intrede, zoals overwegingen van
internationale, strafprocessuele en soms ook instrumentele aard. Wellicht dat de
toenemende globalisering, alsmede het complexer worden van de samenleving hier hun
invloed duidelijk doen voelen.
- Het valt op dat wetgeving van recenter datum uitvoerig is gemotiveerd.
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Artikel 207 Meineed
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
Ontzetting van rechten.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Als een wettelijk voorschrift de bevestiging van een verklaring door de eed vordert of aan
de door de eed bevestigende verklaring rechtsgevolgen verbindt, dan ziet men in die
bevestiging een waarborg voor de waarheid. Als die waarborg wordt geschonden dan
wordt er een vergrijp gepleegd tegen de openbare trouw, die strafbaar moet zijn ongeacht
of daardoor personen zijn benadeeld. Als de verklaring is afgelegd in een strafzaak ten
nadele van een beklaagde of verdachte geeft dit aan het misdrijf een bijzonder ernstig
karakter en is een strafverzwarende omstandigheid. Het misdrijf kan zulke vreselijke en
onherstelbare gevolgen hebben dat de rechter de gelegenheid moet worden gegeven de
verzwarende omstandigheden bij de toepassing van de strafwet bijzonder in aanmerking te
nemen.
In veel buitenlandse wetten is de herroeping van de valse verklaring, voordat er vervolgd
is of een ander nadeel is toegebracht als reden van strafverzachting of straffeloosheid
aangenomen. Dat is in deze delictsomschrijving niet gebeurd omdat een eenmaal voltooid
misdrijf door berouw niet wordt uitgewist. En de rechter heeft voldoende ruimte in de
strafbepaling om met het berouw rekening te houden.
Verslag van de Tweede Kamer met regeringsantwoord
Een minderheid van de commissie maakt onderscheid in aard tussen meineed in strafzaken
en civiele zaken en meineed in belastingzaken. Het eerste feit is een zwaar vergrijp, het
laatste wordt meer als een ontduiking van de wet beschouwd en komt vrij vaak voor. De
minderheid vindt het maximum voor de belastingzaken erg hoog.
De meerderheid van de commissie en de minister vinden dat meineed ook in financiële
zaken een onwaarheid is die opzettelijk en met voorbedachte rade is uitgesproken, met de
wetenschap dat de wet de verklaring van de waarheid eist.
Er is in de strafbedreiging voor de rechter voldoende ruimte om rekening te houden met de
omstandigheid dat bij belastingseed de verleiding veelal groot is om meineed te plegen.
b) Wijzigingen
Wet van 21 juli 1966, Stb. 322, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering in verband met het tot stand brengen van een
gemeenschappelijke Beneluxregeling inzake de bestraffing van meinedige verklaringen
afgelegd voor internationale gerechten.
Tekstuele wijziging.
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Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Lid 1: het leesteken aan het slot van het lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vierde categorie.
Lid 2: het leesteken aan het slot van het lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vijfde categorie.
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht e.a, inzake
de ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.

4:4
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Artikel 207a Eed voor internationaal gerecht
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a) Invoering
Wet van 21 juli 1966, Stb. 322, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering in verband met het tot stand brengen van een
gemeenschappelijke Beneluxregeling inzake de bestraffing van meinedige verklaringen
afgelegd voor internationale gerechten.
Memorie van Toelichting
Er is aansluiting gezocht bij artikel 207.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van lid 1 vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van de
vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1966:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
1886
Objectieve ernst van het feit 1

1966

Totaal

Cr,

Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie 1 1
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium 1 1
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen 1

Tussenbalans
a. IJkpunten
Ook in deze titel speelt de objectieve ernst van het feit een belangrijke rol, waarbij met
name gekeken wordt naar de vaak onherstelbare gevolgen voor het slachtoffer. Daarbij
wordt vervolgens wel gedifferentieerd tussen meineed in straf- en civiele zaken en
meineed in belastingzaken. De eerste wordt als een zwaarder vergrijp aangemerkt
vanwege de ernstige en onherstelbare gevolgen voor het slachtoffer. Daarnaast ondergraaft
meineed de waarheidsvinding die in het strafrecht zo belangrijk is. Opmerkelijk is dat ten
aanzien van belastingzaken wordt gesteld dat er daarbij meer sprake is van ontduiking van
de wet (waarmee bedoeld lijkt te worden dat het hier een zogenaamd wetsdelict betreft),
terwijl het bovendien vrij vaak voorkomt, waardoor bij dit soort meineed kan worden
volstaan met een minder hoog strafmaximum.
Opmerkelijk is ook dat de opname van artikel 207a Sr een rechtstreeks gevolg is
geweest van verdragsrechtelijke verplichtingen, te weten de Gemeenschappelijke
Beneluxregeling inzake de bestraffing van meinedige verklaringen afgelegd voor
internationale gerechten. De Memorie van Toelichting vermeld voorts dat uitdrukkelijk
aansluiting is gezocht bij artikel 207 Sr, hetgeen duidt op zowel systematische
overwegingen als gewenste consistentie van strafmaxima.
b. Conclusie
- De objectieve ernst is het belangrijkste ijkpunt in deze titel.
- Er heeft in 1886 een opmerkelijke differentiatie plaatsgevonden naar straf- en
zaken enerzijds en belastingzaken anderzijds.
- De titel heeft in 1966 een uitbreiding ondergaan als gevolg van internationale
verplichtingen voortvloeiend uit een verdrag.
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Titeloverzicht
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Indien er een muntmisdrijf ten aanzien van de Nederlandse munt wordt gepleegd dan
behoort zij met een zwaardere straf te worden bedreigd dan als het gaat om een vreemde
munt, omdat er meer gevaar bestaat voor misleiding, de werkelijke schade voor de burgers
groter is en de Nederlandse Staat daardoor ook schade lijdt.
Een bijzondere strafverzwaring voor de muntbeambten of werklieden is niet nodig.
Ten aanzien van de ambtenaren is de strafverzwaring van artikel 44 van toepassing.
De grenzen van het minimum en maximum zijn ruim genoeg om het beroep van beklaagde
bij de bepaling van de straf in aanmerking te nemen.
Advies van de Raad van State
De Raad van State vindt de strafmaxima tegen muntmisdrijven over het algemeen te laag.
Namaken en vervalsen van muntspeciën en muntpapier en het bewust gebruik maken van
het nagemaakte of vervalste geld wordt met een straf van zes of acht jaren bedreigd,
terwijl meineed met negen jaren wordt bedreigd. Deze verhouding is niet juist.
Rapport aan den Koning
Het is zeer moeilijk te bepalen is of de verhouding voor alle gevallen juist is, daar er
sprake is van ongelijksoortigheid van de misdrijven en verscheidenheid van feiten.
Er werd ook nog benadrukt dat de gevangenisstraf bij meineed in het algemeen niet
oploopt tot negen jaren. Dat is alleen het geval als de valse verklaring is afgelegd in een
strafzaak ten nadele van een beklaagde of verdachte, en het gevolg de veroordeling van
een onschuldige kan zijn.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De commissie is ook van mening dat de strafmaxima in deze titel niet zwaar genoeg zijn.
De straffen in o.a. Duitsland en Frankrijk liggen hoger. Doordat de bijzondere
strafverhoging voor werklieden overbodig werd geacht in de Memorie van Toelichting
moeten de maxima verhoogd worden en de commissie stelt voor naar negen jaren.
De regering antwoordt hierop dat het meest gewone geval voorop moet worden geplaatst
en bij misdrijven ten aanzien van de buitenlandse munt de straffen worden verminderd.
Ook geeft zij nog een verschil aan tussen meineed en muntvervalsing.
Meineed is momentopname; een daad op een bepaald moment. Over muntvervalsing doe
je veel langer en is soms handwerk en dus is de verhouding zes en negen jaren niet onjuist.
b) Wijzigingen
c) Bijzonderheden en conclusies
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IJkpunten 1881 bij deze titel:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
systematische overwegingen;
differentiatiecriterium;
internationale overwegingen; rechtsvergelijking.
-
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Artikel 208 Namaken/vervalsen van munten/bankbiljetten
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Men acht muntschennis minder strafwaardig dan valse munt. Muntschennis is in de regel
van geringere betekenis en kent meestal een lichtere graad van opzet.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht, inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit.
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Artikel 209 Uitgeven/in voorraad hebben/invoeren

1

:77.11

Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
,

Memorie van Toelichting
Men acht muntschennis minder strafwaardig dan valse munt. Muntschennis is in de regel
van geringere betekenis en kent meestal een lichtere graad van opzet.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht. inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit.
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Artikel 210 Snoeien/uithalen
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Men acht muntschennis minder strafwaardig dan valse munt. Muntschennis is in de regel
van geringere betekenis en kent meestal een lichtere graad van opzet. Toch mag het
verschil in strafmaxima niet te groot worden, want er zijn wijzen van muntschennis die
voor niet-deskundigen zeer moeilijk te ontdekken zijn en het openbaar vertrouwen zo erg
schokken dat het strafmaximum niet ver onder dat van artikel 208 mag dalen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 211 Uitgeven/in voorraad hebben/invoeren
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
r

Memorie van Toelichting
Men acht muntschennis minder strafwaardig dan valse munt. Muntschennis is in de regel
van geringere betekenis en kent meestal een lichtere graad van opzet. Toch mag het
verschil in strafmaxima niet te groot worden, want er zijn wijzen van muntschennis die
voor niet-deskundigen zeer moeilijk te ontdekken zijn en het openbaar vertrouwen zo erg
schokken dat het strafmaximum niet ver onder dat van artikel 208 mag dalen.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht, inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 212 Strafverlaging bij buitenlandse muntspeciën en buitenlands muntpapier
(vervallen)
Oorspronkelijke sanctie: vermindering van de strafmaxima van artikel 208-211 met twee
jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting bij de titel

Ten opzichte van de nederlandse munt behoort een zwaardere straf te worden opgelegd
dan bij de buitenlandse munt omdat er meer gevaar bestaat voor misleiding, de werkelijke
schade voor ingezetene is groter en de nederlandse staat lijdt nadeel.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 31 maart 1932, Stb. 131, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van de Uitleveringswet in verband met het Verdrag van 20 april 1929, ter bestrijding van
de valse munterij.
Het artikel is vervallen.
Memorie van Toelichting

Volgens het Verdrag ter bestrijding van de valse munterij van 20 april 1929 mag er geen
onderscheid bestaan tussen de straffen gesteld op valsheid gepleegd in buitenlandse munt
en op valsheid gepleegd in nationale munt. In verband daarmee moet artikel 212 vervallen.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
IJkpunten 1932:
internationale overwegingen, internationale rechtsbron.

CD

Titel X Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten

251

Artikel 213 Uitgeven van valse geld ter goeder trouw ontvangen
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Men vindt dit een feit van lichtere aard. De schuldige heeft niet het oogmerk om zich
wederrechtelijk te bevoordelen, maar handelt zo om schade te voorkomen. Er is dan ook
geen sprake van strafbaar bedrog, zoals bij artikel 326 (oplichting).
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht, inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, tot wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Stafrecht en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de tweede categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 214 Stoffen/voorwerpen tot vervalsen bestemd
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht, inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 31 maart 1932, Stb. 131, Wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht
en van de Uitleveringswet in verband met het Verdrag van 20 april 1929, ter bestrijding
van de valse munterij.
Straf is verhoogd naar gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
Memorie van Toelichting
Uitvoering gegeven aan het verdrag van 20 april 1929 ter bestrijding van de valse
munterij.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Stafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1932:
internationale overwegingen, internationale rechtsbron
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Artikel 214 bis Verplichte verbeurdverklaring
a) Invoering
Cr;
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 215 Ontzetting van rechten
Oorspronkelijke sanctie: Ontzetting van bepaalde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen.

254

(7j)

1-4

Titel X Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten

255

LA

Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het feit
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie
van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen;
Internationale rechtsbron
Strafprocessuele overwegingen;
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen

1886
6
5

1932

Totaal
6
5

4

4

I
2

2

1

2

2

3

2

Tussenbalans
a. IJkpunten
De objectieve ernst vormt een belangrijk ijkpunt in deze titel. Opmerkelijk is dat daarbij in
1886 onderscheid gemaakt wordt tussen valsheid met betrekking tot de Nederlandse munt
en vreemde munten. De aantasting van de eigen munt wordt beschouwd als ernstiger,
zowel vanwege het feit dat de bevolking moet kunnen vertrouwen op de echtheid van
betaalmiddelen en dit vertrouwen door valsheid danig zou worden aangetast als door het
feit dat ook de Nederlandse staat in dat geval schade lijdt. Dit onderscheid werd dan ook in
1886 tot uitdrukking gebracht in de gehanteerde strafmaxima waarbij aldus wordt
gedifferentieerd: aantasting van de eigen munt kan zwaarder bestraft worden dan
aantasting van vreemde munten. Dit onderscheid is echter in 1932 ongedaan gemaakt,
aangezien er volgens het Verdrag ter bestrijding van de valse munterij van 20 april 1929
geen onderscheid gemaakt mag worden tussen de straffen gesteld op valsheid gepleegd in
buitenlandse munt en op valsheid gepleegd in nationale munt.
Ook differentiatie speelt in deze titel een rol. Opmerkelijk is daarbij dat in dit verband
wordt afgezien van differentiatie in de vorm van een strafverzwaring voor muntbeambten
en werklieden. De reden hiervoor lijkt vooral gelegen in het feit dat ten aanzien van
ambtenaren de strafverzwaring van artikel 44 Sr van toepassing is.
Daarnaast wordt tussen muntschennis en muntvervalsing een onderscheid gemaakt dat
gebaseerd is op het verschil in opzet dat bij beide delicten aanwezig wordt geacht.
Muntschennis wordt namelijk als minder ernstig beschouwd, aangezien het in de regel van
geringere betekenis is en veelal een lichtere graad van opzet kent. Voorts speelt de
subjectieve ernst van het feit een rol daar waar het motief van de dader bepalend wordt
geacht voor de strafmaat. Zo is bij artikel 213 Sr (uitgeven) het motief vooral gelegen in
het beperken/voorkomen van schade en niet zozeer gericht op het behalen van voordeel,
hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht in de strafmaat. Tevens spelen systematische
overwegingen een rol daar waar wordt vergeleken met andere strafbepalingen zoals bedrog
(artikel 326 Sr).
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Hoewel er bij de totstandkoming van deze titel voor wat betreft de strafmaxima werd
verwezen naar Duitsland en Frankrijk, waar de strafmaxima hoger lagen, is dit niet de
primaire reden geweest om de oorspronkelijk voorgestelde strafmaxima te verhogen.
Doorslaggevend voor de verhoging lijkt namelijk de interne vergelijking met meineed. De
maximale straf voor meineed was immers 9 jaren en het leek in dat verband niet juist om
voor de misdrijven in de onderhavige titel te volstaan met een lagere straf. Daarbij werd
onder meer gewezen op het feit dat meineed een momentopname is, terwijl
muntvervalsing zich veelal uitstrekt over een langere periode.
Voor wat betreft de consistentie van de gehanteerde strafmaxima geldt daarnaast dat
het feit dat de artikelen 208, 209, 210 en 211 onderling veel op elkaar lijken tot
uitdrukking komt in de strafbepaling en het daaraan gekoppelde strafmaximum.
b. Conclusie
- De consistentie in de titel is door de jaren heen gewaarborgd.
- In deze titel heeft de objectieve ernst van het feit een belangrijke rol gespeeld bij de
bepaling van het strafmaximum.
- Opmerkelijk is voorts dat de interne vergelijking met meineed belangrijker gevonden
werd dan de rechtsvergelijking met het buitenland, waaruit blijkt dat ook de
consistentie buiten de titel is gewaarborgd.
- Er is in 1886 gedifferentieerd tussen de eigen munt en buitenlandse munten, welke
differentiatie in 1932 op grond van een rechtstreeks uit het Verdrag tot bestrijding van
de valse munterij van 20 april 1929 voortvloeiende verplichting ongedaan is gemaakt.
- Tenslotte hebben ook systematische overwegingen een rol gespeeld daar waar gewezen
wordt op artikel 44 Sr en artikel 326 Sr.
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Titeloverzicht
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De Commissie vindt de strafmaxima in de titel te laag.
De regering antwoordt daarop dat de straf in artikel 216 lager behoort te zijn dan die in
artikel 226 en hoger dan die in artikel 225. Bij de kleine verhoging is die evenredigheid in
het oog gehouden.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1881 bij deze titel:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 216 Namaken en vervalsen van zegels
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na "ten hoogste zes jaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vijfde categorie.
Wet van 26 oktober 1988, Stb. 521, Machtigingswet PTT Nederland NV.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 217 Platina-/goud-/zilvermerken
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijfjaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Er werd betwijfeld of de verhouding van straf in artikel 217 en 218 wel juist is. Een vals
merk op zilveren of gouden voorwerpen is voor een leek niet gemakkelijk te ontdekken.
Maar ook bij de zegels van artikel 216 bestaat die moeilijkheid. Er wordt een voorbeeld
gegeven van een postzegelfabrikant die postzegels geheel gelijk aan de echte voor zichzelf
zou maken. Gezien het feit dat er bij beide delicten moeilijkheden bestaan bij het
ontdekken van de onechtheid zouden de straffen gelijk moeten zijn.
De regering is het er mee eens dat er ten aanzien van de moeilijkheid van de ontdekking
tussen beiden geen verschil bestaat. Maar het feit van artikel 216 wordt gemakkelijker en
op grotere schaal gepleegd. Tevens wordt opgemerkt dat sommige zegels (bijv. postzegels)
als betaalmiddel dienst doen. Dit rechtvaardigt het verschil in straf.
b) Wijzigingen
Wet van 15 juni 1951, Stb. 215, houdende goedkeuring en uitvoering van het tussen
Nederland, België en Luxemburg gesloten verdrag tot unificatie van accijnzen en van het
waarborgrecht.
Tekstuele wijziging
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na "ten hoogste vijfjaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
-

k.11

Titel XI Valsheid in zegels en merken

260

Artikel 218 Ukmerken
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na "ten hoogste drie jaren" wordt ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
Wet van 8 november 1988, Stb. 672, tot wijziging van de ilkwet 1937 en van enige andere
wetten in verband met de privatisering van de dienst van het IJkwezen.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 219 Andere merken
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na "ten hoogste twee jaren" wordt ingevoerd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 220 Gebruik etc. van valse zegels/merken
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 221 Afkeuringsmerk
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Aan het slot van het eerste lid wordt toegevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
-
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Artikel 222 Afgestempelde zegels
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, tot wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Stafrecht en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de vijfde categorie.
Wet van 8 november 1988, Stb. 672, tot wijziging van de IJkwet en van enige andere
wetten in verband met de privatisering van de dienst van het IJkwezen.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen
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Artikel 222bis Buitenlandse zegels/merken
Oorspronkelijke sanctie: de sancties van artikel 216, 219, 220 of 222. Ingeval van een
buitenlandse mogendheid wordt het maximum met een derde verminderd.
a)

Invoering

Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijzigingen van de bepalingen van het
Wetboek van Strafrecht inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en
muntpapier en in postzegels en postmerken.
b) Wijzigingen
Wet van 26 juni 1975, Stb. 340, tot wijziging van enige artikelen van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Luchtvaartrampenwet, de Wet op de
economische delicten, de Advocatenwet, de Wet op de tandheelkundige inrichtingen, de
Oorlogswet voor Nederland, de Noodwet rechtspleging en de Uitleveringswet.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 mei 1978, Stb. 251, houdende partiële wijziging van het Wetboek van
Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele bijzondere wetten
Tekstuele wijziging
Wet van 12 december 1985, Stb. 662, tot wijziging van een aantal bepalingen in de
wetgeving in verband met het verkrijgen van hoedanigheid van land in het Koninkrijk door
Aruba.
Tekstuele wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1925:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 223 Stoffen/voorwerpen bestemd tot vervalsing
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, tot wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Stafrecht en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 22 mei 1958, Stb. 296, houdende wijziging van de bepalingen betreffende
verbeurdverklaring en inbeslagneming.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Iikpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 224 Ontzetting van rechten
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijzigingen van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het feit
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen,
rechtsvergelijking
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen

1886
4
5

1925

1992

4

4

1

2

Totaal
4
5

1

1

3

Tussenbalans
a. IJkpunten
Opnieuw speelt de objectieve ernst van het feit een belangrijke rol. Dit blijkt uit het feit dat
er in 1886 ter rechtvaardiging van het verschil in straf tussen de artikelen 217 en 218
enerzijds en artikel 216 anderzijds op wordt gewezen dat (post)zegels als betaalmiddel
dienst kunnen doen, dat het vervalsen/namaken van zegels makkelijker is en op grotere
schaal wordt gepleegd. Opmerkelijk hierbij is dat de frequentie waarmee het delict wordt
gepleegd, alsmede of het gemakkelijk is om een feit te plegen een verhogend effect gehad
hebben op het strafmaximum.
Voor wat betreft de objectieve ernst van het feit wordt ook in deze titel uitdrukking
gegeven aan het verschil tussen het eigen land en het buitenland. Dit onderscheid komt in
de strafmaxima tot uitdrukking doordat in geval van de artikelen 216, 219, 220 en 222 de
maximale straf met 1/3 wordt verlaagd, indien het buitenlandse zegels en merken betreft
(zie artikel 222bis Sr).
Ook de externe consistentie van strafmaxima blijkt in deze titel van belang. In de
algemene toelichting op de titel wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de straf in
artikel 216 Sr lager behoort te zijn dan die in artikel 226 Sr en hoger dan die in artikel 225
Sr, met welke evenredigheid dan ook bij de totstandkoming van het Wetboek rekening is
gehouden. Door de latere verhoging van het strafmaximum van artikel 225 Sr (zie
volgende titel) lijkt deze evenredigheid echter te zijn doorbroken, aangezien 216 Sr nu een
zelfde strafmaximum als 225 Sr kent.
Tenslotte is van belang dat de uiteindelijke vaststelling van de gehanteerde
strafmaxima in deze titel vaak niet is gemotiveerd. Met uitzondering van de artikelen 220
en 221 Sr bestaat er in deze titel tussen het definitieve artikel en het oorspronkelijke
ontwerp een verschil in strafmaximum, welk verschil bij geen enkel artikel is gemotiveerd,
zelfs niet daar waar er een zeer opmerkelijk verschil bestaat, zoals bij artikel 222 Sr
(0.R.O. 1 jaar en 6 maanden, wetboek 3 jaren).
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b. Conclusie
- Vooral de objectieve ernst van het feit heeft een rol gespeeld bij de totstandkoming van
de strafmaxima.
- De consistentie van strafmaxima heeft een belangrijke rol gespeeld, zowel intern als
extern in vergelijking met andere titel(s).
- De consistentie in deze titel is dan ook door de jaren heen gewaarborgd.
- Opvallend is dat in deze titel de motivering van de strafmaxima nogal eens ontbreekt.

I
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Titeloverzicht
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Er werd opgemerkt dat het gebruik maken, evenals bij valse munt en valsheid in zegels en
merken, met gelijke straf wordt bedreigd als het valselijk opmaken en vervalsen.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1881 bij deze titel:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel-225 Valsheid in geschrift
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijfjaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt na "gestraft" gelezen: hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een deze straffen.
Memorie van Toelichting
Voorheen was bij artikel 225 geen voorlopige hechtenis mogelijk was. Het bleek echter
voor te komen dat verdachten die na hun verhoor op vrije voeten werden gesteld
onmiddellijk weer hun praktijk hervatten. Om die reden werd het noodzakelijk geacht om
de straf te verhogen naar zes jaren zodat voorlopige hechtenis mogelijk wordt.
Wet van 4 juni 1992, Stb. 287, tot wijziging van enige bepalingen inzake valsheid in
geschrifte in het Wetboek van Strafrecht.
Wet van 21 december 1994, Stb. 1995/32, tot partiële wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake
de oplegging van hoofdstraffen.
In het eerste lid wordt de zinsnede "hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en
geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen" vervangen door: met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1984
strafproce .ssuele overwegingen: dwangmiddelen.

1,...n

1H,

Titel XII Valsheid in geschriften

272

Artikel 226 gekwalificeerde valsheid
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na "gestraft" wordt gelezen: hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en
geldboete van de vijfde categorie hetzij met een van deze straffen.
Wet van 4 juni 1992, Stb. 287, tot wijziging van enige bepalingen inzake valsheid in
geschrifte in het Wetboek van Strafrecht.
Tekstuele wijziging.
Wet van 21 december 1994, Stb. 32, tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht
en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de
oplegging van hoofdstraffen
De zinsnede "hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en geldboete van de
vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen" wordt vervangen door: met
gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 227 Valse opgave in authentieke akte
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt na "gestraft" gelezen: hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen.
Wet van 4 juni 1992, Stb. 287, tot wijziging van enige bepalingen inzake valsheid in
geschrifte in het Wetboek van Strafrecht.
Tekstuele wijziging
Wet van 21 december 1994, Stb. 32, tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht
en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de
oplegging van hoofdstraffen.
In het eerste lid wordt de zinsnede "hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en
geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen" vervangen door: met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 228 Valse verklaring van geneeskundige
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Er wordt niet getwijfeld aan de zwaardere strafwaardigheid van lid 2. Het strafmaximum
moet aansluiten bij artikel 305 van het oorspronkelijke regeringsontwerp (dit is uiteindelijk
bij artikel 282 gevoegd).
b) Wijzigingen
Wet van 7 juli 1955, Stb. 390, houdende bepalingen met betrekking tot de verbranding, de
balseming en de schouwing van lijken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In lid 1 vervalt het leesteken aan het slot van het lid en wordt eraan toegevoegd: of
geldboete van de vierde categorie.
In het tweede lid wordt na "ten hoogste zeven jaren en zes maanden" ingevoegd: of
geldboete van de vijfde categorie.
Wet van 19 november 1986, Stb. 587, tot herziening van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en enkel
andere wetten omtrent de maatregel van terbeschikkingstelling en enige andere
onderwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde delinquenten samenhangen.
Tekstuele wijziging.
Wet van 14 oktober 1993, Stb. 555, tot herziening van Titel 4 van boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat
wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van
Strafvordering.
Tekstuele wijziging.
Wet van 11 november 1993, Stb. 655, houdende regelen inzake beroepen op het gebied
van de individuele gezondheidszorg.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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IJkpunten 1881:
differentatiecriterium;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 229 Valse geneeskundige verklaring
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Advies van de Raad van State
Er wordt gevraagd of dit feit niet zwaarder gestraft moet worden indien het om een
schriftelijke verklaring gaat die tot doel heeft het opnemen in een krankzinnigengesticht.
Er wordt daarbij verwezen naar artikel 228.
Rapport aan de koning
Een valse verklaring opmaken met het oogmerk om iemand wederrechtelijk in een
krankzinnigengesticht op te laten nemen valt onder artikel 282 of althans het misdrijf van
medeplichtigheid daaraan.
b) Wijzigingen
Wet van 7 juli 1955, Stb. 390, houdende bepalingen met betrekking tot de verbranding, de
balseming en de schouwing van lijken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid vervalt het leesteken aan het slot van het lid en er wordt toegevoegd: of
geldboete van de vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
differentatiecriterium;
systematische overwegingen.
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Artikel 230 vals getuigschrift
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de derde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 231 Vals reisdocument
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 19, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vierde categorie.
Wet van 24 mei 1989, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met
bestrijding van fraude met paspoorten en andere reisdocumenten.
De straf is verhoogd naar vier jaren.
Memorie van Toelichting
Er wordt een vergelijking gemaakt met artikel 225. Gezien het feit dat frauduleuze
handelingen met reisdocumenten ernstige gevolgen kunnen hebben is er geen reden meer
voor een groot verschil in strafmaat bij valsheid in geschrift en valsheid ten aanzien van
reisdocumenten. Door de verhoging van het strafmaxima is het tevens mogelijk om
voorlopige hechtenis toe te passen.
Voorlopig verslag
De CDA-fractie merkt op dat vervalste reisdocumenten steeds meer gebruikt worden bij
het innen van cheques, de smokkel van verdovende middelen en terrorisme. Met dat in het
achterhoofd vraagt deze fractie zich af of het strafmaxima van vier jaren wel hoog genoeg
is.
Nota naar aanleiding van het verslag
De Minister van Justitie merkt op dat nu voorlopige hechtenis mogelijk is er geen reden is
om de strafmaat nog verder te verhogen. Daarnaast wijst hij op het feit dat als er met
behulp van een vals of vervalst reisdocument of een poging wordt gedaan de bedreigde
straf het totaal van de hoogste straffen op de feiten gesteld zijn (artikel 57 Wetboek van
Strafrecht).
Toelichting bij het amendement
Dhr. Kosto heeft een amendement voorgesteld om de straf niet te verhogen, en artikel 231
in te voeren in artikel 67 lid 1 onder b. Hij is van mening dat de straf niet verhoogd moet
worden omdat er allerlei kwalijke handelingen kunnen volgen op een ten onrechter
misbruik maken van een reisdocument. Hij ziet deze delicten als een soort
voorbereidingshandeling. Men misbruikt een paspoort (wat op zichzelf een strafbaar feit
is), om een nog ernstiger feit te plegen. Omdat dat vervolgfeit zo ernstig is wordt de
voorbereidingshandeling zwaarder gestraft.
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Als men bijvoorbeeld geld verkrijgt van de bank met behulp van een vals paspoort dan is
de maximumstraf vier jaren (artikel 231), terwijl op de oplichting maar een jaar staat. Hij
vindt dit systematisch niet juist. Voor voorlopige hechtenis, zo merkt dhr. Kosto op, is ook
geen strafverhoging nodig, want je kunt het betreffende artikel gewoon toevoegen aan
artikel 67 lid 1 onder b.
Dhr. Korthals Altes geeft aan dat de ernst van het vervalsen van een paspoort mede ligt in
het feit dat de dader van het opvolgend delict (oplichting in het voorbeeld) moeilijk
geïdentificeerd kan worden, doordat er gebruik is gemaakt van een vals paspoort. Het is
een reisdocument en de Staat die dit document uitgeeft is verplicht om zoveel mogelijk te
verzekeren dat het document betrouwbaar is. Een van de middelen daartoe is het strafbaar
stellen van vervalsing. Je kan volgens dhr. Korthals Altes zelfs gaan betwijfelen of vier
jaar wel genoeg is, gezien het feit dat er op soortgelijke delicten zes (artikel 225) of zelfs
zeven jaren (artikel 226) staat.
Dhr. Kosto laat nogmaals van zich horen en merkt op dat hij het onrechtvaardig vindt dat
een vluchteling die een vals document gebruikt om ons land binnen te komen gestraft kan
worden met vier jaren gevangenisstraf. Want iemand die een bank oplicht en daarbij geen
gebruik maakt van valse papieren kijkt tegen maximaal drie jaren gevangenisstraf.
De minister van justitie dhr. Korthals Altes reageert hier nog kort op door te wijzen op de
vrijheid van de rechter met betrekking tot strafoplegging en de vrijheid van de officier van
justitie met betrekking tot de vervolging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren is in 1989 verhoogd
naar ten hoogste vier jaren.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1989:
vergelijken met andere strafmaxima;
objectieve ernst van het feit;
strafprocessuele overwegingen.
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Artikel 232 Valse betaalpas/waardekaart
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen in het Wetboek
van Strafrecht inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Het artikel is vervallen.
Memorie van Toelichting

De valsheid ter zake van muntspeciën en muntpapier is uitgebeid tot bankpapier en om die
reden kan dit artikel vervallen.
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993/33, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht,
het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
De straf is verlaagd naar zes jaren gevangenisstraf of geldboete van de vijfde categorie.
Het is een vernieuwd artikel dat is ingevoerd met een geheel andere delictsomschrijving
dan in 1881.
Memorie van Toelichting

De wenselijkheid van internationale harmonisatie, de mogelijke bedreigingen en de
feitelijke ontwikkelingen in het buitenland vormen voldoende grond voor de aanvulling
van het Wetboek van Strafrecht.
Wet van 21 december 1994, Stb. 32, tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht
en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de
oplegging van hoofdstraffen.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren is in 1993
verlaagd naar ten hoogste zes jaren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het artikel in 1925 is vervallen en er in 1992 een
geheel nieuw artikel is ingevoerd.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1925:
systematische overwegingen.
-
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•
objectieve ernst van het feit;
internationale overwegingen; rechtsvergelijking.
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Artikel 233 weder uitgeven valse biljetten (vervallen)
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen in het Wetboek
van Strafrecht inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Het artikel is vervallen.
Memorie van Toelichting
De valsheid ter zake van muntspeciën en muntpapier is uitgebeid tot bankpapier en om die
reden kan dit artikel vervallen.
c) Bijzonderheden en conclusies
•
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1925:
systematische overwegingen.
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Artikel 234 Stoffen/voorwerpen tot vervalsen bestemd
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, houdende wijziging van de bepalingen in het Wetboek
van Strafrecht inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier en in
postzegels en postmerken.
Tekstuele wijziging.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, tot wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Stafrecht en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 22 mei 1958, Stb. 296, houdende wijziging van de bepalingen betreffende
verbeurdverklaring en inbeslagneming.
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 235 Ontzetting van rechten
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van rechten 1-4 van artikel 36.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Niet alle ontzetting van rechten zijn opgenomen. Ontzetting van bijvoorbeeld de ouderlijke
macht is een ernstige zaak die niet moeten kunnen worden opgelegd als er sprake is van
het uitgeven van een vals bankbiljet. Er moet dan een verband met het kind zijn.
b) Wijzigingen
Wet van 23 juni 1925, Stb. 243, tot wijziging van de bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht inzake valsheid in bankbiljetten, in muntspeciën, en muntpapier en in postzegels
en postmerken.
Technische wijziging.
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de onzetting van kiesrecht.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
1984
1989
1886
Objectieve ernst van het feit 3
1
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving 1 1
Systematische overwegingen
1
Differentiatiecriterium
2
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen;
1
1
dwangmiddelen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen
6

Totaal
4

1

2

Tussenbalans
a. IJkpunten
Ook in deze titel speelt de objectieve ernst van het feit wederom een belangrijke rol. Dit
komt allereerst tot uitdrukking daar waar gewezen wordt op het feit dat gebruik maken van
een vervalst geschrift even erg is als het valselijk opmaken en vervalsen. Dit komt voorts
naar voren in de strafmaat, waar voor beide een gelijke strafmaat geldt. De objectieve ernst
van het feit is daarnaast van aanzienlijk belang geweest bij de verhoging van de straf op
artikel 231 Sr (vals reisdocument) in 1989. In dat verband wordt er immers nadrukkelijk
op gewezen dat frauduleuze handelingen met reisdocumenten ernstige gevolgen kunnen
hebben, waarbij gedacht moet worden aan het feit dat vervalste reisdocumenten steeds
vaker gebruikt worden bij het innen van cheques, de smokkel van verdovende middelen en
terrorisme. Tenslotte blijkt ook de verhoging van het strafmaximum van artikel 225 Sr te
zijn ingegeven door overwegingen die samenhangen met de objectieve ernst van het feit.
Hoewel in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat leidde tot de wijziging van
artikel 225 Sr in 1984 expliciet wordt opgemerkt dat een verhoging naar 6 jaren
noodzakelijk is vanwege de mogelijkheid om voorlopige hechtenis toe te passen, blijkt dat
de reden hiervoor vooral was gelegen in het feit dat men wilde voorkomen dat verdachten
na hun verhoor weer op vrije voeten werden gesteld, aangezien gebleken was dat zij dan
regelmatig onmiddellijk hun praktijk hervatten. De wetgever heeft de invoering van de
Wet indeling boetecategorieën aangegrepen om op dit 'incident' te reageren.
Ook op andere punten hebben strafprocessuele overwegingen in deze titel een rol
gespeeld. Met name bij de wijziging van artikel 231 Sr blijkt dat de mogelijkheid om
voorlopige hechtenis te kunnen toepassen wel degelijk naast de eerdergenoemde
objectieve ernst van het feit een rol heeft gespeeld bij de vraag of het strafmaximum
verhoogd diende te worden. In dat verband werd er overigens vanuit de Tweede Kamer
een amendement ingediend om de straf daarom niet te verhogen, maar om artikel 231 Sr
toe te voegen aan de catalogus van artikel 67 lid 1 onder b Sv. In het amendement werd
voorts gesteld dat verhoging van artikel 231 Sr een inbreuk op de consistentie van de
gehanteerde strafmaxima in deze titel met zich zou meebrengen daar een dergelijke
wijziging de verhouding met de bestaande strafmaxima in de artikelen 225 en 226 Sr zou
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doorbreken. Ditzelfde werd gesteld ten aanzien van de systematiek, aangezien
vergelijkbare delicten buiten de titel, zoals artikel 321 en 326 Sr, een lichtere
strafbedreiging kennen.
Ook het feit dat teneinde de verhoging van het strafmaxima te rechtvaardigen wordt
gewezen op de vrijheid van de officier van justitie met betrekking tot de vervolging, het
zogenaamde opportuniteitsbeginsel, geeft blijk van een strafprocessuele invalshoek.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat hieruit ook de neiging om het aan de vrijheid van
rechter en openbaar ministerie over te laten naar voren komt. Dit duidt er tevens op dat is
afgezien van differentiatie.
Voorts blijkt dat vooral bij de totstandkoming gestreefd is naar consistentie van
strafmaxima. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat gelet is op de relatie met andere
delicten uit het Wetboek, hetgeen er toe geleid heeft dat er bij artikel 228 Sr differentiatie
heeft plaatsgevonden, teneinde een betere aansluiting bij het maximum van artikel 282 Sr
te bewerkstelligen.
In dit verband is het van belang om op te merken dat ook hier systematische
overwegingen een rol hebben gespeeld. Strafverhoging werd namelijk niet nodig geacht
voor die gevallen waarin sprake was van een valse schriftelijke verklaring die is
opgemaakt met het doel om iemand wederrechtelijk in een krankzinnigengesticht te laten
opnemen, aangezien dit valt onder het bereik van artikel 282 Sr. Ditzelfde geldt voor
artikel 231 Sr waarbij verwezen werd naar de in artikel 57 Sr neergelegde regeling inzake
de meerdaadse samenloop, welke kan worden toegepast in die gevallen waarin een
vervalst reisdocument wordt gebruikt voor het plegen van andere in het Wetboek
omschreven delicten.
Tenslotte is opmerkelijk dat het strafmaximum van artikel 232 Sr in 1992 bij de
invoering van de Wet Computercriminaliteit is verlaagd van zeven naar zes jaren. In de
Memorie van Toelichting wordt hierover alleen gezegd dat de wenselijkheid van
internationale harmonisatie, de mogelijke bedreigingen en de feitelijke ontwikkelingen in
het buitenland voldoende grond vormen voor aanvulling van het Wetboek. De delictsomschrijving van artikel 232 Sr wordt dan ook geheel gewijzigd en aldus voorzien van een
lagere strafbedreiging.
Er is op dit moment een wetsvoorstel aanhangig met betrekking tot de concentratie
strafbaarstelling frauduleuze gedragingen. Daarbij wordt een wijziging van de titel
voorgesteld in Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de
verplichting gegevens te vertrekken. Voorts worden twee nieuwe bepalingen voorgesteld,
227a en 227b Sr. Het wetsvoorstel beoogd een leemte op te vullen die bestaat bij fraude
betreffende subsidies die anders dan door valsheid in geschrifte wordt begaan. De
voorgestelde artikelen 227a en 2276 Sr strekken tot vervanging van bepalingen in de
bijzondere wetten, hoewel dit niet geheel sluitend is. Voor wat betreft de gekozen
strafmaxima geldt dat het gemaakte onderscheid naar opzettelijk en niet-opzettelijk
handelen tot uitdrukking komt in de strafbedreiging die in artikel 227b, tweede lid Sr
gelijk is aan die van artikel 227a, tweede lid Sr maar hoger is dan thans op vergelijkbare
delicten in de sociale zekerheidswetten is gesteld. Daarnaast is bij artikel 227b lid 1 S gelet
op de geringe ernst van het feit en omdat dit feitelijk strekt ter vervanging van feiten die
thans in de bijzondere wetten zijn aangemerkt als overtreding, is gekozen voor een laag
strafmaximum. Aldus speelt de objectieve ernst, maar ook de subjectieve ernst van het feit
daar waar het om opzettelijk handelen gaat een rol bij de bepaling van het strafmaximum.
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Tevens speelt de vergelijking met de bepalingen uit de sociale zekerheidswetgeving een
rol, hetgeen voor de hand ligt gezien het feit dat de nieuw voorgestelde artikelen strekken
ter vervanging van deze bepalingen.
b. Conclusie
- De objectieve ernst
het feit speelt een belangrijke rol in deze titel.
- De consistentie van strafmaxima is vooral van belang geweest bij de totstandkoming.
Door de jaren heen zijn echter vooral de objectieve ernst van het feit en overwegingen
van strafprocessuele aard (waarbij het expliciet noemen van het opportuniteitsbeginsel
opvallend is) in belang toegenomen, hetgeen ten koste lijkt te zijn gegaan van de
consistentie van de gehanteerde strafmaxima. Er lijkt aldus een geleidelijke
verschuiving te hebben plaatsgevonden ten aanzien van de gehanteerde ijkpunten.
- Differentiatie speelt een ondergeschikte rol en lijkt meer een gevolg van het streven
naar consistentie en systematische samenhang tussen de verschillende strafmaxima.
- Er valt binnen deze titel ten aanzien van enkele strafmaxima een opvallende opwaartse
tendens waar te nemen, hetgeen in het aanhangige wetsvoorstel inzake concentratie
frauduleuze handelingen wederom het geval is.
- Ook kan er een opvallende verlaging worden geconstateerd (artikel 232 Sr), welke vrij
summier is gemotiveerd.
- De systematiek van het Wetboek is in deze titel wel van belang, maar niet
onaantastbaar gebleken, met name niet in vergelijking met de objectieve ernst van het
feit en strafprocessuele overwegingen.
- De systematiek van het Wetboek alsmede de gewenste consistentie spelen in het
nieuwe wetsvoorstel wel weer een belangrijke rol.

Titel XIII Misdrijven tegen de burgerlijke staat

288

Artikel 236 Verduistering van Staat
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.
Ontzetting van rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 3 april 1969, Stb. 167, houdende vervanging van het eerste boek van het
Burgerlijk Wetboek door Boek I van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en, in verband
daarmede, wijziging van het Wetboek van Strafrecht.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In lid 1 vervalt het leesteken aan het slot en er wordt toegevoegd: of geldboete van de
vierde categorie.
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Tekstuele wijziging
Wet van 24 december 1997, Stb. 773, tot wijziging van een aantal wetten in verband met
de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 237 Bigamie
Oorspronkelijke sanctie:
Lid I: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Verslag van de Tweede Kamer met regeringsantwoord
De Commissie ziet dit artikel ziet als twee generiek verscheiden misdrijven. Ten eerste
heb je de situatie waarbij er bedrog is gepleegd jegens de persoon met wie het tweede
huwelijk wordt gesloten. Men ziet dit als een zwaar vergrijp tegen de zeden dat bijna met
verkrachting op een lijn moet worden gesteld. In dit geval wil de Commissie een
maximum van acht jaren invoeren.
Ten tweede heb je de situatie waarbij geen bedrog is gepleegd omdat beide partijen weten
dat het huwelijk geen wettelijke waarde heeft. Dit wordt als minder ernstig beschouwd.
Een maximum van drie jaren is voldoende daar het eigenlijk alleen gaat om een misdrijf
tegen de burgerlijke staat. Een minderheid van de Commissie wil hier eigenlijk een
maximumstraf van vijf jaren omdat de belangen van de echte vrouw en de wettelijke
kinderen onherstelbaar worden beschadigd ook al zijn hun rechten formeel niet
geschonden.
De regering reageert daarop door op te merken dat men niet hoger dan zes jaren kan gaan,
en dat de straf verzwaard kan worden als er samenloop is met de valsheid in geschrift.
b)

Wijzigingen

Wet van 12 mei 1902, Stb. 61, tot wijziging van enkele artikelen in het Wetboek van
Strafrecht, benevens verdere voorzieningen in verband met de wet houdende wijziging en
aanvulling van de bepalingen in het BW omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en
daarmee samenhangende artikelen, alsmede van een daarmee verbandhoudend voorschrift
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt na "ten hoogste vier jaren" ingevoerd: of geldboete van de vierde
categorie.
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Tekstuele wijziging
c)

Cr

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
differentatiecriterium;
systematische overwegingen.
Er is veel gesproken over de strafmaat, maar het wordt niet volkomen duidelijk waarom er
uiteindelijk voor vier en zes jaren gevangenisstraf gekozen is.
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Artikel 238 Verzwijgen huwelijksbeletsel
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
1886
Totaal
Objectieve ernst van het feit 1
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium 2 2
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen 2 2

Tussenbalans
a. IJkpunten
De objectieve ernst van het feit komt in deze titel vooral tot uitdrukking in de wens om het
slachtoffer waarmee 'dubbel gehuwd' wordt te beschermen.
Opmerkelijk is dat op dit punt wel gedifferentieerd wordt tussen het wel of niet op de
hoogte zijn van het feit dat het een dubbel huwelijk betreft ten aanzien van partijen. Als
beide partijen op de hoogte zijn wordt dit als minder ernstig aangemerkt, waarmee de
subjectieve ernst van het feit tot uitdrukking komt in de strafbedreiging. Dit lijkt ook voort
te vloeien uit het feit dat voor wat betreft de strafbedreiging van artikel 238 Sr aansluiting
is gezocht bij lid 1 van artikel 237 Sr. Uit dit laatste blijkt overigens ook duidelijk dat
gestreefd is naar consistentie van strafmaxima.
Tenslotte valt op dat de strafbaarstelling en met name de hoogte van het strafmaximum
van artikel 237 Sr uitgebreid is gemotiveerd en bediscussieerd, terwijl dit bij de andere
bepalingen niet het geval is. Dit is met name opvallend ingeval van artikel 236, waarop het
onzeker maken van iemands afstamming een strafbedreiging is gesteld van 5 jaren. Dit
strafmaximum lijkt immers zonder nadere motivering niet zo heel vanzelfsprekend.
b. Conclusie
- De objectieve ernst van het feit is vooral gelegen in de wens om het slachtoffer te
beschermen.
- Ook het feit dat gedifferentieerd is lijkt samen te hangen met de mate van bescherming
die een slachtoffer verdient. Het feit dat het slachtoffer waarmee 'dubbel gehuwd'
wordt hiervan niet op de hoogte is werkt strafverzwarend.
- De consistentie in de titel is in 1886 gewaarborgd.
- Opvallend is het feit dat de motivering van het gekozen strafmaximum nogal eens
ontbreekt.
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Artikel 239 Schennis van eerbaarheid
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Stafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt er gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
Wet van 3 juni 1985, 385, wijziging van artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht en van
enige andere bepalingen
De straf is verlaagd van twee jaren gevangenisstraf of geldboete van de vierde categorie
naar gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Memorie van Toelichting
Er werd aangestipt dat de commissie een aanbeveling heeft gedaan om het maximum op
drie maanden te stellen. Dit in verband met de samenhang met de pornografiebepalingen;
de voorgestelde beperking in de strekking van de bepaling (doel is het tegengaan van
onverhoedse confrontatie) rechtvaardigt een verlaging van het maximum. Dit voorstel is
overgenomen, want er is geen principieel verschil tussen het tonen van delen van het
menselijk lichaam in de werkelijkheid of via een afbeelding. In het eerste geval kan de
uitwerking echter wel iets sterker zijn. Het maximum van de voorgestelde
pornografiebepaling ligt op twee maanden, dus het verschil in indringendheid van de
uitwerking van het getoonde blijft dan in het strafmaxima tot uiting komen. Het ligt dan
gelijk met artikel 240b (beide bescherming van jeugdigen tegen pornografie.).
Dat de mogelijkheid om TBR op te leggen vervalt, hoeft geen beletsel te vormen, want
daar wordt bij artikel 239 nauwelijks gebruik van gemaakt en er bestaan alternatieven.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren is in 1985 verlaagd
naar ten hoogste drie maanden.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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IIkpunten 1985:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.
-
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Artikel 240 Pornografie
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
Ontzetting uit beroep bij recidive binnen twee jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 25 mei 1911, Stb. 130, tot bestrijding van zedeloosheid.
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste
vijfduizend gulden.
Lid 2: ontzetting uit een beroep.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste vijfduizend
gulden.
Memorie van Toelichting
Dit wetsvoorstel werd noodzakelijk geacht gezien het feit dat er in de pers en de literatuur
veelvuldig over werd gesproken en dat men in het buitenland al langer soortgelijke
bepalingen kenden. Daarbij heeft men echter niet de illusie dat door middel van
strafbepalingen het innerlijk zedelijk bewustzijn valt te bereiken.
Door de verhoging van de straf is preventieve hechtenis mogelijk die noodzakelijk wordt
geacht gezien het feit dat dit delict niet zelden wordt gepleegd door vreemdelingen die het
land weer verlaten.
Wet van 13 mei 1927, Stb. 156, tot wijzing van het Wetboek van Strafrecht en de
Uitleveringswet in verband met de Verdragen ter bestrijding van de handel in vrouwen en
kinderen en ter beteugeling van de verspreiding van en de handel in ontuchtige uitgaven.
Er is een nieuw lid 2 ingevoerd met als straf gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste
zes maanden of geldboete van ten hoogste drieduizend gulden. De ontzetting uit een
beroep vervalt.
Memorie van Toelichting
Uitvoering gegeven aan een verdrag.
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, nadere voorzieningen ter bescherming van de openbare
orde
Tekstuele wijziging.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, tot wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Stafrecht en enkele andere wetten.
Lid 1 en 2: in plaats van "geldboete van ten hoogste drieduizend gulden" moet worden
gelezen: geldboete van ten hoogste zesduizend gulden.
Lid 3: in plaats van "geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden" wordt gelezen:
geldboete van ten hoogste tienduizend gulden".
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Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In lid 1 en 2 wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zesduizend gulden"
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
In lid 3 wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden"
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
Wet van 3 juli 1985, tot wijziging van artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht en van
enige andere bepalingen
Totale wijziging van het artikel met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of
geldboete van de tweede categorie.
Memorie van Toelichting
De Commissie Melai had twee bepalingen had voorgesteld. Zij vatte het openbaar
tentoonstellen als iets lichter op dan de ongevraagde toezending; het eerste wilde zij
bestraft zien met een maximumstraf van een maand gevangenisstraf of een geldboete van
ten hoogste zeshonderd gulden. De tweede achtte zij zwaar genoeg voor twee maanden
gevangenisstraf of een geldboete van ten hoogste zesduizend gulden. Bovendien stelde zij
bij de toezending een strafverhoging voor indien daarvan een beroep of gewoonte zou
worden gemaakt (maxima van drie maanden, respectievelijk tienduizend gulden). Dit
voorstel wordt niet overgenomen omdat er geen motivering is om het delict te splitsen en
dus geen motivering voor verschil in strafmaxima. Ook de verhoging in het ene geval
(toezending) en niet bij het andere geval (openbaar tentoonstellen) is niet goed te
motiveren.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd:
Lid 1: de gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden in 1911 verhoogd naar ten hoogste
een jaar.
Lid 2: de ontzetting van beroep is in 1925 vervallen en er is een nieuw lid 23 ingevoerd
met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden.
Tevens is er een derde lid ingevoerd met een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren.
In 1985 is het artikel ingrijpend gewijzigd en kent het nog maar een lid met een
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden.
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IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1911:
reactie op incident;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking;
strafprocessuele overwegingen, dwangmiddelen.
IJkpunten 1927:
internationale overwegingen; internationale rechtsbron.
IJkpunten 1985:
differentatiecriterium.
-
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Artikel 240a Bescherming van jeugdigen beneden 16 jaar
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van
de tweede categorie.
a) Invoering
Wet van 3 juli 1985, Stb. 385, tot wijziging van artikel 240 van het Wetboek van
Strafrecht en van enige andere bepalingen.
Memorie van toelichting
Men is terughoudend geweest bij het strafmaxima, maar waarom dat zo is wordt niet
duidelijk. Er is in ieder geval aansluiting gezocht bij artikel 6 van de Filmkeuringswet.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1985:
gewenste consistentie van wetgeving.

I
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Artikel 240b Kinderpornografie
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
de derde categorie.
a)

Invoering

Wet van 3 juli 1985, Stb. 340, tot wijziging van artikel 240 van het Wetboek van
Strafrecht en van enige andere bepalingen
Ingevoerd bij de derde nota van wijziging.
b) Wijzigingen
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993/33, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
Tekstuele wijziging.
Wet van 13 november 1995, Stb. 575, tot wijziging van artikel 240b van het Wetboek van
Strafrecht.
De straf van drie maanden gevangenisstraf of geldboete van de derde categorie wordt
vervangen door vier jaren gevangenisstraf of geldboete van de vijfde categorie.
Er wordt een derde lid toegevoegd met een maximumstraf van zes jaren gevangenisstraf of
geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden is in 1995
verhoogd naar ten hoogste vier jaren.
Tevens is er een derde lid toegevoegd met een maximumstraf van ten hoogste zes jaren
gevangenisstraf.
IJkpunten 1985:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 240 bis aanbieden geschrift enz. aanstotelijk voor de eerbaarheid aan een
minderjarige (vervallen)
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste zeshonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 20 mei 1911, Stb. 130, ter bestrijding van zedeloosheid.
b) Wijzigingen
Wet van 18 juli 1936, Stb. 203, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende
de zeden in het Wetboek van Strafrecht ter betere bescherming van minderjarigen.
Aanvulling met een derde lid dat een strafmaximum kent van ten hoogste drie maanden of
geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.
Relevante informatie ontbreekt.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, tot wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Stafrecht en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: geldboete van
ten hoogste twaalfhonderd gulden.
Wet van 28 augustus 1969, Stb. 350, tot wijziging van artikel 240bis en intrekking van
artikel 451ter Wetboek van Strafrecht, met uitsluiting van provinciale en beperking van
gemeentelijke verordenende bevoegdheid ten aanzien van middelen ter voorkoming van
zwangerschap.
Tekstuele wijziging.
Wet van 1 mei 1981, Stb. 257, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van
zwangerschap.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91,Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste twaalfhonderd
gulden" gelezen: of geldboete van de derde categorie.
In het derde lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste twaalfhonderd
gulden" gelezen: of geldboete van de tweede categorie.
Wet van 3 juli 1985, Stb. 385, houdende wijziging van artikel 240 Wetboek van Strafrecht
en enige andere bepalingen.
Het artikel is vervallen.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: in 1936 is er een derde lid toegevoegd met een gevangenisstraf
van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.
IJkpunten 1911:
- het ontbreken van overwegingen
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Artikel 240ter recidive bij de artikelen 240 en 240bis in uitoefening van beroep
begaan (vervallen).
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van beroep
a) Invoering
Wet van 13 mei 1927, Stb. 156, tot wijzing van het Wetboek van Strafrecht en de
Uitleveringswet in verband met de Verdragen ter bestrijding van de handel in vrouwen en
kinderen en ter beteugeling van de verspreiding van en de handel in ontuchtige uitgaven.
b) Wijzigingen
Wet van 3 juli 1985, Stb. 385, houdende wijziging van artikel 240a van het Wetboek van
Strafrecht en enige andere bepalingen.
Het artikel is vervallen.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunt 1927:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 241 overspel (vervallen)
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 6 mei 1971, Stb. tot wijziging van de wetgeving naar aanleiding van de
herziening van het echtscheidingsrecht.
Het artikel is vervallen.
Memorie van Toelichting
Het artikel was een dode letter.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen
IJkpunten 1971:
objectieve ernst van het feit.

I
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Artikel 242 Verkrachting
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren..
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Advies Raad van State
De handelingen bedoeld in artikel 242 moeten zwaarder worden bestraft als zij gepleegd
worden door vader, voogd enz.
Rapport aan de koning
Men vindt dat er voldoende ruimte tussen maximum en minimum bestaat zodat een
verzwaring in die gevallen niet nodig is en tevens is artikel 30 dan van toepassing.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
Wet van 9 oktober 1991, Stb. 519, tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249
Wetboek van Strafrecht.
Het artikel is artikel is verruimd, de straf blijft echter twaalf jaren of geldboete van de
vijfde categorie.
Memorie van Toelichting
Veranderde opvattingen over de rechten en plichten van partners sluiten het verondersteld
"recht op natuurlijke geslachtsgemeenschap" van de man uit. Er wordt verwezen naar de
Hoge Raad.
De regering wil door het schrappen van de woorden "buiten echt" nadrukkelijk duidelijk
maken dat gebruik van geweld om een ander tot gemeenschap te dwingen niet is
toegestaan.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
differentatiecriterium.
IJkpunten 1991:
objectieve ernst van het feit;
reactie op incident.
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Artikel 243 seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige of gestoorde
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
Wet van 9 oktober 1991, Stb. 520, tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249
Wetboek van Strafrecht.
Het artikel is verruimd, maar de straf blijft ongewijzigd.
Memorie van Toelichting

Veranderde opvattingen over de rechten en plichten van partners sluiten het verondersteld
"recht op natuurlijke geslachtsgemeenschap" van de man uit. Er wordt verwezen naar de
jurisprudentie. De regering wil door heet schrappen van de woorden "buiten echt"
nadrukkelijk duidelijk maken dat gebruik van geweld om een ander tot gemeenschap te
dwingen niet is toegestaan.
De gegeven bescherming van fysiek weerlozen wordt uitgebreid tot personen wier aan een
ernstige psychische stoornis leiden. Deze mensen zijn kwetsbaar en het is een leemte in de
wet dat ze niet beschermd worden.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen
IJkpunten 1991:
objectieve ernst van het feit;
reactie op incident.
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Artikel 244 seksueel binnendringen van iemand beneden twaalf jaar
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
Wet van 9 oktober 1991, Stb. 520, tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249
Wetboek van Strafrecht.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 245 gemeenschap met iemand beneden zestien jaar
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 18 juli 1936, Stb. 203, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende
de zeden in het Wetboek van Strafrecht ter betere bescherming van minderjarigen.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vijfde categorie.
Wet van 9 oktober 1991, Stb. 520, tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249
Wetboek van Strafrecht.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Wet van 7 juli 1994, Stb. 529, verjarings- en klachttermijnen zedendelicten.
Tekstuele wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 246 feitelijke aanranding van de eerbaarheid
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De straf is volgens de commissie niet hoog genoeg is en daarbij wordt vergeleken met
artikel 243.
Het antwoord van de Regering hierop was dat de straf van dit artikel niet hoger kan zijn
dan van de straf van artikel 242, dus niet hoger dan poging tot verkrachting.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vijfde categorie.
Wet van 9 oktober 1991, Stb. 520, tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249
Wetboek van Strafrecht.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 247 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
vierde categorie.
Wet van 9 oktober 1991, Stb. 520, tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249
Wetboek van Strafrecht.
Het artikel is verruimd, maar de straf blijft ongewijzigd.
Memorie van Toelichting

De gegeven bescherming van fysiek werklozen wordt uitgebreid tot personen wier aan een
ernstige psychische stoornis leiden. Deze mensen zijn kwetsbaar en het is een leemte in de
wet dat ze niet beschermd worden.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
differentatiecriterium.
IJkpunten 1991:
objectieve ernst van het feit.
-
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Artikel 248 Strafverzwaring
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
O.R.0
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren
Advies van de Raad van State
Zwangerschap moet ook als strafverzwarende omstandigheid worden aangemerkt.
Rapport aan de Koning
Het is moeilijk te bewijzen dat de zwangerschap het gevolg is van het strafbare feit en het
is tevens onredelijk om te wachten met de vervolging totdat duidelijk is of de
zwangerschap het gevolg is van de strafbare feiten.
In het ontwerp kende lid 1 een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren en lid 2 een
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
De Commissie wil de straf verzwaren omdat zij de ruimte tussen maximum en minimum
niet groot genoeg vindt. De feiten zijn volgens de Commissie van die aard, dat gelet op de
gevolgen, dat dikwijls zonder de verzwarende omstandigheid de straf niet zwaar genoeg is.
De Commissie wenste daarom dat de strafmaxima in artikel 242 en 245 t/m 248 verhoogd
werden. Maar zelfs wanneer de straffen in artikel 242 en 245 t/m 247 niet verhoogd
werden moest het maximum in dit artikel verhoogd worden omdat de straf hetzelfde is als
bij artikel 301 (mishandeling) terwijl het feit veel erger is. Zij stelt dan ook voor om de
straffen te verhogen naar twaalf respectievelijk vijftien jaren.
Aan dit voorstel is gehoor gegeven.
b). 'Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste en tweede lid wordt na "ten hoogste twaalf jaren" respectievelijk "vijftien
jaren" telkens ingevoerd: of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Iikpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentatiecriterium.
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Artikel 248bis: ontucht met een minderjarige van hetzelfde geslacht (vervallen).
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
a)

Invoering

Wet van 20 mei 1911, Stb. 130, tot bestrijding van zedeloosheid.
Memorie van Toelichting
Dit wetsvoorstel werd noodzakelijk geacht gezien het feit dat er in de pers en de literatuur
veelvuldig over werd gesproken en dat men in het buitenland al langer soortgelijke
bepalingen kenden. Daarbij heeft men echter niet de illusie dat door middel van
strafbepalingen het innerlijk zedelijk bewustzijn valt te bereiken.
b) Wijzigingen
Wet van 8 april 1971, Stb. 212, houdende intrekking van artikel 248bis van het Wetboek
van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het artikel werd, onder andere door deskundige op het gebied van de geestelijke
volksgezondheid, overbodig geacht.
c)

Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1911:
reactie op incident;
internationale overwegingen: rechtsvergelijking;
instrumentele overwegingen: strafdoelen.
IJkpunten 1971:
objectieve ernst van het feit;
-
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Artikel 248ter Verleiding
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
a) Invoering
Wet van 20 mei 1911, Stb. 130, tot bestrijding van zedeloosheid.
Memorie van Toelichting
Dit wetsvoorstel werd noodzakelijk geacht gezien het feit dat er in de pers en de literatuur
veelvuldig over werd gesproken en dat men in het buitenland al langer soortgelijke
bepalingen kenden. Daarbij heeft men echter niet de illusie dat door middel van
strafbepalingen het innerlijk zedelijk bewustzijn valt te bereiken.
b) Wijzigingen
Wet van 18 juli 1936, Stb. 203, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende
de zeden in het Wetboek van Strafrecht ter betere bescherming van minderjarigen.
Gevangenisstraf wordt verhoogd naar ten hoogste vier jaren.
Relevante informatie ontbreekt.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of
geldboete van de vierde categorie.
Wet van 27 februari 1985, Stb. 115, houdende herziening van artikel 36 van de Wet op de
justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag, benevens wijziging van
titel VII van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht.
Tekstuele wijziging.
Wet van 9 oktober 1991, Stb. 519, tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249
Wetboek van Strafrecht.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1911:
reactie op incident;
internationale overwegingen: rechtsvergelijking;
instrumentele overwegingen: strafdoelen.
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Artikel 249: ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen

C'D
1111

Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
In het ontwerp kende dit artikel een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. De
Commissie geeft in overweging om het strafmaximum op zes jaren te brengen. Het gaat
hier om zeer zware en schandelijke misdrijven, waardoor onschuldige kinderen de rest van
hun getekend kunnen zijn.
Aan dit verzoek is voldaan.
Door de verhoging van het strafmaxima in artikel 248 moest het strafmaxima in dit artikel
ook worden verhoogd.
b)

Wijzigingen

Wet van 18 juli 1936, Stb. 203, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende
de zeden in het Wetboek van Strafrecht ter betere bescherming van minderjarigen.
Groep van mensen die het delict kunnen plegen wordt verkleind
Relevante informatie ontbreekt.
Wet van 9 november 1961, Stb. 402, tot herziening van het kinderstrafrecht en het
kinderstrafprocesrecht.
Tekstuele wijziging.
Wet van 25 juni 1975, Stb 340, tot wijziging van enige artikelen van het Wetboek van
Strafrecht, Wetboek van Strafvordering, de Luchtvaartrampenwet, de WED, de
Advocatenwet, de Wet op de tandheelkundige inrichtingen, de Oorlogswet voor
Nederland, de Noodwet rechtspleging en de Uitleveringswet.
Tekstuele wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vierde categorie.
Wet van 19 november 1986, Stb. 587, tot herziening van de bepalingen van het Wetboek
van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en
enkele andere wetten omtrent de maatregel van terbeschikkingstelling en enige andere
onderwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde delinquenten samenhangen.
Tekstuele wijziging.
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Wet van 9 oktober 1991, Stb. 519, tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249
Wetboek van Strafrecht.
Groep van mensen die het delict kunnen plegen wordt vergroot, maar de straf blijft
hetzelfde.
Memorie van Toelichting
De wet kent een leemte omdat een aantal personen niet genoemd worden in de bepaling.
Wet van 11 november 1993, Stb. 655, Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
•
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 250 Koppelarij

+.15

Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het ontwerp kende in sub 1 een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en in sub 2 een
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Door de verhoging van het strafmaxima in artikel 248 moest het strafmaxima in artikel 250
ook worden verhoogd.
b) Wijzigingen
Wet van 20 mei 1911, Stb. 130, tot bestrijding van zedeloosheid.
Wijziging van sub 2; het delict hoeft niet meer gepleegd te zijn uit winstbejag. Wel moet
verdachte bekend zijn met de minderjarigheid of dit rederlijkerwijs moeten kunnen
vermoeden.
Toevoeging van lid 2; voorheen stond de gewoonte genoemd in sub 2. Lid 2 bestraft het nu
met een verhoging van een derde. Dit kan dus gezien worden als strafverhoging.
Memorie van Toelichting
Dit wetsvoorstel werd noodzakelijk geacht gezien het feit dat er in de pers en de literatuur
veelvuldig over werd gesproken en dat men in het buitenland al langer soortgelijke
bepalingen kenden. Daarbij heeft men echter niet de illusie dat door middel van
strafbepalingen het innerlijk zedelijk bewustzijn valt te bereiken.
Wet van 18 juli 1936, Stb. 203, wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende de
zeden in het Wetboek van Strafrecht ter betere bescherming van minderjarigen.
Groep van mensen die vallen onder sub 1 (vertrouwensrelatie) is uitgebreid.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid onder sub 1 en 2 wordt na "ten hoogste vier jaren" onderscheidenlijk "ten
hoogste drie jaren" ingevoerd: of geldboete van de vierde categorie.
In lid 2 wordt in plaats van "de straffen" gelezen: de gevangenisstraffen.
Wet van 9 december 1993, Stb. 679, tot wijziging van de artikelen 250, 250bis en 250ter
van het Wetboek van Strafrecht.
Technische wijziging.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: in 1911 is er is een tweede lid toegevoegd waarbij de gewoonte
wordt bestraft met een verhoging van de straf met een derde.
IJkpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
IJkpunten 1911:
reactie op incident;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.

•
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Artikel 250bis Bordeelhouderij
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
hoogste duizend gulden.
a)

Invoering

Wet van 20 mei 1911, Stb. 130, tot bestrijding van zedeloosheid.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Stafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste duizend gulden" wordt gelezen: geldboete van ten
hoogste tweeduizend gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1911:
het ontbreken van overwegingen.
-
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Artikel 250ter Vrouwenhandel/mensenhandel
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijfjaren.
a)

Invoering

Wet van 20 mei 1911, Stb. 130, tot bestrijding van zedeloosheid.
b) Wijzigingen
Wet van 13 mei 1927, Stb. 156, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van de Uitleveringswet in verband met de Verdragen ter bestrijding van de handel in
vrouwen en kinderen en ter beteugeling van de verspreiding van en de handel in ontuchtige
uitgaven.
Delict wordt uitgebreid tot vrouwenhandel en handel in minderjarigen mannen. De straf
blijft gelijk.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vierde categorie.
Wet van 9 december 1993, Stb. 679, tot wijziging van de artikelen 250, 250bis en 250ter
van het Wetboek van Strafrecht.
Het delict wordt aanzienlijk uitgebreid.
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Memorie van Toelichting
Mensenhandel is een zo ernstig misdrijf dat vrijheidsstraf een passende sanctie is. Met dit
misdrijf kunnen ook aanzienlijke financiële voordelen worden behaald dus cumulatie van
geldboete en gevangenisstraf mogelijk gemaakt.
Wet van 21 december 1994, Stb. 32, tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht
en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de
oplegging van hoofdstraffen.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: in 1993 is het artikel aanzienlijk uitgebreid. De gevangenisstraf
van ten hoogste vijf jaren werd vervangen door gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
in lid 1, ten hoogste acht jaren in lid 2 en ten hoogste tien jaren in lid 3.
IJkpunten 1911:
het ontbreken van overwegingen.
-
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IJkpunten 1927:
het ontbreken van overwegingen.
-

;

Titel XIV Misdrijven tegen de zeden

320

Artikel 251 Bijkomende straf
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: ontzetting van de in artikel 28 sub 1-5 vermelde rechten
Sub 2: onzetting van uitoefening van een beroep
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 12 mei 1902, Stb. 61, tot wijziging van enkele artikelen in het Wetboek van
Strafrecht, benevens verdere voorzieningen in verband met de wet houdende wijziging een
aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de
voogdij en daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede
verbandhoudend voorschrift van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
In het eerste lid wordt in plaats van artikel 28 sub 1-5 vermelde rechten" gelezen: artikel
28 sub 1-4 vermelde rechten.
Wet van 20 mei 1911, Stb. 130, tot bestrijding van zedeloosheid.
Het aantal artikelen wordt beperkt.
Memorie van Toelichting
Dit wetsvoorstel werd noodzakelijk geacht gezien het feit dat er in de pers en de literatuur
veelvuldig over werd gesproken en dat men in het buitenland al langer soortgelijke
bepalingen kenden. Daarbij heeft men echter niet de illusie dat door middel van
strafbepalingen het innerlijk zedelijk bewustzijn valt te bereiken.
Wet van 8 april 1971, Stb. 212, houdende intrekking van artikel 248bis van het Wetboek
van Strafrecht.
Technische wijziging.
Wet van 6 mei 1971, Stb. 291, tot wijziging van de wetgeving naar aanleiding van de
herziening van het echtscheidingsrecht.
Het aantal artikelen wordt beperkt.
Wet van 3 juli 1985, Stb. 385, houdende wijziging van artikel 240 Wetboek van Strafrecht
en van enige andere bepalingen.
Het aantal artikelen wordt beperkt.
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van kiesrecht.
Sub 1-4 wordt vervangen door sub 1,2 en 4.
Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.

Titel XIV Misdrijven tegen de zeden

IJkpunten 1911:
reactie op incident
internationale overwegingen, rechtsvergelijking;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.
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Artikel 251bis Opwekking verwachting dat zwangerschap kan worden verstoord
(vervallen)
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of gevangenisstraf van ten hoogste
drieduizend gulden
Lid 2: straffen kunnen met een derde worden verhoogd
Lid 3: uitoefening van een beroep
a) Invoering
Wet van 20 mei 1911, Stb. 130, tot bestrijding van zedeloosheid.
Memorie van Toelichting
Dit wetsvoorstel werd noodzakelijk geacht gezien het feit dat er in de pers en de literatuur
veelvuldig over werd gesproken en dat men in het buitenland al langer soortgelijke
bepalingen kenden. Daarbij heeft men echter niet de illusie dat door middel van
strafbepalingen het innerlijk zedelijk bewustzijn valt te bereiken.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Stafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste drieduizend gulden" wordt gelezen: geldboete van
ten hoogste zesduizend gulden.
Wet van 1 mei 1981, Stb. 257, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van
zwangerschap.
Het artikel vervalt
Wet is later ingevoerd dan de Herziening van bepalingen van het Wetboek van Strafrecht
en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Memorie van Toelichting
Het artikel is komen te vervallen door de invoering van Wet afbreking zwangerschap.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zesduizend gulden"
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
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c) Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1911:
reactie op incident;
- internationale overwegingen, rechtsvergelijking;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.
IJkpunten 1981:
- systematische overwegingen.
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Artikel 252 Toedienen van bedwelmende drank
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste
driehonderd gulden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
Lid 3: ontzetting van een beroep.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De bevordering van het drankgebruik door kinderen is op zichzelf een onrecht is en niet
gelijk is te stellen met dronkenschap in artikel 426 en 453 (dat strafbaar is gesteld om
kwaad dat in dronkenschap wordt gepleegd te voorkomen).
Verslag van de tweede kamer met regeringsantwoord
De straf van artikel 284 is op zich voldoende, maar men moet rekening kunnen houden
met de gevolgen die strafverzwarend kunnen werken.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Stafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de derde categorie.
Het leesteken aan het slot van het tweede lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vierde categorie.
Het leesteken aan het slot van het derde lid vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete
van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 253 Kinderen afstaan of overlaten
XII,

Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het artikel vervalt en er wordt toegevoegd: of geldboete van
de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 254 Dierenmishandeling (vervallen).
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste
honderdtwintig gulden
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of geldboete van ten hoogste
honderdtwintig gulden
Lid 3: in geval Van recidive kan de straf verhoogd worden met een derde
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 16 april 1920, Stb. 194, tot wijziging van de artikel 254 en 455 van het Wetboek
van Strafrecht.
Totale verandering van de delictsomschrijving. Daarbij is er nog maar een hoofdstraf
opgenomen en dat is een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete
van ten hoogste driehonderd gulden.
Memorie van Toelichting
Wat betreft de nieuwe delictsomschrijving is aangesloten bij de jurisprudentie.
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Stafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats yan "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 22 mei 1958, Sth. 296, houdende wijziging van de bepalingen betreffende
verbeurdverklaring en inbeslagneming.
Technische wijziging.
Wet van 25 januari 1961, Stb. 19, Wet op de dierenbescherming.
Bij recidive (lid 3) kan de straf verhoogd worden naar een jaar.
Memorie van Toelichting
De ernst van het feit wordt door de verhoging tot uitdrukking gebracht.
Wet van 20 november 1963, Stb. 485, houdende wijziging van enige artikelen van het
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke
organisatie en het beleid der justitie, de Wet tot invoering van het Wetboek van
Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen, de Wegenverkeerswet, de
Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, de Veewet en de Kieswet
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, Herziening van bepalingen van het Wetboek yan
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
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In het eerste lid wordt in plaats van "ten hoogste duizend gulden" gelezen: of geldboete
van de derde categorie.
In het derde lid wordt na "ten hoogste een jaar" ingevoerd: of geldboete van de derde
categorie.
Wet van 24 september 1992, houdende vaststelling van de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren
Het artikel is vervallen
Memorie van Toelichting
Artikel is vervallen door de invoering van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1961:
objectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1992:
systematische overwegingen.
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Artikel 254bis Hazardspel
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten
hoogste zesduizend gulden
a)

Invoering

Wet van 20 mei 1911, Stb. 130, tot bestrijding van zedeloosheid.
Memorie van Toelichting
Dit wetsvoorstel werd noodzakelijk geacht gezien het feit dat er in de pers en de literatuur
veelvuldig over werd gesproken en dat men in het buitenland al langer soortgelijke
bepalingen kenden. Daarbij heeft men echter niet de illusie dat door middel van
strafbepalingen het innerlijk zedelijk bewustzijn valt te bereiken.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Stafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zesduizend gulden" wordt gelezen: geldboete van
ten hoogste twaalfduizend gulden.
Wet van 10 december 1964, Stb. 483, Wet op de kansspelen
Het artikel is vervallen.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1911:
reactie op incident;
internationale overwegingen: rechtsvergelijking;
instrumentele overwegingen: strafdoelen.
-
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar

86

Objectieve ernst van het

3

11

27

61

64

1

feit

85

91

Tot

2

1

4

11

2

9

2

7

1

4

_

Subjectieve ernst van het
feit
Reactie op incident

Gewenste consistentie

71

_
7

5

Van wetgeving

Systematische
overwegingen
Differentiatiecrit.

3

Wetgevingstechn.

1

1

overwegingen

Internationale
overwegingen:

1

1

internationale rechtsbron

Internationale
overwegingen;

7

7

1

1

rechtsvergelijking

Strafprocessuele
overwegingen,
dwangmiddelen

Instrumentele
overwegingen;

_

6

1

7

1

14

strafdoelen
Resterende argumenten

Het ontbreken van
overwegingen

8

3

2

Tussenbalans
a. IJkpunten
De objectieve ernst van het feit komt in deze titel als ijkpunt op verschillende manieren
nadrukkelijk naar voren. Allereerst spelen de gevolgen voor het slachtoffer een belangrijke
rol. Daarbij vindt ook een differentiatie plaats. Het tonen van bepaalde delen van het
menselijk lichaam in de werkelijkheid is indringender dan wanneer dit geschiedt door
middel van een afbeelding. Dit komt dan ook in de strafmaxima tot uitdrukking. Vergelijk
bijvoorbeeld de strafmaxima in de artikelen 239, 240 en 240b Sr. Datzelfde geldt bij
aanranding in vergelijking met verkrachting. In dat verband is ook het streven naar
consistentie van strafmaxima onmiskenbaar aanwezig. Zo wordt aanranding bestraft met
dezelfde straf als poging tot verkrachting, namelijk 1/3 van het maximum van artikel 242
Sr. Ditzelfde zien we terug bij de artikelen 248, 249 en 250 Sr waar de gehanteerde
strafmaxima in relatie staan tot de objectieve ernst van het feit.
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Opgemerkt dient te worden dat het streven naar consistentie zich ook uitstrekt tot
buiten de titel. Vanuit technisch-systematisch oogpunt wordt namelijk aansluiting gezocht
bij de Filmkeuringwet.
De onderhavige titel als geheel heeft gedurende de laatste eeuw onder invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen ingrijpende wijzigingen ondergaan. Sommige
bepalingen zijn zelfs meermalen belangrijk gewijzigd, hetgeen tevens de grilligheid van de
maatschappelijke ontwikkelingen op dit punt nog eens benadrukt. Die grilligheid kan
tevens worden beschouwd als verklaring voor het zogenaamde 'jojo-effect' dat zo
kenmerkend is voor het strafmaximum van sommige bepalingen in deze titel. Een
voorbeeld hiervan wordt gevormd door artikel 240 Sr waarbij het oorspronkelijk
strafmaximum van 3 maanden werd verhoogd naar 2 jaar om vervolgens weer te worden
verlaagd naar 3 maanden. Dit blijkt eveneens uit het feit dat in 1936 de kring van personen
die het delict kunnen plegen in het kader van artikel 249 (ontucht misbruik van
gezag/vertrouwen) aanzienlijk wordt verruimd, welke verruiming in 1991 weer wordt
teruggedraaid. Opmerkelijk is ook dat het vervallen van de mogelijkheid tot oplegging van
TBS bij artikel 239 Sr niet als problematisch wordt ervaren, aangezien er alternatieven
voorhanden zijn en er nauwelijks gebruik gemaakt werd van deze mogelijkheid.
Hoewel de ingrijpende veranderingen binnen deze titel veelal tot stand zijn gekomen
onder invloed van langdurige maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de
objectieve ernst van het feit, kunnen sommige veranderingen ook worden verklaard vanuit
de behoefte om te reageren op 'incidenten'. Een voorbeeld hiervan is de recente commotie
rondom het strafmaximum van artikel 240b Sr inzake kinderporno. Daaruit blijkt tegelijk
het belang dat toegekend wordt aan het beschermingsaspect (bescherming van jeugdigen
tegen misbruik), een aspect dat zo kenmerkend is voor deze titel in het algemeen. Soms
ook valt een relatie met het beoogde strafdoel te bespeuren. Zo werd in de Memorie van
Toelichting ten aanzien van de wijziging in 1911 opgemerkt dat men niet de illusie heeft
dat door middel van strafbepalingen het innerlijk zedelijk bewustzijn valt te bereiken.
Een ander ijkpunt dat in deze titel zeer regelmatig terugkeert is differentiatie. Allereerst
wordt ook in deze titel het veelvuldig in het Wetboek voorkomende onderscheid naar dood
en letsel gehanteerd, zij het in een apart artikel, 248 Sr. Daarbij verdient vermelding het
feit dat zwangerschap in 1886 nog wel als strafverzwarende omstandigheid werd genoemd,
maar inmiddels is geschrapt. Van belang is voorts dat deze vorm van differentiatie een
rechtstreeks gevolg lijkt van systematische overwegingen, aangezien er bij de artikelen
242 en 245 t/m 247 Sr werd vergeleken met 301 Sr en een zelfde strafmaximum
ontoelaatbaar werd geacht omdat de feiten in de genoemde artikelen veel erger zijn.
Ditzelfde geldt bij artikel 252 Sr met 426 en 453 Sr, alsook met 284 Sr.
Daarnaast wordt er gedifferentieerd naar bewusteloosheid en onmacht enerzijds en
kinderen onder de twaalf anderzijds. Opmerkelijk is wel dat dit onderscheid alleen
gehanteerd wordt bij seksueel binnendringen in het kader van verkrachting en niet bij
ontucht, hetgeen wellicht verklaard kan worden uit het feit dat deze differentiatie meer op
het niveau van de aansprakelijkheid als zodanig ligt, dan op het terrein van de
strafmaxima. Daarnaast valt op dat in deze titel ook aan 'gewoonte' strafverzwarende
gevolgen worden verboden, evenals dit het geval is bij recidive in geval van de
dierenmishandeling. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de strafbaarstelling van
dierenmishandeling in 1992 is overgeheveld naar de Gezondheid- en Welzijnswet.
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Bovendien moet worden opgemerkt dat de delictsomschrij ving in de artikelen 242, 243,
244, 245 en 247 Sr in 1991 zodanig is gewijzigd dat het bereik van de bepalingen
aanzienlijk is vergroot, waarmee uitdrukking gegeven wordt aan de strafwaardigheid van
de genoemde gedragingen als zodanig. Opvallend daarbij is dat de strafmaxima niet zijn
veranderd.
Tenslotte is van belang dat in deze titel ook overwegingen van internationale aard in de
vorm van verplichtingen voortvloeiend uit verdragen, reeds in 1927 een rol gespeeld
hebben. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de handel in vrouwen en met betrekking
tot de verspreiding van (kinder)pornografie.
Ten aanzien van artikel 250bis Sr (algemeen bordeelverbod) is een wetsvoorstel
aanhangig. Daarin wordt voorgesteld om het in artikel 250bis Sr neergelegde algemene
bordeelverbod op te heffen en dit te vervangen door strafbaarstelling van vormen van
exploitatie van prostitutie waarbij geweld, misbruik van overwicht of misleiding dan wel
•minderjarigen zijn betrokken. Daartoe wordt een nieuw artikel 250a Sr voorgesteld dat in
de plaats komt van de artikelen 250bis (bordeelverbod), 432 aanhef en onder 3 (soutenage)
en 250ter (mensenhandel) Sr. Het stelt strafbaar een aantal vormen van exploitatie van
onvrijwillige prostitutie waarbij minderjarigen zijn betrokken en van mensen- en
kinderhandel. Het trekken van voordeel uit seksuele handelingen vormt een van de
kernpunten van het nieuwe voorstel. In de inleiding wordt opgemerkt dat strafbaarstelling
van exploitatie van onvrijwillige prostitutie en verhoging van de strafsancties een
effectiever optreden daartegen mogelijk maken. Gezien de op dit moment bedreigde
sancties in artikel 250ter Sr vindt er feitelijk geen ophoging plaats van de bestaande
strafmaxima, echter gelet op de verruiming van de delictsomschrijving is daar per saldo
wel sprake van.
b. Conclusie
- Vrijwel alle bepalingen in de titel hebben vooral onder invloed van maatschappelijke
ontwikkelingen een ingrijpende wijziging ondergaan, welke voor een deel hebben
geleid tot verhoging van de strafmaxima en voor een deel verruiming van de
delictsomschrijving tot gevolg gehad hebben, waardoor meer gedragingen onder het
bereik van de bepalingen kunnen worden gebracht.
- De objectieve ernst van het feit speelt een zeer belangrijke rol in deze titel, welke
vooral gelegen is in de behoefte om het slachtoffer te beschermen. Soms is deze
beschermingsbehoefte als gevolg van maatschappelijke 'incidenten' zelfs acuut.
- Er is veel gedifferentieerd, zowel op in het Wetboek gangbare onderscheidingen zoals
naar dood en letsel als op basis van minder gangbare onderscheidingen zoals naar
'bewusteloosheid en onmacht' en 'kinderen onder de 12 jaar', alsook naar gewoonte en
recidive.
- Bij de gehanteerde differentiatie hebben ook overwegingen van systematische aard een
rol gespeeld.
Door de gehele titel is gestreefd naar consistentie van strafmaxima en deze is door de
jaren heen redelijk gewaarborgd, hoewel er hier en daar wel sprake is van het
zogenaamde 'jojo-effect'. Dit laatste lijkt echter vooral een gevolg van de grilligheid
van de maatschappelijke opvattingen op het punt van de zeden en niet van
inconsistentie.

