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1 INLEIDING 

1.1. De aanleiding voor het onderzoek. 

Op 27 november 1997 werd door de Tweede Kamerleden Dittrich en Kalsbeek-
Jasperse de volgende motie ingediend: 

'Constaterende, dat op strafbare feiten strafmaxima zijn gesteld, die deels historisch 
bepaald zijn, maar thans op zichzelf en in hun onderlinge verhouding niet meer tot 
uitdrukking behoeven te brengen in welke mate het strafbare feit maatschappelijk 
onaanvaardbaar wordt geacht; 
overwegende dat er veel strafrechtelijke en strafvorderlijke consequenties aan het in 
de wet opgenomen strafmaximum zijn verbonden; 
verzoekt de regering aan de Kamer een inventarisatie toe te sturen, waarin de 
strafmaxima - te beginnen bij het Wetboek van Strafrecht - zijn opgenomen en 
daarbij voorstellen te doen met betrekking tot een eventuele herijking van deze 
strafmaxima'. 

Deze motie werd op dezelfde dag met algemene stemmen aanvaard.' De doelstel-
lingen van nader onderzoek werden na het debat door de toenmalige Minister van 
Justitie als volgt samengevat: 

'het parlement heeft als medewetgever behoefte aan een overzicht om de 
onderlinge verhouding tussen de hoogte van de strafbedreigingen te 
kunnen herijken in het licht van de huidige maatschappelijke opvattingen 
(de heer Dittrich); 
het parlement heeft als medewetgever ook behoefte aan dat overzicht 
vanwege de aan die strafmaxima gerelateerde strafvorderlijke 
bevoegdheden (mevrouw Kalsbeek-Jasperse); 
de betekenis van de wettelijke strafmaxima als indicator van de ernst van 
het feit, zo heb ik zelf benadrukt, valt niet los te zien van de praktijk van 
de straftoemeting' 2 . 

Het departement heeft vervolgens in het bovenstaande kader een inventariserend 
onderzoek uitbesteed, dat tot het onderhavige rapport heeft geleid. Doelstelling 
daarvan was te komen tot een 'handzaam overzicht' van de strafmaxima en een 
algemene beschrijving te geven van de uitgangspunten die ter zake aan het 

1. TK 27 november 1997, p. 30-2397. De motie werd ingediend in het kader van wetswijziging in 
verband met de verlengingsprocedure van de voorlopige hechtenis (TK 1997-1998, 24 219, nr. 18). 
Discussie over de motie is te vinden in Handelingen 11 27 november 1997, 30- 2331 -2333. 
2. MvA, EK 1997-1998, 24219, nr. 158b, p. 4.  
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Wetboek van Strafrecht van 1886 ten grondslag zijn gelegd en bovendien van de 
wijzigingen in de strafmaxima - en eventueel de daaraan ten grondslag liggende uit-
gangspunten - die zich sindsdien hebben voorgedaan. Zo mogelijk zouden daarbij 
inconsistenties moeten worden opgespoord. Voor een goed totaalbeeld wordt niet 
alleen naar het commune strafrecht uit het Wetboek gekeken, maar ook naar een 
aantal bijzondere strafwetten die na 1886 zo'n belangrijke plaats in de straf-
rechtspleging hebben ingenomen. 

1.2. De uitvoering van het onderzoek. 

De vakgroepen strafrecht van de Universiteit Leiden en van de Katholieke 
Universiteit Brabant hebben het onderhavige onderzoek gezamenlijk verricht. 
Daarbij is in overeenstemming met de opdrachtgever gekozen voor de volgende 
taakverdeling: 
a) het onderzoek naar het commune strafrecht vond plaats onder primaire 
verantwoordelijkheid van de Tilburgse vakgroep, 
b) het onderzoek naar de bijzondere strafwetten vond plaats onder primaire 
verantwoordelijkheid van de Leidse vakgroep, 
c) het onderzoek als geheel - en meer in het bijzonder de analytische onderdelen 
daarvan - vond plaats onder verantwoordelijkheid van beide vakgroepen. 

Het materiaal is verzameld en verwerkt door J. Hoevenaars en M. van Oosten 
(KUB) en F. Arps, A. Sennef en H. Heemskerk (RUL), onder verantwoordelijkheid 
van Prof. mr. J. de Hullu en mr. I.M. Koopmans (KUB) respectievelijk prof.mr . 
Th.A. de Roos (RUL). Dit onderzoeksmateriaal is intern gepubliceerd. 3  Het 
onderhavige eindrapport dat een samenvatting van het onderzoeksmateriaal en een 
analyse daarvan bevat, is geschreven door Prof.mr. J. de Hullu, mr. I.M. Koopmans 
en prof.mr . Th.A. de Roos. 

Er is een begeleidingscommissie actief geweest ter ondersteuning van het 
onderzoek. Deze commissie stond onder voorzitterschap van mr. N.A.M. Schipper 
(raadsheer Hoge Raad) en telde verder als leden mr. F.D. van Asbeck (Ministerie 
van Justitie), mr. A.J.T.M. Franken-Van Zinnicq Bergmann (A-G Hof Den Bosch), 
drs. B. van der Linden (Ministerie van Justitie), drs. J.W.C. Dekker (WODC) en dr. 
F. van Tulder (WODC). 

Het onderzoek is verricht in de periode 1 juni tot 1 december 1998. 

3. Het gaat om twee delen, Onderzoek naar strafmaxima in het Wetboek van Strafrecht en Onderzoek 
naar strafmaxima in bijzondere wetgeving, Tilburg/Leiden 1999. Deze rapporten zijn tegen kostprijs 
verkrijgbaar via de Vakgroep strafrecht van de KUB, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg (tel: 013- 
4662254; fax: 013 - 4668102). 
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In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen: 
1. welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij het vaststellen 
van strafmaxima, 
2. welke verschuivingen zijn daarbij eventueel waarneembaar in de loop der tijd, 
3. is er ter zake een verschil waarneembaar tussen commune misdrijven en delicten 
uit bijzondere strafwetten, en 
4. kunnen er door de veranderingen in de loop der tijd inconsistenties worden 
aangewezen in het stelsel van wettelijke strafmaxima? 

Voor deze onderzoeksvragen zijn enkele vaststellingen van belang. In de eerste 
plaats moet het begrip strafmaximum nader worden gedefinieerd. Wat wordt in dit 
onderzoek precies onder het strafmaximum verstaan? De belangrijkste aandacht is 
uitgegaan naar de vrijheidsstraffen die als maximum strafbedreiging aan een 
bepaalde delictsomschrijving zijn gekoppeld. Die eenzijdige aandacht ligt in ieder 
geval historisch gezien in de rede, en dit onderzoek is voor een niet onbelangrijk 
deel wetshistorisch van aard. Zeker in de periode van de totstandkoming van het 
Wetboek van Strafrecht stond immers voor misdrijven de vrijheidsstraf voorop. Dat 
is later niet wezenlijk veranderd voor zover het om de bepaling van het wettelijk 
strafmaximum gaat. Zo is bij de Wet indeling geldboetecategorieën voor de 
bepaling van de maximumhoogte van de vermogenssancties nauwe aansluiting 
gezocht bij het wettelijk strafmaximum voor de vrijheidsstraf: dat reeds bestaande 
maximum was in beginsel richtinggevend. Ook voor de 'taakstraf is de 
vrijheidsstraf richtinggevend. Op het maximum van de vrijheidsstraf wordt dan ook 
de aandacht geconcentreerd. Dat neemt niet weg dat in het oog springende punten 
met betrekking tot de maxima voor de overige sancties eveneens worden 
behandeld. Te denken valt hierbij ook aan bijkomende straffen zoals de ontzegging 
van de rijbevoegdheid. 

In de tweede plaats moet de aandacht worden gevestigd op het begrip 
inconsistentie. Eén van de achtergronden voor het onderhavige onderzoek is de 
vraag in hoeverre er inconsistenties in het stelsel van strafmaxima zijn geslopen. 
Die vraag kan pas van een antwoord worden voorzien wanneer een goede definitie 
van het begrip inconsistentie bij strafmaxima kan worden gegeven én wanneer 
inderdaad van een uitgebalanceerd stelsel, een zorgvuldig systeem van wettelijke 
strafmaxima kan worden gesproken. Beide vereisten zijn al op voorhand problema-
tisch. Er kunnen immers pas inconsistenties worden opgespoord wanneer er een 
eenduidige maat bestaat waartegen een bepaald strafmaximum kan worden afgezet. 
Een dergelijke maat heeft de wetgever echter nooit onder woorden gebracht en is 
ook elders niet geformuleerd. Opvallend is daarbij dat het begrip 'inconsistentie' 
ook niet nader is omschreven in de parlementaire discussie die tot het onderhavige 
onderzoek heeft geleid. Op dit punt is het onderzoek dan ook verkennend van aard. 
Bij het wetshistorisch onderzoek is gelet op in het oog springende 
onevenwichtigheden. In de slotbeschouwing komt dit aspect nader aan de orde. 

Het onderhavige onderzoek is ook exploratief van aard voor zover het is gegaan om 
een zoektocht naar de uitgangspunten voor het vaststellen van strafmaxima 
wanneer de wetgever bepaald gedrag als misdrijf aanmerkt. Ook daarvoor is 
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immers geen standaardlijst voorhanden. De in dit onderzoek hiervoor gehanteerde 
werkwijze komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

Het onderzoek is bovendien voor een belangrijk deel wetshistorisch van aard: 
centraal staan de vragen welke beslissingen de wetgever vanaf het huidige Wetboek 
over strafmaxima heeft genomen en welke motivering daarbij een rol speelde, wat 
indertijd mogelijk de ijkpunten zijn geweest voor het vaststellen van strafmaxima 
en welke veranderingen er dienaangaande vallen waar te nemen? 

Niet onvermeld mag blijven dat het onderzoek in een korte tijdspanne en met 
beperkte middelen moest worden voltooid. Het was een arbeidsintensief onderzoek 
op een nauwelijks ontgonnen terrein. Soms moest een redelijk grote inspanning 
worden verricht om een relatief bescheiden resultaat te verkrijgen doordat de 
redenering en overwegingen over het strafmaximum niets steeds een expliciete, 
belangrijke plaats in het wetgevingsproces bleken te vervullen. Dat past op zichzelf 
bij het exploratieve karakter van het onderzoek, maar het benadrukt dat karakter 
eveneens. 

1.4. De onderzoeksmethode. 

Voor het beschrijvend deel is een eenvoudige, voor de hand liggende onder-
zoeksmethode gekozen. Aan de hand van de wetsgeschiedenis - en daarbij ligt de 
nadruk op de 'geschreven' stukken zoals de Memorie van Toelichting en het 
(Voorlopig) Verslag - wordt compact en overzichtelijk beschreven: 
a) welke beslissingen er door de wetgever zijn genomen over strafmaxima, en 
b) met welke motivering dat is gebeurd. 

Ten aanzien van het Wetboek van Strafrecht verdient opmerking dat voor de keuzes 
die bij de invoering van dit Wetboek in de periode tot 1886 zijn gemaakt, gebruik is 
gemaakt van de alom als betrouwbaar aangemerkte bronnenverzameling van H.J. 
Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, volledige verzameling van 
regeeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen, enz, deel I tot 
en met V, Haarlem 1891 (tweede door J.W. Smidt herziene en aangevulde druk). 
Het is overigens gebruikelijk in de juridische literatuur om van dit standaardwerk 
gebruik te maken. Voor het overige is het onderzoek gebaseerd op de officiële 
publicaties. 

Een van de onderzoeksopdrachten was om een handzaam overzicht te maken. Al 
snel bleek dat onoverzichtelijkheid dreigde door de grote hoeveelheid gegevens van 
zeer diverse aard die het onderzoek opleverde. Dat geldt in het bijzonder voor de 
motivering van beslissingen over strafmaxima, waarbij veel onderzoekswerk soms 
slechts weinig expliciete vondsten opleverde. Mede daarom is ervoor gekozen van 
tevoren ten aanzien van de motiveringen (en dus ten aanzien van de in dit 
onderzoek centraal staande uitgangspunten van de wetgever voor het vaststellen 
van strafmaxima) een analytisch model op te stellen waarmee een zekere indeling 
van de verkregen gegevens kon worden verkregen. 

Op basis van eerste gegevens, literatuur en dogmatiek is een set criteria 
opgesteld waarvan verwacht kon worden dat deze een rol zouden kunnen spelen bij 
de bepaling van het strafmaximum. Het gaat met andere woorden om een set 
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'hypothetische ijkpunten voor de bepaling van strafmaxima'. Aan de hand van dit 
analytisch model wordt in het beschrijvend deel reeds een zekere ordening van het 
materiaal bereikt. De ijkpunten functioneren hierbij derhalve als descriptieve 
ijkpunten. Zo zou kunnen worden onderzocht welke criteria feitelijk door de 
wetgever werden en worden gehanteerd. Zo werd ook houvast voor de slotanalyse 
geschapen, waarin ook de normatieve waarde van de ijkpunten aan de orde wordt 
gesteld. 

De door ons aldus onderscheiden hypothetische ijkpunten waren: 
1. De 'ernst van het feit' zoals dat feit in algemene zin in de delictsomschrijving is 
verwoord. 

Binnen dit - voor de hand .  liggende - ijkpunt zijn enige accenten 
aangebracht: 
a. De 'objectieve ernst van het feit' die bijvoorbeeld blijkt uit de gevolgen, 
uit de bijzondere positie/kwetsbaarheid van het slachtoffer of uit het 
misbruik van vertrouwen dat uit het delict spreekt. Ook de waardering van 
die ernst onder invloed van de tijdgeest of van bepaalde maatschappelijke 
ontwikkelingen of tot uiting komend in een straftoemetingspraktijk die op 
een patroon van gevallen betrekking heeft, kan onder dit ijkpunt worden 
gebracht. 
b. De 'subjectieve ernst van het feit' die vooral uit de gezindheid van de 
dader spreekt. Hierbij kan worden gedacht aan specifieke 
oogmerkvormen, aan een bestanddeel als 'met voorbedachte raad' of 
andere aspecten die vooral op de psychische gesteldheid van de dader ten 
tijde van het feit betrekking hebben. Nu al kan worden vastgesteld dat dit 
ijkpunt in ieder geval impliciet invloed op de strafmaxima uitoefent 
doordat de fundamentele onderscheiding tussen doleuze delicten, culpose 
delicten en delicten zonder opzet- of schuldvereiste aan zowel het 
Wetboek van Strafrecht als de bijzondere wetten ten grondslag ligt. Dit 
onderscheid is (of was dat in ieder geval) richtinggevend voor 
strafmaxima, met name wanneer het gaat om de onderlinge verhouding 
tussen strafmaxima voor respectievelijk een doleuze, culpose en 'kale' 
variant van bepaald strafwaardig gedrag. 
c. Reactie op incident? Bijzondere aandacht bij de ernst van het feit als 
ijkpunt verdient nog de mdgelijkheid dat een bepaald incident, 
maatschappelijke beroering of straftoemeting in een enkel geval waarbij 
rechters bijvoorbeeld het maximum opleggen (anders dan een patroon in 
de straftoemeting zoals onder a bedoeld), de aandacht vestigen op de 
betreffende ernst. 

2. Vergelijking met andere strafmaxima die in de wet zijn voorzien. Men zou dit 
het ijkpunt van 'gewenste consistentie van wetgeving' op het punt van strafmaxima 
kunnen noemen, waardoor evenwichtigheid, een soort 'gelijkheid' of onderlinge 
vergelijkbaarheid wordt nagestreefd. 
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3. 'Systematische overwegingen' liggen enigszins in het verlengde van het 
consistentiecriterium; met systematische overwegingen wordt meer specifiek 
gedoeld op onderlinge afstemming van strafmaxima voor delicten die een zekere 
samenhang met elkaar vertonen. Overwegingen dat in bepaalde gekwalificeerde 
gevallen al elders is voorzien of dat dergelijke gevallen in een andere titel zijn 
geregeld vallen hieronder. Zulke redeneringen zijn bijvoorbeeld bekend over 
delicten als openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) in relatie tot 'gewone' mishan-
deling of vernieling (artt. 300 en 350 Sr). 

4. Het `differentiatiecriterium' hangt samen met de inrichting van delictsomschrij-
vingen. Wordt gekozen voor een algemene, brede bepaling of is er aanleiding om te 
differentiëren voor mogelijke kwalificerende of privilegiërende omstandigheden? 
De keuze met betrekking tot differentiatie heeft consequenties voor het 
strafmaximum. Bij differentiatie is een zekere verfijning mogelijk: een 
geprivilegieerde variant zal lichter worden bestraft, de gekwalificeerde variant 
zwaarder, terwijl de grondvorm met een gematigd maximum daartussenin kan 
worden toebedeeld. Wanneer niet wordt gedifferentieerd, ligt een hoog maximum 
in de rede teneinde alle varianten te kunnen omvatten. 

5. Wetgevingstechnische overwegingen. Soms zullen 'neutrale', technische 
overwegingen van belang zijn. Te denken valt aan een streven naar eenvoud en 
overzichtelijkheid met een beperkte variatie aan verschillende maxima of aan een 
centralisatie- of harmonisatiestreven. Ook een technisch-systematische overweging 
als overeenstemming met strafmaxima in lagere regelgeving kan hierbij voorko-
men. 

6. Internationale overwegingen. Hierbij kan worden onderscheiden in: 
a. een internationale rechtsbron geeft een bindende aanwijzing voor een 
strafmaximum, doordat een bepaalde sanctie of in ieder geval een bepaald 
type sanctie dwingend wordt voorgeschreven in een verdrag. 
b. overwegingen van rechtsvergelijking, waarbij in een ander, buitenlands 
stelsel een ijkpunt wordt gezocht. Daarbij kan de aandacht zijn gericht op 
het elders geldende maximum of op een elders geldende praktijk van 
straftoemeting (of opvattingen daaromtrent) die een indicatie voor een 
Nederlands strafmaximum geven. 
c. overwegingen die met internationale rechtshulp samenhangen, zoals het 
vaststellen van een strafmaximum waardoor aan een basisvereiste voor de 
mogelijkheid van bepaalde rechtshulpvormen wordt voldaan. 

7. Strafprocessuele overwegingen die, naar men kan vermoeden, regelmatig met de 
vaststelling van strafmaxima zijn verbonden (zie ook de in de inleiding 
aangehaalde parlementaire discussie over dit onderzoek). Daarbij valt met name te 
denken: 

a. aan overwegingen die met de toepasbaarheid van dwangmiddelen 
verband houden of, 
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b. aan effecten van strafmaxima op de verjaringstermijn 4  of, 
c. aan andere overwegingen, zoals met betrekking tot de absolute compe-
tentie van de rechter. 

8. Instrumentele overwegingen. Ook hierbij kan worden onderscheiden, en wel in: 
a. overwegingen die met strafdoelen samenhangen, waarin bijvoorbeeld op 
preventie of op waardenexpressie van strafbaarstelling wordt gewezen, of 
b. executie- of penitentiairrechtelijke overwegingen, bijvoorbeeld het 
terugdringen van vrijheidsstraffen of het problematiseren van levenslange 
vrijheidsstraf. 

9. Andere, resterende argumenten, die - vermoedelijk - slechts incidenteel als 
ijkpunt fungeren. Des te minder argumenten in deze categorie blijken te vallen, des 
te completer is kennelijk de hierboven weergegeven set ijkpunten. 

10. Het ontbreken van overwegingen, waarbij wij het oog hebben op die 
wetswijzigingen waarbij wel het strafmaximum substantieel is gewijzigd (of voor 
het eerst vastgesteld) zonder expliciete toepassing van bepaalde ijkpunten, met 
andere woorden die wetten waarbij geen substantiële, expliciete overwegingen over 
het vaststellen van het strafmaximum aanwijsbaar zijn. Deze categorie is van 
belang om te bepalen in hoeverre er eigenlijk van fundamentele overweging, van 
aantoonbare hantering van bepaalde ijkpunten sprake is in het wetgevingsproces. 

Aan de hand van dit analytisch model kan het omvangrijke onderzoeksmateriaal 
nader in een greep worden gekregen. Daarbij verdient opmerking dat in dit 
exploratieve onderzoek vrij ruimhartig, enigszins marginaal toetsend is bekeken in 
hoeverre ijkpunten aanwijsbaar waren. Zowel in het geval waarin een argument in 
de Memorie van Toelichting als doorslaggevend werd aangemerkt (en vervolgens 
ook werd geaccepteerd) als in het geval waarin bijvoorbeeld een criterium in het 
parlement naar voren werd gebracht (zonder uiteindelijk resultaat), is een ijkpunt 
'gescoord'. Vaak waren bepaalde ijkpunten vrij evident van betekenis, maar soms 
moest ook een wat moeilijker keuze worden gemaakt om een bepaalde overweging 
onder een bepaald ijkpunt te brengen. In overwegingen lopen de gronden voor 
aansprakelijkheid en voor de vaststelling van het strafmaximum ook wel eens 
dooreen. En bovendien speelt een rol dat er geen sprake is van een strikte 
afgrenzing tussen de verschillende ijkpunten, maar zich soms een zekere overlap of 
samenloop kan voordoen. Ook dan is ruimhartig gescoord omdat het doel van het 
onderzoek was om de gehanteerde uitgangspunten zoveel mogelijk zichtbaar te 
maken. Overigens geeft de beschrijving van de wetsgeschiedenis per delict steeds 
nader inzicht in de gemaakte keuze. 5  

4. De term strafprocessueel sluit strikt genomen niet naadloos aan bij de verjaring, maar ook hier geldt 
ons inziens dat beoogde effecten van het strafmaximum op de strafprocedure de boventoon voeren. 
5 Zie daarvoor de betreffende twee delen, Onderzoek naar strafmaxima in het Wetboek van Strafrecht en 
Onderzoek naar strafmaxima in bijzondere wetgeving, Tilburg/Leiden 1999. Deze rapporten zijn tegen 
kostprijs verkrijgbaar via de Vakgroep strafrecht van de KUB, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg (tel: 
013-4662254; fax: 013 -4668102). 
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In het onderhavige eindrapport komen verder, nu in deze inleiding het kader van 
het onderzoek is uiteengezet, de hoofdlijnen van het onderzoek aan bod en worden 
de onderzoeksgegevens in een slotbeschouwing ingebed. 

Het volledige wetshistorische en beschrijvende onderzoek is - vanwege de 
omvang van het verslag - in een apart rapport gepubliceerd. 6  Over die rapportage 
kan worden opgemerkt dat het Wetboek van Strafrecht in ieder geval in opzet en in 
wetstechnische behandeling nogal verschilt van de bijzondere wetten. Dat leidt in 
dit rapport ook tot een verschillend type rapportage. Bij het Wetboek is gekozen 
voor een behandeling van de beslissingen en motiveringen over strafmaxima per 
misdrijf:7  Beslissend voor behandeling is daarbij de vraag of het delict in het 
Wetboek van 1886 voorkwam of daarna is ingevoerd (de inmiddels vervallen 
delicten zijn derhalve eveneens op strafmaximumoverwegingen onderzocht). Ook 
de wijzigingen zijn vanzelfsprekend onderzocht, tenminste voor zover een wetsont-
werp ook daadwerkelijk het Staatsblad heeft gehaald en in werking is getreden. 
Ook thans bij de Kamer aanhangige wetsontwerpen zijn tenslotte in het onderzoek 
betrokken. Sluitingsdatum voor een en ander was 1 november 1998. 

De rapportage geschiedt volgens een standaardindeling: eerst wordt de 
(vanaf 1886 gerekende) oorspronkelijke wet behandeld (onder a). Vervolgens 
worden de veranderingen sindsdien besproken (onder b). Tenslotte volgt een korte 
conclusie (onder c) over 1. beslissingen over het strafmaximum en 2. de motivering 
daarvan. In die korte conclusie kan ook de aard van het wetgevingsproces worden 
getypeerd en kunnen andere voor de slotanalyse opmerkelijke punten worden 
aangewezen, bijvoorbeeld ten aanzien van inconsistenties. Teneinde enig breder 
beeld te verkrijgen is vervolgens per titel een tussenbalans opgemaakt. Deze 
tussenbalansen zijn ook in het onderhavige eindrapport opgenomen. 

Voor de bijzondere wetten vindt meer een behandeling per wet en per 
wetswijziging plaats, omdat behandeling per bijzonder delict bij deze wetten veelal 
ondoenlijk is. Wel zijn enkele kenmerkende bijzondere delicten (zoals onder 
invloed rijden) nader onderscheiden in de tussenbalans die na elke bijzondere wet 
wordt opgemaakt. Ook in deze tussenbalansen zijn conclusies getrokken over 1. 
beslissingen over het strafmaximum en 2. de motivering daarvan. Het zijn weer 
deze tussenbalansen die tevens in het eindrapport zijn opgenomen. De 
verantwoording van deze tussenbalansen en het materiaal waarop ze zijn gebaseerd, 
zijn derhalve in de 'bronnenpublicaties' terug te vinden. 

In de slotbeschouwing van het eindrapport worden deze gegevens tenslotte 
met elkaar verbonden. Daarbij wordt ook teruggekeken op het door ons uitgevoerde 
onderzoek, hetgeen leidt tot suggesties voor nader onderzoek. Uiteraard komen de 
centrale onderzoeksvragen in de slotbeschouwing aan de orde en worden enkele 
algemene conclusies over het vaststellen van strafmaxima in de hedendaagse 
strafrechtspleging gegeven. 

6. Onder de titel Onderzoek naar strafmaxima in het Wetboek van Strafrecht en Onderzoek naar 
strafmaxima in bijzondere wetgeving, Tilburg/Leiden 1999. Deze rapporten zijn tegen kostprijs 
verkrijgbaar via de Vakgroep strafrecht van de KUB. Postbus 90153, 5000 LE Tilburg (tel: 013- 
4662254; fax: 013 .4668102). 
7. De overtredingen vielen buiten de onderzoeksopdracht. 



Jaar 	 24 	35 	73 	74 	78 	88 	89 	92 	94 	98 	Tot  
Objectieve ernst 	4 	4 	1 	 1 	I 	11 
van het feit  
Subjectieve ernst 	1 	 1 	 2 
van het feit  
Reactie op incidenten 	_  
Gewenste consistentie 	 1 	1 	2 
van wetgeving  
Systematische 	1 	 1 	1 	 1 	4 

, overwegingen  
Differentiatiecriterium 	1 	 1  
Wetgevingstechnische 	3 	 1 	15 	19 

, overwegingen  
, Verdragen 	 2  

Rechtsvergelijking 	1 	 I  
Internationale 
Rechtshulp  
Strafprocessuele 
overwegingen; 

, Dwangmiddelen  
Strafprocessuele 
overwegingen; 

_ verjaring  
Strafprocessuele 	 . 
overwegingen; 
restcategorie.  
Instrumentele 	 I 	7 	1 	I 	1 	I 	2 	14 
overwegingen; 
Strafdoelen  
Instrumentele 	 1 	 1 
overwegingen; 
beïnvloeding rechter  
Instrumentele 
overwegingen; 
executie- 
Of 
Penitentiairrechtelijke 

, overwegingen  
Resterende argumenten 

Het ontbreken van 	1 	2 	1 	 3 	7 
Overwegingen 

I. De Wegenverkeerswet 

Tabel van gevonden ijkpunten 

N. 

(2,) 

h-4 



10 

Tussen balans 

De Motor- en Rijwielwet was de eerste landelijke verkeerswetgeving. Voordat deze in 
werking trad, hadden de vele verschillende verkeersvoorschriften hoofdzakelijk een plaats 
in provinciale en gemeentelijke regelingen. Gezien het toen (eind 19 e  begin 20e  eeuw) nog 
regionale karakter van het verkeer, het geringe aantal auto's en de nog niet echt ter sprake 
komende verkeersveiligheid, was de noodzaak van andere verkeerswetgeving niet 
aanwezig. Met het zich steeds meer ontwikkelende verkeer op de openbare wegen met 
motorrijtuigen, kwam daar verandering in en ontstond er behoefte aan meer eenheid in de 
verkeersvoorschriften. Met de Motor- en Rijwielwet van 1905 was er voor de lagere 
overheid nog nauwelijks ruimte voor verkeersregeling en was centrale regeling van het 
verkeer een feit. Bij de algehele wijziging van de Motor- en Rijwielwet in 1924 werd er ten 
aanzien van de verkeerswetgeving nog meer gecentraliseerd. De uitbreiding van de 
mogelijkheid tot het stellen van AMvB's, als bedoeld in art. 2, zorgde ervoor dat het 
centrale gezag nog meer de lijnen uitzette en de autonomie van de gemeenten verder werd 
teruggedrongen. Daarnaast kwam bij de wetswijziging van 1924 de tendens tot het strenger 
maken van de verkeersstrafwetgeving tot uiting. Zo werd het rijden onder invloed strafbaar 
gesteld in art. 24 sub b, het doorrijden na een ongeval in art. 25 en werd de mogelijkheid 
bewerkstelligd tot het ontzeggen van de rijbevoegdheid voor max. 1 jaar bij veroordeling 
op grond van het plegen van de art. 307 en 308 Sr indien dit met een motorrijtuig 
geschiedde. 
Hoewel de Motor- en Rijwielwet enige keren is aangepast aan het steeds intensiever 
wordende verkeer voldeed hij op een gegeven moment niet meer aan de eisen van die tijd 
(jaren '30). In sommige opzichten regelde de wet namelijk te veel, waardoor de wettelijke 
regels moeilijk konden worden aangepast aan de voortdurend wisselende verkeerseisen. 
Ook bood de wet onvoldoende mogelijkheden om met voldoende strengheid op te treden 
tegen hen die gevaren op de weg veroorzaakten. In 1935 was de totstandkoming van de 
Wegenverkeerswet een antwoord op deze tekortkomingen. Bij deze Wegenverkeerswet van 
1935 (die meer dan de MRW een algemene verkeerswet genoemd kan worden) werd het 
rijden onder invloed als misdrijf  strafbaar gesteld (art. 26) en ook werd in 1935 een 
bepaling ingevoerd (art. 36) die het culpose veroorzaken van dood of zwaar lichamelijk 
letsel in het verkeer zwaarder strafbaar stelde dan in de art. 307 en 308 Sr het geval was. 
Tevens werd het mogelijk de rijbevoegdheid voor maximaal 5 jaar te ontzeggen. 
Ook de Wegenverkeerswet 1935 is sinds zijn inwerkingtreding (1951) meerdere keren 
gewijzigd. De belangrijkste daarvan voor dit onderzoek zijn die wijzigingen die verband 
houden met de wens om beter en strenger op te treden tegen bepaalde verkeersdelicten 
zoals het rijden onder invloed. De eerste daarvan is de gelijkstelling van andere stoffen, die 
de rijvaardigheid kunnen verminderen, met alcoholhoudende drank in 1958. Maar ook de 
invoering van de verplichte bloedproef en het strafbaar stellen van het rijden met meer dan 
een bepaald promillage (0.5) alcohol in het bloed in 1973 en de wijziging in 1991, waarbij 
er een uitbreiding plaatsvond ten aanzien van de mogelijkheid tot invordering en inhouding 
van het rijbewijs ter bestrijding van het rijden onder invloed, geven daar een voorbeeld 
van. 
Daarnaast gelden de wijzigingen ten aanzien van strafbare feiten begaan door onbekende 
bestuurders (1974 en 1988), de uitbreiding van de reikwijdte van de WVW door wijziging 
van art. 2 (1989), de invoering van de WAHV (1989) en het zwaarder bestraffen van 
fraude met kentekenplaten, kentekenbewijzen en keuringsbewijzen (1992) als belangrijke 
wijzigingen van de WVW 1935. 



11 
In 1994 werd de WVW in zijn geheel gewijzigd. Bij de voor 1994 geldende WVW en de 
daarin ruim bemeten delegatiebevoegdheid, was er in de laatste jaren door een 
regelverdichting te veel onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid ontstaan. Om daarmee te 
breken is er gekozen voor centralisering en uniformering in de WVW 1994, waarbij ook de 
sancties genoemd in de strafbepalingen werden vereenvoudigd in de zin dat er nu, op een 
enkele uitzondering na, nog maar 2 categorieën van sancties waren. De laatste wijziging 
ten aanzien van de WVW die dit jaar plaatsvond geeft weer uiting aan de tendens om tegen 
bepaalde, de verkeersveiligheid in het gevaar brengende, handelingen strenger te kunnen 
optreden. De forse verhoging van de maximaal op te leggen straf bij het door schuld 
veroorzaken van dood of lichamelijk letsel en de verbetering van de regeling inzake 
invordering/inhouding van rijbewijzen en inzake de ontzegging van de rijbevoegdheid door 
middel van het nieuwe art. 179a geven uiting aan de aandacht, die heden ten dage wordt 
besteed aan het door roekeloos rijgedrag veroorzaken van verkeersongevallen en de 
publieke reactie daarop. 

Het samenvatten van de vele wetswijzigingen in deze eeuw geeft de indruk dat de 
explosieve ontwikkeling van het snelverkeer als rode draad gezien kan worden bij de 
wijzigingen. Bij de totstandkoming van de Motor- en Rijwielwet heeft men nooit kunnen 
voorzien dat het snelverkeer een zodanig grote plaats in ons leven zou innemen. Het gevoel 
ontstaat, bij het zien van de wetgevende ontwikkelingen door de jaren heen, dat de 
wetgever continu achter de maatschappelijke ontwikkelingen, die samenhangen met de 
groei van het verkeer, aanloopt. 
Het ontstaan van de Motor- en Rijwielwet in 1905, de uitbreiding daarvan in 1924 en later 
de invoering van de Wegenverkeerswet 1935 en de wijziging daarvan in 1994 hield 
voornamelijk verband met wetgevingstechnische overwegingen. De behoefte aan eenvoud 
en uniformiteit van de wet en het centraliseren ten opzichte van lagere wetgevingsorganen 
waren doorslaggevende redenen bij wijzigingen. Door de vele ontwikkelingen in het 
verkeer en het reageren daarop door de verschillende regelgevende organen ontstond er 
een regelverdichting waarbij een eenduidig geheel nauwelijks was te zien. 
Naast wetgevingstechnische overwegingen ten aanzien van eenvoud en uniformiteit, 
speelden de objectieve ernst van bepaalde delicten en instrumentele overwegingen een 
belangrijke rol ten aanzien van verhogingen van strafmaxima van bepaalde delicten. De 
explosieve groei van snelverkeer maakte de verkeersveiligheid tot een van de belangrijkste 
onderwerpen en gedrag dat het verkeer in gevaar brengt tot een kwaad dat bestreden diende 
te worden. 
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Bronnenonderzoek 

De Motor- en Rijwielwet was de eerste landelijke verkeerswetgeving. Voordat deze in 
werking trad, hadden verkeersvoorschriften hoofdzakelijk een plaats in decentrale 
regelingen. Gezien het toen (eind 19 e  begin 20e  eeuw) nog regionale karakter van het 
verkeer, het geringe aantal auto's en de nog niet echt ter sprake komende 
verkeersveiligheid, was de noodzaak van andere verkeerswetgeving niet aanwezig. Met het 
zich steeds meer ontwikkelende verkeer over de openbare wegen met motorrijtuigen, kwam 
daar verandering in en ontstond er behoefte aan meer eenheid in de (verkeers-) 
voorschriften (wetgevingstechnische overweging) in het belang van de algemene 
veiligheid op de weg en de bruikbaarheid van de wegen (instrumentele overweging). 

1905 Motor- en Rijwielwet (Staatsblad 1905, 69) 
(Wet van 10 februari 1905, houdende regeling van het verkeer op de wegen in verband met 
het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen) 

Art. 2 

art. 7 

mogelijkheid tot het vaststellen van voorschriften bij AMvB ter bevordering van 
vrijheid en veiligheid van het verkeer op de wegen in verband met het gebruik van 
motorrijtuigen en rijwielen alsmede ter regeling van het verkeer op rijwielpaden. 
(overtreding van AMvB opgenomen in de strafbepaling van art. 17 : max. 20 
dagen hechtenis of geldboete f100,-) 

bevoegdheid besturen van de provincies en gemeentes tot het vaststellen van 
verordeningen ter regeling van het verkeer op de wegen in verband met het 
gebruik van motorrijtuigen en rijwielen voor zover daar niet in is voorzien door 
deze wet of de in art. 2 bedoelde AMvB's. 
(overtreding van provinciale en gemeentelijke verordening opgenomen in de 
strafbepaling van art. 17 : resp. max.12 dagen hechtenis of geldboete f 75,- en 
max. 6 dagen hechtenis of geldboete f 25,-) 

art.9 lid 1  
verbod om met motorrijtuig over een weg te rijden tenzij : 
sub 1 en 2: zichtbaar nunurierplaat aan rijtuig en nummerbewijs aanwezig zijn. 
sub 3 : in bezit geldig rijbewijs. 

art.9 lid 2 
voor overtreding lid 1 zijn aansprakelijk de bestuurder en in verband met sub 1 en 
2 de eigenaar of houder van het motorrijtuig. 
(overtreding van art.9 opgenomen in de strafbepaling van art. 18 lid 1: max. 30 
dagen hechtenis of geldboete f150,-) 

art. 13 
verbod om, als bestuurder van een motorrijtuig op meer dan twee wielen, over een 
weg te rijden die voor een zodanig rijtuig gesloten is verklaard, tenzij ontheffing 
is verleend. 
(overtreding van art. 13 opgenomen in de strafbepaling van art. 18 lid 1: max. 30 
dagen hechtenis of geldboete f150,- ; daarnaast is er bij veroordeling op grond 



art.14 

art. 15 

art. 16 

art. 17 

lid 2 

art19 

13 
van art. 13 de mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging 
rijbevoegdheid voor max. 1 jaar, zoals vermeld in art. 20) 

verbod op het houden van of deelnemen aan een snelheidswedstrijd met 
motorrijtuigen of rijwielen op een weg, tenzij ontheffing is verleend. 
(overtreding van art. 14 opgenomen in de strafbepaling van art. 18 lid 1: max. 30 
dagen hechtenis of geldboete f150,- ; daarnaast is er bij veroordeling op grond 
van art. 14 de mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging 
rijbevoegdheid voor max. 1 jaar, zoals vermeld in art. 20) 

verbod voor de bestuurder van een motorrijtuig of rijwiel om op zodanige wijze 
of met zodanige snelheid over een weg te rijden, dat de vrijheid of de veiligheid 
van het verkeer op de weg wordt belemmerd of in gevaar gebracht. 
(overtreding van art. 15 is opgenomen in de strafbepaling van art. 18 lid 1: max. 
30 dagen hechtenis of geldboete f 150,- ; daarnaast is er bij veroordeling op grond 
van art.15 de mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging rijbevoegdheid 
voor max. 1 jaar zoals vermeld in art. 20) 

verplicht stoppen bij vordering bevoegd ambtenaar ; vertonen rij- en 
nummerbewijs en meewerken aan onderzoek aan motorrijtuig of rijwiel. 
(overtreding van art. 16 is opgenomen in de strafbepaling van art. 18 lid 2 : max. 
geldboete f 25,-) 

overtreding van AMvB (als bedoeld in art. 2) : max. 20 dagen hechtenis of 
f100,- geldboete 
overtreding provinciale verordening (art.7): max. 12 dagen hechtenis of f 75,- 
geldboete 
overtreding gemeentelijke verordening (art. 7): max. 6 dagen hechtenis of f 25,- 
geldboete 

art. 18 lid 1  
overtreding van de art. 9 lid 1, 13, 14 en 15: max. 30 dagen hechtenis of f 150,- 
geldboete 

overtreding van art. 16 (voor zover niet voorzien in WvSr) : f25,- geldboete 

de in de art. 17 en 18 strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als 
overtredingen. 

art.20 
bij veroordeling op grond van de art. 13, 14 of 15 is er de mogelijkheid tot ontzegging van 
de rijbevoegdheid voor max. 1 jaar. 
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1924 Wet houdende wijziging van de Motor- en Rijwielwet (Staatsblad 1924, 492 ; 
BHTK 1917-1918, no 273 en 1922-1923, no 97) 
(De Motor- en Rijwielwet wordt uitgebreid van 30 artikelen naar 39 artikelen, waarbij vele 
artikelen worden omgenummerd en enigszins tekstueel doch niet substantieel worden 
gewijzigd) 

art.2 

De AMvB's van art. 2 zijn niet meer alleen van toepassing op vrijheid en veiligheid van 
het verkeer maar nu ook op de instandhouding/bescherming van de wegen. Op deze manier 
wordt de regulerende bevoegdheid van lagere organen weggenomen en vindt er 
centralisering plaats (wetgevingstechnische overweging), waardoor er doelmatiger kan 
worden opgetreden (instrumentele overweging). Ook komt art.13 (1905) door deze 
wijziging te vervallen. Ten opzichte van 1905 vindt er verder een verhoging van de 
strafbedreiging plaats: deze was max. 20 dagen hechtenis of f 100,- geldboete en wordt nu 
max. 30 dagen hechtenis of f 300,- geldboete met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging 
van de rijbevoegdheid voor max. 1 jaar. Deze verhoging heeft te maken met het feit dat in 
de praktijk was gebleken dat de bedreigde straf onvoldoende verzekering was voor 
nakoming van de wet (instrumentele overweging). 

Art. 7 (1905) wordt opgesplitst in de art.5 en 6. De strafbedreiging blijft hetzelfde. 

art.5 

art. 6 

mogelijkheid tot het vaststellen van regels bij AMvB nopens het verkeer op de 
wegen en de rijwielpaden in verband met het gebruik van motorrijtuigen en 
rijwielen. 
(overtreding van een AMvB is opgenomen in de strafbepaling van art. 28 : max. 
30 dagen hechtenis of f 300,- geldboete ; daarnaast is er bij veroordeling op 
grond van een AMvB de mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging 
rijbevoegdheid voor max. 1 jaar, zoals vermeld in art. 31) 

bevoegdheid van de Provinciale Staten om regels te stellen nopens het verkeer op 
de wegen en de rijwielpaden in verband met het gebruik van motorrijtuigen en 
rijwielen, voorzover daar niet in is voorzien door deze wet of de in art. 2 bedoelde 
AMvB's. 
(overtreding van art.5 is opgenomen in de strafbepaling van art. 28 : max. 12 
dagen hechtenis of f75,- geldboete) 

bevoegdheid van de gemeenteraden om regels te stellen nopens het verkeer op de 
wegen en de rijwielpaden in verband met het gebruik van motorrijtuigen en 
rijwielen, voorzover daar niet in is voorzien door deze wet, de in art. 2 bedoelde 
AMvB's of de in art.5 bedoelde provinciale verordeningen. 
(overtreding van art.6 is opgenomen in de strafbepaling van art. 28 : max. 6 dagen 
hechtenis of f25,- geldboete) 

art.10 lid 1  
verbod om met motorrijtuig over een weg te rijden, tenzij : 
sub 1 en 2 : zichtbaar nummerplaat aan rijtuig en geldig nummerbewijs aanwezig 
zijn. 



art. 10 lid 4  
voor overtreding lid 1 zijn aansprakelijk de bestuurder en in verband met sub 1 en 
2 de eigenaar of houder. 
(art.10 is de voortzetting van art. 9 (1905) en is opgenomen in de strafbepaling 
van art. 29 lid 3 : max. 30 dagen hechtenis of f150,- geldboete, de bedreigde straf 
blijft dus gelijk) 

art. 14 

art. 16 sub a 
verbod op het doen van onjuiste opgave ter verkrijging van rijbewijs/ 
nummerbewijs. 

sub b t/m f 
verbod op (het plegen van) fraude ten aanzien van nummerbewijs of kenteken. 
(overtreding van dit nieuwe art. 16 is opgenomen in art. 29 lid 1: max. 3 maanden 
gevangenisstraf of f 1000,- geldboete, daarnaast is er bij veroordeling op grond 
van art. 16 de mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging 
rijbevoegdheid voor max. 1 jaar, zoals vermeld in art. 31) 

Dit artikel is om misleiding van administratief en politioneel gezag, ten aanzien van het 
gebruik van nummerbewijzen, rijbewijzen, kentekens en de identiteit van motorrijtuigen, te 
voorkomen. De subjectieve en objectieve ernst van dit misdrijf geeft (evenals bij de art. 
24 sub b, 25 en 26) aanleiding daartegen een zwaardere straf te bedreigen dan tot nog toe 
op overtredingen van bepalingen van de Motor- en Rijwielwet was gesteld. 

art. 18 

art. 23 

15 
sub 3 en 4 : in bezit geldig rijbewijs of indien iemand onder toezicht rijdt, hij de 
leeftijd heeft die nodig is voor het verkrijgen van een rijbewijs. 

verplichting tot inleveren rijbewijs binnen 20 dagen na de dag waarop het 
ingevolge art. 18 of art. 31 zijn geldigheid heeft verloren. 
(overtreding van dit nieuwe art. 14 is opgenomen in de strafbepaling van art. 29 
lid 3 : max. 30 dagen hechtenis of f 150,- geldboete) 

Een daartoe bevoegd persoon kan iemand, waarvan het vermoeden bestaat dat hij 
ongeschikt is tot het besturen van een motorrijtuig, verplichten een proef af te 
leggen. Als uit de proef ongeschiktheid blijkt of als de proef zonder geldige reden 
niet wordt afgelegd kan een rijbewijs ongeldig worden verklaard. 

verbod op het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met motorrijtuigen of 
rijwielen op een weg of rijwielpad, tenzij ontheffing is verleend. 
(art.23 is de voortzetting van art. 14 (1905) en is opgenomen in de strafbepaling 
van art.29 lid 3 : max. 30 dagen hechtenis of f1000,- geldboete ; daarnaast is er 
bij veroordeling op grond van art. 23 de mogelijkheid tot de bijkomende straf van 
ontzegging rijbevoegdheid voor max. 1 jaar, zoals vermeld in art. 31 ; de 
bedreigde straf blijft dus gelijk) 

art. 24 
verbod voor de bestuurder van een motorrijtuig of rijwiel om over een weg te 
rijden : 
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sub a : op zodanige wijze of met zodanige snelheid, dat de vrijheid of de 
veiligheid van het verkeer wordt belemmerd of in gevaar gebracht ; 
sub b : terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank, dat 
hij niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig of rijwiel naar behoren te 
besturen. 
(art. 24 is de uitgebreide voortzetting van art. 15 (1905) en is opgenomen in de 
strafbepaling van art: 29 lid 2 : max. 3 maanden hechtenis of f1000,- geldboete ; 
daarnaast is er bij veroordeling op grond van art. 24 de mogelijkheid tot de 
bijkomende straf van ontzegging rijbevoegdheid voor max. 1 jaar, zoals vermeld 
in art. 31) 

Ten opzichte van 1905 is er bij dit algemene gevaarzettingsdelict een toevoeging van het 
rijden onder invloed van alcoholhoudende drank en een verhoging van de strafbedreiging 
van 30 dagen hechtenis of f 150,- geldboete naar 3 maanden hechtenis of f 1000,- 
geldboete. (Het strafbaar stellen van rijden onder invloed in de MRW was gebaseerd op de 
mening, dat het strafmaximum van art. 426 Sr voor rijden onder invloed te laag was). 
De mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging rijbevoegdheid blijft 1 jaar. 
De objectieve ernst van dit vergrijp genoemd in sub b geeft aanleiding daartegen een 
zwaardere straf te bedreigen dan tot nog toe op overtredingen van bepalingen van de 
Motor- en Rijwielwet was gesteld, ook kwam het de wetgever gewenst voor de bedreigde 
straf ten aanzien van sub a te verhogen. Bij deze wijziging zullen ook instrumentele 
overwegingen (waarden-expressief) een rol gespeeld hebben. 

art. 24 bis 
verplichting tot opvolging van bevelen en aanwijzingen, van ambtenaren en 
beambten, die zijn gegeven in het belang van de vrijheid en veiligheid van het 
verkeer. 
(overtreding van dit nieuwe art. 24 bis is opgenomen in de strafbepaling van art. 
29 lid 4 : max. 30 dagen hechtenis of f150,- geldboete) 	• 

art. 25 

Een soortgelijke bepaling bestond al langere tijd in andere West- Europese landen en 
wordt nu ook in Nederland ingevoerd (internationaal/rechtsvergelijkende overweging). 
De objectieve ernst van het vergrijp geeft aanleiding tot de hoge strafbedreiging. Ook 
zullen hier instrumentele overwegingen (waarden-expressief) een rol hebben gespeeld. 
(In het eerste wetsontwerp dat uiteindelijk tot deze wetswijziging leidde was de term "met 
het oogmerk..." opgenomen, maar daar is men uiteindelijk, gezien de te verwachten 
bewijsproblemen, van afgestapt) 

art. 26 

doorrijden na ongeval. 
(overtreding van dit nieuwe art. 25 is opgenomen in de strafbepaling van art. 29 
lid 1: max. 3 maanden gevangenisstraf of f 1000,- geldboete ; daarnaast is er bij 
veroordeling op grond van art. 25 de mogelijkheid tot de bijkomende straf van 
ontzegging rijbevoegdheid voor max. 1 jaar, zoals vermeld in art. 31) 

rijverbod bij ontzegging rijbevoegdheid of ongeldig verklaring rijbewijs. 
(overtreding van dit nieuwe art.26 is opgenomen in de strafbepaling van art. 29 lid 
1 : max. 3 maanden gevangenisstraf of f 1000,- geldboete ; daarnaast is er bij 



Dit nieuwe art. 26 is voortgekomen uit de wens om strenger dan bij overtreding van art. 10 
te kunnen optreden tegen personen die ondanks bij rechterlijke uitspraak ontzegde 
rijbevoegdheid achter het stuur plaats nemen. De objectieve ernst van dit vergrijp geeft 
aanleiding tot de hoge strafbedreiging. (Bij de redactie van deze bepaling is aansluiting 
gezocht bij art. 195 Sr) 

art. 27 

Ten opzichte van 1905 vindt er een verhoging van de strafbedreiging plaats. De bedreigde 
straf was max. f25,- geldboete en wordt nu max. 30 dagen hechtenis of f 150,- geldboete. 
De grond voor deze verhoging van de strafbedreiging wordt niet gemotiveerd (het 
ontbreken van overwegingen). 

art. 28 

art. 29 lid 1  
overtreding van de art. 16, 25 en 26: max. 3 maanden gevangenisstraf of f 1000,- 
geldboete 

lid 2 

lid 3 

lid 4 

lid 2 

17 
veroordeling op grond van art. 26 de mogelijkheid tot de bijkomende straf van 
ontzegging rijbevoegdheid voor max. 1 jaar, zoals vermeld in art. 31) 

verplicht stoppen bij vordering ambtenaar, vertonen rij- en nummerbewijs en 
meewerken aan onderzoek aan rij- of voertuig. 
(art. 27 is de voortzetting van art. 16 (1905) en is opgenomen in de strafbepaling 
van art. 29 lid 4 : max. 30 dagen hechtenis of f 150,- geldboete) 

overtreding van AMvB (als bedoeld in art. 2) : max. 30 dagen hechtenis of f 300,- 
geldboete 
overtreding provinciale verordening (art. 5) : max. 12 dagen hechtenis of f 75,- 
geldboete 
overtreding plaatselijke verordening (art. 6) : max. 6 dagen hechtenis of f 25,- 
geldboete 

overtreding van art. 24 : max. 3 maanden hechtenis of f 1000,- 

overtreding van de art. 10 lid 1, 14 en 23 lid 1 : max. 30 dagen hechtenis of f 
150,- geldboete 

overtreding van de art. 24 bis en 27 : max. 30 dagen hechtenis of f 150,- geldboete 

art. 30 
de in art. 29 lid 1 strafbaar gestelde feiten worden als misdrijven gezien, die in de 
art. 28 lid 1, 29 lid 2, 3 en 4 als overtredingen. 

art. 31 lid 1  
bij veroordeling op grond van de art. 16, 23, 24, 25 of 26 dan wel wegens het 
plegen met een motorrijtuig van de art. 307 of 308 Sr is er de mogelijkheid tot 
ontzegging rijbevoegdheid van max. 1 jaar 

c-D 

E-J 

C;r:i 
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lid 3 

art. 32 

art. 33 

bij veroordeling op grond van een in art.2 bedoelde AMvB is er ( voor zover dat 
in die AMvB is bepaald) de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid van max. 
1 jaar 

indien na een veroordeling als bedoeld bij lid 1 en 2 van dit artikel, deze 
onherroepelijk is geworden en binnen 2 jaar opnieuw een van de in lid 1 en 2 
genoemde strafbare feiten wordt gepleegd kan de ontzegging van de 
rijbevoegdheid tot max. 2 jaar worden opgelegd. 

Ten opzichte van 1905 (art. 20) is art. 13 (oud) weggevallen en zijn de art. 16, 25 en 26 als 
ook 307 en 308 Sr nieuw opgenomen in art. 31. De achterliggende gedachte voor 
opneming van de art. 307 en 308 Sr in art. 31 is dat bij gevaarzetting (art. 24) de 
mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid al bestond (art. 15 oud) en dat dit ook 
mogelijk zou moeten zijn bij de ernstigere variant van dood of letsel door schuld, indien dit 
met een motorrijtuig geschiedt, ook al staat deze bepaling vermeld in het Wetboek van 
Strafrecht (systematische en instrumentele overweging) 
De verscherping in lid 3 van de bijkomende straf in geval van recidive (max. 2 jaar) wordt 
gezien de objectieve ernst der feiten gerechtvaardigd geacht. 

aansprakelijkheid, ten aanzien van een strafbaar gesteld feit, van de houder of 
eigenaar van een motorrijtuig, bij onbekend gebleven bestuurder. 
(deze nieuwe schakelbepaling maakt het mogelijk de eigenaar of houder te 
bestraffen voor het door een onbekend gebleven bestuurder gepleegd delict) 

aansprakelijkheid, ten aanzien van een strafbaar gesteld feit, van de leden van 
bestuur, bij een onbekend gebleven bestuurder, indien de eigenaar of houder van 
een motorrijtuig een rechtspersoonlijkheid bezittende stichting of vereniging is. 
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1935 Wegenverkeerswet (Staatsblad 1935, no 554 ; BHTK 1933-1934, no 484, 1934- 
1935, no 80) 
(Deze wet diende de Motor- en Rijwielwet (MRW) te vervangen. De inwerkingtreding 
vond pas in 1951 plaats. Dit had te maken met de voorbereiding van de 
verkeersreglementen en de Tweede Wereldoorlog. De Wegenverkeerswet is een meer 
algemene wet (wetgevingstechnische overweging), met als doel het bewerkstelligen van 
grotere veiligheid in het verkeer (instrumentele overweging). Dit doel houdt verband met 
de grote ontwikkeling van het snelverkeer in de laatste jaren. Het aantal artikelen nam toe 
van 39 naar 48) 

art. 2 
mogelijkheid tot het vaststellen van regels bij AMvB, nopens het verkeer op de 
wegen, in verband met het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen. 
(overtreding van een AMvB is opgenomen in de strafbepaling van art. 34 : max. 2 
maanden hechtenis of f 300,- geldboete ; daarnaast is er bij een veroordeling op 
grond van een AMvB de mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging 
rijbevoegdheid voor max. 2 jaar, zoals vermeld in art. 39 lid 3) 

Ten opzichte van 1924 (MRW) vindt er een verhoging van de strafbedreiging plaats. De 
bedreigde straf was max. 30 dagen hechtenis of f 300,- geldboete met daarnaast de 
mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid van 1 jaar. Dit wordt nu max. 2 maanden 
hechtenis of f 300,- geldboete met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging 
rijbevoegdheid van 2 jaar. De verhoging van de bijkomende straf van ontzegging 
rijbevoegdheid van 1 naar 2 jaar kwam gewenst voor. De verhoging van de bedreigde 
hechtenis van 30 dagen naar 2 maanden wordt nergens gemotiveerd, maar houdt 
hoogstwaarschijnlijk verband met de verhoging van de bedreigde straf bij de art. 5 en 6 
(wetgevingstechnische overweging/verhouding met lagere regelgeving). 

art. 5 
bevoegdheid van de Provinciale Staten om regels te stellen nopens het verkeer op de 
wegen, voorzover daar niet in is voorzien door deze wet, of de in art.2 bedoelde AMvB's. 

(overtreding van art.5 is opgenomen in de strafbepaling van art. 34 : max. 2 
maanden hechtenis of f 300,- geldboete) 

art. 6 
bevoegdheid van de gemeenteraden om regels te stellen nopens het verkeer op de 
wegen, voorzover daar niet in is voorzien door deze wet, de in art. 2 bedoelde 
AMvB's, of de in art. 5 bedoelde provinciale verordeningen. 
(overtreding van art.6 is opgenomen in de strafbepaling van art. 34 : max. 2 
maanden hechtenis of f 300,- geldboete) 

Ten opzichte van 1924 (MRW) vindt er zowel bij art.5 als bij art.6 een verhoging van de 
strafbedreiging plaats. Beiden worden samen met art.2 strafbaar gesteld in art. 34 met 
daarbij de bedreigde straf van max. 2 maanden hechtenis of f 300,- geldboete, terwijl dit in 
1924 voor overtreding van art. 5 nog max. 12 dagen hechtenis of f 75,- geldboete was en 
voor overtreding van art. 6 max. 6 dagen of f 25,- geldboete. 
De reden voor de verhoging van de bedreigde straf ligt in het feit dat de Raad volgens art. 
195 van de gemeentewet op overtreding van zijn verordeningen max. 2 maanden hechtenis 
of f 300,- geldboete kon stellen. Overtreding van de in art.5 en 6 genoemde provinciale en 
plaatselijke verordeningen zouden niet als minder ernstig dan overtreding van een 

Lin 
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20 
plaatselijke 	strafverordening 	gezien 	moeten 	worden 	(wetgevingstechnische 
overweging/verhouding met lagere regelgeving) 

art. 9 lid 1  
verbod om met een motorrijtuig over een weg te rijden, tenzij : 
sub 1 en 2 : zichtbaar kenteken aangebracht aan motorrijtuig ; in bezit geldig en 
behoorlijk leesbaar kentekenbewijs. 
sub 3 : in bezit geldig en behoorlijk leesbaar rijbewijs. 

art. 9 lid 2 
voor overtreding van lid 1 zijn aansprakelijk de bestuurder alsmede in verband 
met sub 1 en 2 de eigenaar of houder. 
(art.9 is de voortzetting van art. 10 (MRW 1924) en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 35 lid 5 : max. 30 dagen hechtenis of f 150,- geldboete, de 
strafbedreiging blijft dus gelijk) 

art. 10 
verbod om opzettelijke onjuiste opgave te doen of verkeerde inlichtingen te geven 
bij het verkrijgen van een kenteken- of rijbewijs. 
(art. 10 is de voortzetting van art.16 sub a (MRW 1924) en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 35 lid 2 : max. 3 maanden gevangenisstraf of f 1000,- 
geldboete met daarnaast de mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging 
rijbevoegdheid van max. 2 jaar zoals vermeld in art. 39 lid 2, de strafbedreiging 
blijft dus, op de verhoging van de ontzegging rijbevoegdheid van 1 naar 2 jaar, 
gelijk) 

De verhoging van de bijkomende straf van ontzegging rijbevoegdheid komt voort uit het 
feit dat de ontzeggingstermijn van 1 jaar te kort is bevonden (instrumentele overweging). 

art. 13 lid 1  
verplichting tot voldoen aan vordering tot overgifte van kentekenbewijs aan de 
daarvoor aangewezen personen overeenkomstig de bij AMvB vastgestelde 
bepalingen. 
(overtreding van dit nieuwe art. 13 is opgenomen in de strafbepaling van art. 35 
lid 6 : max. 30 dagen hechtenis of f 150,- geldboete) 

art.14 sub a t/m e 
verbod op (het plegen van) fraude ten aanzien van kenteken of kentekenbewijs. 
(art. 14 sub a t/m e is de voortzetting van art. 16 sub b t/m f (MRW 1924) en is 
opgenomen in de strafbepaling van art. 35 lid 2 : max 3 maanden gevangenisstraf 
of 
f 1000,- geldboete, met daarnaast de mogelijkheid tot de bijkomende straf van 
ontzegging rijbevoegdheid voor max.2 jaar, zoals vermeld in art. 39) 

Ten opzichte van 1924 vindt er alleen een verhoging van de bijkomende straf van 
ontzegging rijbevoegdheid van 1 naar 2 jaar plaats. Deze verhoging komt voort uit het feit 
dat de ontzeggingstermijn van 1 jaar te kort is bevonden (instrumentele overweging) 

art. 15 lid 1 



art. 19 

art. 25 

21 
verplichting voor eigenaar of houder tot inleveren kentekenbewijs binnen 20 
dagen nadat het motorrijtuig blijvend buiten gebruik is gesteld of indien hij 
ophoudt eigenaar of houder te zijn van het motorrijtuig. 
(overtreding van dit nieuwe art. 15 is opgenomen in de strafbepaling van art. 35 
lid 5 : max. 30 dagen hechtenis of f150,- geldboete) 

verplichting tot inleveren rijbewijs, bij degene die het heeft afgegeven, binnen 20 
dagen na de dag dat deze ingevolge art. 18 of art. 39 zijn geldigheid heeft 
verloren. 
(art. 19 is de voortzetting van art. 14 (MRW 1924) en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 35 lid 3 : max. 3 maanden hechtenis of f1000,- geldboete) 

Ten opzichte van 1924 vindt er een verhoging van de strafbedreiging plaats van max. 30 
dagen hechtenis of f150,- geldboete naar max. 3 maanden hechtenis of f1000,- geldboete. 
Deze verhoging van de strafbedreiging wordt niet gemotiveerd (het ontbreken van 
overwegingen) en komt vreemd over nu het soortgelijke art. 15 (inleveren kentekenbewijs 
binnen 20 dagen) is ingevoerd en daar de bedreigde straf max. 30 dagen hechtenis of f150 
geldboete is. 

art. 24 lid 1  
verbod op het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met motorrijtuigen of 
rijwielen op een weg, tenzij ontheffing is verleend. 
(art. 24 is de voortzetting van art. 23 (MRW 1924) en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 35 lid 5 : max. 30 dagen hechtenis of f150,- geldboete) 

Ten opzichte van 1924 blijft de strafbedreiging, op het wegvallen van de bijkomende straf 
van ontzegging rijbevoegdheid na, gelijk. Het wegvallen van de mogelijkheid van 
ontzegging rijbevoegdheid komt de wetgever gewenst voor (het ontbreken van 
overwegingen). 

verbod voor de bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- of 
voertuig om over een weg te rijden op zodanige wijze, met zodanige snelheid of 
zodanig beladen, dat de vrijheid van het verkeer wordt belemmerd of de 
veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht of redelijkerwijze is aan te nemen, 
dat de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht. 
(art. 25 is de voortzetting van art. 24 (MRW 1924) en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 35 lid 3 : max. 3 maanden hechtenis of f 1000,- geldboete, 
met daarnaast de mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging 
rijbevoegdheid voor max. 5 jaar, zoals vermeld in art. 39 lid 1) 

Ten opzichte van 1924 is dit algemeen gevaarzettingsdelict beperkt en verruimd. Art.25 is 
beperkt in die zin dat rijden onder invloed van alcoholhoudende drank nu in een aparte 
bepaling is opgenomen (art. 26). Art. 25 is verruimd in de zin dat het niet meer alleen 
betrekking heeft op bestuurders van motorrijtuigen en rijwielen, maar ook op bestuurders 
van andere rij- of voertuigen. Deze bestuurders kunnen, in het steeds drukker wordende 
verkeer, immers ook gevaar op de weg veroorzaken door middel van roekeloze 
handelingen. Daarnaast is art. 25 verruimd in de zin dat nu ook in de delictsomschrijving is 
opgenomen de situatie dat het verkeer in gevaar kan worden gebracht. 

1-4 
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De strafbedreiging van art. 25 blijft, met uitzondering van de verhoging van mogelijke 
ontzegging rijbevoegdheid van 1 naar 5 jaar, gelijk aan die in 1924. De verhoging van de 
mogelijkheid tot ontzegging van de rijbevoegdheid van 1 naar 5 jaar bij art. 25 (maar ook 
bij de art. 26 en 32) is ontstaan om de rechter binnen de aangegeven grenzen alle 
omstandigheden te laten meewegen. De wijzigingen bij art. 25 komen dus voort uit 
instrumentele overwegingen. 

art. 26 
verbod op het rijden (=besturen motorrijtuig, rijwiel of ander rij- of voertuig) 
onder invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank. 
(art. 26 is de opgesplitste voortzetting van art.24 (MRW 1924) en is opgenomen 
in de strafbepaling van art. 35 lid 1 : max. 3 maanden gevangenisstraf, met 
daarnaast de mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging rijbevoegdheid 
voor max. 5 jaar, zoals vermeld in art. 39 lid 1) 

Ten opzichte van 1924 wordt rijden onder invloed nu uitgebreid met bestuurders van 
andere rij- of voertuigen en daarnaast gezien als een misdrijf (strafprocessuele 
overwegingen). Daarmee samenhangend is er een verzwaring van de strafbedreiging 
opgetreden in de zin dat er geen mogelijkheid is tot geldboete, er alleen gevangenisstraf 
opgelegd kan worden en de mogelijkheid tot ontzegging van de rijbevoegdheid verhoogd is 
van 1 naar 5 jaar. De strafverzwaring komt voort uit het feit dat het grote gevaar dat 
dergelijke lieden (die rijden onder invloed) veroorzaken noopt tot zeer strenge maatregelen 
(instrumentele overwegingen en objectieve ernst van het feit). 

art. 27 lid 1  
verplichting tot overgifte rijbewijs op vordering van een daartoe bevoegd persoon 
die ter zake van een overtreding van het in het vorige artikel bedoelde feit een 
proces-verbaal opmaakt. 
(overtreding van dit nieuwe art. 27 is opgenomen in de strafbepaling van art. 35 
lid 6 : max. 30 dagen hechtenis of f 150,- geldboete 

De bedoeling van art. 27 en ook van art. 28 is het mogelijk maken van een meer direct 
optreden tegen bestuurders die onder invloed zijn van alcoholhoudende drank 
(instrumentele overweging) 

art. 28 
verbod op het rijden op een weg nadat dit door een daartoe bevoegd persoon is 
verboden (voor een door deze persoon• bepaalde tijd) op grond van het feit dat 
deze persoon van oordeel is dat een bestuurder onder zodanige invloed van het 
gebruik van alcohol verkeert dat hij niet in staat moet worden geacht om 
gedurende de bepaalde tijd naar behoren te rijden. 
(overtreding van dit nieuwe art. 28 is opgenomen in de strafbepaling van art. 35 
lid 5 : max. 30 dagen hechtenis of f 150,- geldboete) 

art. 29 lid 1  
verplichting voor elke weggebruiker tot het opvolgen van de bevelen en 
aanwijzingen, gegeven door een daartoe bevoegd persoon, ten aanzien van de 
vrijheid van het verkeer of de veiligheid op de weg. 



23 
(art. 29 is de voortzetting van art. 24 bis (MRW 1924) en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 35 lid 6 : max. 30 dagen hechtenis of f150,- geldboete, de 
strafbedreiging blijft dus gelijk) 

art. 30 lid 1  
doorrijden na ongeval. 
(art. 30 is de voortzetting van art. 25 (MRW 1924) en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 35 lid 1 : max. 3 maanden gevangenisstraf, met daarnaast de 
mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 
jaar, zoals vermeld in art. 39 lid 2) 

Ten opzichte van 1924 treedt er een verzwaring op van de strafbedreiging in de zin dat nu 
geen geldboete meer opgelegd kan worden, maar alleen gevangenisstraf. Daarnaast wordt 
de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid verhoogd van 1 naar 2 jaar, dit omdat de 
ontzeggingstermijn van 1 jaar te kort is bevonden. De strafverzwaring van art. 30 komt 
voort uit het feit dat er strengere maatregelen gewenst zijn om de gemeenschap te 
beschermen tegen het steeds groter wordend gevaar op de weg (instrumentele 
overweging en objectieve ernst van het feit). 

art. 32 
rijverbod bij ontzegging rijbevoegdheid of ongeldigverklaring rijbewijs. 
(art. 32 is de voortzetting van art. 26 (MRW 1924) en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 35 lid 1 : max. 3 maanden gevangenisstraf, met daarnaast de 
mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging rijbevoegdheid voor max. 5 
jaar) 

Ten opzichte van 1924 treedt er een verzwaring op van de strafbedreiging in de zin dat nu 
geen geldboete meer opgelegd kan worden, maar alleen gevangenisstraf. Daarnaast wordt 
de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid verhoogd van 1 naar 5 jaar. Deze 
verzwaring van de strafbedreiging heeft als reden dat men de gemeenschap wil beschermen 
tegen het steeds groter wordend gevaar op de weg. Mensen van wie reeds is verklaard dat 
zij niet op de weg kunnen worden toegelaten, met het oog op de veiligheid van hun 
medemensen, dienen streng te worden bestraft indien zij een rijverbod overtreden 
(instrumentele overweging en objectieve ernst van het feit). 

art. 33 

art. 34 
overtreding van een AMvB (art.2), provinciale (art.5) of plaatselijke (art.6) 
verordening : max. 2 maanden hechtenis of f300,- geldboete. 

art. 35 lid 1 

verplicht stoppen bij vordering daartoe bevoegd persoon ; ter inzage afgeven rij-
en kentekenbewijs ; meewerken aan onderzoek aan rij- of voertuig ; opvolgen 
bevelen ter bescherming van bij het verkeer betrokken belangen bij constatering 
van een overtreding. 
(art. 33 is de voortzetting van art. 27 (MRW 1924) en is opgenomen in de 
strafbepalingvan art. 35 lid 6 : max. 30 dagen hechtenis of f150,- geldboete, de 
strafbedreiging blijft dus gelijk) 

I 
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lid 2 

lid 3 

lid 4 

lid 5 

lid 6 

lid 2 

lid 3 

art. 37 

overtreding van de art. 26, 30 lid 1, 32 en 45 lid 3 (voorzover het betreft een 
verbod tot het gebruik van verlichting) : max. 3 maanden gevangenisstraf. 

overtreding van de art. 10 en 14 : max. 3 maanden gevangenisstraf of f 1000,- 
geldboete. 

overtreding van de art. 19 en 25 : max. 3 maanden hechtenis of f1000,- geldboete. 

overtreding van art. 45 lid 3 (voorzover niet vallende onder lid 1 van art. 35) : 
max. 2 maanden hechtenis of f 300,- geldboete. 

overtreding van de art. 9 lid 1, 15 lid 1, 24 lid 1 en 28 : max. 30 dagen hechtenis 
of 
f150,- geldboete. 

overtreding van de art. 13 lid 1, 27 lid 1, 29 lid 1 en 33 (voorzover niet voorzien 
in WvSr) : max. 30 dagen of f150,- geldboete. 

Ten aanzien van het feit dat op grond van art. 35 lid 1 alleen gevangenisstraf kan worden 
opgelegd, dient wel in het oog te worden gehouden, dat volgens art. 23 bis Sr (nu 23 lid 5 
Sr) in bijzondere gevallen niettemin geldboete kan worden opgelegd tot een bedrag van f 
5000,-. 

art. 36 lid 1  
dood door schuld : max. 1 jaar gevangenisstraf. 

zwaar lichamelijk letsel (of zodanig lichamelijk letsel dat men zijn beroep niet uit 
kan voeren) door schuld : max. 9 maanden gevangenisstraf of hechtenis. 

indien de schuldige verkeerde onder zodanige invloed van alcohol, dat hij niet in 
staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen : 
in geval van lid 1 : max. 3 jaar gevangenisstraf 
in geval van lid 2 : max. 2 jaar gevangenisstraf 
(naast de genoemde hoofdstraffen is er bij veroordeling op grond van art. 36 de 
mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging rijbevoegdheid voor max. 5 
jaar, zoals vermeld in art. 39 lid 1) 

Door dit nieuwe art. 36 worden de art. 307 en 308, naar welk voorbeeld dit artikel is 
ontworpen, gepasseerd (differentiatiecriterium). De strafmaxima van art.36 zijn hoger 
dan die van de art. 307 en 308 (resp. 9 en 6 maanden gevangenisstraf of hechtenis). Dit 
komt doordat tegen gevaarbrengende handelingen op de weg met grote gestrengheid dient 
te worden opgetreden (objectieve ernst van het feit alsmede instrumentele overweging) 
; dit geldt in nog sterkere mate indien die handelingen de dood of het lichamelijk letsel van 
een ander dan de schuldige hebben veroorzaakt. Het rijden onder invloed van alcohol bij 
het veroorzaken van dood of lichamelijk letsel door schuld geldt als een strafverzwarende 
omstandigheid (differentiatiecriterium/gekwalificeerde omstandigheid). 



Dit nieuwe art. 37 is in de Wegenverkeerswet (1935) opgenomen naar aanleiding van het 
toenemende euvel dat personen wederrechtelijk zich tijdelijk in het bezit stellen van 
motorrijtuigen met de bedoeling daarmee te gaan rijden. Daardoor wordt in niet geringe 
mate de veiligheid van het verkeer in gevaar gebracht, omdat juist dergelijke personen 
dikwijls onbekwaam zijn tot rijden en veelal tot roekeloosheid geneigd zijn (instrumentele 
overwegingen alsmede objectieve ernst van het feit). 

art. 38 

art. 39 lid 1  
bij veroordeling op grond van de art. 25, 26 of 32, dan wel wegens het plegen van 
een der in art. 36 bedoelde misdrijven is er de mogelijkheid tot ontzegging 
rijbevoegdheid van max. 5 jaar. 

lid 2 

lid 3 

lid 4 

lid 5 

art. 40 

art. 41 

25 
joyriding (voorzover niet voorzien in het WvSr) : max. 6 maanden gevangenisstraf 
of f 1000,- geldboete. 

de in de art. 35 lid 1 en 2, 36 en 37 strafbaar gestelde feiten worden als misdrijven 
gezien, die in de art. 34 en 35 lid 3, 4, 5 en 6 als overtredingen. 

bij veroordeling op grond van de art. 10, 14 of 30 is er de mogelijkheid tot 
ontzegging rijbevoegdheid van max. 2 jaar. 

bij veroordeling op grond van een in art. 2 bedoelde AMvB (voorzover dat in die 
AMvB is bepaald) is er de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid van max. 2 
jaar. 

indien het, tijdens het plegen van een in lid 1 genoemd strafbaar feit, nog geen 5 
jaar geleden is dat men op grond van een in lid 1 genoemd feit onherroepelijk is 
veroordeeld en daarbij ontzegging rijbevoegdheid was opgelegd, kan er nu 
ontzegging rijbevoegdheid voor max. 10 jaar worden opgelegd. 

indien het, tijdens het plegen van een in lid 2 of 3 genoemd strafbaar feit, nog 
geen 2 jaar geleden is dat men op grond van een in lid 2 of 3 genoemd feit 
onherroepelijk is veroordeeld en daarbij ontzegging rijbevoegdheid was opgelegd, 
kan er nu ontzegging rijbevoegdheid voor max. 4 jaar worden opgelegd. 

Ten opzichte van 1924 is de mogelijkheid van ontzegging rijbevoegdheid verhoogd. De 
ontzeggingstermijn van 1 jaar is te kort bevonden (instrumentele overweging). Bij het 
vaststellen van een hoger maximum wordt gekeken naar, en onderscheid gemaakt tussen de 
objectieve ernst van strafbare feiten. Daarom is er een splitsing gemaakt ten opzichte van 
de in art. 31 MRW 1924 genoemde bepalingen. 

aansprakelijkheid, ten aanzien van een strafbaar feit, van de houder of eigenaar 
van een motorrijtuig, bij onbekend gebleven bestuurder. 
(art. 40 is de voortzetting van art. 32 MRW 1924) 

--1- 
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aansprakelijkheid, ten aanzien van een strafbaar feit, van de leden van bestuur, bij 
een onbekend gebleven bestuurder, indien de eigenaar of houder van een 
motorrijtuig een rechtspersoon. 
(art. 41 is de voortzetting van art.33 MRW 1924) 

art. 45 lid 2 
in geval van staat van oorlog/beleg is het militair gezag bevoegd voorschriften te 
geven nopens het verkeer op de wegen, afwijkend van de normaal geldende regels 
en wetten, voorzover dit door dat gezag in het belang van de openbare orde en 
veiligheid of in het belang van 's lands defensie nodig wordt geacht. 

lid 3 
het is verboden te handelen in strijd met de in het tweede lid bedoelde 
voorschriften. 
(overtreding van dit nieuwe art.45 lid 3 is opgenomen in de strafbepaling van art. 
35 lid 1, voorzover het betreft een verbod tot het gebruik van verlichting : max. 3 
maanden gevangenisstraf en in art. 35 lid 4, voorzover niet vallende onder lid 1 : 
max. 2 maanden hechtenis of f300,- geldboete) 

Het wordt nodig geacht om in geval van staat van oorlog/beleg aan het militair gezag de 
bevoegdheid te geven om in het in staat van oorlog/beleg verklaarde gebied afwijkende 
voorschriften te geven, voorzover dit in het belang is van de openbare orde en veiligheid of 
van 's lands defensie. Het in de strafbepaling van art. 35 lid 1 opgenomen verbod heeft als 
doel het beperken van gebruik van licht, omdat het nodig kan zijn, ten behoeve van 
mogelijke luchtaanvallen, bepaalde gebieden in duisternis te laten. Het overtreden van dit 
verbod komt voor ernstige straf in aanmerking, gelet op de ernstige gevolgen welke deze 
overtreding met zich mee kan brengen. Verder zou in verband met het vervoer op de 
wegen van troepen, munitie etc. de mogelijkheid voor het militair gezag er moeten zijn om 
verdere regels te stellen. 



1948 (Staatsblad 1948, I 562, BHTK 1948-1949, no 800.4) 

1958 (Staatsblad 1958, 505, BHTK 1956-1957, no 4812) 

1973 (Staatsblad 1973, 282, BHTK 1968-1969,1969-1970, 1970-1971, no 10038) 
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Stemmen kwamen op om art. 36 WVW qua strafmaat weer aan te passen aan de art. 307 en 
308 Sr (systematische overweging). Dit gebeurde echter niet. Verwezen werd naar de 
beargumentering voor de verhoogde strafmaat van art. 36 in 1935. 

Aan art.26 wordt een derde lid toegevoegd luidende : 
"Voor de toepassing van dit artikel wordt met alcoholhoudende drank gelijk gesteld elke 
stof, waarvan de bestuurder weet of redelijkerwijze moet weten, dat het gebruik de 
rij vaardigheid kan verminderen". 

In art. 28 wordt in plaats van "het gebruik van alcoholhoudende drank" gelezen : "het 
gebruik van alcoholhoudende drank of van een stof, als bedoeld in art. 26, derde lid". 

In art.36 lid 3, wordt in plaats van "het gebruik van alcoholhoudende drank" gelezen : "het 
gebruik van alcoholhoudende drank of van een stof, als bedoeld in art. 26, derde lid". 

Het gebruik van andere stoffen, waardoor de rijvaardigheid kan worden verminderd, was 
op zichzelf niet strafbaar. Wel kon het gebruik van een dergelijke stof leiden tot 
overtreding van art. 25, waarin staat vermeld, het verbod zich op een weg zodanig te 
gedragen, dat de veiligheid van het verkeer in gevaar wordt of kan worden gebracht. 
Op deze manier bestond er echter discrepantie tussen de strafrechtelijke consequenties van 
het gebruik van alcoholhoudende drank en die van het gebruik van enige andere uit een 
oogpunt van verkeersveiligheid gevaarlijke stof. (strafprocessuele en systematische 
overweging). 
Het Pervitine-arrest kan als directe aanleiding gezien worden voor deze wijziging. In dit 
arrest werd een medicus vrijgesproken van art. 26 omdat niet (alleen) drank, maar pervitine 
hem onbekwaam zou hebben gemaakt tot het behoorlijk besturen. 

De geldende regeling inzake het alcoholgebruik door verkeersdeelnemers wordt algemeen 
als onvoldoende en verouderd beschouwd. De regering hoopt met de onderstaande 
wijzigingen het euvel van deelneming aan het verkeer na overmatig alcoholgebruik, 
waarvan jaarlijks vele dodelijke ongevallen te betreuren zijn, te bestrijden (instrumentele 
overweging). 

de art. 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36 en 39 worden enigszins aangepast. Ook wordt er een 
nieuw artikel (art. 33a) toegevoegd aan de WVW. 

art. 26 lid 1  
verbod op het rijden onder invloed van een stof, waarvan hij weet of 
redelijkerwijze moet weten, dat het de rijvaardigheid zodanig kan verminderen, 
dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. 
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lid 2 

Aan het oude art. 26 (1935) maakte iemand zich schuldig als hij over een weg reed onder 
zodanige invloed van alcohol, dat hij niet in staat moest worden geacht het voertuig naar 
behoren te besturen. Of de verdachte in staat is zijn voertuig naar behoren te besturen 
hangt af van vele individuele en incidentele factoren (hoeveelheid genoten alcohol , soort 
alcohol, etc). Het beoordelen van dergelijke factoren is ondoenlijk. Een bloedproef kon 
uitkomst bieden, deze was echter niet verplicht. Dit bemoeilijkte de bewijsvoering, 
waardoor mensen soms vrijuit gingen. Met de invoering van het bloedalcoholgehalte (0.5 ) 
werd er voldaan aan de behoefte aan een standaardnorm (strafprocessuele overweging). 

art. 27 lid 1  
verplichting tot overgifte rijbewijs aan daartoe bevoegd persoon, die ter zake van 
een overtreding van het in art. 26 of van het in art. 33a lid 3 of 5  bedoelde feit een 
proces-verbaal opmaakt. 

Art. 27 was ondanks de toevoeging van een derde lid bij art. 26 in 1958 alleen van 
toepassing op overtreding van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. Dit is nu 
rechtgetrokken (systematische en instrumentele overweging). 

art. 28 lid 1  
een daartoe bevoegd persoon kan de bestuurder van een voertuig van wie, uit het 
in art. 33 lid 4 bedoelde onderzoek of op andere wijze, naar het oordeel van de 
bevoegde persoon is gebleken dat een bestuurder onder zodanige invloed van een 
stof, als bedoeld in art. 26 lid 1, verkeert dat hij onvoldoende in staat is een 
voertuig behoorlijk te besturen, een rijverbod van max. 8 uur opleggen. 

lid 2 

lid 3 

verbod op het rijden onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank dat het 
alcoholgehalte van het bloed bij onderzoek hoger dan 0.5 milligram alcohol per 
milliliter bloed blijkt te zijn. 
(de strafbedreiging ten aanzien van art. 26 blijft gelijk) 

het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op iemand die 
aanstalten maakt een voertuig te besturen, met het verschil dat nu een rijverbod 
van max. 12 uur kan worden opgelegd. 

het is verboden om te rijden gedurende de tijd dat ingevolge lid 1 of 2 een 
rijverbod is opgelegd. 

Ten opzichte van 1935 treedt er een verhoging van de strafbedreiging  op. 
Overtreding van art. 28 was opgenomen in art. 35 lid 5 : max. 30 dagen hechtenis 
of f150,- geldboete. Nu wordt art. 28 lid 3 opgenomen in de strafbepaling van art. 
35 lid 1 : max. 3 maanden gevangenisstraf (het ontbreken van overwegingen). 

bij art 29 lid 1 wordt toegevoegd : het opvolgen van bevelen en aanwijzingen ten aanzien 
van onderzoeken in het belang van het verkeer (instrumentele overweging). 

bij art 33 wordt toegevoegd : verplicht meewerken aan onderzoek van uitgeademde lucht. 
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art. 33a lid 1  
bij verdenking van rijden onder invloed kan een daartoe bevoegd persoon 
toestemming vragen aan de verdachte om mee te werken aan een 
(bloed)onderzoek als bedoeld in art. 26 lid 2. 

lid 2 

lid 3 

lid 4 

lid 5 

bij niet verlenen medewerking aan een bloedonderzoek kan medewerking worden 
bevolen door de officier van justitie, hulpofficier van justitie of een ander daartoe 
bevoegd persoon. 

bij bevel meewerken aan bloedonderzoek is de verdachte verplicht om mee te 
werken. 

lid 3 geldt niet ten aanzien van diegenen bij wie bloedonderzoek om 
geneeskundige redenen onwenselijk is. 

indien lid 4 van toepassing is dan is de verdachte verplicht om mee te werken aan 
een ander vervangend onderzoek. 

(Overtreding van dit nieuwe art. 33a lid 3 en 5 is opgenomen in de strafbepaling van art. 35 
lid 1 : max. 3 maanden gevangenisstraf, met daarnaast de mogelijkheid tot de bijkomende 
straf van ontzegging rijbevoegdheid voor max. 5 jaar, zoals vermeld in art. 39 lid 1) 

Het niet meewerken aan een bloedproef wordt, door de opname van art. 33a lid 3 en 5 in 
de art. 27, 35 lid 1, 36 lid 3 en 39 lid 1 gelijkgesteld met rijden onder invloed, als bedoeld 
in art. 26 (instrumentele overweging en objectieve ernst van het feit). 
In principe kon men het opzettelijk niet voldoen aan een ambtelijk bevel ook op grond van 
art. 184 Sr vervolgen. De bij dit artikel bedreigde straf is namelijk ook 3 maanden 
gevangenisstraf. Een afzonderlijke bepaling was echter gewenst, niet alleen omdat de 
strafmaxima van art. 36 lid 3 hoger zijn, maar vooral om de bijkomende straf van 
ontzegging rijbevoegdheid van toepassing te kunnen laten zijn (instrumentele en 
systematische overweging). 

bij art. 35 lid 1 worden toegevoegd de art. 28 lid 3 en 33a lid 3 en 5 en in art. 35 lid 5 
vervalt art. 28. 

bij art. 36 lid 3 wordt naast het rijden onder invloed, het niet voldoen aan een bevel 
gegeven krachtens art. 33a lid 3 of 5, toegevoegd als strafverzwarende omstandigheid. 

bij art. 39 lid 1 wordt art. 33a lid 3 of 5, naast de art. 25, 26, 32 en 36 toegevoegd. 

1974 (Staatsblad 1974, 546, BHTK 1973-1974, no 12637) 

De doeltreffendheid van de regeling van de kentekenregistratie werd reeds geruime tijd in 
twijfel getrokken. De vraag deed zich voor of het kentekenregister volledig betrouwbaar 
was en of in geval van transactie van een gebruikte auto overschrijving van het 
kentekenbewijs niet veelvuldig, ongestraft, werd nagelaten. Bij het ter beschikking hebben 
van een compleet kentekenbewijs kon, ongeacht de tenaamstelling op dat bewijs, 
overschrijving geschieden, waardoor het stelsel van registratie geen belemmering vormde 
voor diefstal en verduistering van motorrijtuigen en de daarbij behorende 
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kentekenbewijzen. De omstandigheid dat het kenteken en het daarbij behorende 
kentekenbewijs in steeds meer gevallen het enige aanknopingspunt bieden om tot 
opsporing en vervolging, van op de weg gepleegde strafbare feiten, over te gaan, maakte 
een nieuwe regeling die op meer afdoende wijze de betrouwbaarheid van het register 
waarborgt, noodzakelijk (instrumentele en systematische overweging). 

art. 40 lid 1  
verplichting tot bekendmaking identiteit van onbekend gebleven bestuurder op 
vordering van een daartoe bevoegd persoon voor degene die met een motorrijtuig, 
waarmee een bij of krachtens de WVW strafbaar gesteld delict is gepleegd, heeft 
doen of laten rijden. 
(dit nieuwe art. 40 lid 1 is opgenomen in de strafbepaling van art. 35 lid 3 : max. 3 
maanden hechtenis of f 1000,- geldboete) 

Het oude art. 40 was een schakelbepaling die de eigenaar of houder aansprakelijk stelde 
voor het door de onbekend gebleven bestuurder gepleegde delict. Het nieuwe art. 40 stelt 
het niet bekend maken van de onbekend gebleven bestuurder direct strafbaar door opname 
van het nieuwe art. 40 lid 1 in de strafbepaling van art. 35 lid 3. De reden hiervoor is om er 
toe bij te dragen dat het kentekenbewijs nauwkeurig wordt overgeschreven (instrumentele 
overweging). 

in art. 35 lid 3 wordt art. 40 lid 1 toegevoegd, in art. 35 lid 5 komt art. 15 lid 1 te 
vervallen. 

De reden dat art. 15 in de strafbepaling van art. 35 lid 5 komt te vervallen is gelegen in de 
omstandigheid dat het inleveren van het kentekenbewijs nu op een bij of krachtens art. 2 
bedoelde AMvB te regelen manier wordt afgehandeld. 

1978 (Staatsblad 1978, 595, BHTK 1975-1976, no 14020) 

Ten behoeve van uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese 
gemeenschappen van 29 december 1976 (77/143/EEG) betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving van de lidstaten inzake de technische controle van 
motorvoertuigen en aanhangwagens is het wenselijk een aantal wijzigingen aan te brengen 
in de WVW teneinde regelen te stellen met betrekking tot de periodieke keuring van 
motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers (internationaal). De wenselijkheid van 
zodanige periodieke keuringen is vooral gebaseerd op de verwachting, dat het aantal 
verkeersongevallen hierdoor zal verminderen (instrumentele overweging). 

art. 9a lidl  
het is verboden : 
sub a : een motorrijtuig op een weg te laten staan of daarmee over een weg te 
rijden, dan wel 
sub b : een aanhangwagen of een oplegger met een motorrijtuig over een weg 
voort te bewegen, tenzij voor dat motorrijtuig, die aanhangwagen of die oplegger 
een keuringsbewijs is afgegeven en de geldigheidsduur van dat bewijs niet is 
verstreken. 
(dit nieuwe art. 9a is opgenomen in de strafbepaling van art. 35 lid 5 : max. 30 
dagen hechtenis of f 150,- geldboete) 



art. 9b 

art. 9g 
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het is verboden : 
sub a: een motorrijtuig, waarvoor een keuringsbewijs is afgegeven, op een weg te 
laten staan of daarmee over een weg te rijden, dan wel 
sub b een aanhangwagen of oplegger, waarvoor een keuringsbewijs is afgegeven, 
met een motorrijtuig over een weg voort te bewegen, indien gedurende de 
geldigheidsduur van dat bewijs het daarbij behorende keuringsteken niet 
behoorlijk zichtbaar aanwezig is op dat motorrijtuig, die aanhangwagen of die 
oplegger. 
(dit nieuwe art. 9b is opgenomen in de nieuwe strafbepaling van art. 35 lid 7 : 
max. 
f150,- geldboete) 

op aanvraag kan aan een rechts- of natuurlijk persoon een erkenning worden 
verleend, waardoor men gerechtigd is keuringsbewijzen af te geven en 
keuringstekens aan te brengen. 

art. 14 wordt uitgebreid in sub d, e, g en i met fraude ten aanzien van keuringstekens en 
keuringsbewijzen (systematische overweging). 

In art. 35 lid 5 wordt art. 9a toegevoegd. Deze wijziging van art. 35 lid 5 maakt het 
mogelijk overtreding van de verplichting tot periodieke keuring even zwaar te straffen als 
een overtreding van de verplichting inzake het voeren van een kenteken of inzake het 
beschikken over een rijbewijs (systematische overweging). 

art. 37a  
met geldboete van max. f 10.000,- wordt gestraft hij, die zich op zodanige wijze 
gedraagt, dat daardoor bij het publiek redelijkerwijze de indruk kan worden 
gewekt, dat aan hem een erkenning als bedoeld in art. 9g is verleend, terwijl dat 
niet het geval is. 

1984 (Staatsblad 1984, 91, BHTK 1981-1982, no 17524) 
(Wet van 10 maart 1984 tot herziening van het Wetboek van Strafrecht en van enkele 
andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in geldboetecategorieën) 

In de visie van de wetgever van 1886 (en ook die van 1905, 1924 en 1935) was de 
vrijheidsstraf de in beginsel aangewezen sanctie voor misdrijven. In die gevallen waarin, 
subsidiair, de oplegging van een geldboete werd mogelijk gemaakt, werd die straf van een 
andere orde dan de vrijheidsstraf beschouwd. De geldboete werd een sanctie geacht die 
uitsluitend voor de lichtste vormen van het delict in aanmerking kwam. Deze opvatting 
leidde ertoe dat op de meeste opgenomen misdrijven in het geheel geen geldboete was 
gesteld en, voorzover dat wel het geval was, dat de maxima daarvan in verhouding tot de 
primair bedreigde vrijheidsstraffen laag bleven. Door de jaren heen komt er echter een 
evolutie in de waardering van de geldboete tot uiting. De vrijheidsstraf werd geleidelijk 
minder gezien als de enige in beginsel voor misdrijven in aanmerking komende 
sanctie(instrumentele overweging/terugdringen korte vrijheidsstraf). Een onmiddellijk 
in het oog springend gebrek van de geldende regeling van de boetemaxima was echter, 
naar de mening van de Commissie Vermogensstraffen, haar chaotische grilligheid, waar 
geen betrouwbaar aanknopingspunt in te vinden was voor de indeling in 
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geldboetecategorieën. Ten aanzien van de overtredingen werd de geldboete wel steeds als 
een adequate sanctie beschouwd. Echter bij de overtredingen die al vrij oud zijn 
beantwoorden de boetemaxima niet meer aan de normen die men tegenwoordig daarvoor 
zou aanleggen (gewenste consistentie van wetgeving). 
Bij de misdrijven zijn de maxima van de vrijheidsstraffen, waarin de relatieve zwaarte tot 
uiting komt, als maatstaf gekozen voor de indeling van de geldboetecategorieën, bij de 
overtredingen is gekozen voor een indeling waarbij zowel op de bestaande boetemaxima 
als, voorzover mogelijk, op de maximumduur van de vrijheidstraf wordt gelet. Overigens 
geldt voor beiden dat de indelingscriteria tamelijk globaal kunnen blijven omdat de 
boetecategorieën betrekkelijk ruime marges bieden. 

art. 34 
overtreding van een AMvB (art.2), provinciale (art.5) of plaatselijke (art.6) 
verordening : max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2e  categorie (f5000,-) 

art. 35 lid 1  
overtreding van de art. 26, 28 lid 3, 30 lid 1, 32, 33a lid 3 of 5 en 45 lid 3 
(voorzover het betreft een verbod tot gebruik van verlichting) : max. 3 maanden 
gevangenisstraf of geldboete 3 e  categorie (f 10.000,-) 

lid 2 

lid 3 

lid 4 

lid 5 

lid 6 

lid 7 

art. 36 lid 1  
dood door schuld : max. 1 jaar gevangenisstraf of geldboete 3 e  categorie (f 
10.000,-)  

lid 2 

lid 3 

overtreding van de art. 10 en 14: max. 3 maanden gevangenisstraf of  geldboete 2e  
categorie (f5000,-) 

overtreding van de art. 19, 25 en 40 lid 1 : max. 3 maanden hechtenis of geldboete 
2e  categorie (f5000.-) 

overtreding van art. 45 lid 3 (voorzover niet vallende onder lid 1 van art. 35) : 
max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2 e  categorie (f5000,-) 

overtreding van de art. 9 lid 1, 9a en 24 lid 1 : max. 30 dagen hechtenis of 
geldboete 2e  categorie (f5000,-) 

overtreding van de art. 13 lid 1, 27 lid 1,29 lid 1 en 33 : max. 30 dagen hechtenis 
of geldboete 2e  categorie (f5000.-)  

overtreding van art. 9b : max.  geldboete Ie categorie (f 500,-) 

zwaar lichamelijk letsel (of zodanig lichamelijk letsel dat men zijn beroep niet uit 
kan voeren) door schuld : max. 9 maanden gevangenisstraf/hechtenis of  geldboete 
3e  categorie (f10.000,-)  

indien de schuldige onder zodanige invloed van een stof verkeerde, dat hij niet in 
staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen: 
in geval van lid 1 : max. 3 jaar gevangenisstraf of geldboete Lle  categorie (f 
25.000,-)  



art. 37 

• 33 
in geval van lid 2 : max. 2 jaar gevangenisstraf of geldboete 4` categorie (f 
25.000,-) 

joyriding : max. 6 maanden gevangenisstraf of geldboete 3' categorie (f10.000.-) 

bij art. 37a blijft de geldboete gelijk. 

Bij de indeling van de in de WVW omschreven strafbare feiten is te werk gegaan volgens 
de algemene indelingscriteria. Alleen bij de in art. 35 lid 1 omschreven feiten is gekozen 
voor een indeling in de derde geldboetecategorie, ten einde de objectieve ernst van onder 
die bepaling vallende delicten te accentueren en de rechter voldoende marge te geven, 
wanneer deze de afdoening van het delict met een geldboete nog passend acht 
(instrumentele overweging). De indeling van de in art. 34 en art. 35 lid 5 en 6 
omschreven feiten in de 25 categorie zal zeker niet betekenen dat de ruimte die deze 
categorie biedt bij de straftoemeting frequent geheel zal worden benut. Zij schept ruimte 
voor een nog passende bestraffing in gevallen, waar de rechter anders zou moeten 
terugvallen op een vrijheidsstraf (instrumentele overweging). 

1988 (Staatsblad 1988, 164, BHTK, 1984-1985, no 19093) 

Deze wijziging van de WVW beoogt een regeling te geven met betrekking tot strafbare 
feiten begaan door onbekende bestuurders van een motorrijtuig, welke een betere waarborg 
biedt voor handhaving van de verkeersorde en de verkeersveiligheid dan de huidige 
(instrumentele overweging). (art. 40 wordt gewijzigd en er komt een nieuw art. 41) 

art. 40 lid 1  
Indien een bij of krachtens deze wet als overtreding  strafbaar gesteld feit wordt 
begaan door onbekend gebleven bestuurder van een motorrijtuig, kan de eigenaar 
of houder aansprakelijk  worden gesteld voor het strafbare feit. 
(het nieuwe art. 40 lid 1 wordt opgenomen in art. 39 lid 2 : mogelijkheid tot 
ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar) 

art. 41 lid 1  
Indien een bij of krachtens deze wet als misdrijf  strafbaar gesteld feit wordt 
begaan door een onbekend gebleven bestuurder van een motorrijtuig, is de 
eigenaar of houder verplicht  op vordering van een daartoe bevoegd persoon de 
naam en het volledige adres van de bestuurder bekend te maken.  
(het nieuwe art. 41 lid 1 vervangt het oude art. 40 lid 1 in de strafbepaling van art. 
35 lid 3 : max. 3 maanden hechtenis of geldboete 2` categorie, met daarnaast de 
mogelijkheid tot de bijkomende straf van ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 
jaar) 

Met deze wetswijziging wordt er onderscheid gemaakt tussen overtredingen en misdrijven 
begaan door een onbekend gebleven bestuurder (systematische overweging). Bij 
overtredingen (art. 40 lid 1) geldt er een aansprakelijkheidsregeling, en bij misdrijven geldt 
er een informatieplicht, die indien daar niet aan wordt voldaan kan worden bestraft door 
middel van art. 35 lid 3. Reden voor deze wijziging is dat bij een misdrijf de dader in het 
middelpunt van de aandacht dient te staan. Een eigenaar of houder van een motorrijtuig 
dient wel mee te werken aan de opsporing van de door een onbekend gebleven bestuurder 
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met zijn motorrijtuig begaan misdrijf maar de aansprakelijkheid dient op de dader te rusten 
(instrumentele overweging)). De mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid werd nodig 
geacht om de eigenaar of houder, die met het kennelijke doel een vervolging van de 
bestuurder onmogelijk te maken geen gevolg heeft gegeven aan de vordering tot 
bekendmaking, dit verzuim zwaarder aan te rekenen (subjectieve ernst van het feit). 

1989 (Staatsblad 1989, 225, BHTK 1979-1980, 1985-1986, no 16092) 
(Uitbreiding van de reikwijdte van de WVW) 

art. 2 wordt uitgebreid in die zin dat er op meer onderwerpen regels gesteld kunnen 
worden door middel van AMvB's. De AMvB's konden alleen worden gegeven voorzover 
betrekking hebbende op het verkeer zelf. De laatste jaren is de behoefte naar voren 
gekomen om ook uit andere overwegingen (bijvoorbeeld ten aanzien van de effecten die 
het verkeer op de omgeving heeft) verkeersregels te stellen (instrumentele overweging). 
Deze doelstellingen werden voor deze wijziging bereikt door de art. 5 en 6 (provinciale en 
plaatselijke verordeningen). Deze verordeningen zouden echter als aanvulling op art. 2 
(AMvB's) moeten gelden en niet als vervanging (wetgevingstechnische overweging). 

Er vindt verder een verhoging van de strafbedreiging plaats ten aanzien van art. 29 lid 1 
(verplichting tot opvolging bevelen). Deze vervalt in art. 35 lid 6 (max. 30 dagen hechtenis 
of geldboete 2' categorie) en wordt nu opgenomen in art. 35 lid 4 : max. 2 maanden 
hechtenis of geldboete 2' categorie. Ook wordt art. 29 lid 1 opgenomen in de bepaling van 
art. 39 lid 2 (ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar) 
Op grond van de samenhang tussen art. 29 lid 1 WVW en art. 7 RVV(verplichting tot 
opvolgen aanwijzingen gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren), worden de op 
overtreding van eerstgenoemd artikel, dat in feite een gedragsregel bevat, gestelde 
strafmaxima aangepast aan de ten aanzien van overtreding van gedragsregels geldende 
maxima, als bedoeld in de art. 34 en 39 WVW (systematische overweging en gewenste 
consistentie van wetgeving). 

1989 (Staatsblad 1989, 300, BHTK 1987-1988, 1988-1989, no 20329) 

Invoering van de WAHV. Op zichzelf niet ernstige gedragingen in strijd met 
verkeersvoorschriften, gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet en enkele andere 
wetten, in plaats van op strafrechtelijke wijze op administratieve wijze afdoen 
(instrumentele overweging). Hiervan zijn uitgezonderd gedragingen die letsel aan 
personen of schade aan goederen hebben veroorzaakt. Ook kan de boete niet hoger zijn 
dan f500,-. 

aan art. 32 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd. 

art. 32 lid 3  
rijverbod bij inname rijbewijs op grond van WAHV. 
(art. 32 lid 3 wordt opgenomen in de strafbepaling van art. 35 lid 3 : max. 3 
maanden hechtenis of geldboete 2' categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot 
ontzegging rijbevoegdheid voor max. 5 jaar, zoals vermeld in art. 39 lid 1) 

Deze invoeging is een gevolg van de mogelijkheid in de nieuwe wet (WAHV) om, bij het 
niet voldoen van een administratieve sancties, het rijbewijs in te nemen (instrumentele 
overweging). 



aan art. 34 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd. 

In art. 35 lid 1 wordt <->art. 32= vervangen door <->art. 32 lid 1 en 2=. 

35 

art. 34 lid 2 
De gedragingen die zijn omschreven in de bijlage bedoeld in art. 2 WAHV zijn 
niet strafbaar, tenzij daarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen 
is toegebracht. 

Dit nieuwe art. 34 lid 2 is om een strikte scheiding tussen de administratiefrechtelijke en 
strafrechtelijke afdoening te bewerkstelligen (systematische overweging). Deze opname 
van een nieuw lid 2 zorgt ervoor dat gedragingen die nu via een administratiefrechtelijke 
sanctie worden afgedaan, maar ook via de voorschriften in de WVW onder de 
strafbepalingen kunnen vallen, uitgesloten zijn van voorzieningen van strafrechtelijke of 
strafvorderlijke aard (strafprocessuele overweging). 

In West Europa was de laatste jaren een ontwikkeling op gang gekomen tot 
decriminalisering van -in het bijzonder- lichte verkeersovertredingen 
(internationaal/rechtsvergelijkend). Door de enorme toename van het wegverkeer was 
het overtreden van de gestelde verkeersregels haast een normaal patroon geworden. De 
bestaande regeling van afdoening van veel voorkomende lichte verkeersovertredingen 
legde een onevenredig groot beslag op de politie, het openbaar ministerie en de rechter en 
uit het oogpunt van effectieve rechtshandhaving was de grens bereikt ten aanzien van de 
geloofwaardigheid (instrumentele overweging). Er was behoefte aan een vereenvoudigde 
afdoening van lichte verkeersdelicten (eigenlijk veel breder namelijk : er was behoefte aan 
een vereenvoudigde justitiële afdoening van lichte strafzaken). 

1991 (Staatsblad 1991, 291) 

Uitbreiding van de bestaande mogelijkheden tot invordering en inhouding van rijbewijzen 
ter verbetering van de bestrijding van het rijden onder invloed van alcohol of andere 
stoffen, die de rijvaardigheid kunnen verminderen (instrumentele overweging en 
objectieve ernst van het feit). 

art. 27 wordt zodanig gewijzigd dat een opsporingsambtenaar bij een ernstig alcoholdelict 
gehouden is om tot invordering van het rijbewijs over te gaan. 

art. 32 lid 3 wordt art. 32 lid 4 en er komt een nieuw art. 32 lid 3: 

art. 32 lid 3 
verbod om, indien op grond van art. 27 overgifte van een rijbewijs is gevorderd en 
deze niet is teruggegeven, over een weg te rijden. 
(dit nieuwe art. 32 lid 3 is naast art. 32 lid 1 en 2 opgenomen in de strafbepaling 
van art. 35 lid 1 : max. 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 3` categorie) 

In art. 35 lid 3 wordt <--->art. 32 lid 3= vervangen door <-->art. 32 lid 4=. 

1992 (Staatsblad 1992, 709, BHTK 1992-1993, no 22868) 

"*.1 



36 
Naast de controle voor verkeersovertredingen, de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, 
de APK- keuringen en in de toekomst de nieuwe motorrijtuigenbelasting is ook voor de 
Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen de betrouwbaarheid van het 
kentekenregister van doorslaggevende betekenis. Door al de hierboven genoemde wetten is 
het zeer lucratief om gebruik te maken van een vals kentekenbewijs of kentekenplaat. De 
bij deze wetswijziging voorgestelde wijzigingen trachten het kentekenregister te 
verbeteren, vooruitlopend op de nieuwe WVW (instrumentele overweging). 

art. 14, die is opgedeeld in sub a t/m i, ziet toe op fraude met kentekens, keuringstekens, 
kentekenbewijzen en keuringsbewijzen en is in zijn geheel opgenomen in art. 35 lid 2. 
Bij deze wetswijziging wordt art. 14 opgesplitst in de zin dat art. 14 lid 1 sub a, b, d, f, g, 
h en i blijven staan in art. 35 lid 2 en art. 14 lid 1 sub c en e worden opgenomen in het 
nieuwe art. 35 lid 8 : max 6 maanden gevangenisstraf en geldboete 3` categorie, hetzij een 
van beide voormelde straffen. 
(art. 14 lid 1 sub c en e hebben betrekking op het gebruik van een vals kenteken, 
keuringsteken en kentekenbewijs met het oogmerk die voor een echte door te laten gaan) 

De wijziging met betrekking tot art. 14 strekt ertoe het aanbrengen c.q. het rondrijden met 
een vals kentekenplaat, een vervalst kentekenbewijs of een vals keuringsteken zwaarder te 
bestraffen dan tot nog toe het geval was (objectieve ernst van het feit). Dit misdrijf was 
voor deze wijziging max. te bestraffen met 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 2 e  
categorie. Het was gewenst dit bedrag meer dan thans af te stemmen op het bedrag van de 
ten onrechte niet geheven belasting (instrumentele overweging), te weten de belasting 
van personenauto's vermeerderd met een paar jaar motorrijtuigenbelasting. Deze opzet 
leidde tot een geldboete van max. f10.000,- (3` categorie), en daarnaast een verhoging van 
de bedreigde gevangenisstraf naar 6 maanden. 
Voorts is de systematiek van art. 68 AWR, die inhoudt dat beide straffen hetzij naast 
elkaar, hetzij afzonderlijk kunnen worden opgelegd, overgenomen (instrumentele en 
systematische 	 overweging) 
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1994 Wet houdende vervanging van de Wegenverkeerswet (Staatsblad 1994, 475 
BHTK 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, no 22030) 

Door de voor 1994 geldende WVW en de daarin ruim bemeten delegatiebevoegdheid, was 
er in de laatste jaren (door een regelverdichting) te veel onduidelijkheid en 
onoverzichtelijkheid ontstaan. Om daarmee te breken is er gekozen voor centralisering en 
uniformering in de WVW 1994. Bij deze algehele wijziging van de WVW werd gestreefd 
naar een uniform, helder en eenvoudig systeem met betrekking tot de sanctionering 
(wetgevingstechnische overweging). Op een enkele uitzondering na is er in de 
strafbepalingen van de art. 176 en 177 in slechts twee categorieën van sancties voorzien 
(gewenste consistentie van wetgeving). Het sterk vereenvoudigde sanctiebestel leidt er in 
vergelijking met het daarvoor geldende stelsel toe, dat de tegen de feiten bedreigde 
vrijheidsstraf in enkele gevallen wat hoger of lager uitvalt of dat ter zake van een bedreigde 
geldboete een verschuiving naar de naast hogere geldboetecategorie plaatsvindt. 
"In aanmerking genomen dat het hier gaat om ondergeschikte veranderingen, achten wij 
die wijzigingen gezien het belang van de voorgestane vereenvoudigingen aanvaardbaar" 
(BHTK 1990-1991, no 22030 pag. 149). 

art. 4 lid 4 

art. 5 

in geval van staat van oorlog/beleg is het militair gezag bevoegd voorschriften te 
geven inzake het verkeer op de weg, afwijkend van de normaal geldende regels en 
wetten, voorzover dit door het gezag in het belang van de openbare orde en 
veiligheid of in het belang van de verdediging van het land nodig wordt geacht. 
(art. 4 lid 4 is de opvolger van art. 45 lid 2 en 3 WVW 1935 en is opgenomen in 
de strafbepaling van art. 176 lid 3, voor wat betreft een verbod tot het gebruik van 
verlichting : max. 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 3` categorie en in art. 
177 lid 1 sub c, voorzover niet vallende onder lid 1 : max. 2 maanden hechtenis of 
geldboete 2` categorie, in beide gevallen blijft de bedreigde straf gelijk) 

het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt 
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt 
gehinderd of kan worden gehinderd. 
(art. 5 is de opvolger van art. 25 WVW 1935 en is opgenomen in de strafbepaling 
van art. 177 lid 1 sub a : max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` categorie, met 
daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar, zoals 
vermeld in art. 179). 

Art. 5 is ruimer dan art. 25 WVW 1935 in de zin dat nu ieder gedrag (op de weg maar ook 
daarbuiten) dat invloed heeft op de veiligheid en vrijheid van het verkeer onder de 
bepaling valt (instrumentele overweging). Ten opzichte van 1935 treedt er een verlaging 
van de strafbedreiging op. De strafbedreiging was 3 maanden hechtenis of geldboete 2` 
categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 5 jaar. 
De reden hiervoor is dat overtreding van de algemene bepaling, die art. 5 is, niet hoger 
gestraft dient te worden dan overtreding van een concrete bepaling (systematische 
overweging). Door deze gelijktrekking van de strafbedreiging worden de problemen met 
betrekking tot de samenloop van strafbare feiten, die zich voordeden (op grond van ar. 55 
lid 1 Sr, die er voor zorgde dat die bepaling moest worden toegepast met de hoogste 
strafbedreiging), weggenomen (strafprocessuele overweging). 

I 
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art. 6 

Ten opzichte van 1935 staat de bedreigde straf vermeld in art. 175 en niet meer in het 
artikel zelf. Daarnaast is art. 6 ruimer in de zin dat de bepaling nu tot iedere 
verkeersdeelnemer is gericht en niet meer alleen tot de bestuurder van een motorrijtuig 
(instrumentele overweging). Ook heeft het schuldvereiste in art. 6 geen betrekking meer 
op de relatie tussen het gedrag en de dood of het letsel, maar op de relatie tussen het 
gedrag en het verkeersongeval. 

art. 7 

Ten opzichte van 1935 treedt er een verruiming op doordat de bepaling nu voor iedere 
verkeersdeelnemer geldt en niet meer alleen voor de bestuurder van een motorrijtuig. 
Daarnaast treedt er een beperking op doordat de bepaling nu alleen geldt indien iemand bij 
het verkeersongeval betrokken is (instrumentele overweging). Bij de verhoging van de 
mogelijkheid tot ontzegging van de rijbevoegdheid ontbreekt een overweging. 

art. 8 lid 1  
verbod op het rijden onder invloed van een stof, waarvan hij weet of 
redelijkerwijze moet weten, dat het de rijvaardigheid zodanig kan verminderen, 
dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. 

lid 2 

dood of lichamelijk letsel door schuld. 
(art. 6 is de opvolger van art. 36 WVW 1935 en is opgenomen in de strafbepaling 
van art. 175 : max. 1 jaar gevangenisstraf/hechtenis of geldboete 3 e  categorie bij 
dood; max. 9 maanden gevangenisstraf/hechtenis of geldboete 3` categorie bij 
lichamelijk letsel; max. 3 jaar gevangenisstraf of geldboete 4` categorie bij dood 
terwijl onder invloed van een stof ; max. 2 jaar gevangenisstraf of geldboete 4 e  
categorie bij lichamelijk letsel terwijl onder invloed van een stof ; in alle gevallen 
is er de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 5 jaar en blijft de 
bedreigde straf dus gelijk) 

verbod, voor diegene die een verkeersongeval veroorzaakt heeft of daarbij 
betrokken was, om de plaats van het ongeval te verlaten. 
(art. 7 is de opvolger van 30 lid 1 WVW 1935 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 176 : max. 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 3 e  
categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 
5 jaar ; de strafbedreiging blijft op de verhoging van de ontzegging 
rijbevoegdheid van 2 naar 5 jaar na gelijk) 

verbod op het rijden na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank dat : 
sub a : het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 
220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel 
sub b : het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 
0.5 milligram alcohol per milliliter bloed. 
(art. 8 is de opvolger van art. 26 WVW 1935 en is opgenomen in de strafbepaling 
van art. 176 lid 3 : max. 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 3 e  categorie, met 
daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 5 jaar, zoals 
vermeld in art. 179 lidl ; de strafbedreiging blijft dus gelijk) 

art. 9 lid 1. 2 en 4 t/m 6 



art. 9 lid 7  
rijverbod bij invordering of inname rijbewijs op grond van WAHV. 
(art. 9 is de uitgebreide opvolger van art. 32 WVW 1935 en is yoor wat betreft de 
leden 1, 2 en 4 t/m 6 opgenomen in de strafbepaling van art. 176 lid 3 : max. 3 
maanden gevangenisstraf of geldboete 3` categorie, met daarnaast de mogelijkheid 
tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 5 jaar ; art. 9 lid 7 is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` 
categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 
5 jaar) 

art. 10 

Ten opzichte van 1935 is er een verhoging van de strafbedreiging opgetreden. Deze was 
max. 30 dagen of geldboete r categorie (wetgevingstechnische overweging). Daarnaast 
is er opnieuw de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid. Deze mogelijkheid was er al 
ten tijde van de Motor- en Rijwielwet (1905 en ook 1924) maar was sinds de invoering van 
WVW 1935 komen te vervallen (het ontbreken van overwegingen). 

art. 11 

art. 12 

art. 33 

39 
rijverbod bij ontzegging rijbevoegdheid of ongeldigverklaring rijbewijs, inname 
rijbewijs, dan wel bij schorsing geldigheid rijbewijs. 

verbod op het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op de 
weg. 
(art. 10 is de opvolger van art. 24 WVW 1935 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` 
categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 
2 jaar, zoals vermeld in art. 179 lid 2) 

joyriding. 
(art. 11 is de opvolger van art. 37 WVW 1935 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 176 lid 2 : max. 6 maanden gevangenisstraf of geldboete 3' 
categorie, de strafbedreiging blijft dus gelijk) 

verplichting tot opvolging van aanwijzingen van daartoe bevoegde personen ter 
zake van het verkeer op de weg. 
(art. 12 is de opvolger van art. 29 lid 1 WVW 1935 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2e  
categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 
2 jaar, zoals vermeld in art. 179 lid 2 ; de strafbedreiging blijft dus gelijk ten 
opzichte van de laatste wijziging in 1989) 

art. 29 
een door Onze Minister daartoe erkende natuurlijk persoon of rechtspersoon kan 
de type goedkeuring dan wel individuele goedkeuring verrichten. 

het is verboden, indien niet een erkenning als bedoeld in art. 29 is verleend, zich 
op zodanige wijze te gedragen, dat daardoor bij het publiek de indruk kan worden 
gewekt, dat zodanige erkenning aan hem is verleend. 

,) 
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art. 58 lid 4 

(art. 33 is ontleend aan art. 37a WVW 1935 en is opgenomen in de strafbepaling 
van art. 177 lid 2 : max. geldboete 3` categorie) 

art. 40 lid 1  
het kenteken dient behoorlijk zichtbaar op of aan het motorrijtuig of de 
aanhangwagen aanwezig te zijn. 
(art. 40 lid 1 is de opvolger van art. 9 lid 1 sub 1 WVW 1935 en is opgenomen in 
de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 
2` categorie, dit betekent een verhoging van de strafbedreiging ten opzichte van 
1935, die was namelijk : 30 dagen hechtenis of geldboete 2 e  categorie) 

art. 41 
verbod op (het plegen van) fraude ten aanzien van kenteken. 
(art. 41 is samen met art. 61 de opvolger van art. 14 WVW 1935, die in 1992 voor 
het laatst gewijzigd is) 

art. 41 lid 1 sub a 
(opvolger van art. 14 lid 1 sub a, nu opgenomen in de strafbepaling van art. 176 
lid 3 : max. 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 3` categorie, met daarnaast de 
mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar ; de geldboete 
schuift dus op naar de naast hogere categorie) 

art. 41 lid 1 sub b 
(opvolger van art. 14 lid 1 sub b, nu opgenomen in de strafbepaling van art. 176 
lid 3 : max. 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 3` categorie, met daarnaast 
de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar ; de geldboete 
schuift dus op naar de naast hogere categorie) 

art. 41 lid 1 sub c 
(opvolger van art. 14 lid 1 sub c, nu opgenomen in de strafbepaling van art. 176 
lid 1 : max. 6 maanden gevangenisstraf en/of geldboete 3` categorie, met 
daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar ; de 
strafbedreiging blijft gelijk ten opzichte van de laatste wijziging in 1992) 

art. 41 lid 1 sub d 
(opvolger van art. 14 lid 1 sub e, nu opgenomen in de strafbepaling van art. 176 
lid 1 sub 1 : max. 6 maanden gevangenisstraf en/of geldboete 3` categorie, met 
daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar ; de 
strafbedreiging blijft gelijk ten opzichte van de laatste wijziging in 1992) 

art. 51 lid 1  
verbod om opzettelijk onjuiste opgave te doen of verkeerde inlichtingen te geven 
(en onjuiste bewijsstukken en andere bescheiden te overleggen) bij het verkrijgen 
van een kentekenbewijs. 
(art. 51 lid 1 is samen met art. 114 de opvolger van art. 10 lid 1 WVW 1935 en is 
opgenomen in de strafbepaling van art. 176 lid 3 : max. 3 maanden 
gevangenisstraf of geldboete 3` categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot 
ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar ; de geldboete schuift op naar de 
naast hogere categorie) 
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bij ongeldigverklaring kentekenbewijs kan door Onze Minister worden bepaald 
dat het ongeldig verklaarde kentekenbewijs binnen een bepaalde tijd dient te 
worden ingeleverd. 
(art. 58 lid 4 is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub b : max. 2 
maanden hechtenis of geldboete r categorie) 

(Dit art. 58 lid 4 kan eigenlijk gezien worden als de opvolger van art. 15 WVW 1935. Art. 
15 kwam in 1974 te vervallen en werd toen afgehandeld via AMvB als bedoeld in art. 2 
WVW 1935) 

art. 60 lid 1 en 2 
verplichting tot overgifte kentekenbewijs aan daartoe aangewezen personen bij 
niet voldoen aan bepaalde eisen en voorschriften met betrekking tot belastingen, 
toelatingseisen op de weg e.d. 
(art. 60 lid 1 en 2 is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 
2 maanden hechtenis of geldboete 2` categorie) 

Dit art. 60 kan worden gezien als de opvolger van art. 13 WVW 1935. 

art. 61 
verbod op (het plegen van) fraude ten aanzien van kentekenbewijs. 
(art. 61 is de opvolger van art. 14 WVW 1935, die in 1992 voor het laatst 
gewijzigd is) 

art. 61 lid 1 sub a 
(opvolger van art. 14 lid 1 sub c, nu opgenomen in de strafbepaling van art. 176 
lid 1 : max. 6 maanden gevangenisstraf en/of geldboete 3` categorie, met 
daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar ; de 
strafbedreiging blijft gelijk ten opzichte van de laatste wijziging in 1992) 

art. 61 lid 1 sub b 
(opvolger van art. 14 lid 1 sub f, nu opgenomen in de strafbepaling van art. 176 
lid 1 : max. 6 maanden gevangenisstraf en/of geldboete 3` categorie, met 
daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar ; de 
strafbedreiging was 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 2 e  categorie en is dus 
verhoogd) 

art. 61 lid 1 sub c 
(opvolger van art. 14 lid 1 sub h, nu opgenomen in de strafbepaling van art. 176 
lid 3 : max. 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 3 e  categorie, met daarnaast 
de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar ; de geldboete 
schuift dus op naar de naast hogere categorie) 

Art. 14 (WVW 1935) was een verbod op fraude zowel ten aanzien van kenteken als 
kentekenbewijs. Nu is art. 14 opgesplitst in art. 41 (fraude ten aanzien van kenteken) en 
art. 61 (fraude ten aanzien van kentekenbewijs). 

art. 66 
verbod op het zich zodanig gedragen dat bij het publiek de indruk kan worden 
gewekt dat een erkenning als bedoeld in art. 62 (erkenning bedrijfsvoorraad) is 
verleend, terwijl dat niet het geval is. 
(art. 66 is ontleend aan art. 37a WVW 1935 en is opgenomen in de strafbepaling 
van art. 177 lid 2 : max. geldboete 3` categorie) 

C 
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art. 72 lid 1  
men dient in het bezit te zijn van een keuringsbewijs. 
(art. 72 lid 1 is de opvolger van art. 9a WVVV 1978 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2 e  
categorie ; dit betekent een verhoging van de strafbedreiging ten opzichte van 
1978, die was namelijk : max. 30 dagen of geldboete 2` categorie) 

lid 2 

art. 74 

art. 89 

art. 97 

een keuringsbewijs mag zijn geldigheid niet hebben verloren en moet behoorlijk 
leesbaar zijn. 
(art. 72 lid 2 is de opvolger van art. 9b WVVV 1978 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` 
categorie ; dit betekent een verhoging van de strafbedreiging ten opzichte van 
1978, die was namelijk : max. 1` categorie) 

• verbod op fraude ten aanzien van keuringsbewijs. 
(art. 74 is de opvolger van art. 14 lid 1 sub i WVW 1978 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 176 lid 3 : max. 3 maanden gevangenisstraf of geldboete 3 e  
categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 
2 jaar ; de geldboete schuift dus op naar de naast hogere categorie) 

verbod op het zich zodanig gedragen, dat bij het publiek de indruk kan worden 
gewekt dat een erkenning als bedoeld in art. 83 (afgifte periodieke 
keuringsbewijzen) is verleend, terwijl dat niet het geval is. 
(art. 89 is een opvolger van art. 37a WVW 1978 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 2 : max. geldboete 3 e  categorie) 

verbod op het zich zodanig gedragen, dat bij het publiek de indruk kan worden 
gewekt dat een erkenning als bedoeld in art. 92 (afgifte "gekwalificeerd 
onderhoud" keuringsbewijzen voor motorrijtuigen, aanhangwagens en bussen) is 
verleend, terwijl dat niet het geval is. 
(art. 97 is ontleend aan art. 37a WVW 1978 en is opgenomen in de strafbepaling 
van art. 177 lid 2 : max. geldboete 3' categorie) 

art. 104  
verbod op het zich zodanig gedragen, dat bij het publiek de indruk kan worden 
gewekt dat een erkenning als bedoeld in art. 100 (wijziging constructie 
voertuigen) is verleend, terwijl dit niet het geval is. 
(art. 104 is ontleend aan art. 37a WVW 1978 en is opgenomen in de strafbepaling 
van art. 177 lid 2 : max. geldboete 3` categorie) 

art. 107 
verplichting tot bezit geldig rijbewijs dat behoorlijk leesbaar is. 
(art. 107 is de opvolger van art. 9 lid 1 sub 3 WVW 1935 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2 e  
categorie ; dit betekent een verhoging van de strafbedreiging, die was namelijk : 
max. 30 dagen hechtenis of geldboete 2 e  categorie) 



art. 110 lid 1  
voor het besturen van motorrijtuigen moet men minimaal 18 jaar oud zijn. 

lid 2 

art. 114 
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bij AMvB kan de minimumleeftijd lager worden gesteld dan 18 jaar bij het 
besturen van bromfietsen, 	invalidenvoertuigen, landbouwtrekkers en 
motorrijtuigen met beperkte snelheid, niet zijnde stoom- en motorwalsen. 
(art. 110 is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a : max. 2 
maanden hechtenis of geldboete 2 e  categorie) 

verbod om opzettelijk onjuiste opgave te doen of verkeerde inlichtingen te geven 
en onjuiste bewijsstukken en andere bescheiden te overleggen, voor het verkrijgen 
van een rijbewijs. 
(art. 114 is samen met art. 51 de opvolger van art. 10 lid 1 WVW 1935 en is 
opgenomen in de strafbepaling van art. 176 lid 3 : max. 3 maanden 
gevangenisstraf of geldboete 3e  categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot 
ontzegging rijbevoegdheid voor max. 2 jaar ; de geldboete schuift dus op naar de 
naast hogere categorie) 

art. 124 lid 4 
verplichting tot inlevering ongeldig verklaard rijbewijs direct na het van kracht 
worden van de ongeldigverklaring. 
(art. 124 lid 4 is de opvolger van art. 19 WVW 1935 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2 e  
categorie ; er treedt hier een verlaging van de maximaal op te leggen vrijheidsstraf 
op van 3 naar 2 maanden) 

art. 130 lid 2 
verplichting tot afgifte rijbewijs aan daartoe bevoegd persoon bij vermoeden 
ontbreken rijvaardigheid dan wel geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid tot 
rijden. 
(dit nieuwe art. 130 lid 2 is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a 
: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2 e  categorie) 

art. 131 lid 3 sub b  
verplichting tot inlevering rijbewijs indien de geldigheid daarvan (ingevolge art. 
131 lid 3 sub a) geschorst is (omdat de vrees bestaat dat betrokkene de veiligheid 
op de weg ernstig in gevaar kan brengen door ongeschiktheid). 
(dit nieuwe art. 131 lid 3 sub b is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 
sub b : max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` categorie) 

art. 132 lid 5  
verplichting tot inlevering van een (ingevolge art. 131) ongeldig verklaard 
rijbewijs door de houder van dat bewijs direct na het van kracht worden van de 
ongeldigverklaring. 
(dit nieuwe art. 132 lid 5 is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a 
: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` categorie) 

art. 135 
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art. 138 

art. 160 

verplichting tot het in bezit hebben van een behoorlijk leesbaar 
bromfietscertificaat. 
(dit nieuwe art.135, dat als doel heeft dat jongeren niet onvoorbereid in het 
verkeer terecht komen, is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: 
max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2 e  categorie) 

verbod om opzettelijk onjuiste opgave te doen of verkeerde inlichtingen te 
verschaffen en onjuiste bewijsstukken en andere bescheiden te overleggen voor 
het verkrijgen van een bromfietscertificaat. 
(dit nieuwe art. 138 is opgenomen in de strafbepaling van art. 176 lid 3 : max. 3 
maanden gevangenisstraf of geldboete 3 e  categorie) 

art. 141 lid 4 
verplichting tot het inleveren van een ongeldig verklaard bromfietscertificaat 
direct na het van kracht worden van de ongeldigverklaring. 
(dit nieuwe art. 141 lid 4 is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a 
: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2 e  categorie) 

art. 150 lid 2 
het is verboden te handelen in strijd met de aan een ontheffing verbonden 
voorschriften. 
(dit nieuwe art. 150 lid 2 is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a 
: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` categorie) 

verplicht stoppen bij vordering (opsporings)ambtenaar ; ter inzage afgeven : 
kentekenbewijs/rijbewijs/keuringsbewijs/bromfietscertificaat/beschikking 
houdende verlening van ontheffing ; meewerken aan onderzoek aan voertuig ; 
meewerken aan voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht ; opvolgen bevelen 
ter bescherming van bij het verkeer betrokken belangen bij constatering van een 
overtreding. 
(art. 160 is de uitgebreide opvolger van art. 33 WVW 1935 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a: max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2 e  
categorie ; de bedreigde vrijheidsstraf wordt dus verhoogd van 30 dagen naar 2 
maanden) 

art. 162 lid 3  
verbod om een voertuig te besturen (of als bestuurder te doen besturen) wanneer 
door een daartoe bevoegd persoon een rijverbod is opgelegd voor een bepaalde 
tijd op grond van het feit dat uit onderzoek (ademtest) of op andere wijze is 
gebleken dat een bestuurder onder zodanige invloed van het gebruik van een stof 
verkeert dat hij onvoldoende in staat is een voertuig behoorlijk te besturen. 
(art. 162 lid 3 is de opvolger van art. 28 (lid 3) WVW 1935 (gewijzigd in 1973) 
en is opgenomen in de strafbepaling van art. 176 lid 3 : max. 3 maanden 
gevangenisstraf of geldboete 3 e  categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot 
ontzegging rijbevoegdheid voor max. 5 jaar, zoals vermeld in art. 179 lid 1 ; de 
bedreigde straf blijft gelijk echter wel nieuw is de mogelijkheid tot ontzegging 
rijbevoegdheid) 



lid 2 lid 2 

lid 6 lid 6 

lid 8 lid 8 

lid 9 

lid 2 

lid 3 
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art. 163 lid 2. 6. 8 en 9 

bij verdenking van rijden onder invloed als bedoeld in art. 8: 

verplichting tot opvolgen bevel om mee te werken aan adem(lucht) onderzoek. 

verplichting tot opvolgen bevel om mee te werken aan een bloedonderzoek. 

indien vanwege bijzondere geneeskundige redenen bloedonderzoek ongewenst is 
(lid 7) dan is er een verplichting tot meewerken aan ander onderzoek dan bloed-
of adem- onderzoek. 

bij niet kenbaar kunnen maken van de wil, kan met toestemming van een daartoe 
bevoegd persoon (ovj, hulp ovj, bevoegde ambtenaren van korps 
rijkspolitie/gemeentepolitie) bloed worden afgenomen door een arts (tenzij 
medisch gezien onwenselijk). Achteraf kan dan aan de verdachte worden bevolen 
mee te werken aan het onderzoek. Bij een dergelijk bevel heeft de verdachte een 
verplichting om mee te werken. Indien de verdachte toch weigert zijn 
medewerking te verlenen wordt het bloedmonster vernietigd. Dat geldt dan als 
niet voldoen aan verplichting. 
(art. 163 lid 2, 6, 8 en 9 is de opvolger van art. 33a WVW 1973 en is opgenomen 
in de strafbepaling van art. 176 lid 3 : max. 3 maanden gevangenisstraf of 
geldboete 3 e  categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging 
rijbevoegdheid voor max. 5 jaar ; de strafbedreiging blijft dus gelijk) 

art. 164 lid 1  
verplichting tot overgifte rijbewijs op vordering van een daartoe bevoegd persoon, 
die ter zake van een overtreding van een bij of krachtens deze wet vastgesteld 
voorschrift een proces-verbaal opmaakt. 

deze vordering wordt gedaan indien overtreding van sub a : rijden onder invloed 
blijkt uit onderzoek als bedoeld in art.8 lid 2 sub a of bij ontbreken onderzoek bij 
ernstig vermoeden en sub b : bij weigeren onderzoek als bedoeld in art. 163. 

deze vordering kan worden gedaan indien door een overtreding de veiligheid op 
de weg ernstig in gevaar is gebracht. 
(art. 164 lid 1 is de uitgebreide opvolger van art. 27 WVVV 1935 (voor het laatst 
gewijzigd in 1991) en is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a : 
max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` categorie ; er vindt dus een verhoging 
van de strafbedreiging plaats in de zin dat de op te leggen hechtenis van 30 dagen 
nu 2 maanden wordt) 

Met dit uitgebreide artikel heeft er in de WVW 1994 een uitbreiding plaatsgevonden ten 
aanzien van de invordering/inhouding van rijbewijzen. Dit gebeurd nu niet meer alleen als 
middel om te komen tot een betere bestrijding van het rijden onder invloed (zie wijziging 
1991), maar ook tot het tegengaan van andere verkeersgevaarlijke gedragingen 
(instrumentele overweging). De invordering/inhouding moet gezien worden als een in het 
kader van een strafrechtelijk optreden passende veiligheidsmaatregel voor bestuurders die 
in ernstige mate tekort zijn geschoten in hun plicht de geldende verkeersregels na te leven 
(objectieve ernst van het feit). 

4:24 
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art. 165 lid 1  
indien een bij de WVW als misdrijf strafbaar gesteld feit wordt begaan door een 
onbekend gebleven bestuurder van een motorrijtuig dan is de houder/eigenaar van 
dat motorrijtuig verplicht  binnen een bepaalde termijn de naam en het volledige 
adres van de bestuurder bekend te maken. 
(art. 165 is de opvolger van art. 41 WVW 1988 en is opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a : max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` 
categorie, met daarnaast de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid voor max. 
2 jaar ; de strafbedreiging is verlaagd in de zin dat de maximaal op te leggen van 3 
maanden nu 2 maanden wordt. 

art. 166 is dezelfde bepaling met dezelfde strafbedreiging als art. 165, maar heeft 
betrekking op aanhangwagens. 

art. 175 lid 1  
sub a : overtreding van art. 6 wordt, indien het een ongeval betreft waarbij een 
ander is gedood, gestraft met : max. 1 jaar gevangenisstraf of geldboete 3` 
categorie. 
sub b : overtreding van art. 6 wordt, indien het een ongeval betreft waarbij een 
ander lichamelijk letsel is toegebracht, gestraft met : max. 9 maanden 
gevangenisstraf/hechtenis of geldboete 3` categorie. 

lid 2 

art. 176 lid 1  
overtreding van de art. 41 lid 1 sub c en d en 61 lid 1 sub a en b: max. 6 maanden 
gevangenisstraf en geldboete 3` categorie of een beide straffen. 

lid 2 

lid 3 

indien iemand schuldig is aan het in lid 1 genoemde terwijl hij verkeerde in de 
toestand als bedoeld in art. 8 lid 1 of 2 dan wel niet heeft voldaan aan een bevel 
als bedoeld in art. 163 lid 2, 6 ,8 of 9, dan wordt hij gestraft met 
sub a: max. 3 jaar gevangenisstraf of geldboete Lt e  categorie in het geval van lid 1 
sub a. 
sub b: max. 2 jaar gevangenisstraf of geldboete 4e  categorie in het geval van lid 1 
sub b. 

overtreding van art. 11 : max. 6 maanden gevangenisstraf of geldboete 3e  
categorie. 

overtreding van de art. 7, 8,9 lid 1,2 en 4 t/m 6,41 lid 1 sub a en b, 51 lid 1,61 
lid 1 sub c, 74, 114, 138, 162 lid 3, 163 lid 2, 6, 8 en 9, 4 lid 4 (voorzover het 
betreft een verbod tot het gebruik van verlichting) : max. 3 maanden 
gevangenisstraf of geldboete 3e  categorie. 

art. 177 lid I sub a  
overtreding van de art. 5, 9 lid 7, 10 lid 1, 12 lid 1, 36 lid 1 t/m 5, 40 lid 1, 60 lid 
1 en 2, 72 lid 1 en 2, 107, 110, 124 lid 4, 130 lid 2, 132 lid 5, 135, 141 lid 4, 150 
lid 2, 160, 164 lid 1, 165 lid 1 en 166 lid 1 : max. 2 maanden hechtenis of 
geldboete 2e  categorie. 



de in art. 177 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. 

overtreding van de art. 33, 66, 89, 97 en 104: max. geldboete 3` categorie. 
lid 2 

art. 178 lid 1  
de in de art. 175 en 176 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven. 

lid 2 
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lid 1 sub b 

overtreding van de art. 58 lid 4 en 131 lid 3 sub b : max. 2 maanden hechtenis of 
geldboete 2` categorie. 

lid 1 sub c 
overtreding van art. 4 lid 4 voorzover niet begrepen onder art. 176 lid 3 : max. 2 
maanden hechtenis of geldboete r categorie. 

lid 1 sub d 
het bepaalde bij AMvB, voorzover die overtreding bij die AMvB uitdrukkelijk als 
strafbaar feit is aangemerkt : max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2` categorie. 

art. 179 lid 1  
bij veroordeling op grond van de art. 6, 7, 8, 9, 162 lid 3 of 163 lid 2, 6, 8, of 9 is 
er de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid van max. 5 jaar. 

lid 2 

lid 3 

lid 4 

lid 5 

art. 181 

bij veroordeling op grond van de art. 5, 10 lid 1, 12 lid 1,41 lid 1,51 lid 1, 61, 74 
of 114, dan wel van de eigenaar/houder van een motorrijtuig of aanhangwagen op 
grond van art. 165 of 166 is er de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid van 
2 jaar. 

bij veroordeling op grond van het bepaalde bij AMvB is er in die gevallen, waarin 
dit in die AMvB is bepaald, de mogelijkheid tot ontzegging rijbevoegdheid van 
max. 2 jaar. 

indien het, tijdens het plegen van een in lid 1 genoemd strafbaar feit, nog geen 5 
jaar geleden is dat men op grond van een in lid 1 genoemd feit onherroepelijk is 
veroordeeld en daarbij ontzegging rijbevoegdheid was opgelegd, kan er nu 
ontzegging rijbevoegdheid van max. 10 jaar worden opgelegd. 

indien het, tijdens het plegen van een in lid 2 of 3 genoemd strafbaar feit , nog 
geen 2 jaar geleden is dat men op grond van een in lid 1, 2 of 3 genoemd feit 
onherroepelijk is veroordeeld en daarbij ontzegging rijbevoegdheid was opgelegd, 
kan er nu ontzegging rijbevoegdheid van max. 4 jaar worden opgelegd. 
(art. 179 is de opvolger van art. 39 WVW 1935) 

indien een bij of krachtens deze wet als overtreding strafbaar gesteld feit wordt 
begaan door een onbekend gebleven bestuurder van een motorrijtuig, kunnen de 
op het feit gestelde straffen worden uitgesproken tegen de eigenaar/houder van dat 
motorrijtuig voor zover deze niet reeds naast de bestuurder voor dat feit 
aansprakelijk is. 
(art. 181 is de opvolger van art. 40 lid 1 WVW 1988) 

Cr; 
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art. 182 is dezelfde bepaling met dezelfde aansprakelijkheidsregeling als art. 181, maar 
heeft betrekking op aanhangwagens. 
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1994 (Staatsblad 1994, 858, BHTK 1993-1994, 1994-1995, no 23664) 
(Wet van 17 november 1994, houdende regeling van de inwerkingtreding van de 
Wegenverkeerswet 1994) 

Bij het wetsvoorstel WVW 1994 konden bepaalde overgangsproblemen nog niet tot in de 
details worden voorzien. 

art. 29 t/m 33 en 92 t/m 97 komen te vervallen. (art. 33 en 97 waren opgenomen in de 
strafbepaling van art. 177 lid 2) 

Deze erkenningsregelingen op het gebied van de toelating van voertuigen tot de weg en op 
het gebied van het gekwalificeerd onderhoud van voertuigen komen te vervallen omdat zij 
zich niet verdragen met het Europese recht. Verwachte positieve ontwikkelingen op dit 
terrein binnen de Europese Unie zijn uitgebleven (internationale overweging). 

de bepaling van art. 58 lid 4 vervalt (art. 58 lid 4 was opgenomen in de strafbepaling van 
art. 177 lid 1 sub b) en wordt overgebracht naar art. 57(lid 3). 

Door de in het 4` lid van art. 58 vervatte -tot gevallen van ongeldigverklaring beperkte-
bevoegdheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat om te bepalen dat een 
kentekenbewijs binnen een bepaalde termijn moet worden ingeleverd, over te brengen naar 
art. 57, strekt die bevoegdheid zich thans uit tot alle gevallen  waarin een kentekenbewijs 
zijn geldigheid verliest (systematische overweging). 

art. 110a 
verbod op het geven van rijonderricht indien niet wordt voldaan aan de bij AMvB 
vastgestelde eisen. 
(dit nieuwe art. 110a is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a : 
max. 2 maanden hechtenis of geldboete 2 e  categorie) 

Dit artikel is opgenomen in de WVW om te voorzien in een verbod ten aanzien van de in 
art. 101b van het Wegenverkeersreglement vervatte eisen ten aanzien van het geven van 
rijonderricht (systematische overweging). 

art. 180 lid 3  
verplichting tot inleveren rijbewijs binnen 3 weken bij ontzegging rijbevoegdheid, 
tenzij het al is ingevorderd en niet is teruggegeven. 
(art. 180 lid 3 is opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a : max. 2 
maanden hechtenis of geldboete 2` categorie) 

1995 (Staatsblad 1995, 32) 
(Wet van 21 december 1994 tot partiele wijziging van het Wetboek van Strafrecht en 
andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de 
hoofdstraffen) 

art. 9 lid 2 Sr 
in geval van veroordeling tot gevangenisstraf of tot hechtenis, vervangende 
hechtenis daaronder niet begrepen, kan de rechter tevens een geldboete opleggen. 

17) 

s.,;.  
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1996 (Staatsblad 1996, 276) 

art. 110a wordt vervangen door art. 110a en 110b. 

art. 110a lid 1  
bij AMvB worden eisen vastgesteld met betrekking tot motorrijtuigen waarmee : 
sub a : rijonderricht in de zin van Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 wordt 
gegeven 
sub b : in het kader van een door of vanwege de overheid ingesteld onderzoek 
naar de rijvaardigheid of de geschiktheid van een rijproef wordt afgelegd 

lid 2 
bij ministeriele regeling kunnen nadere regels ter uitvoering van het 1 e  lid worden 
vastgesteld. 

art. 110b lid 1  
verbod op het geven van rijonderricht indien : 
sub a: niet wordt voldaan aan de ingevolge art. 110a gestelde eisen 
sub b : degene die onderricht krijgt nog geen 18 is 
sub c : niet wordt voldaan aan de overige bij AMvB ten aanzien van het geven van 
rijonderricht gestelde eisen. 

(art. 110b vervangt art. 110a in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a) 

In art. 177 lid 1 sub a wordt art. 57 lid 3 opgenomen. Dit art. 57 lid 3 verving in 1994 art. 
58 lid 4 maar nam toen niet de plaats in van art.58 lid 4 in de strafbepaling van art. 177 lid 
1 sub a. Dit wordt nu alsnog gedaan. 

Door het wegvallen van art. 141 lid 2 wordt art. 141 lid 4 nu art. 141 lid 3 en als zodanig 
ook opgenomen in de strafbepaling van art. 177 lid 1 sub a. 

1998 (Staatsblad 1998, 375, BHTK 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, no 24114) 
(Wet van 24 juni 1998 tot wijziging van de WVW 1994 : verhoging van de 
maximumstraffen voor ernstige vormen van roekeloos rijgedrag en verbetering van de 
regelingen inzake de invordering en inhouding van rijbewijzen en inzake de bijkomende 
straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen) 
(objectieve ernst van het feit en instrumentele overwegingen /waarden-expressief 
/beïnvloeding rechter). 

art. 164 lid 1 wordt gewijzigd : <->art. 159, onderdeel a= wordt vervangen door 4->art. 159, 
onderdelen a en b= 

Deze wijziging betekent een uitbreiding van de ambtenaren die een rijbewijs kunnen 
invorderen (instrumentele overweging). 

bij art. 164 lid 2 sub a is er een toevoeging : "..., onderscheidenlijk van het bloed van de 
bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1.3 milligram alcohol per milliliter bloed" 

Invordering van een rijbewijs kon al (art. 164 lid 2 sub a oud) als bij onderzoek bleek/of 
bij gebrek aan onderzoek het ernstige vermoeden bestond dat het alcoholgehalte van de 
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adem van de bestuurder hoger was dan 570 microgram alcohol per liter uitgemlemde lucht. 
Nu is er dus deze toevoeging. 
art. 164 lid 2 sub c 

overschrijding van een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid met 50 
kilometer of meer, in geval van staandehouding van de bestuurder. 

De wijziging van art. 164 (lid 2 sub c) is ter verbetering van de bestrijding van ernstige 
snelheidsovertredingen (instrumentele overweging). Door deze wijziging dient een 
opsporingsambtenaar altijd over te gaan tot invordering rijbewijs bij ernstige 
snelheidsovertredingen. Dit kon in principe al door middel van art. 164 lid 3 indien door 
een overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht, maar nu is een 
opsporingsambtenaar dus altijd verplicht tot invordering van een rijbewijs over te gaan, 
indien hij ter zake van een overtreding van een bij of krachtens deze wet vastgesteld 
voorschrift een proces-verbaal opmaakt, net zoals dit al geldt ten aanzien van rijden onder 
invloed en ten aanzien van het weigeren van een onderzoek naar rijden onder invloed. De 
reden voor deze wijziging is gelegen in het feit dat deze overtredingen, net als ernstige 
alcoholovertredingen, een dermate ernstige inbreuk op de verkeersveiligheid vormen, dat 
altijd tot invordering moet worden overgegaan (objectieve ernst van het feit). 

art. 164 lid 4 wordt uitgebreid in de zin dat het opsturen van een rijbewijs tegelijk met een 
proces-verbaal en het onder zich houden van een rijbewijs nu ook, naast de omstandigheid 
dat er een (vermoeden van een) hoger alcoholgehalte dan 785 microgram alcohol per liter 
uitgeademde lucht is of dat er een vermoeden van recidive aanwezig is, als het 
bloedalcoholgehalte hoger is dan 1.8 milligram alcohol per milliliter bloed dan wel indien 
er een overschrijding van de maximumsnelheid met 70 km of meer is. 

(dit nieuwe art. 164 is per 1 oktober 1998 in werking getreden) 

bij art. 175 vindt er een behoorlijke strafverhoging plaats. 

art. 175 lid 1  
sub a : overtreding van art. 6 wordt, indien het een ongeval betreft waarbij een 
ander is gedood, gestraft met : max. 3 jaar gevangenisstraf of geldboete 4 e  
categorie. 
sub b : overtreding van art. 6 wordt, indien het een ongeval betreft waarbij een 
ander lichamelijk letsel is toegebracht, gestraft met : max. 1 jaar gevangenisstraf 
of geldboete 3 e  categorie. 

lid 2 
indien iemand schuldig is aan het in lid 1 genoemde terwijl hij verkeerde in de 
toestand als bedoeld in art. 8 lid 1 of 2 dan wel niet heeft voldaan aan een bevel 
als bedoeld in art. 163 lid 2, 6, 8 of 9, of indien een van de in het l e  lid genoemde 
feiten is veroorzaakt doordat hij een krachtens deze wet vastgestelde 
maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden, wordt hij gestraft met, 
sub a : max. 9 jaar gevangenisstraf of geldboete 5 e  categorie in het geval van lid 1 
sub a. 
sub b: max. 3 jaar gevangenisstraf of geldboete 4 e  categorie in het geval van lid 1 
sub b. 

Door deze forse verhoging van de maximumstraffen (en ook door het aanmerken van 
ernstige overschrijding van de maximumsnelheid als strafverzwarende omstandigheid) 

erZ) 
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krijgt de rechter meer ruimte om de mate van schuld van de veroordeelde aan het 
veroorzaken van de dood of lichamelijk letsel in de strafmaat te verdisconteren en om 
rekening te houden met de mate waarin het feit persoonlijk leed teweegbrengt bij de 
familieleden, vrienden en kennissen van het slachtoffer en met de in de samenleving 
ontstane onrust (instrumentele overweging en objectieve ernst van het feit). Met deze 
wijzigingen wordt voorts tot uitdrukking gebracht dat onverantwoordelijk rijgedrag, in het 
bijzonder het rijden onder invloed en het rijden met snelheden die de wettelijke maxima 
ver overschrijden, in de huidige tijd zwaarder wordt aangerekend. Gelet op enerzijds de 
intensiteit van het verkeer en anderzijds het vertrouwen waarmee men aan het verkeer moet 
kunnen deelnemen, rust er een grote verantwoordelijkheid op de verkeersdeelnemers om 
de veiligheid van het verkeer niet in gevaar te brengen. 
Het kan niet onvermeld blijven dat de gebleken problemen (zie HR 15 oktober 1996, NJ 
1997, 199) bij het aantonen van voorwaardelijk opzet op de dood van een of meer anderen 
bij hoogst roekeloos rijgedrag en het daardoor niet van toepassing zijn van art. 287 Sr 
(doodslag) een rol heeft gespeeld bij deze verhoging van de bedreigde straf. Door de dunne 
scheidslijn tussen voorwaardelijk opzet en schuld en de toch niet onaanzienlijke verschillen 
in het strafmaximum werd het ontbreken van een mogelijkheid tot het opleggen van hogere 
straffen als een gebrek beschouwd.' Vraag is echter of men met deze forse verhoging niet 
te ver is doorgeslagen en of de relatieve ernst van het feit nog in verhouding staat met 
andere delicten. 

(deze wijziging ten aanzien van art. 175 is per 3 juli 1998 in werking getreden) 

in art. 177 lid 1 sub a vervalt art. 180 lid 3 (verplichting tot inleveren rijbewijs bij 
ontzegging rijbevoegdheid) 

Het vervallen van art. 180 lid 3 in art. 177 lid 1 sub a wordt opgevangen door art. 180 lid 
6. Voor deze wijziging was het niet inleveren van het rijbewijs bij ontzegging 
rijbevoegdheid strafbaar gesteld (art. 177 lid 1 sub a). Dit leidde echter tot strafrechtelijke 
sanctie op strafrechtelijke sanctie. Naar het idee van de wetgever is het doeltreffender om 
overschrijding van de termijn, waarbinnen het rijbewijs dient te worden ingeleverd, te 
sanctioneren op een wijze die de betrokkene direct in zijn belang treft (instrumentele 
overweging). Daarom is er nu de sanctie van art. 180 lid 6, waardoor de veroordeelde er 
een direct belang bij heeft om het rijbewijs tijdig in te leveren. 

art. 180 lid 6 
de termijn van ontzegging rijbevoegdheid wordt van rechtswege verlengd met het 
aantal dagen dat het rijbewijs al ingeleverd had moeten zijn tot het moment dat het 
ingeleverd is. 

(de wijzigingen ten aanzien van de art. 177 en 180 zijn per 1 oktober 1998 in werking 
getreden) 

art. 179a lid 1  
bij veroordeling op grond van de in art. 287 en 289 Sr omschreven misdrijven is 
er de mogelijkheid de schuldige, die het feit heeft gepleegd met een motorrijtuig 
dat hij ten tijde van het feit bestuurde of deed besturen, een ontzegging van de 
rijbevoegdheid van max. 10 jaar op te leggen. 
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bij veroordeling op grond van de in art. 301, 302 of 303 Sr omschreven 
misdrijven is er de mogelijkheid de schuldige, die het feit heeft gepleegd met een 
motorrijtuig dat hij ten tijde van het feit bestuurde of deed besturen, een 
ontzegging van de rijbevoegdheid van max. 5 jaar op te leggen. 

Dit nieuwe art. 179a is in het leven geroepen om de mogelijkheden van de strafrechter, om 
adequaat op te treden tegen dit soort ernstig roekeloos rijgedrag, te verbeteren 
(instrumentele en systematische overweging). 

(dit nieuwe art. 179a is per 3 juli 1998 in werking getreden) 

1.,r1 
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ART. 5 WVW 1994 

Dit algemene gevaarzettingsdelict is sinds 1905 opgenomen in de verkeerswetgeving. 

1905 art. 15 MRW: max. 30 dagen hechtenis 1f 150,- geldboete / 1 jaar ontzegging 
rijbevoegdheid. 

1924 art. 24 sub a MRW: max. 3 maanden hechtenis 1f 1000,- geldboete / 1 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. (Reden voor verhoging was de objectieve ernst van het feit) 

1935 art. 25 WVW : max. 3 maanden hechtenis 1f 1000,- geldboete / 5 jaar ontzegging 
rijbevoegdheid. (Reden voor de verhoging van de mogelijkheid tot ontzegging 
rijbevoegdheid is een instrumentele overweging en houdt verband met de straftoemeting). 

1984 art. 25 WVW : max. 3 maanden hechtenis / geldboete 2 categorie / 5 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. (Reden voor invoering van de geldboetecategorieën en 
daarmee van deze verhoging is een instrumentele overweging die gericht is op het 
terugdringen van de korte vrijheidsstraf) 

1994 art. 5 WVW: max. 2 maanden hechtenis / geldboete 2` categorie / 2 jaar ontzegging 
rijbevoegdheid.(De reden voor deze verlaging is een systematische en strafprocessuele 
overweging: overtreding van de algemene bepaling, die art. 5 is, dient niet hoger gestraft 
te worden dan overtreding van een concrete bepaling) 
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Deze bepaling, die dood en (zwaar) lichamelijk letsel door schuld in het verkeer regelt, 
werd in 1935 strafbaar gesteld in de WVW. Daarvoor werd dit delict door middel van de 
art. 307 en 308 Sr afgedaan. Wel werd in 1924 de mogelijkheid in de MRW opgenomen 
tot ontzegging van de rijbevoegdheid bij veroordeling op grond van de art. 307 en 308 Sr 
(art. 31 MRW). 

1935 art. 36 lid 1 WVW : dood door schuld  : max. 1 jaar gevangenisstraf / 5 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. :zwaar lichamelijk letsel door schuld  : max. 9 maanden 
gevangenisstraf/hechtenis /5 jaar ontzegging rijbevoegdheid. 

art. 36 lid 2 WVW (onder invloed) : dood door schuld  : max. 3 jaar gevangenisstraf! 5 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid.: zwaar lichamelijk letsel door schuld  : max. 2 jaar 
gevangenisstraf / 5 jaar ontzegging rijbevoegdheid.(Art. 36 WVW is een gekwalificeerd 
delict ten opzichte van de art. 307 en 308 Sr (differentiatiecriterium) en heeft hogere 
strafmaxima in verband met de objectieve ernst van het feit) 

1984 toevoeging in lid 1 van de mogelijkheid tot opleggen van een geldboete van de 3` 
categorie en in lid 2 een geldboete van de zl e  categorie. (Reden voor invoering van de 
geldboetecategorie is een instrumentele overweging namelijk het terugdringen van de 
vrijheidsstraf) 

1998 art. 6 lid 1 WVW : dood door schuld  : max. 3 jaar gevangenisstraf / geldboete 4e  
categorie/ ontzegging rijbevoegdheid 5 jaar. zwaar lichamelijk letsel door schuld  : max. 1 
jaar gevangenisstraf! geldboete 3 e  categorie! ontzegging rijbevoegdheid 5 jaar. 

art. 6 lid 2 WVW (onder invloed/weigering alcoholonderzoek/ernstige overtreding 
maximumsnelheid) : dood door schuld  : max. 9 jaar gevangenisstraf / geldboete 5 e  
categorie / ontzegging rijbevoegdheid 5 jaar.  zwaar lichamelijk letsel door schuld  : max. 3 
jaar gevangenisstraf / geldboete 4 e  categorie / ontzegging rijbevoegdheid 5 jaar. (Deze 
verhoging heeft te maken met de objectieve ernst van het feit en daarnaast spelen ook 
instrumentele overwegingen een rol : waarden-expressief en beïnvloeding van de rechter) 

CE1: ,  
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ART. 7 WVW 1994 

Deze bepaling, die het doorrijden na een ongeval (in 1994: het verlaten van de plaats van 

het ongeval) strafbaar stelt, werd in 1924 voor het eerst opgenomen in de MRW. 

1924 	art. 25 MRW : max. 3 maanden gevangenisstraf 1f 1000,- geldboete / 1 jaar 

ontzegging rijbevoegdheid. (Reden voor Opname van dit artikel ligt in internationale 
overwegingen (rechtsvergelijkend), waarbij de objectieve ernst van het feit aanleiding 
geeft tot de hoge strafbedreiging) 

1935 art. 30 WVW : max. 3 maanden gevangenisstraf/ 2 jaar ontzegging rijbevoegdheid. 
(De strafverzwaring door het wegvallen van de mogelijkheid tot het opleggen van een 
geldboete heeft te maken met de objectieve ernst van het feit en instrumentele 
overwegingen die verband houden met de wens strengere maatregelen te treffen om 
zodoende de gemeenschap te beschermen tegen het steeds groter wordend gevaar op de 
weg. De verhoging van de mogelijkheid tot het ontzeggen van de rijbevoegdheid komt 
voort uit het feit dat de termijn van 1 jaar te kort is bevonden 

1984 art. 30 WVW : max. 3 maanden gevangenisstraf / geldboete 3` categorie / 2 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. (Reden voor invoering van de geldboetecategorie is een 

instrumentele overweging namelijk het terugdringen van de vrijheidsstraf. Bij art. 30 is 
gekozen voor indeling in de 3` categorie om de objectieve ernst van het feit te 
accentueren en om de rechter voldoende marge te geven, wanneer deze de afdoening van 
het delict met een geldboete nog passend acht) 

1994 art. 7 WVW : max. 3 maanden gevangenisstraf / geldboete 3` categorie / 5 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. (Bij de verhoging van de mogelijkheid tot ontzegging van de 

rijbevoegdheid ontbreekt een overweging) 
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Deze bepaling, die het rijden onder invloed strafbaar stelt, werd in 1924 voor het eerst 
opgenomen in de MRW. 

1924 art. 24 sub b MRW : max. 3 maanden hechtenis /f 1000,- geldboete / 1 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. De reden voor opname van art. 24 sub b MRW was dat het 
strafmaximum van art. 426 Sr voor rijden onder invloed te laag was bevonden. Daarnaast 
gaf de objectieve ernst van het feit aanleiding daartegen een zwaardere straf te bedreigen 
dan tot dan toe gewoon was bij de MRW) 

1935 art. 26 WVVV : max. 3 maanden gevangenisstraf! 5 jaar ontzegging rijbevoegdheid. 
(De verzwaring in de zin dat de mogelijkheid tot het opleggen van een geldboete is 
weggevallen hangt samen met het feit dat overtreding van dit artikel nu als misdrijf wordt 
gezien. Het strafbaar stellen als misdrijf en de verhoging van de mogelijkheid tot 
ontzegging van de rijbevoegdheid hebben te maken met de objectieve ernst van het feit) 

1984 art. 26 WVW : max. 3 maanden gevangenisstraf / geldboete 3` categorie / 5 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. (Reden voor invoering van de geldboetecategorie is een 
instrumentele overweging namelijk het terugdringen van de vrijheidsstraf. Bij art. 26 is 
gekozen voor indeling in de 3` categorie om de objectieve ernst van het feit te 
accentueren en om de rechter voldoende marge te geven, wanneer deze de afdoening van 
het delict met een geldboete nog passend acht) 

1994 art. 8 WWV : max. 3 maanden gevangenisstraf / geldboete 3` categorie / 5 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. 

N•,■' 
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ART.!! WVW 1994 

Deze bepaling, die joyriding strafbaar stelt, werd in 1935 in de WVW opgenomen. 

1935 art. 37 WVW : max. 6 maanden gevangenisstraf/ f1000,- geldboete. 
(De opname van dit artikel in de WVW hangt samen met de objectieve ernst van het feit 
en instrumentele overwegingen. Het toenemende euvel dat personen wederrechtelijk zich 
tijdelijk in het bezit stellen van motorrijtuigen met de bedoeling daarmee te gaan rijden 
diende bestreden te worden. Omdat juist dergelijke personen dikwijls onbekwaam zijn tot 
rijden en veelal tot roekeloosheid geneigd zijn, brengen zij zodoende in niet geringe mate 
de veiligheid van het verkeer in gevaar) 

1984 art. 37 WVW : max. 6 maanden gevangenisstraf / geldboete 3e  categorie. 
(Reden voor invoering van de geldboetecategorie is een instrumentele overweging 
namelijk het terugdringen van de vrijheidsstraf) 

1994 art. 11 WVVV : max. 6 maanden gevangenisstraf / geldboete 3 e  categorie. 
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Deze bepaling, die het weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek (adem- of 
bloedonderzoek) strafbaar stelt, werd in 1973 opgenomen in de WVW. 

1973 	art. 33a WVW : max. 3 maanden gevangenisstraf / 5 jaar ontzegging 
rijbevoegdheid. (De reden voor opname van dit artikel in de WVW is een instrumentele 
overweging (preventie) die betrekking heeft op het bestrijden van deelname aan het 
verkeer na overmatig drankgebruik. De bedreigde straf hangt samen met de objectieve 
ernst van het feit en met de systematische overweging dat het weigeren van 
medewerking aan onderzoek nu wordt gelijkgesteld met rijden onder invloed) 

1984 art. 33a WVW : max. 3 maanden gevangenisstraf / geldboete 3' categorie / 5 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. (Reden voor invoering van de geldboetecategorie is een 
instrumentele overweging namelijk het terugdringen van de vrijheidsstraf. Bij art. 33a is 
gekozen voor de 3` categorie om de objectieve ernst van het feit te accentueren en om de 
rechter voldoende marge te geven, wanneer deze de afdoening van het delict met een 
geldboete nog passend acht) 

1994 art. 163 WVW : max. 3 maanden gevangenisstraf / geldboete 3e  categorie / 5 jaar 
ontzegging rijbevoegdheid. 

.„„ 
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Jaar 	 1919 	1928 	1953 	1976 	1984 	1998 1 	Totaal  
Objectieve ernst van 	 1 	3 	 4 
Het feit  
Subjectieve ernst van 
Het feit  
Reactie op incidenten  
Gewenste consistentie 
Van wetgeving . _ 

Systematische 	 1 	1 
overwegingen  
Differentiatiecriterium  
Wetgevingstechnische 	 • 
overwegingen  
Verdragen 	 1 	 1 	1 	 3  
Rechtsvergelijking 	 1 	 1  
Internationale 	 1 
Rechtshulp  
Strafprocessuele 	 1 	 1 	2 
overwegingen; 
Dwangmiddelen  
Strafprocessuele 
overwegingen; 
Verjaring  
Strafprocessuele 
overwegingen; 
Restcategorie.  

Instrumentele 	 1 	 2 	3 
overwegingen; 
Strafdoelen  

Instrumentele 
overwegingen; 
Beïnvloeding rechter  
Instrumentele 
overwegingen; 	executie- 
of 
Penitentiairrechtelijke 

overwegingen  
Resterende argumenten 

Het ontbreken van 	 1 	1 	1 	3 
Overwegingen. 

II. DE OPIUMWET 

Tabel van gevonden ijkpunten 

Wetsvoorstel met betrekking tot de beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt 
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Tussenbalans 

I Het onderzoek naar de verandering van de strafmaat in de Opiumwet 

De rode draad die door de ontwikkeling van de strafmaat binnen de Opiumwet loopt, is de 
strijd tegen de steeds toenemende handel in verschillende soorten verdovende middelen. 
Waar men in de 19 e  Eeuw begon met het reguleren van de verspreiding van zogenaamde 
'vergiften', eindigen we in deze tijd met een bijna integrale strafbaarstelling van productie, 
handel, bezit en tussenliggende handelingen die betrekking hebben op stoffen die het 
bewustzijn van de mens kunnen beïnvloeden. De gewaarwording van het gevaar van die 
bewustzijnsbeïnvloeding heeft geleid tot een bepaalde internationale stellingnamen ten 
opzichte van 'drugs'. In allerlei internationale verdragen wordt de gedachte tot uitdrukking 
gebracht dat het gebruik van dergelijke middelen beperkt dient te worden. 
In eerste instantie achtte men het in 1865 alleen nodig het gebruik van verdovende 
middelen te reguleren middels controle op de verspreiding. In de praktijk blijkt echter dat 
het gebruik van verdovende middelen toeneemt en dat men wordt geconfronteerd met de 
negatieve effecten van dit drugsgebruik. Met name China kampt met grote problemen en 
vraagt de internationale gemeenschap om hulp. Op internationaal niveau worden dan ook 
afspraken gemaakt om de bereiding en verspreiding van —in eerste instantie- ruw opium 
tegen te gaan. De internationale verplichtingen betekenen voor Nederland een verhoging 
van de strafbedreiging in 1919. In de jaren daarop blijft de strafmaat gelijk. Echter de 
strafbepalingen worden steeds verder uitgebreid. In 1953 vindt er een grote revisering van 
de Opiumwet plaats. De recidiveregeling vervalt en de delicten kunnen in het vervolg veel 
zwaarder worden bestraft. Opnieuw is de reden voor deze verhoging van de strafmaat terug 
te voeren op een verdrag en wel het Internationale verdrag tot beperking van de 
sluikhandel (Geneve 1936). De wetgever refereert bij de motivering van deze wijziging aan 
de "ellende" die door de verdovende middelen wordt veroorzaakt; daartegen dient krachtig 
opgetreden te worden. Daarbij denkt men dan met name aan toepassing van de 
gevangenisstraf, een straf die waarschijnlijk een groot waarschuwingseffect heeft. De 
hoogte van de straffen in Nederland is op dat moment laag in vergelijk met de ons 
omringende landen. Verdragstechnisch gezien is het logisch dat hierin verandering wordt 
gebracht. Nederland past de strafmaat aan naar boven. Vervolgens is het enkele jaren rustig 
op het gebied van de strafbedreiging. In de periode tussen 1953 en1976 wordt de 
Opiumwet diverse keren gewijzigd, maar het betreft met name uitbreiding van hetgeen 
strafbaar is gesteld en aanpassing van de redactie van de wet aan diverse verdragen die in 
die periode worden gesloten 
In 1973 wordt de Opiumwet opnieuw op ingrijpende wijze geheel herzien. Er vind 
differentiering plaats van diverse straffen, er wordt een onderscheid geschapen tussen hard 
en softdrugs, het bezit voor eigen gebruik van hennepproducten wordt een overtreding in 
plaats van een misdrijf en er vindt een uitbreiding plaats van het aantal stoffen dat onder 
het bereik van de wet valt. In deze wijziging ligt de basis voor het beleid zoals dat nog 
steeds in Nederland wordt gevoerd. Op basis van een verschil in gevaarlijkheid van diverse 
verdovende middelen, wordt onderscheid gemaakt bij de bestraffing van o.a. bezit en 
productie van verschillende verdovende middelen. Er worden twee lijsten opgesteld. Lijst I 
bevat de drugs met een onaanvaardbaar risico. Op de handel, het aanwezig hebben en de 
fabricage van deze stoffen staat een hogere straf dan op dergelijke handelingen met 
betrekking tot stoffen van lijst II. Lijst II bevat de hennep en hennepproducten. Door 
middel van dit verschil in strafbedreiging wil de wetgever het verschil in gevaarlijkheid tot 
uitdrukking laten komen. Met de gevaarlijkheid van deze stoffen wordt gedoeld op 



63 
bedreiging van de gezondheid van mensen die van deze stoffen uit gaat. De hoogte van de 
straffen wordt ook hier sterk beïnvloed door de situatie in het buitenland. Ook nu blijkt 
weer dat de straffen in het buitenland hoger liggen en dus is afstemming wenselijk. De 
grensoverschrijdende handel neemt steeds meer toe en vanuit het oogpunt van rechtshulp is 
het niet wenselijk dat de hoogte van de straffen in diverse landen te ver uiteen loopt. 
Daarnaast dient men krachtig tegen deze handel op te treden omdat dit een gebied is waar 
professionalisering van de criminaliteit plaats vindt, wat een volstrekt onwenselijke situatie 
is. 
In 1984 tenslotte vind er een belangrijke wijziging plaats met betrekking tot de indeling 
van de boetecategorieën. Deze wijziging wordt meer uitgereid besproken in het deel van 
dit onderzoek dat betrekking heeft op het Algemene deel van het Wetboek van Strafrecht. 
Met betrekking tot de Opiumwet kan het volgende worden opgemerkt: 
Deze introductie van boetecategorieën betekent en verhoging van de boete uit art 10 lid 5, 
een verlaging van de boetes op art 10 lid 1&2&4, de boete uit art 10 lid 3 blijft gelijk. In 
het algemeen over het introduceren van boetecategorieën gezegd dat dit de grilligheid in 
het boetebeleid moet opheffen. Echter, de straffen en boetes in de Opiumwet waren nu juist 
door de wetgever gedifferentieerd om, met name de georganiseerde criminaliteit, passend 
te kunnen bestraffen en een beter preventief effect te behalen. Waarom de wetgever ervan 
uitgaat dat de boete moet worden aangepast aan de gevangenisstraf en dus in de meeste 
gevallen aangepast moet worden naar beneden, blijft onduidelijk. Men is er telkens vanuit 
gegaan dat het hier om serieuze, ernstige bedreigingen van de samenleving gaat en de 
gedeeltelijke aanpassing van de straf naar beneden doet dan ook enigszins vreemd aan, 
omdat niet blijkt dat men deze vergrijpen als minder ernstig is gaan beschouwen. 

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse strafbedreiging van 
strafbare feiten vervat in De Opiumwet niet het resultaat is van een evenwichtige 
ontwikkeling. Steeds heeft aanpassing plaats gevonden aan internationale verdragen. 
Daarbij heeft de Nederlandse wetgever steeds de strafmaat naar boven moeten aanpassen. 
Daarnaast is men vanaf de jaren '70 het eigen gezichtspunt gaan ontwikkelen, waarbij in de 
wet het verschil in strafwaardigheid van verschillende handelingen met betrekking tot hard 
-en soft drugs tot uitdrukking komt. Dit heeft geleid tot een gedeeltelijke verlaging van 
bepaalde straffen (voornamelijk op handelingen die betrekking hebben op 
hennepproducten). De motivering hiervan is wel degelijk aanwezig, maar het contrast met 
verdragsrechtelijke verplichtingen waaraan de wet in eerste instantie werd aangepast blijft 
bestaan. De hieronder te bespreken hennepnotitie laat zien dat hierdoor problemen 
ontstaan. Door het eigen beleid worden bepaalde verwachtingen geschapen, terwijl het 
beleid dan wel het recht niet verder in die richting kan worden ontwikkeld omdat het 
internationale recht hieraan in de weg staat. 

II Het voorstel tot wijziging van de Opiumwet in verband met de verhoogde 
strafmaat voor beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt. 

De wetswijziging strekt tot invoering van de volgende wijzigingen: 
A 
In artikel 3, eerste lid, onder B, wordt voor le bereiden' ingevoegd: te telen, . 

B 
Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt: 

k-7J 

1-4 
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L. Na het tweede lid wordt, onder vernumrnering van het derde tot en met het vijfde lid tot 
vierde en met zesde lid, een nieuw derde lid ingevoegd luidende: 
3. Hij die in de uitoefeningen van een beroep of bedrijf opzettelijk handelt i.s.m. een 
artikel 3, eerste lid onder B, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste 4 jaren of een geldboete van de vijfde categorie.  

2 In het zesde lid (nieuw) wordt 'derde lid' vervangen door: vierde lid 

C 
In artikel 12 wordt 'artikel 11, tweede en derde lid' vervangen door: artikel 11, tweede, 
derde en vierde lid. 

D 
In artikel 13, tweede lid, wordt 'artikel 11, tweede en derde lid' vervangen door: artikel 11, 
tweede, derde en vierde lid. 

Memorie van Toelichting 

Dit wetsvoorstel voorziet in een verhoging van de strafmaat voor de beroeps- en 
bedrijfsmatige teelt van hennep. Met de verhoging van de strafmaat wordt beoogd de 
effectiviteit van het strafrechtelijk optreden te vergroten (Instrumentele overweging). Het 
Nederlandse drugsbeleid in zijn geheel is gericht op ontmoediging en schadebeperking. 
Daarbinnen is het tegengaan van professionele teelt van psychotrope hennepsoorten een 
belangrijke doelstelling. In het de afgelopen jaren is een aanzienlijke hoeveelheid 
hennepplanten in beslag genomen. Het overgrote deel van deze planten werd in beslag 
genomen op professionele kwekerijen, het professionele karakter van deze kwekerijen 
bleek onder meer uit de omstandigheden waaronder werd gekweekt. Naast hennepplanten 
werden in de afgelopen jaren ook steeds grotere hoeveelheden cannabis in beslag 
genomen. Tevens blijkt uit de in de afgelopen jaren behandelde strafzaken dat de illegale 
cannabishandel door een grote mate van professionaliteit wordt gekenmerkt en dat het 
daarbij gaat om een combinatie van gedragingen, variërend van invoer, vervoer en verkoop 
in Nederland tot doorvoer of uitvoer naar het buitenland. 

De Opiumwet bevat op dit moment geen specifiek verbod op het telen van hennepplanten. 
Het telen van hennep is strafbaar op grond van het feit dat het aanwezig hebben van 
hennepplanten verboden is. 
Om efficiënt tegen de ongewenste handel in cannabis op te kunnen treden is het volgens de 
Minister noodzakelijk dat er in deze situatie verandering komt. Zij stelt daarom voor de 
teelt van hennep strafbaar te stellen voor zover dit plaats vindt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf. Daarbij dient dan niet alleen de strafmaat voor de professionele teelt, 
maar ook de strafmaat voor de beroeps- of bedrijfsmatige handelingen van verwerken, 
bereiden, verkopen en afleveren van hennepplanten verhoogd te worden. Al deze 
handelingen zijn immers onlosmakelijk met professionele teelt verbonden, en effectieve 
aanpak van grootschalige hennepteelt is volgens de Minister pas mogelijk indien de 
bijbehorende handelingen ook zwaarder kunnen worden bestraft (Systematische 
overweging). Wanneer dit niet kan, wordt het mogelijk dat criminelen de teelt aan 
stromannen over kunnen laten, zodat de strafverhoging niet op hen van toepassing is. 

De hogere strafmaat wordt gerechtvaardigd door het professionele, lucratieve karkater van 
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de grootschalige hennepteelt. Zware straffen dienen tevens te voorkomen dat nederwiet een 
export wordt (Instrumentele overweging / Internationale overweging, B). Daarnaast wil 
men de effectiviteit van het optreden van justitie vergroten door de mogelijkheid te openen 
voor toepassing van voorlopige hechtenis en dwangmiddelen (Strafprocessuele 
overweging). 

In de memorie van toelichting besteed de minster vervolgens bijzonder weinig aandacht 
aan de gevolgen van deze maatregelen voor het in Nederland te voeren coffeeshopbeleid. 
Zij stelt slechts dat deze wetswijziging geen gevolgen zal hebben voor die 
coffeeshophouders die zich aan de zogenaamde AHOJ-G-criteria houden. Deze criteria 
geven aan dat coffeeshops die zich houden aan de beperkingen betreffende affichering, 
aanwezigheid van harddrugs, overlast, verkoop aan jeugdigen en verkoop van 
hoeveelheden die niet groter zijn dan die voor 'eigen gebruik' geen gevolgen zullen 
ondervinden van deze wijzigingen. 

Terecht worden daar door de verschillende fracties in de Tweede Kamer diverse vragen 
over gesteld. Het probleem dat zich voordoet ligt in de strafbaarheid van de aanvoer naar 
coffeeshops die nou juist worden gedoogd. Al eerder zijn in de Kamer mogelijkheden 
besproken omtrent de invoering van een vergunningenstelsel voor telers. Daarmee worden 
de telers van cannabis uit het criminele circuit gehaald. Er vindt dan regulering plaats en zo 
wordt duidelijker wie nu wel en niet en zo ja, hoeveel, illegaal produceert. Echter deze 
mogelijkheden kaatsen af op de verplichtingen die Nederland verdragstechnisch heeft ten 
opzichte van andere landen. Hoewel verschillende leden van de kamer constateren dat hier 
dan een grote inconsistentie in het te voeren beleid zal ontstaan, kan de Minister de 
plannen niet in de gewenste richting aanpassen. De Minister wijst er in een Nota van 
Antwoord op dat Nederland binnen de door verdragen gestelde grenzen dient te blijven. 
Dit betekent volgens haar dat het bij het gedogen van verkoop van cannabis uitsluitend kan 
gaan om lokaal gedoogde coffeeshops, welke zich houden aan de AHOJ-G -criteria. In 
feite geeft de Minister daarmee geen duidelijk antwoord op de vraag waarom een 
vergunningenstelsel nu wel of niet kan en wat daarbij het verband is met de verdragen 
waarop zij doelt. Ook de Paarse Drugsnota (TK 1995/1996, 24077) biedt in dit opzicht 
geen duidelijkheid (Geen expliciete overweging). Gezien het feit dat vanuit 
criminologisch oogpunt met betrekking tot de preventieve werking van straf niet veel te 
verwachten valt van de verhoging van de strafbedreiging, stelt de uitleg van de Minister 
dan ook teleur. Er zal waarschijnlijk nu een achterdeur / voordeur probleem ontstaan. Het 
is immers inconsistent op te gedogen wat er aan de voordeur gebeurd, terwijl het handelen 
bij de achterdeur binnen de criminele sfeer blijft. Daarmee wordt geen blijvende oplossing 
geboden voor het probleem dat telers sowieso in de criminele sfeer werken. Zij blijven 
daarmee dus relatief onzichtbaar en niet te controleren voor justitie. 
Overzicht van de ontwikkeling in wetten en verdragen in verband met de 
strafbedreiging in de Opiumwet 

1865 1865 Stb, 61 Wet artsenarijbereidkunst 

Deze wet regelt wie als apotheker, hulp- of leerlingapotheker geneesmiddelen mogen 
bereiden en verkopen, hoe zij hun beroep dienen uit te oefenen en de controle die hierop 
uitgeoefend kan worden. Hiermee komt een eerste vorm van controle op Opium 
gerelateerde middelen tot stand. Deze middelen, ook wel 'vergiften' genoemd, dienen 
achter slot en grendel bewaard te worden, mogen slechts op geldig recept afgeleverd 

e:1;r 
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worden en aflevering van dergelijke stoffen dient in een register ingeschreven te worden. 
Overtreding van deze voorschriften wordt bestraft met een boete van 10 tot 200 gulden. 
Recidive binnen 2 jaar levert een boete op van 500 gulden.  

1912 	Internationaal Opiumverdrag. Resultaat van de eerste Opiumconferentie in 1911 
1920 Stb, 290 / Trb 1961, nr 149 

1914 	Wet ter goedkeuring van het Opiumverdrag 1912 (TK 1913-1914, 296) 

Het verdrag maakt een scheiding tussen ruw opium, bereid opium en verdovende middelen. 
Betreffende ruw opium dienen maatregelen te worden getroffen die bereiding en 
verspreiding (smokkelhandel)direct voorkomen. Hiermee wordt bedoeld dat door middel 
van wetten afdoende toezicht op de activiteiten met betrekking tot ruw opium tot stand 
komt. 
Het verdrag bepaalt dat de verdragsluitende partijen maatregelen dienen te nemen om de 
bereiding en binnenlandse handel van bereid opium op termijn af te schaffen. Daarnaast 
bepaalt het verdrag dat de partijen moeten proberen toezicht uit te oefenen op alle 
personen die verdovende middelen (medicinaal opium) bereiden vervoeren, verspreiden 
en gebruiken. 
Al deze maatregelen dienen voldoende te zijn om de handel naar landen waar de 
regelgeving stringenter is te voorkomen. Omtrent de strafmaat wordt geen indicatie in het 
verdrag gegeven, er wordt slechts gerept van afdoende maatregelen. 

1919 	1919 Stb, 592 (TK 1916-1917, 315) 

artl 

art. 2 

art. 5 

Strafbaarstelling van bereiden, verv 
deze doeleinden voorhanden hebben 
Strafbaarstelling van bereiden, verwerken, vervoeren, verkopen, leveren en voor 

deze doeleinden voorhanden hebben van opium en alle derivaten daarvan. 

Regeling van verloven. Regeling van verloven. 

Straffen: Hechtenis van ten hoogste 3 maanden / geldboeten van ten hoogste 1000 
gulden 
Bij recidive (zelfde soort feit) binnen 2 jaar, strafbedreiging: Hechtenis van ten 
hoogste 6 maanden / geldboeten van ten hoogste 3000 gulden  

Verbeurdverklaring is mogelijk. 

Middels deze wijziging voldeed de Nederlandse wetgever aan zijn verplichtingen die 
voortvloeien uit het verdrag van 1914 (Internationale overweging, A bindende kracht 
van verdragen) 

1921 	Volkenbondpact. Haagse Opiumverdragen (o.a.1912) vallen nu onder het 
regiem van de Volkenbond 

1925 	1925 Stb, 308 

Invoering nieuwe wet Strafvordering, punt 198 is aan de Opiumwet gerelateerd, 
maar heeft niets te maken met strafbedreiging. 



1925 	1927 Stb, 65; le Verdrag van Geneve 

1925 	1928 Stb, 356; 2e Verdrag van Geneve 
Verplichting tot strafbaarstelling, art. 28, geen indicatie omtrent de hoogte van 

straffen 

1928 	1928 Stb, 356 (TK 1927-1928, nr 193) 

De strafbedreiging is vervat in art. 10: 
Lid 1 

Lid 2 

Lid 3 

Lid 4 
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bepaalt dat overtreding van de artikelen 2, 3lidl, 4 en 7 (het zich niet houden aan 
de voorwaarden van een verlof) wordt bestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste 3 maanden of een geldboete van 1000 gulden.  In geval deze delicten 
opzettelijk worden gepleegd, kan gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar worden 
opgelegd.  Motivatie voor deze verzwaring in geval van opzettelijk plegen ligt in 
de mogelijkheid om dan een bevel tot bewaring uit te kunnen geven. 
(strafprocessuele overweging) 

bepaalt dat in geval van recidive in verband met een van de feiten omschreven in 
art 2, 3 lid lof 2, 4 of 7  gevangenisstraf mag worden opgelegd tot ten hoogste 6 
maanden of een geldboete van 3000 gulden.  In geval van opzettelijk plegen mag  
een gevangenisstraf worden opgelegd van hoogstens 2 jaar.  De recidive hoeft niet 
steeds precies hetzelfde feit te betreffen, maar hoeft slechts een van de genoemde 
feiten te betreffen. Dit staat in verband met het feit dat dergelijke misdrijven vaak 
een complex van handelen zijn, waarbij de ene keer net voor een ander aspect van 
datzelfde handelen zal worden bestraft. 

maakt het mogelijk de eigenaar / huurder / gebruiker, van de vindplaats van waar 
omschreven stoffen zijn aangetroffen, een geldboete op te leggen van ten hoogste 
1000 gulden.  Strafbaarheid vervalt als vast komt te staan dat deze persoon 
voldoende maatregelen trof om te voorkomen dat stoffen bij hem aanwezig 
zouden zijn. 

Regeling van verbeurdverklaring en verval door/aan de Staat. 
De hoogte van de straffen is door onze wetgever zelf bepaalt, het verdrag 
waarmee deze wet in overeenstemming diende te worden gebracht stelt slechts, 
dat de verdragsluitende partijen de overtreding van wetten en regelingen 
betreffende de toepassing van het verdrag (van Geneve 1925) op passende wijze 
strafbaar dienen te stellen. 

1931 	Verdrag van Geneve 13 juli, Limitatieverdrag 
1933 Stb, 322 

1931 	Verdrag van Bangkok 27 november 
1937 Stb, 13 

■-•4 



68 

1936 	Politieverdrag, 26 juni in Geneve 

1946 	1948 Stb, 175 (I) / TK 1947-1948, 661;Protocol van NY. 

Na de conferentie van Lake Success is de Volkenbond opgegaan in de Verenigde Naties, 
de verdragen vallen onder de zeggenschap van de Commission on Narcotic Drugs 

1948 	1950 Stb, 115 (K); Protocol van Parijs 

1950 	1950 Stb, 115; Wet ter goedkeuring van het Protocol van Parijs 

Omvat het onder toezicht stellen van verdovende middelen welke nog buiten het verdrag 
van 1931 vallen. Motivering van de uitbreiding van deze strafbaarstelling: Door de 
vooruitgang van de scheikundige wetenschappen zijn nieuwe verslavende stoffen ontstaan. 
In verband met het gevaar van deze verslavingen dient strafbaarstelling te volgen. Het 
verdrag behelst een procedure voor het aanbrengen en onderzoeken van de gevaarlijkheid 
van nieuwe stoffen. 

1953 	1953 Stb, 322; Wetswijziging van de Opiumwet 1928. 

Art 10 
dat de strafbaarstelling van Opiumwet bevat, wordt zo gewijzigd, dat de recidive-regeling 
vervalt. 
Overtreding van de art. 2/31id1&2/4 of 7 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste 6 maanden of een geldboete van 3000 gulden. Het opzettelijk plegen van 
dergelijke delicten mag worden bestraft met gevangenisstraf van maximaal 4 jaar.  

Motivering: 
De strafmaxima werden verhoogd, zodat de ellende, welke door de verdovende middelen 
over vrijwel alle volken der aarde wordt gebracht, krachtige bestrijding ondervindt (Ernst 
van het feit, objectief)( TK 1952-1953, 2526). Dit is in overeenstemming met het verdrag 
tot onderdrukking van de sluikhandel (Geneve 1936) dat van verdragsluitende partijen eist 
(art. 2 van het verdrag), dat partijen bepalingen uitvaardigen welke nodig zijn om een 
strenge bestraffing van de regelingen van het verdrag te waarborgen daarbij wordt met 
name gedacht aan gevangenisstraf (Internationale overweging, A bindende kracht van 
het verdrag) In de memorie van toelichting wordt er ook op gewezen dat aanpassing van 
de hoogte van de straf wenselijk is, omdat de Nederlandse strafmaat laag is in vergelijk 
met andere verdragsluitende landen (Internationale overweging, B rechtsvergelijking). 
De wet kent nog geen uitbreiding tot samenspanning, het verdrag wel; voorbehoud van 
Nederland omdat de wil van de dader zich nog niet heeft geopenbaard 

1956 1956 Stb, 390 

Wetswijziging heeft geen betrekking op de strafmaat. De wijziging houdt omvat de 
vervanging van 'Indische hennep' door 'hennep', zoals omschreven in art 1 lid 1 onder j. 
Tevens enige redactionele wijzigingen. 

1958 1958 Stb, 296 
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Wet inbeslagname, onttrekking aan het verkeer. De leden 4&5 van art 10 Opiumwet 	 ,t 

vervallen. Lid 3 omvat nu alle mogelijkheden; De middelen worden verbeurd verklaard of 
;1 aan het verkeer onttrokken verklaard. 

11:1 
1958 1958 Stb, 408 

1964 1964 Stb, 111 (TK 1963, 7272) 

1966 1966, Stb 246 
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Nieuwe regeling met betrekking tot de uitoefening van de artsenarijbereidkunst, wet op de 
geneesmiddelenvoorziening. Hiermee wordt de oude wet van 1865 vervangen. Deze wet 
bepaalt wie apotheker, geneeskundige en dergelijke zijn. De wet stelt regels omtrent de 
inrichting en uitoefening van de praktijk door apotheken en wijst toezichtorganen aan. De 
wet is dus van belang voor de interpretatie van de Opiumwet, maar bepaalt niets omtrent 
de strafmaat zoals die in de Opiumwet was neergelegd. Wel bestaat een aparte regeling 
voor de overschrijding van beroepsbevoegdheden binnen de uitoefening van de 
geneeskunst middels deze wettelijke regeling. 

1961 	1964 Stb, 111 / Trb 1963, 81; Single Convention on Narcotic Drugs 

1962 	1962 Stb, 324 

Invoeringswet douane wetgeving, deze wet heeft redactionele gevolgen voor de Opiumwet 
geen wijzigingen met betrekking tot de strafmaat. 

Wet ter goedkeuring van het EV (single Convention New York). De Nederlandse 
wetgeving rond drugsgerelateerde delicten diende aangepast te worden aan het verdrag van 
New York. Het doel van dit verdrag was het vervangen van de bestaande internationale 
verbintenissen op het gebied van de verdovende middelen door een goed overzichtelijk 
verdrag; het verminderen van het aantal internationale lichamen, belast met de controle op 
verdovende middelen; het regelen van de productie der grondstoffen (papaver, bolkaf, coca 
en hennepplant). Wat betreft de bestraffing van misdrijven hoefde de Nederlandse 
wetgeving niet verder aangepast te worden. Art. 36 van het verdrag verplicht tot 
strafbaarstelling van een aantal handelingen ten aanzien van verdovende middelen en de 
redactie van deze artikelen is genuanceerd naar het onderscheid tussen opzettelijke en niet-
opzettelijke delicten. Dit onderscheid is al in de Nederlandse wet aanwezig. De 
Nederlandse wetgever heeft ook al voorzien in een regeling omtrent verbeurdverklaringen 
inbeslagneming die in overeenstemming is met hetgeen artikel 37 van dit Verdrag van de 
verdragsluitende partijen verlangt. 

Aan artikel 7 lid 1 wordt een sub e toegevoegd dat bepaald dat de Staat in het belang van 
de zorg voor de volksgezondheid in geval van oorlog, oorlogsgevaar en daaraan verwante 
buitengewone omstandigheden moet kunnen beschikken over een voorraad verdovende 
middelen. 
Geen wijzigingen met betrekking tot de strafbedreiging, 

1971 	Trb 1989, 129; Convention on Psychotropic Substances (Nederlandse ratificatie 
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volgt in 1993) 

1972 	Trb 1980, 184; Protocol bij de Single Convention on Narcotic Drugs 

1976 	1976 Stb, 377 

Wet houdende vaststelling van algemene bepalingen omtrent de strafbaarheid van 
rechtspersonen, redactionele aanpassing Opiumwet. Geen specifieke aanpassing van de 
strafmaat.  

1976 	1976 Stb, 424 (TK 1974-1975,13407, 19407 en 11742) 

Wijziging van de Opiumwet is wenselijk, de werkingssfeer van de Opiumwet dient te 
worden uitgebreid en in de strafbedreiging dient differentiatie aan te worden gebracht. 
Art.2 

lid 1 verbiedt A: het invoeren of uitvoeren, B: bewerken, verwerken, verkopen, 
afleveren, verstrekken of vervoeren C: aanwezig hebben D: vervaardigen van 
middelen vermeld op lijst I 
lid 2 stelt dat middelen kunnen worden aangewezen bij algemene maatregel van 
bestuur 2 . 

lid3 maakt het aanwijzen van middelen middels een onverwijlde beschikking 
door de Minister mogelijk 

Art. 3 

Art 3a 

Art 3b 
Lid 1 Elke openbaarmaking ter bevordering van verkoop, aflevering of 
vertrekking van een middel, zoals bedoeld in art 2 en 3 is verboden. 
lid2 Uitzondering voor medische of wetenschappelijke voorlichting. 

Art 4. 

Art 5 

verbiedt A: het invoeren of uitvoeren B: bereiden, bewerken, verwerken, 
verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren C: 	aanwezig hebben D: 
vervaardigen van middelen vermeld op lijst II 

lid 1 Bij AMvB kunnen middelen en toepassingen worden aangewezen waarvoor 
de verboden van art 2 en 3 geheel of ten delen niet gelden 
lid2 Bij AMvB kunnen maatregelen worden getroffen om naleving te bevorderen 
dan wel misbruik te voorkomen van het Enkelvoudig Verdrag. 

lid 1Het voorschrijven van middelen als omschreven in art. 2 mag slechts 
geschieden volgens de regels van een daartoe te stellen AMvB 
lid3 Het uitschrijven van een vals of vervalst recept is strafbaar 

lid 1 Wanneer de Minister verlof heeft gegeven vervalt het verbod uit art, 2 lid 1 

2 • in verband met de mogelijke schade aan gezondheid en samenleving of vanwege het 
Enkelvoudig verdrag 



Art 6 

Art 7 

art. 11 

A en het verbod van art3 A 
71 

lid 1 bepaalt dat schriftelijk verlof van d Minister de toepassing van art. 2 lid 1 

B/C/D en art. 3 B/C doet vervallen 

lid 2 stelt dat art 2 lid 1 B/C onverlet een AMvB niet van toepassing is op 

gevestigde apothekers, dierenartsen etc. indien zij voor een geneeskundige doel 

verkopen, bereiden etc. 

lid 4 maakt het vervoeren voor een bevoegde mogelijk 

bepaalt aan welke instellingen en onder welke voorwaarden de minister verlof kan 
verlenen 

Art 10 
lid I: Met hechtenis van ten hoogste 6 maanden of een geldboete van hoogstens 

10.000  gulden wordt diegene bestraft die handelt in strijd met art. 2 lid 1 / art 3b 

lid I / art 4 lid 3&4 of hij die handelt in strijd met art. 4 lid 1&21 5 lid 1 / art6 lid 
2&3 / art 6 / art7 

lid 2 Met een gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar en / of een geldboete van 

hoogstens 50.000 gulden  wordt bestraft hij die handelt in strijd met art. 2 lid 1 C / 
art 3b lid 1 / art 4 lid 3 

lid 3 Met gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaar en / of een geldboete van 

100.000 gulden wordt gestraft hij die handelt in strijd met art 2 lid 1 BID  

lid 4 Met een gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaar en/of een geldboete van 250.000 

gulden degene die opzettelijk handelt in strijd met art 2 lid 1 A.  

lid 5 Indien het feit onder lid 2 of 4 betrekking heeft op een geringe hoeveelheid voor 

eigen gebruik, dan kan een gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste I jaar of een 

geldboete van 500 gulden.  

Dit artikel heeft betrekking op de strafbaarstelling van hennepproducten op lijst II. 

lid I: Strafbaarstelling van een niet-opzettelijke overtreding van art. 3 met 
hechtenis van een maand of een boete van hooguit 500 gulden. 

lid 2: Opzettelijk handelen in strijd met het verbod in art3 onder B, C of D wordt 

bestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar of een geldboete van hoogstens 10.000 
gulden, hetzij een van deze straffen 

lid 3 Opzettelijk handelen in strijd met art. 3 onder A wordt bestraft met 

gevangenisstraf van hoogstens 4 jaar of een geldboete van hooguit 50.000 gulden, hetzij 
een van deze straffen. 

lid 4 Het tweede lid is niet van toepassing op een hoeveelheid van de in art 3 
bedoelde middelen van hooguit 300 gram. 

Motivering van de wijzigingen: (TK 1974-1975, 13407), De wijzigingen houden verband 

(":7) 

Lrn 
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met beleidsvoornemens die voornamelijk betrekking hebben op de strafbedreiging en als 
volgt kunnen worden samengevat; 
- Het invoeren van een aanzienlijk strenger strafrechtelijk beleid ten aanzien van de handel 
in amfetaminen. Amfetaminen worden nieuw in de wet opgenomen. 
- Het zoveel mogelijk scheiden van de handel in hennepproducten en drugs met een 
onaanvaardbaar risico. De bedoeling is dat door de verschillen in strafbedreiging de 
verschillen in gevaarlijkheid van de stoffen tot uitdrukking komt (Ernst van het feit, 
objectief). In de wet wordt daartoe middels 2 lijsten onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
hennep en hennepproducten ( lijst II) en anderzijds de drugs waarvan het gebruik een 

onaanvaardbaar risico met zich meebrengt, zoals de amfetaminen (lijst I). Ook aan het 
gebruik is volgens de wetgever een onaanvaardbaar risico voor de samenleving verbonden, 
echter zij achten dit risico minder zwaar dan het risico dat het gebruikvan de middelen op 
lijst I met zich meebrengt. NB: De handel, het aanwezig hebben en de fabricage van beide 
categorieën blijft verboden. In verband met dit risico oordeel is de bestraffing van handel 
echter gereduceerd tot 2 jaar. Daarnaast kan de grensoverschrijdende handel ( in stoffen 
van lijst II) wel nog steeds met ten hoogste 4 jaar hechtenis worden bestraft (Geen 
expliciete overwegingen) 
- Het terugbrengen van misdrijf tot overtreding van het aanwezig hebben (bezitten) voor 
eigen gebruik van hennepproducten. Dit voorstel berust op de overweging dat het oordeel 
over het risico van het gebruik ook in de wetgeving uitdrukking dient te vinden, wil deze 
niet aan geloofwaardigheid inboeten (Ernst van het feit, objectief). 

In zijn algemeenheid wordt de handel in drugs met een onaanvaardbaar risico (lijst I) 
strenger bestraft. Daarbij is het uitgangspunt dat ,nu steeds duidelijker blijkt dat de handel 
in drugs met een onaanvaardbaar risico - met name grensoverschrijdende handel-
onderdeel uitmaakt en werkterrein is van de professioneel bedreven criminaliteit, een 
verhoging van de strafbedreiging wenselijk is. Een effectiever optreden wordt dan 
mogelijk, ervan uitgaande dat een hoge straf een rol zal spelen bij de afwegingen die 
internationale handelaren maken met betrekking tot hun strafbaar handelen ( 
Instrumentele overweging). Daarnaast speelt bij dergelijke grensoverschrijdende handel 
de afstemming op nabuurlanden een rol. In de dergelijke landen ligt het strafmaximum 
voor soortgelijke delicten aanmerkelijk hoger (Internationale overweging, B 
rechtsvergelijking). Afstemming is dus wenselijk. Tenslotte blijkt uit de Memorie van 
Toelichting dat men van oordeel is dat dit delict zozeer de gezondheid en het leven van 
mensen bedreigt dat de strafbaarstelling hieraan uitdrukking behoort te geven (Ernst van 
het feit, objectief). 
Wat betreft het aanwezig hebben van drugs ( met een onaanvaardbaar risico) is een 
speciale strafbedreiging van slecht een jaar ingevoerd. Het streven -betreffende gebruikers-
is namelijk niet alleen opsporing en vervolging, maar vooral behandeling van chronische 
gebruikers 

1984 	Trb 1990, 94; Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances (VN resolutie 39/141, aanvullend op andere verdragen, nieuw is 
internationale samenwerking, 

1984 1984, Stb 91; Wet indeling boetecategorieën. Wijziging Opiumwet (TK 1981-1982 / 
1982-1983 / 1983-1984, nr 17524) 

Indeling in categorieën betekent een aanzienlijke verschuiving in de hoogte van de 
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geldstraffen, bestaande boeten worden namelijk niet simpelweg vertaalt in een categorie, 
maar verspringen dan wat betreft hun hoogte naar een 'andere' categorie als waarin zij 
voorheen zouden zijn geplaatst. De reden hiervoor is dat men aansluiting heeft willen 
zoeken bij het systeem van vrijheidsstraffen. Dit betekende dat de eerste boetecategorie 
(500 gulden ) gereserveerd moest blijven voor overtredingen en dat de tweede 
boetecategorie ( tot 5000 gulden) aan moest sluiten bij een gevangenisstraf van hoogstens 
3 maanden.. 
Deze transformatie naar boetecategorieën laat zich in de artikelen van de Opiumwet 
gemakkelijk terugvinden.: 

art 10 

art 10a 
De geldboete komt vast te staan de 5e categorie (100.000 gulden) de celstraf staat 
namelijk vast op 6 jaar 

art 11 

lid 1 is bedreigd hechtenis van hoogstens 6 maanden, dit wordt dan ook een 
boete van de 2e categorie, 5000 gulden. 
lid 2 maximale gevangenisstraf is 4 jaar, hierbij past een boete uit de 4e categorie 
(bedoeld voor een gevangenisstraf van 1 tot 6 jaar); 25.000 gulden 
lid 3 gevangenisstraf van hooguit 8 jaar, dit sluit aan bij een boete uit categorie 5 ( 
bedoeld voor celstraffen van meer dan 6 jaar), 100.000 gulden 
lid4 gevangenisstraf van maximaal 12 jaar wordt gekoppeld aan een boete van 

hooguit 100.000 gulden. 
lid 5 gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, dit past bij een boete uit categorie 3 
( bedoeld voor gevangenisstraffen tussen 4 maanden en 1 jaar), 10.000 gulden. 

lid 1 De geldboete is gekoppeld aan een gevangenisstraf van een maand en bedraagt 
dus hooguit 5000 gulden;2e categorie  
lid 2 2 jaar gevangenisstraf gaat gepaard met een boete uit de 4e categorie (25000 
gulden) 
lid 3 hooguit 4 jaar gevangenisstraf gaat gepaard met een boete uit de 5e categorie 
(100.000) gulden. Dit is een uitzondering, normaliter zou dit de 4e categorie zijn. 
Het gaat er de wetgever om dat bij het plegen van dit strafbare feit aanzienlijk 
financieel gewin kan zijn en dat dit ontnomen dient te worden. 

Deze introductie van boetecategorieën betekent en verhoging van de boete uit art 10 lid5, 
een verlaging van de boetes op art 10 lid 1&2&4, de boete uit art 10 lid 3 blijft gelijk. De 
vraag blijft wat deze verandering kan motiveren. In zijn algemeenheid wordt over het 
introduceren van boetecategorieën gezegd dat dit de grilligheid in het boetebeleid wil 
opheffen. Echter de straffen en boetes in de Opiumwet waren nu juist door de wetgever 
gedifferentieerd om, met name de georganiseerde criminaliteit, passend te kunnen 
bestraffen en een beter preventief effect te behalen. Waarom de wetgever ervan uitgaat dat 
de boete moet worden aangepast aan de gevangenisstraf en dus in de meeste gevallen 
aangepast moet worden naar beneden blijft onduidelijk (Geen expliciete overweging). 
Mijns inziens is dit vreemd, immers men is er telkens vanuit gaat dat het hier om serieuze, 
ernstige bedreigingen van de samenleving gaat en vervolgens past men een gedeelte van de 
straf naar beneden aan. 
Tevens wordt middels deze wet een art 12 ingevoegd over de waarde van zaken waarop de 

(7) 
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artikelen uit de Opiumwet betrekking hebben, het biedt de mogelijkheid een straf op te 
leggen uit de naast liggende categorie. Dit bedoelt een oplossing te bieden voor het 
probleem dat ontstaat bij de daling in boetestraf uit art 10 lid 4 

1985 	1985 Stb, 495 (TK 1982-1983, 17975) 

De wetswijziging is primair gericht op de bestrijding van de internationale handel in drugs 
met onaanvaardbaar risico (daar valt hennep niet onder) en op degenen die daarin 
betrokken zijn. Men beoogt ingrijpen in de organisatie van die handel mogelijk te maken in 
een vroeg stadium. Daartoe is dan ook een aantal handelingen, welke de voorbereiding of 
bevordering van handel in drugs met een onaanvaardbaar risico beogen, zelfstandig 
strafbaar gesteld in een nieuw artikel 10a  De voorbereiding of bevordering kan bestaan uit 
verschillende vormen van medeplegen en wordt bestraft met een gevangenisstraf van ten  
hoogste 6 jaar en lof een geldboete van 50.000 gulden.  
Tevens wordt in deze wetswijziging de Nederlandse rechtmacht uitgebreid met betrekking 
tot personen die in de drugshandel actief zijn tot strafbaarheid van een ieder die zich 
schuldig maakt aan de feiten uit art. 10 a en art. 10 lid4 en poging daartoe. 

1985 	Schengenverdrag 

1986 	1986 Stb, 720; Goedkeuringswet voor het Protocol bij het EV, 19 nov 
Goedgekeurd zonder nadere overweging. 

1990 	Trb 1990, 172 / Trb 1993, 88 ;Verdrag Raad van Europa inzake witwassen etc. 

1993 	1993 	Stb, 	448 	(TK 	1990-1991/ 	1991-1992/ 	1992-1993, 	nr 
22115 );Goedkeuringswet verdrag psychotropische stoffen. 

Dit verdrag brengt psychotrope, geestveranderende stoffen onder internationaal toezicht. 
Daartoe worden vier categorieën stoffen onderscheiden al naar gelang de schadelijkheid en 
de therapeutische waarde van deze stoffen. Het verdrag verplicht tot intensief toezicht op 
het wettelijk verkeer van deze stoffen en het treffen van maatregelen tegen sluikhandel in 
deze middelen. Dit toezicht mag plaats vinden binnen bestaande structuren en mag dus 
volgens de Nederlandse regering gezien onze internationale samenwerkingsverbanden 
(Benelux / Schengen) geen probleem zijn. Het verdrag legt geen verplichtingen op die in 
strijd zijn met het nationale recht en laat de door partijen gevoerde nationale 
strafrechtelijke politiek onverlet. Kortom geen ingreep op de strafmaat,  wel op de 
rijkwijdte van hetgeen op dit gebied strafbaar is. 

1993 	1993 Stb, 387 ( TK 1992-1993, 22080) 
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Goedkeuringswet verdrag inzake sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope 
stoffen 
Dit verdrag heeft met name betrekking op het tegen gaan van de sluikhandel in 
verdovende middelen. De nadruk betreffende aanpak van de sluikhandel ligt op het 
bevorderen van de strafrechtelijke samenwerking. Voor Nederland is dit, gezien de 
handels-economische functie, zeer gunstig. Middels het verdrag wordt een regime 
geïntroduceerd dat ook de controle op stoffen die ter bereiding van verboden stoffen 
dienen, mogelijk te maken. In combinatie met de uitbreiding van verboden stoffen uit het 
verdrag psychotrope stoffen noopt dit verdrag tot een aanpassing van de Opiumwet. 

1995 1995 Stb, 32 

Opheffing van het cumulatieverbod inzake oplegging van hoofdstraffen, redactionele 
wijziging van art. 10. Geen verandering in de strafbedreiging.  

1995 1995 Stb, 554 
Aanpassing van art 1 en art 8 aan een wijziging in de Douanewet 

h-4 



Jaar 	 1950 	1989 	1994 	Totaal  

Objectieve ernst van het feit 	 4 	 1 	5  

Subjectieve ernst van het feit 1 1  

Reactie op incident  

Gewenste consistentie van wetgeving  

Systematische overwegingen  

Differentiatiecriterium 3 1 1 5  

Wetgevingstechnische overwegingen 	 1 	 1 	2  

Internationale overwegingen;  

Strafprocessuele overwegingen; dwangmiddelen 	 1 	 1 	2  

Strafprocessuele overwegingen; verjaring 	 1 	1  

Instrumentele overwegingen; strafdoelen 	 2 	 2  

Resterende argumenten 	 1 	1  

Het ontbreken van overwegingen 

III. De milieudelicten 

Tabel van gevonden ijkpunten 

Tussenbalans 

De Wet op de Economische Delicten (verder te noemen: de Wed) is tot stand gekomen in 1950. In de 

memorie van toelichting werd over het belang van de Wet op de Economische Delicten het volgende 

opgemerkt. De economische wetgeving tot dan toe werd gekenmerkt door een groot aantal regelingen 

die niet altijd met voldoende reden onderling sterk verschilden; die afweken van de normale 

strafrechtspleging en waarvan een aantal naast elkaar van toepassing waren op dezelfde strafbare 

gedragingen. Bovendien was het zo, aldus de indieners, dat handelingen verricht in strijd met deze 

wetgeving niet snel en hard genoeg werden gestraft. 

Het wetsontwerp had ten doel de bovengenoemde knelpunten weg te nemen, tot een snellere en 

hardere bestraffing te komen en dubbele berechting te voorkomen. Bovendien kreeg bestraffing door 

de strafrechter de voorkeur boven bestraffing door niet-rechterlijke organen.' Daaraan lagen de 

volgende gedachten ten grondslag 2 . De leden van een gemeenschap moeten bepaald gedrag als 

misdadig leren zien. Daarvoor is van belang dat zodanig gedrag door die rechter wordt bestraft die 

ook de gedragingen bestraft welke men al sinds lange tijd als misdaad bestempeld. Dit proces loopt 

volgens de indieners nog moeizamer wanneer er veel geld mee valt te verdienen. 

Wanneer er rechtspraak wordt ingesteld of voortgezet met bijzondere rechters zijn daar verschillende 

bezwaren tegen in te brengen. Ten eerste, zoals gezegd, wordt de kans gemist de nieuwe delicten in 

het rechtsbewustzijn in te prenten door associatie met 'oude' als misdaad herkenbare gedragingen. 

Ten tweede kan de schijn ontstaan dat de wetgever de gewone rechter de speciale rechtspraak niet 

toevertrouwd omdat de wetgever de bijzondere wetten niet hoog aanslaat qua rechtvaardigheid. De 

gewone rechter zou de nieuwe wetten wel eens zachter straffen vanuit zijn algemeen bekende 

rechtvaardigheidsgevoel. Ten derde zien de indieners als punt van gevaar dat de toenmalige 

I  BHTK 1947/48,603 nr. 3, p. 10-11. 

2  BHTK 1947/48, 603 nr. 3, p. 11-12. 

4:2, L 



78 
bijzondere rechters afzetbaar waren. Onafzetbaarheid is echter een waarborg voor goede, 
onafhankelijke rechtspraak. 

Terugbrengen naar het gewone strafrecht zag men niet als een verstandige optie 3 . De economische 
delicten hadden velerlei bijzondere regelingen nodig. Wet gros der economische delicten kenmerkt 
zich door drieërlei eigenschappen: zij zijn nog slechts sedert kort delict, zij treffen belangen, die te 
gecompliceerd zijn om door ieder aanstonds te worden overzien en die soms voor uiteenlopende 
waardering, ook door de rechter, vatbaar zijn, en tenslotte brengen zij grote voordelen voor de 
delinquent mede, die hun aantrekkingskracht niet alleen in een voorbijgaand affect, maar ook bij 
nuchtere afweging doen gelden.' Op deze punten wordt op drie manier gereageerd. Het antwoord op 
het eerste punt ligt in 'een zo volkomen mogelijke inschakeling van de repressie in de bestaande 
strafrechtspraak'. Het tweede punt kan worden opgelost door speciale deskundigheid van de rechter. 
Het derde punt door 'een snelle, afdoende, met de grootst bereikbare zekerheid volgende straf en 
tenietdoening van behaald voordeel.' 

De indieners zagen de noodzaak van streng strafrecht op economisch terrein gegrond 'eenvoudig' in 
de grote voordelen die aan economische delicten verbonden zijn voor de delinquent en de grote 
nadelen voor de gemeenschap en voor 'individuele medeburgers'. 
De evenredigheid tussen schuld en (geld)straf werd niet losgelaten. In het geval dat de 
onmaatschappelijke gezindheid en behaald voordeel niet met elkaar in de pas lopen bij de delinquent, 
is er de mogelijkheid geopend om vermogensstraf en ontneming van voordeel van elkaar te scheiden 
(artikel 9, onder c). De delinquent wordt gestraft naar de mate van zijn schuld, maar zij winsten 
worden hem eveneens ontnomen. 

In de Wed werden handelingen strafbaar gesteld die schadelijk geacht werden voor het economisch 
leven. De strafbare feiten ofwel de 'economische' delicten deelde men in, net als in het wetboek van 
strafrecht, in misdrijven en overtredingen. In de eerste versie van het wetsontwerp was gekozen voor 
één algemene strafmaat voor misdrijven en één voor overtredingen. Op misdrijven stond zes jaar. Op 
overtredingen 2 jaar. 4  
De kamer ging met dit eenvoudige onderscheid niet akkoord, omdat zij meende dat dat in strijd was 
'met het stelsel van ons wetboek van Strafrecht' 5 . Het wetboek van Strafrecht weegt immers 'de 
onderlinge betekenis van de verschillende strafbare feiten en dus hun strafwaardigheid' zorgvuldig af. 

Uiteindelijk gaf de regering toe en zo kwam er wat hoofdstraf betreft onderscheid werd gemaakt naar 
zware en lichte misdrijven en zware en lichte overtredingen. Op zware misdrijven kwam zes jaar 
gevangenisstraf te staan en een boete van f100.000, op lichte misdrijven twee jaar, respectievelijk f 
25.000. Zware overtredingen kregen een strafmaximum van 1 jaar hechtenis, respectievelijk f 25.000 
en lichte overtredingen er één van zes maanden, respectievelijk f10.000. 
Ook in de jaren vijftig werden deze strafmaxima als hoog ervaren. 

Strafmaat en strafmaxima bij milieudelicten. 

Wij zijn begonnen de milieudelicten te bestuderen die op dit moment in de Wed staan, waarbij wij 
vanuit de huidige situatie terugwerkten naar de eerdere versies van de Wed en van de afzonderlijke 
milieuwetten. Hierbij hebben we bij elke herziening van deze wetten gecontroleerd of het ging om 
verandering in de strafmaat en of er in het geval de herziening de Wed betrof, verandering van 

3  BHTK 1947/48 603 nr. 3, p. 12, eerste kolom. 
4  BHTK 1947/48 603 nr. 1-2, artikel 6 lid 1 Wed. 
5  BHTK 1947/48 603 nr. 4, p.33. 
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categorie plaatsvond. Waar dit het geval was hebben we de Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 
(BHTK) doorgenomen om te zien of deze veranderingen door de indieners werden toegelicht. Dit 
leverde weinig tot niets op aangezien nauwelijks toelichting werd gegeven op de keuze van de 
strafmaat en in veel gevallen in de memorie van toelichting de strafmaat niet eens werd genoemd. 
Vervolgens hebben wij de uitgangspunten onderzocht van de Wed op de drie voor de strafmaat meest 
ingrijpende momenten. Het gaat dan om de uitgangspunten van de Wed 1950, 1989 en 1994. Dit 
leverde een aantal interessante punten op. Deze worden hieronder besproken. 

Uitgangspunten van strafbaarstelling en strafmaat bij de Wet op de Economische Delicten 1950, 
1989 en 1994. 

Het uitgangspunt met betrekking tot de strafmaat was bij de Wed 1950 dat de economische delicten 
snel en uitermate streng moesten worden bestraft. Het ging immers om delicten waarbij de delinquent 
een groot voordeel genoot terwijl de samenleving groot nadeel ondervond 6 . 
De regering meende dat de soort van het economisch delict minder van belang was dan de 
omstandigheden waaronder het delict gepleegd werd en dat daarom volstaan kon worden met een 
algemeen strafmaximum voor misdrijven en één voor overtredingen. Bovendien hadden de indieners 
van het wetsvoorstel graag gezien dat de onbeperkte geldboete werd ingevoerd. Op aandringen van de 
Kamer maakte de regering echter toch een onderscheid tussen zwaardere en lichtere misdrijven en 
tussen zwaardere en lichtere overtredingen en werd er vastgehouden aan de 'Nederlandse' traditie dat 
er verband hoort te zijn tussen de ernst van het feit en de hoogte van de maximumstraf niet loslaten. 
Op zware misdrijven kwam zes jaar gevangenisstraf te staan en een boete van f 100.000, op lichte 
misdrijven twee jaar, respectievelijk f 25.000. Zware overtredingen kregen een strafmaximum van 1 
jaar hechtenis, respectievelijk f25.000 en lichte overtredingen er één van zes maanden, respectievelijk 
f10.000. 
De Kamer benadrukte dat de hoge strafmaat niet het voornaamste middel was om de samenleving te 
doordringen van het feit dat de economische delicten afkeurenswaardig waren. Opvoeding, 
voorlichting van de gemeenschap waren van groter belang evenals de eis dat de overheid zich aan de 
eigen regels zou houden. 
De 'wederspannigheidsdelicten' dat zijn de delicten die strafbaar stellen het verborgen houden van 
informatie betreffende overtreding van (economische)voorschriften of bijvoorbeeld het niet voldoen 
aan een bevel de overtreding ervan stop te zetten, werden geplaatst in de lichte groep misdrijven. Dat 
hiermee de voorlopige hechtenis bij deze delicten niet als dwangmiddel kon worden gebruikt werd 
niet als een probleem gezien. Immers, de straf was afschrikwekkend genoeg. En men moest in 
beginsel zuinig zijn met het mogelijk maken van voorlopige hechtenis bij een delice. 

Pas in de jaren zestig en zeventig werden op ruime schaal milieuwetten onder de Wed gebracht. Men 
plaatste er in de eerste plaats die milieuwetten op die in de economische sfeer door ondernemingen 
zouden (kunnen) worden overtreden s . Bij nieuwe milieuwetten werd het praktische argument gebruikt 
dat het te beschermen rechtsbelang overeenkwam met die milieuwetten die al op de WED stonden, 
zodat plaatsing op de WED 'logisch' was, ook al ontbrak het 'economisch aspect'. 
Hierop werden uitzonderingen gemaakt. Bij sommige wetten redeneerde men dat alleen die 
milieubepalingen onder de Wed moesten vallen die door ondernemingen in de economische sfeer 
worden overtreden. Van de milieubepalingen waarbij een dergelijk economisch aspect ontbrak was 
het de bedoeling om het overtreden ervan in de milieuwet zélf strafbaar te stellen. De negatieve kant 
hiervan was dat het onoverzichtelijk was en dat op die manier er twee soorten strafrechters bevoegd 

6  BHTK 1947/48 603, nr. 3, p. 10. 
7 BHTK 1947/48 603, nr. 8, p. 75. 
8  Zie o.a. BHTK 1946/47 355 3 bij de Meststoffenwet 1947, Stb 1947, H.123. 

CE) 
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zouden zijn ten aanzien van bepalingen uit dezelfde milieuwet 9. Daarom werden bij wet van Stb 1994, 
135 de bepalingen die eerst of in de Wed of in de milieuwet zelf waren strafbaar gesteld, nu allemaal 
onder de Wed gebracht. Uitzondering is de Kernenergiewet die wel onder de Wed valt, maar tevens 
nog strafbaarstellingen in de wet zelf bevat. 

Bij de wet Stb 1989, 7 werden twee nieuwe milieudelicten aan het Wetboek van strafrecht 
toegevoegd. 
Na de invoering van de wet Stb 1989, 7 waren de Wed-milieudelicten voortaan de minder ernstige. 
Dit blijkt uit drie punten. 
Ten eerste spreekt de toelichting van de regering boekdelen. De regering gaf de voorkeur aan 
plaatsing van de ernstigste milieudelicten in het wetboek van strafrecht boven plaatsing in de zwaarste 
categorie van de Wed vanwege de 'straf waarin de verwijtbaarheid tot uitdrukking komt' m.Bovendien 
zou plaatsing in de zwaarste categorie `(...) onvoldoende het vooral criminele karakter van de thans 
strafbaar te stellen gedragingen tot uitdrukking brengen.' 

Ten tweede zijn er bepalingen die eerst een misdrijf waren bij de wet Stb 1989, 7 als overtreding 
onder de Wed gebracht. Bepalingen van bepaalde milieuwetten zaten onder het bereik van artikel 1 
onder 3° Wed. In die milieuwetten moest zelf zijn aangegeven welke delicten misdrijven en welke 
overtredingen waren. Twee voorbeelden zijn de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet 
bodembescherming. Daarin werd het schenden van bepalingen uit die wetten als overtreding 
aangemerkt, en het schenden van een klein aantal bepalingen als misdrijf 'indien de dader weet of 
ernstige reden heeft om te vermoeden' dat door zijn handelen aanmerkelijk gevaar onstaat voor 
aantasting van de lucht onderscheidenlijk de bodem. Deze schuldvormen werden bij wet Stb 1989, 7 
geschrapt en de bepalingen werden onder het bereik van artikel 1 onder 4° Wed gebracht. Al die 
bepalingen werden daarmee overtredingen. 

Ten derde schetste de regering in de parlementaire stukken bij de wet van Stb 1992, 414 wat de 
verhouding was tussen Wed-milieudelicten en de commune milieudelicten. 
Met betrekking tot een systematisering van milieudelicten beloofde de regering te bezien 'of de 
verlaging van de verschillende milieudelicten, die uit de invoering van de artikelen 173a en 173b 
Wetboek van strafrecht voortvloeit, geen ongewenste gevolgen heeft gehad voor de rangschikking van 
bepaalde milieudelicten'. 

Ook waren er in het voorlopige verslag vragen gesteld over waarom het opzettelijk overtreden van 
sommige artikelleden uit de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (dit is de voorloper van de Wm) 
geen misdrijf was. In de memorie van antwoord" bij de genoemde wet merkte de regering op, dat het 
schenden van het gestelde in die artikelleden alleen een overtreding was. 'De reden hiervoor is dat -in 
samenhang met de (...) opneming van de artikelen 173a en 173b in het Wetboek van strafrecht-
overtreding van milieuvoorschriften overtredingen zijn, voorzover zij niet vallen onder de genoemde 
artikelen van het Wetboek van strafrecht. Dit betekent dat de kwalificatie las overtreding regel is en 
kwalificatie als misdrijf een uitzondering.' Alleen bepalingen waarvan het opzettelijk overtreden op 
zichzelf, zonder dat aan de voorwaarden van de artikelen 173a en 173b is voldaan, 'al dermate ernstig 
moet worden geacht dat hier kwalificatie als misdrijf op haar plaats is', konden indien opzettelijk 

9  Zie BHTK 1959/60 6014 3 en 1960/61 6014 4-5 bij de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en BHTK 
1975176 136393, p.159 bij de Wgh. 

BHTK 1984/85 19020C. 
Kamerstukken Il 1989/90 21087 6, p. 97. 
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overtreden ook misdrijven zijn. Hieruit kan men opmaken dat doordat er commune milieudelicten 
kwamen, de Wed voortaan de minder ernstige milieudelicten bevatte. 

Bij de wet van Stb 1994, 135 keerde de wetgever op rasse schreden terug van dit uitgangspunt. Voor 
dit onderzoek zijn twee dingen van belang. De straffen op de milieudelicten werden behoorlijk 
verhoogd en milieuwetten, die voorheen al dan niet onder de Wed vielen, werden in een nieuw artikel 
la Wed geconcentreerd. Dit eerste is opmerkelijk omdat geen vijf jaar hiervoor het uitgangspunt was 
dat de Wed na invoering van de commune milieudelicten voortaan de minder ernstige milieudelicten 
zou bevatten. 

De straffen moesten volgens de regering omhoog omdat, zo blijkt uit de memorie van toelichting, die 
niet meer in overeenstemming konden worden geacht met de zwaarte van de delicten 12. Volgens de 
regering was er een leemte ontstaan tussen de Wed-milieudelicten en de commune milieudelicten. De 
in de Wed als overtredingen strafbaar gestelde milieudelicten waren, ten opzichte van de commune 
milieudelicten die zagen op de openbare gezondheid, eigenlijk te zien als opzettelijke 
gevaarzettingsdelicten ten aanzien van het milieu in het algemeen. Deze redenering ging natuurlijk 
ook al op in 1989. Waarom de regering dit toen niet als uitgangspunt nam, lijkt een raadsel. Maar de 
aap kwam uit de mouw bij de bespreking van het uitgangspunt van de wet van 1989. Dit uitgangspunt 
hield in dat de Wed-milieudelicten voortaan als regel overtredingen waren en ingedeeld werden in 
artikelen 1 onder 4°. Hierover werd door de regering gezegd: Met de nieuwe artikelen 173a en I73b 
Sr zou er geen behoefte meer bestaan aan misdrijven als voorzien in de bijzondere wetten, en kon 
aldus de verplaatsing naar de vierde categorie worden gemotiveerd. In de praktijk tot nu toe zijn de 
nieuwe artikelen 173a en 173b geen vervanging gebleken van de oorspronkelijke in de bijzondere 
wetten opgenomen strafbepalingen. Voor een deel is dit overigens te verklaren uit het gegeven dat de 
officieren van justitie op zijn minst verdeeld zijn over de bewijsmogelijkheden van de nieuwe 
bepalingen. Zo zien zij problemen bij het bewijs van de wetenschap, met name als het gaat om feiten 
die lange tijd geleden gepleegd zijn. Een ander nadeel kan zijn de moeilijkheid het delict in zijn geheel 
te bewijzen, gelet op het grote aantal bestanddelen.' 
Dit wetsvoorstel was geschreven omdat de commune milieubepalingen teveel bewijsmoeilijkheden 
gaven. 

Wat het punt betreft dat de milieuwetten in de Wed zouden worden opgenomen, werd in de memorie 
van toelichting bij de wet gezegd dat de regering drie alternatieven had overwogen. De milieuwetten 
konden worden opgenomen in de Wed; in de afzonderlijke milieuwetten zelf, of in het Wetboek van 
strafrecht. Opneming in de afzonderlijke wetten werd weggestreept omdat anders geen recht werd 
gedaan 'aan het feit dat de Wed in het algemeen wel degelijk een bruikbaar vormt voor de 
strafrechtelijke handhaving' 13 . 
Voor opneming in het wetboek van strafrecht werd niet gekozen ook al had dit gekund in verband met 
het gewijzigde maatschappelijke inzicht over de strafwaardigheid van die delicten. Volgens de 
regering ging het bij de Wed-milieudelicten om een 'tussencategorie' die ernstig is en plaatsvindt 'in 
de sfeer van de van overheidswege gereguleerde economische bedrijvigheid'. Daarnaast gold voor de 
milieudelicten uit het wetboek dat zij zien op de bescherming van de mens en de Wed-milieudelicten 
op bescherming van het milieu in het algemeen". 

12  Kamerstukken 11 1992/93 231963, p. 2-3. 
13  Kamerstukken 11 1992/93 23196 3, p.4. 
14  Kamerstukken 11 1992/93 23196 3, p.4-5. 
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Het begrip 'milieudelict' werd ruim geïnterpreteerd toen milieudelicten onder artikel la Wed werden 
gebracht. Ook de natuurbeschermingswetten kwamen eronder te vallen. Het ging erom of er een 
milieuaspect te onderscheiden viel. Zo kwam de kernenergiewet er ook onder te vallen. 
In de memorie van toelichting werd als uitgangspunt genomen, dat de bepalingen waarvan het 
schenden een directe aantasting van het milieu, dan wel een ernstige rechtstreekse bedreiging daarvoor 
vormen, moesten worden ingedeeld in de zwaarste delictsgroep (artikel la onder 1 Wed), waardoor 
het opzettelijk overtreden van die bepalingen een misdrijf is 15 . 
Om te bepalen of het overtreden van meldings- en medewerkingbepalingen ingedeeld moesten worden 
in de zwaarste delictsgroep, werden deze bepalingen getoetst aan bovengenoemd uitgangspunt. Zij 
voldeden niet aan het criterium en werden daarom ook niet ingedeeld in de zwaarste delictsgroep tot 
ongenoegen van het openbaar ministerie dat dit liever wel had zien gebeuren. Want was niet het 
overtreden van deze bepalingen 'erg' omdat zo wordt voorkomen dat de overheid aantastingen van het 
milieu ontdekt 16? 

Bij beide laatste grote veranderingen in de Wed speelden overigens het feit dat een hoge straf een 
langere verjaringstijd met zich meebrengt en bovendien de mogelijkheid bij opsporing en vervolging 
opent van voorlopige hechtenis, een grote maar niet altijd uitgesproken rol. 

IS  Kamerstukken 11 1992/93 23196 3, p.5-6. 
16  Kamerstukken 11 1992/93 231963, p.13. 



Bronnenonderzoek 

1. Onderzoek naar motivering van strafmaxima van milieudelicten in bijzondere wetten 
(WED). 

Lijst milieudelicten artikel la WED. 

Argumentatie voor (veranderingen van) strafmaxima. 

1. Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Stb 1962, 288. 
Vult warenwet, Wet bestrijdingsmiddelen en meststoffen 1947 aan. In de wet van 1962, 288 werden 
aan artikel 1, 2°e de verbodsbepalingen van de bestrijdingsmiddelenwet toegevoegd. 

2. Destructiewet, Stb 1957, 84. 
Opvolger van het Destructiebesluit 1942. Geplaatst op de Wed Stb 1957, 84 artikel 28 Destructiewet. 
De verbodsbepalingen kwamen te vallen onder artikel 1, 2° Wed.' 7  
De artikelen betreffende de plaatsing op de Wed behoefden naar de mening van de minister niet te 
worden toegelicht. Ze mochten voor zichzelf spreken. I8  
Aantekening bij artikel 28. De strafbepalingen werden opgenomen in de Wed en niet in de 
Destructiewet. De wetgever sloot hiermee aan op het systeem van de Vleeskeuringwet dat dezelfde 
strekking heeft. Dit systeem zou praktisch gewerkt hebben, zodat het aanbevolen werd het systeem in 
het ontwerp te handhaven, mede gelet op het nauwe verband tussen vleeskeuring en destructie. 19  

3) Grondwaterwet, Stb 1981, 392. 
In 1975 nog stond in de wet zelf de strafbepalingen (artikel 51 Gww). Wat betreft de hoogte van de 
straf wordt in de memorie van toelichting op pagina 35 gezegd dat: 'De hoogte van de bij deze 

bepaling voorgestelde maximumstraffen in overeenstemming met hetgeen daaromtrent is bepaald in 
tal van andere administratieve wetten, ten aanzien van overtredingen waarbij geheel of gedeeltelijk 

dezelfde belangen als bij grondwateronttrekking of infiltratie in het geding zijn. 

De opvatting van de PvdA-fractie, dat deze maximumstraffen te laag zijn indien sprake is van 

opzettelijk handelen in strijd met de vergunningvoorschriften, kunnen wij niet delen. Daarenboven 
moet worden betwijfeld of het stellen van hogere straffen uit een oogpunt van generale preventie wel 

zin heeft, gezien ook de hoogte van de straffen welke in het algemeen door de strafrechter wegens het 
opzettelijk plegen van dergelijke delicten worden opgelegd.' 2°  

4) Kernenergiewet, Stb 1963, 82 

5) Meststoffenwet, 1986, 598. 

6) Mijnwet 1903, Stb 1903, Stb 1904, 73. 
De voorschriften uit de mijnwet van 1810 waarop straf werd gesteld, werden niet toegelicht op het 
punt van de strafmaxima. Wel werd opgemerkt: 'op overtreding van andere voorschriften van de wet 

17 BHTK 1955/564103 1-3, p. 5. 
18  BHTK 1955/56 MvT, p. 8-9. 
19  BHTK 1956/57 MvA, p. 2-3. 

BHTK 1975/76, 13705,6. 
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van 1810 komt het stellen van straf niet nodig voor, nu ingevolge artikel 1 sub b van dit wetsvoorstel 
niet-nakoming van verplichtingen (...) tot ontzetting van zijne rechten kan leiden: 21  

7) Mijnwet continentaal plat, Stb 1965, 428. 
In de memorie van toelichting wordt gesteld dat 'aangezien overtreding van de gestelde voorschriften 
vaak moeilijk zal zijn te constateren, (...) van de strafbedreiging de nodige preventieve werking dient 
uit te gaan22 . 

8) Wet bestrijding ongevallen Noordzee. Stb 1992, 211. 
De hoogte van de straf in artikel 15 Wbo is vastgesteld 'gelet op de ernst van het delice 23 . 

9) Wet bodembescherming, Stb 1986, 374. 

10) Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, Stb 1975, 48; aangepast Stb 1994, 575. 
Eerst stelt de minister vast dat het In- en uitvoerbesluit van grotere waarde is voor de praktijk dan de 
Wet bedreigde uitheemse dier- en plantsoorten (Wbudep). Daarop vervolgt hij met: 'Aangezien de In-
en Uitvoerwet, waarop het besluit is gebaseerd, voorziet in een strafbaarstelling op grond van de Wed, 
ligt het voor de hand eenzelfde strafbaarstelling te creëren voor de Wbudep. In feite sluit dit aan bij de 
thans geldende strafrechtelijke praktijk 24: 
Op aandringen van de Kamer veranderde de minister de strafbaarstelling. Hij stelde dat 'bij de handel 
in bedreigde dier- en plantensoorten sprake kan zijn van overtredingen die te kwalificeren als ernstige 
milieudelicten.' Daarom werden de delicten van categorie 3 naar categorie 2 overgebracht. De 
strafmaat veranderde daarmee van hechtenis van ten hoogste 1 jaar of geldboete van ten hoogste fl. 
25.000 in gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar en een geldboete van fl. 25.000. Hij wijst erop dat 
in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wed met het oog op verhoging van de straffen gesteld op 
ernstige milieudelicten, de delicten uit de Wbudep geplaatst zijn onder de hoogste categorie. Dit 
brengt een strafmaximum mee van ten hoogste zes jaar gevangenisstraf en een geldboete in de vijfde 
categorie (fl. 100.000) 25 . 

11) Wet inzake de luchtverontreiniging, Stb 1985, 655. 
Een aantal overtredingen worden onder de werkingssfeer van de Wed gebracht. Dit geschiedt omdat 
de minister op aandringen van de Tweede Kamer de Wet inzake de luchtverontreiniging in 
overeenstemming wil brengen met andere milieuwetten. Daarbij was het niet de bedoeling, aldus de 
minister, (nu) te komen tot een algehele herziening van het strafstelsel van de Wet inzake de 
luchtverontreiniging of tot volledige harmonisatie daarvan met andere milieuwetten 26 . In de Memorie 
van antwoord voegt de minister hieraan toe: 'Mij zijn geen praktijkgevallen bekend, waarin de 
strafmaxima te laag zijn gebleken. Of de strafmaxima in overeenstemming zijn met de mogelijke 
schade voor de samenleving, valt moeilijk na te gaan: deze schade kan zeer uiteenlopend van aard zijn 
en is in een belangrijk deel van de gevallen niet in geld waardeerbaar": 

12) Wet milieubeheer, Stb 1992, 414. 

21  BHTK 1902/03, 62, MvT, p. 7. 
22  BHTK 1963/64,7670, MvT, p. 10. 
23  BHTK 1987/88, 20653, 3, p. 24. 
24  BHTK 1992/93, 22901, 3, p. 6. 
25  BHTK 1992/93, 22901, 6, p. 18-19. 
26  BHTK 1982/83, 17965, 3, p. 14. 
27  BHTK 1983-1984, 17965, 5, p. 19. 
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'Het kader van dit wetsvoorstel is niet gebruikt om de systematiek en indeling in de verschillende 
categorieën strafbaarstelling aan een heroverweging te onderwerpen: 28  

In de memorie van toelichting bij de wijziging van de voorloper van de Wet milieubeheer, de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm), bij Stb 1992, 414 werd als reden om de bepalingen in 
de derde delictsgroep van artikel 1 Wed in te delen, genoemd dat dat 'tenslotte' ook in 
overeenstemming was met de bestaande systemen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(WVO) en de Wet verontreiniging zeewater (Wvz). Weliswaar waren bepalingen uit deze beide 
wetten in de tweede of vierde categorie ondergebracht, maar dit zou voor de Wabm onoverzichtelijk 
worden29. Waarom Wm-bepalingen ook onder de derde categorie werden geschaard, terwijl er geen 
bepalingen waren die enkel overtredingen waren, vroeg de Kamer zich niet af 30 . 

Toen de afvalstoffenwet werd opgenomen in de Wabm, werd opgemerkt dat voor de 'thans in artikel 
84 van de Afvalstoffenwet opgenomen misdrijven in die zin een verzwaring van strafmaat in, dat in 
plaats van één, twee jaar gevangenisstraf of hechtenis mogelijk is. Ook stond er: `De strafbaarstelling 
van de in artikel 7.9 genoemde gemeentelijke afvalstoffenverordening is vervallen. Het ontwerp van 
de wet tot wijziging van de gemeentewet (Kamerstukken 11 1985/86, 19403) voorziet inmiddels in een 
verhoogde strafmaat van drie maanden hechtenis en geldboete van de tweede categorie. Er is 
onvoldoende aanleiding om in dit wetsvoorstel op dit punt een uitzondering aan te nemen. 31 ' 

13) Wet milieugevaarlijke stoffen, Stb 1985, 639. 
Twee artikel vertonen dezelfde verandering in strafmaat. Schending van artikel 20 en 23 was 
oorspronkelijk een overtreding. Bij de wet van Stb 1994, 135 werden deze artikelen onder artikel 2 lid 
1 Wed gebracht, zodat het opzettelijk overtreden een misdrijf is. 

14) Wet rampen en zware ongevallen, Stb 1985, 88. 

15) Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Stb 1975, 353. 
In de Memorie van toelichting merkt de minister ten aanzien van het handelen in strijd met deze wet 
het volgende op. 'Met het oog op de doeltreffende handhaving van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren komt het ondergetekende wenselijk voor dat ten aanzien van de strafbedreiging 
aansluiting wordt gezocht bij de Wet op de economische delicten 32 .' 

16) Wet verontreiniging zeewater, Stb 1975, 352. 
Op de vraag waarom de strafbaar te stellen feiten onder artikel 1 onder 2° Wed zijn gebracht en niet 
onder 1 0 , antwoordde de minister dat de rubriek 1° gereserveerd werd voor wetten die uitsluitend in 
tijden van oorlog of oorlogsgevaar gelden en dat de strafmaat van zes jaar waarmee de delicten die 
daaronder vallen, bedreigd worden voor 'hedendaagse Nederlandse strafrechtsbegrippen 
buitengewoon zwaar' is. Bovendien zou plaatsing van genoemde strafbaar te stellen feiten onder 10 
met zich meebrengen dat voorlopige hechtenis voor die feiten mogelijk zou zijn. In de Tweede Kamer 
was eerder nou juist 'met kracht aangedrongen' om de toepassingsmogelijkheid van voorlopige 
hechtenis te beperken 33 . 

BHTK 1989/90, 21087, 6, p. 96. 
BHTK 1988/89, 21087, 3, p. 101. 

30 BHTK 1988/89, 21246, 3. 
31  BHTK 1988/89, 21246, 3, p. 124. 
32  BHTK 1972/73, 12294, 3. 
33  BHTK 1973/74, 12293, 4, p. 7. 

1-4. 
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Deze feiten werden later bij de wet van 1994 Stb 135 in artikel la onder 10  opgenomen. Zonder nader 
toelichting betreffende de strafmaat. 

17) Wet verplaatsing mestproductie, Stb 1993, 686. 
Hierin valt te lezen: 'Het sluitstuk op deze administratiefrechtelijke fase is de toepassing van het 
strafrecht: indien een producent meer mest produceert dan uit het bovenuiteengezette systeem 
voortvloeit zal (ook) het strafrecht van toepassing zijn 34 .' 
Omtrent de verhouding met de meststoffenwet werd het volgende gezegd. De bepalingen die in artikel 
20 lid 3 als misdrijf worden aangemerkt, waren 'van eenzelfde aard en belang (...) als het 
uitbreidingsverbod van artikel 14 van de Meststoffenwet 35 .' Deze bepaling van de Meststoffenwet was 
een misdrijf. `Aldus volgt uit de Meststoffenwet en de onderhavige wet een samenhangend stelsel van 
gelijkwaardige strafbepalingen.' 

18) Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), Stb 1995, 525. 
De Memorie van Toelichting wijdt hoofdstuk III paragraaf 8 aan sancties. 'Naast toezicht en 
opsporing zijn tegen overtreding van regelgeving gestelde sancties evenzeer van groot belang. Waar 
het beleid ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen gezien de aard en de mogelijke 
gevolgen van overtredingen met name gericht is op het voorkomen van ongewenste gebeurtenissen, 
zal een sanctiepakket waarvan een sterk preventieve werking uitgaat, geboden zijn 36 .' 
In de oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Raad van State en voorzover nadien gewijzigd staat iets dergelijks. `In verband met 
de gewenste preventieve werking van de WVGS en de ernstige gevolgen die niet-naleving van de wet 
kan hebben, is het gewenst een verdergaande strafbepaling op te nemen voor die gevallen waarin de 
overtreder weet of moest weten dat door de overtreding gevaar voor de openbare veiligheid kan 
ontstaan.' Op deze bepalingen (misdrijven) kwam gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een 
geldboete van de vijfde categorie te staan, terwijl op de andere bepalingen hechtenis van ten hoogste 
een jaar en een geldboete van de derde categorie kwam te staan 37 . 

19) Wet voorkoming verontreiniging door schepen, Stb 1983, 683. 
Hierin valt te lezen: 'Teneinde decriminalisering van minder ernstige vergrijpen te bevorderen zijn 
deze in het ontwerp uitdrukkelijk als overtreding aangemerkt. Daarnaast blijven enkele vergrijpen 
bestaan die dermate vergaande gevolgen kunnen hebben dat deze als misdrijf aangemerkt dienen te 
worden. Overigens kan de op te leggen straf voor beide categorieën even hoog zijn 38 .' 
Bij de wet van 1994, Stb 135 werd het overtreden van Wvvs-voorschriften onder artikel 2 lid 1 
gebracht, zodat het opzettelijk overtreden een misdrijf opleverde. 

20) Boswet Stb 1961, 256. 
-- 
21) Ontgrondingwet, Stb 1965, 509. 
-- 
22) Vogelwet Stb 1936, 700. 
-- 
23) Natuurbeschermingswet, Stb 1967, 572. 

34  BHTK 1991/92, 21114, 5, p. 20. 
35  BHTK 1991/92,5. 
36  BHTK 1992/93, 23250, 3, p. 14. 
37  BHTK 1992/93, 23250, A, p. 3. 
38  BHTK 1981/82, 17320, 3, MVT, p. 7. 
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De bepalingen uit de Natuurbeschermingswet waren eerst overtredingen. 
Bij de wet van Stb 1994, 135 werden deze artikelen onder artikel 2 lid 1 Wed gebracht, zodat het 
opzettelijk overtreden een misdrijf is. 

24) Wet geluidhinder, Stb 1979, 99. 
Bij de wet van Stb 1992, 414 werden de geluidshindervoorschriften ondergebracht van artikel 1 onder 
30 naar 4° Wed. De groep misdrijven verdween hierdoor. Handelen in strijd met deze voorschriften 
was een overtreding geworden. In de memorie van toelichting stond dat het om een technische 
wijziging ging en dat deze wijziging samenhing met de wet Stb 1989, 7, waarin de zware 
milieudelicten van de artikelen 173a en 173b aan het Wetboek van Strafrecht werden toegevoegd. 
Waarschijnlijk vond de regering dat tegen opzettelijke geluidhinderdelicten kon worden opgetreden 
via de commune delicten 39 . 

Strafbepalingen WED 
1. Milieudelicten in wetten voor de totstandkoming van de WED en voordat zij op de WED werden 
geplaatst. 
2. Totstandkoming Wed in 1950. 
3. Wed 1950 tot 1994. 
4. Wed wijziging van 1989. 
5. Wed wijziging van 1994. 
6. Wed na 1994. 

K= kwalificatie. 
M= misdrijf 
0= overtreding 

1. Milieudelicten in wetten voor de totstandkoming van de WED en voordat zij op de WED 
werden geplaatst. 

1. Wet bedreigde uitheemse diersoorten, Stb 1975,48. 
Artikel 2: Bepaalde levende dieren onder zich te hebben, te koop aan te bieden, enz. 
Artikel 3: Bepaalde (delen van) dode dieren ten verkoop voorhanden te hebben, enz. 
Artikel 5: Handelen in strijd met ontheffingsvoorschriften. 
K: o, Strafmaat: Hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden. 

2. Wet bestrijding ongevallen Noordzee, Stb 1992, 211. 
Artikel 15: Het niet nemen van nodige maatregelen om schadelijke gevolgen van een ongeval op de 
Noordzee te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 
Strafmaat: Hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 
Artikel 4: Handelen in strijd met verplichting tot melding van ongevallen en van in verband daarmee 
vanwege het schip genomen maatregelen. 
Strafmaat: Hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van de tweede categorie. 

3. Wet bestrijdingsmiddelen en meststoffen 1947, Stb 1947, H123. 
Artikel 2: Vervoeren en verkopen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 
Artikel 4: Handelen in strijd met voorschriften omtrent vervoer, verkoop, garantie-vermelding, enz. 

39 BHTK 1989/90 21987, 6, p.96. 
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K:o, Strafmaat: Besluit Berechting Economische Delicten (BBED), Stb 1944, nr. 135, is van 
toepassing. Voor zover de strafbare feiten misdrijven zijn staat er gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren op of geldboete tot een onbeperkt bedrag. Voor zover het gaat om overtredingen staat er 
hechtenis van ten hoogste een jaar op of een geldboete van ten hoogste vijfentwintig duizend gulden 
(artikel 1 lid 1 BBED). 
Artikel 5 lid 2 en 3: Schending van geheimhoudingsplicht respectievelijk met opzet en aan schuld te 
wijten. 
K: m, Strafmaat: respectievelijk gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zes honderd gulden en gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden. 

4. Boswet. 
Artikel 13: Kapverbod voor vijf jaar ter bewaring van natuur- en landschapsschoon. 
K: o, Strafmaat: Hechtenis van ten hoogste zes maanden en een geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden. 

5. Grondwaterwet. 
Artikel 14: Zonder vergunning grondwater onttrekken of water infiltreren. 
Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften. 
K: o, Strafmaat: Hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 
vijfentwintigduizend gulden. 
Artikel 11: Verplichting tot aanmelding van inrichting tot onttrekken van grondwater of tot infiltreren 
van water. Verplichting tot meting en registratie onttrekken van grondwater of tot infiltreren van 
water. 
Artikel 50: Verplichting verschaffen van inzage in bescheiden en verlenen van medewerking aan 
bevoegde ambtenaren. 
K: o, Strafmaat: Hechtenis van ten hoogste drie weken of een geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

6. Kernenergiewet, Stb 1963,82. 
Cumulatie van gevangenis- of hechtenisstraf met geldstraf is niet mogelijk wanneer bij de 
strafbepaling niet 'en, en' (hetzij een van deze straffen) staat, maar of, of'. 
Artikel 15: Zonder vergunning splijtstoffen of ertsen (kernmateriaal) vervoeren, voorhanden te 
hebben, binnen of buiten Nederlands grondgebied te brengen of zich ervan te ontdoen. Zonder 
vergunning oprichten, in werking hebben, in werking houden, uitbreiden, wijzigen van een kernreactor 
(inrichting). 
Artikel 19 lid 1 en 2: Handelen in strijd met vergunning met betrekking tot splijtstoffen, ertsen en 
inrichtingen. 
Artikel 25 lid 1: Handelen in strijd met maatregel (bijv. staken van de werkzaamheden) met 
betrekking tot inrichtingen en uitrustingen. 
Artikel 29: Zonder vergunning bereiden, vervoeren, voorhanden hebben, enz. van bepaalde 
radioactieve stoffen of radioactieve stoffen onder bepaalde omstandigheden. 
Artikel 31 lid 1: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften die betrekking hebben op 
bescherming van mensen, dieren, planten en goederen. 
Artikel 38 lid 1: Handelen in strijd met bevel bijv. staking werkzaamheden inrichting door minister bij 
(dreigende) besmetting van bodem, water of lucht door radioactieve stoffen. 
Artikel 35 lid 2 voorzover het een onderwerp betreft vastgesteld krachtens artikel 29: Handelen in 
strijd met maatregel bevolen door minister. 
Strafmaat: 1) Opzet: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van ten hoogste 
honderdduizend gulden. 
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2) Aan schuld te wijten: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van ten hoogste 

vijftigduizend gulden. 

Artikel 14: Administratie voeren van splijtstoffen verplicht voor ieder die splijtstoffen of ertsen 

vervoert, voorhanden heeft, enz. 

Artikel 21: Handelen in strijd met uitzonderingen op het verbod van artikel 15. 

Artikel 22 lid 1: Onmiddellijke aangifte verplicht voor ieder die splijtstoffen of ertsen of stoffen 

waarvan hij redelijkerwijze moet vermoeden dat het splijtstoffen of ertsen zijn, voorhanden krijgt, enz. 

Artikel 26 lid 2: Handelen in strijd met nadere regelen omtrent het geregelde in artikel 14 of 21. 

Artikel 28: Administratie voeren verplicht voor ieder die splijtstoffen of ertsen vervoert, voorhanden 

heeft, enz. 

Artikel 32 lid 2: Handelen in strijd met vergunning bereiden, vervoeren, voorhanden hebben, enz. van 

bepaalde radioactieve stoffen of radioactieve stoffen onder bepaalde omstandigheden. 

Artikel 33 lid 1: Onmiddellijke aangifte verplicht voor ieder die radioactieve stoffen of stoffen 

waarvan hij redelijkerwijze moet vermoeden dat het radioactieve stoffen zijn, voorhanden krijgt, enz. 

Artikel 34 lid 1 en 4: Handelen in strijd met regelen gesteld betreffende ioniserende stralen 

uitzendende toestellen. Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften of nadere eisen. 

Artikel 37 lid 1: Handelen in strijd met regelen betreffende meting radioactiviteit en registratie 

daarvan. 

Artikel 45 lid 1: Handelen in strijd met regels betreffende radioactief besmette lijken die een gevaar 

voor de openbare gezondheid (kunnen) vormen. 

Artikel 46 lid 1: Handelen in strijd met regels betreffende radioactief besmette stoffen en voorwerpen 

die een gevaar voor de openbare gezondheid (kunnen) vormen. 

Artikel 49 lid 2: Handelen in strijd met nadere regelen opgesteld door de betrokken minister. 

Artikel 66 lid 1: Verplichting tot verlenen van medewerking aan bepaalde ambtenaren welke naar hun 

redelijk oordeel nodig is voor het vervullen van hun taak. 

Artikel 67 lid 1 en 4: Handelen in strijd met voorschriften van vergunning of andere regelen vereist op 

grond van internationale overeenkomsten betreffende kernenergie en dergelijke onderwerpen. 

Artikel 68: Handelen in strijd met regelen betreffende geheimhouding van informatie rond vrijmaking 

en gebruik van splijtstoffen en onderzoek daarnaar. 

Artikel 75 lid 2: Handelen in strijd met voorschriften behorend tot vrijstelling of ontheffing op grond 

van wetenschap of in het belang van de verdediging van het landsbelang van in artikel 15 en 29 

vervatte verboden. 

Artikel 76 lid 3: Handelen in strijd met nadere regelen gegrond op internationale overeenkomsten 

betreffende kernenergie en dergelijke onderwerpen. 

Artikel 35 lid 2 voorzover het een onderwerp betreft vastgesteld krachtens artikel 28, 32, 34: 

Handelen in strijd met nadere eisen opgesteld door betrokken ministers. 

Strafmaat: 1) Opzet: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van ten hoogste 

vijftigduizend gulden. 

2) Aan schuld te wijten: hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van ten hoogste 

tienduizend gulden. 

ARTIKEL 79 lid 1: 
Artikel 19 lid 4: Handelen in strijd met nader eisen verbonden aan vergunningsvoorschriften 

(splijtstoffen, ertsen). 

Artikel 31 lid 2: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften (radioactieve stoffen). 

Artikel 32 lid 3: Handelen in strijd met nader eisen verbonden aan vergunningvoorschriften 

(radioactieve stoffen). 

Artikel 34 lid 5 en 7: Handelen in strijd met nadere eisen verbonden aan vergunningvoorschriften 

(ioniserende stralen uitzendende toestellen). 

Artikel 67 lid 5: Handelen in strijd met nadere eisen ter uitvoering van internationale overeenkomsten 

betreffende kernenergie en dergelijke onderwerpen, verbonden aan vergunningsvoorschriften. 

(2,) 
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Artikel 36 lid 1: Handelen in strijd met maatregelen betreffende werkzaamheden of verblijf in ruimten 
bij overtreding van de wet. 
Strafmaat: hechtenis van ten hoogste twee maanden en geldboete van ten hoogste duizend gulden. 
ARTIKEL 79 Lid 2: 
Artikel 73 voor zover een strafbaar feit: Handelen in strijd met regelen in het belang van een goede 
uitvoering van de wet. 
Strafmaat: hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 
Artikel 69: Geheimhoudingsplicht van degene die in het kader van deze wet of van internationale 
overeenkomsten betreffende kernenergie en dergelijke onderwerpen, een taak vervuld of heeft 
vervuld. 
Strafmaat: 1) Opzet: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
zesduizend gulden. 
2) Aan schuld te wijten: hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden. 

In 1987 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd. Bovendien wordt in artikel 79 eerste lid in plaats 
van 'geldboete van ten hoogste duizend gulden' en tweede lid in plaats van 'geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden' gelezen: geldboete van de tweede categorie. 
Artikel 80: Opzettelijk handelen in strijd met het bij of krachtens artikelen 15, 19, 21, 26 of 38 
bepaalde wanneer gevaar voor ernstig lichamelijk letstel voor een ander of aanzienlijke schade aan 
goederen te duchten is. 
Strafmaat: Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaar of geldboete van de vijfde categorie. 
Artikel 80a: Opzettelijk handelen in strijd met het bij of krachtens artikelen 15, 19, 21, 26 of 38 
bepaalde wanneer levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge 
heeft. 
Strafmaat: Levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van 
de vijfde categorie. 

7. Wet inzake de luchtverontreiniging, Stb. 1970, 580. 
ARTIKEL 91: 
Artikel 20: Zonder vergunning een inrichting op te richten, in werking te hebben, enz. 
Artikel 28 lid 1 a en b: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften omtrent onder meer middelen 
tot voorkoming en beperking luchtverontreiniging. 
Artikel 39: Handelen in strijd met een bevel tot sluiting inrichting zonder vergunning. 
Artikel 43: Handelen in strijd met bevel tot staking werkzaamheden die door luchtverontreiniging de 
gezondheid in gevaar brengen. 
Strafmaat: 1) hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden. K: o. 
2) Indien de dader weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat door zijn handelen nadeel onstaat 
voor de gezondheid van anderen: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden. K: m. 
ARTIKEL 92: 
Artikel 13: Handelen in strijd met regelen betreffende toestellen, brandstoffen en verontreinigende 
handelingen. 
Artikel 14: Handelen in strijd met nadere eisen. 
Artikel 28 lid 2: Handelen in strijd met regelen omtrent verzamelen en leveren van gegevens over 
uitstoot verontreinigende stoffen. 
Artikel 40 lid 1 b: Handelen in strijd met verplichting in bepaalde gevallen verandering, enz. van de 
inrichting te melden. 
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Artikel 42 lid 1 en 2: Verplichting tot nemen van maatregelen en tot melden bij ongewoon voorval 
waardoor luchtverontreiniging dreigt. 
Artikel 48 lid 1 en 2: Handelen in strijd met voorschriften opgelegd door commissaris van de 
Koningin in geval van bijzondere omstandigheden. 
Artikel 82 lid 1: Verplichting tot geven van inlichtingen en medewerking verlenen aan ambtenaren 
met toezicht belast. 
Artikel 86 lid 2: Handelen in strijd met vrijstelling- en ontheffingsvoorschriften. 
Artikel 16 lid 3: Handelen in strijd met nadere eisen verbonden aan vergunningvoorschriften. 
Artikel 28: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften. 
Artikel 29: Handelen in strijd met voorschrift instructie geven omtrent vergunning aan werknemers. 
Artikel 40 lid 2: Handelen in strijd met verplichting in bepaalde gevallen verandering, enz. van de 
inrichting te melden voor inrichtingen die door vergunningverlening niet onder het verbod van artikel 
20 lid 1 onder b vallen. 
Artikel 29: Handelen in strijd met voorschrift instructie geven omtrent vergunning aan werknemers 
indien dit handelen tot gevolg heeft dat de inrichting opgericht of in werking is niet overeenkomstig de 
verleende vergunning. 
Artikel 60: Handelen in strijd met door minister opgelegde verplichting gebruikmaking onroerend 
goed ter vaststelling luchtverontreiniging. 
Artikel 89 voorzover uitdrukkelijk als strafbaar feit aangeduid: Handelen in strijd met nadere regelen 
omtrent een goede uitvoering van de wet. 
Strafmaat: 1) hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van vijfduizend gulden. K: o. 
2) Indien de dader weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat door zijn handelen nadeel onstaat 
voor de gezondheid van anderen: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste• zes maanden of 
geldboete van ten hoogste tienduizend gulden. K: m. 

8. Mijnwet 1903, Stb. 1904, nr. 71. 
Artikel 11 lid 1 en 2 jo artikel 9: Handelen in strijd met veiligheid- en gezondheidsvoorschriften voor 
mens en dier in en rond de mijn. 
K:o, S: hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

9. Natuurbeschermingswet, Stb 1967, 572. 
Al de strafbare feiten zijn overtredingen (artikel 26 lid 4). 
Artikel 12 lid 1: Zonder vergunning of in strijd met vergunningsvoorschriften handelingen verrichten, 
doen verrichten, enz. die schadelijk zijn voor het natuurschoon, enz. 
Artikel 31 lid 1: Handelen in strijd met verbod minister omtrent het verrichten, doen verrichten, enz. 
van handelingen die schadelijk zijn voor het natuurschoon, enz. 
S: Hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden. 
Artikel 14 lid 3: Verplichting voor eigenaar en gebruiker tot naleving van beheersplan. 
Artikel 16 lid 1: Verontreinigen van, planten, bloemen of takken uitsteken in, enz. een beschermd 
natuurmonument. 
Artikel 23 lid 1: Een plant behorende tot een beschermde plantensoort uitsteken, plukken, enz. of 
uitgestoken, geplukt onder zich hebben of te koop aanbieden. 
Artikel 24: Een dier behorende tot een beschermde diersoort vangen, doden, enz. of pogen te vangen, 
doden, enz. 
S: Hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hoogste duizend gulden. 
Artikel 17: Zonder ertoe gerechtigd te zijn, zich bevinden in of op een water, dat deel uit maakt van 
een beschermd natuurmonument, indien op duidelijk zichtbare wijze kenbaar is gemaakt, dat de 
toegang tot dit water verboden is. 
S: Geldboete van ten hoogste dertig gulden. 

(j?) 
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10. Ontgrontlingenwet, Stb. 1965, nr. 509. 
Al deze strafbare feiten zijn overtredingen (artikel 23 lid 2). 
S: Ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden. 
Artikel 3: Zonder vergunning ontgronden of laten ontgronden. 
Artikel 5 lid 1: Handelen in strijd met regelen omtrent ontgrondingen. 
Artikel 12 lid 1 en 2: Handelen in strijd met machtiging (voorlopige vergunning) ontgronding. 
Artikel 16 lid 2: Handelen in strijd met bevel tot staking ontgronding. 

11. Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, Stb 1969, 536. 
Deze wet voegde ook twee artikelen aan het wetboek van strafrecht toe (173a en 173b WvSr). 
Artikel 1: Zonder vergunning met behulp van een daarvoor bestemd werk afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te brengen in oppervlaktewateren of als 
zij vanuit of over het grondgebied van Nederland daartoe zijn aangevoerd te brengen in volle zee. 
Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften. 
K: o. 
Strafmaat: Hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend 
gulden. 

12. Vogelwet, Stb 1936, 700. 
Artikel 28: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften of -voorwaarden. 
K: o. 
Strafmaat: Geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. Wanneer nog geen twee jaar zijn verlopen 
sinds een eerdere onherroepelijke veroordeling, kan hechtenis van ten hoogste één maand worden 
opgelegd. 

2. WED 1950 

Bij invoering van de Wet op de economische delicten stonden er slechts twee wetten op die heden ten 
dage onder milieuwetten worden geschaard. Zij waren geplaatst in lid 1 sub 2 waarmee het 
overtredingen waren. 

Het systeem van strafmaxima kwam op het volgende neer. 
Uit artikel 6 Wed 1950 blijkt dat misdrijven bedoeld in artikel 1 onder 10  (sub c, d, e, f, h, i, j) en 
onder 3° (sub g, h, I) worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van 
ten hoogste fl, 100.000. 

Andere misdrijven zoals bedoeld in artikel 1 onder 10  (sub a, b, enz.), 2° (artikelen 27 van Warenwet 
en Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen), 3 0 , 4° en 5° worden gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee jaar en geldboete van ten hoogste fl. 25.000. 

Overtredingen bedoeld in artikel 1 onder 10  worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar en 
geldboete van ten hoogste fl. 25.000. 

Overtredingen bedoeld in artikel la onder 2°, 3°, en 5 0  worden gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden jaar en geldboete van ten hoogste fl. 10.000. 

1) Destructiebesluit 1942. 
artikel 2 leden la, 2 en 5: Op andere manier dan door destructie of op andere plek dan de toegestane 
plek dode dieren vernietigen. Handelen in strijd met ontheffingsvoorschriften en nadere voorschriften 
betreffende destructie. 



2) Wet bestrijdingsmiddelen en meststoffen 1947. 
Artikel 2: Vervoeren en verkopen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 
Artikel 4: Handelen in strijd met voorschriften omtrent vervoer, verkoop, enz. 
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3. WED tot 1994. 

Vanaf 1950 werden steeds meer wetten op de Wed geplaatst die wij thans als milieuwetten typeren. 

1. Wed artikel 1, 10 

1. Mijnwet continentaal plat. Stb. 1965, 428. 
Artikel 2: Zonder vergunning op of boven het continentaal plat onderzoekingen verrichten om 
delfstoffen aan te tonen of te winnen. 
Artikel 7 lid 2: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften. 
Artikel 18 lid 1: Handelen in strijd met wijziging vergunning. 
Artikel 35: Verplichting verlening medewerking aan bevoegde ambtenaren. 
Bovenstaande artikelen worden geplaatst onder de zwaarste categorie misdrijven. 

Artikel 26: Handelen in strijd met voorschriften omtrent verkenning- en opsporingsonderzoek en 
winning delfstoffen. 
K: o, Strafmaat: hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden. 

2. Wed artikel 1, 2° 

1. Bestrijdingsmiddelenwet. 
Artikel 2 lid 1: Verkopen, in voorraad hebben, gebruiken van bestrijdingsmiddel waarvan niet blijkt 
dat het een toegelaten bestrijdingsmiddel is. 
Artikel 10: Niet volgens voorschriften gebruiken van bestrijdingsmiddel. 
Artikel 11: Verkopen, enz. niet op de voorgeschreven wijze met betrekking tot onder meer 
verpakking. 
Artikel 12: Verkopen van bestrijdingsmiddelen -aangeduid met doodshoofd- aan personen beneden de 
zestien jaar. 
Artikel 13: Handelen in strijd met voorschriften omtrent verkopen, enz. en omtrent ledige 
verpakkingen en resten van bestrijdingsmiddelen. 
Artikel 14: Handelen in strijd met voorschriften omtrent het aanbrengen van waarschuwingstekens in 
verband met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Artikel 15: Handelen in strijd met voorschriften betreffende bestrijdingsmiddelen welke in een 
proefstadium verkeren. 
Artikel 22: Geheimhoudingsplicht voor diegene die ter uitvoering van deze wet een taak is 
opgedragen of heeft opgedragen gekregen. 

2. Boswet. 
Artikel 2 lid 3: Zonder voorafgaande tijdige kennisgeving vellen of doen vellen, anders dan bij wijze 
van verdunning. 
Artikel 3: Verplichting tot herbeplanting binnen drie jaar. 

3. Destructiewet 1957. 
Artikel 3 lid 1: Handelen in strijd met voorschriften omtrent onschadelijk maken destructiemateriaal. 
Artikel 4: Destructiemateriaal aan destructie onttrekken. 
Artikel 5 lid 1 en 2: Zonder vergunning oprichten, in werking hebben, enz. van destructor. Handelen 
in strijd met vergunningsvoorschriften. 
Artikel 6: Zonder bijzondere vergunning ander materiaal dan destructiemateriaal ter verwerking in een 
destructor (doen) verzamelen. 
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Artikel 9: Handelen in strijd met voorschriften omtrent inrichting destructor, vervoer en bewaring 
materiaal en administratie. 
Artikel 10 lid 1 en 7: Vaststelling van gebied waar ondernemer ter verwerking van destructiemateriaal 
met uitsluiting van andere ondernemers werkzaam is. 
Artikel 11: Hoofden en bestuurders van verwerkingsbedrijven treffen alle maatregelen die nodig zijn 
om de regels na te kunnen leven. 
Artikel 12 lid 1 en 3: Verplichting van aangifte bij, ter beschikking houden van, enz. van 
destructiemateriaal gemeente. 
Artikel 13 lid 2, 3, 4, 5: Handelen in strijd met (nadere) voorschriften van vergunning of ontheffing 
omtrent het bepaalde in artikel 12. 
Artikel 15: Van de huid ontdoen van slachtdieren die onbruikbaar gemaakt moeten worden voor 
voedsel voor mens en dier. 
Artikel 17 lid 1 en 2: Handelen in strijd met plaatselijke verordeningsregels ten aanzien van 
destructiemateriaal. 
Artikel 25 lid 4: Meldplicht voor eigenaar of houder destructiemateriaal aan keuringsdienst indien de 
vergunning nog niet in werking is getreden. 

4. Wet verontreiniging zeewater. 
Artikel 3 lid 1: Lozen of vervoeren of afgeven om te lozen van bepaalde afvalstoffen, verontreinigde 
of schadelijke stoffen. 
Artikel 4: Lozen zonder ontheffing van andere dan in artikel 3 bedoelde stoffen. 
Artikel 6: Meldplicht verboden lozing. 
Artikel 7 lid 2: Handelen in strijd met ontheffingsvoorschriften. 
Artikel 15: Verplichting ambtenaren inlichtingen te geven en medewerking te verlenen. 

3. artikel 1, 3° 
In de wet zelf moest aangegeven worden wat een overtreding en wat een misdrijf is. 

1. Wet bodembescherming. Stb 1986, 374. 
Artikel 8: Handelen in strijd met regels omtrent het verrichten van handelingen waarbij stoffen die de 
bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem worden gebracht, om ze daar te laten. 
Artikel 9: Handelen in strijd met regels betreffende handelingen met stoffen die de bodem kunnen 
verontreinigen of aantasten of die aan de bodem worden toegevoegd om de structuur en kwaliteit. 
ervan te beïnvloeden. 
Artikel 10: Handelen in strijd met regels betreffende het uitvoeren van werken op of in de bodem met 
stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten. 
Artikel 11: Handelen in strijd met regels omtrent het transporteren van stoffen die de bodem kunnen 
verontreinigen of aantasten. 
Artikel 12: Handelen in strijd met regels betreffende handelingen waarbij als neven effect stoffen die 
de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem kunnen geraken. 
Artikel 13: Handelen niet vallend onder artikelen 8-12 in strijd met regels betreffende handelingen die 
erosie, verdichting of verzilting van de bodem tot gevolg hebben. 
Artikel 14: Verplichting aan ieder die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat de te 
verrichten handelingen op of in de bodem tot verontreiniging zouden leiden, tot het nemen van 
maatregelen teneinde verontreiniging te voorkomen of ongedaan te maken. 
Artikel 21: Handelen in strijd met een voorziening betreffende een werkzaamheid als bedoeld in de 
artikelen 8-13. 
Artikel 22 lid 1, 2 en 4: Onmiddellijke melding van verontreiniging of aantasting ten gevolge van een 
ongewoon voorval verplicht. 
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Artikel 23 lid 2 en 3: Handelen in strijd met maatregelen genomen door gedeputeerde staten bij 
verontreiniging en aantasting ten gevolge van een ongewoon voorval. 
Artikel 24: Handelen in strijd met maatregelen genomen door commissaris der Koningin bij 
verontreiniging en aantasting ten gevolge van een ongewoon voorval. 
Artikel 36 lid 1: Handelen in strijd met regels vastgesteld door Provinciale Staten, ter bescherming 
van chemische, fysische en biologische eigenschappen van de grond. 
Artikel 41 lid 1: Handelen in strijd met door Provinciale Staten vastgestelde regels omtrent 
bescherming kwaliteit grondwater. 
Artikel 43 lid 1: Handelen in strijd met verplichting onderzoek te gedogen naar gesteldheid bodem. 
Artikel 44 lid 1: Handelen in strijd met verplichting, opgelegd op verzoek van degene die onderzoek 
moet verrichten, onderzoek te gedogen naar gesteldheid bodem. 
Artikel 63: Verplichting verlenen van medewerking en verstrekken van inlichtingen aan bevoegde 
ambtenaren. 
Artikel 74: Handelingen in strijd met voorschriften aan een vrijstelling of ontheffing verbonden. 
K: overtreding, echter een misdrijf als de dader weet of ernstige reden had om te vermoeden dat door 
zijn handelen gevaar onstaat voor verontreiniging of aantasting van de bodem. 

2. Wet geluidhinder. 
Artikel 2: Handelen in strijd met regels omtrent het vervaardigen, enz. en het gebruiken anders dan in 
particuliere huishoudens van toestellen. 
Artikel 3: Handelen in strijd met nadere eisen. 
Artikel 8: Verhandelen van bepaalde toestellen in strijd met regels. 
Artikel 9: Verhandelen van bepaalde geluidswerende toestellen in strijd met regels. 
Artikel 11: Handelen in strijd met regels gemeenteverordening. 
Artikel 17: Een inrichting die in belangrijke mate geluidshinder kan veroorzaken oprichten, in werking 
hebben, enz. 
Artikel 18: Handelen in strijd met regels betreffende inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder 
kunnen veroorzaken. 
Artikel 19: Handelen in strijd met nadere eisen betreffende inrichtingen die in belangrijke mate 
geluidshinder kunnen veroorzaken. 
Artikel 39 lid londer b: Verplichting opgave van bepaalde wijzigingen en uitbreidingen in bepaalde 
inrichtingen. 
Artikel 154: Verplichting verlenen van medewerking en verstrekken van inlichtingen aan bevoegde 
ambtenaren. 
Artikel 170 lid 2: Handelen in strijd met vrijstelling- en ontheffingsvoorschriften. 
Artikel 175: Handelen in strijd met een vergunningsvoorschrift. 
K: Een gedraging in strijd met het bij of krachtens artikel 17, 18, 19 of 175 onder b, bepaalde is een 
misdrijf wanneer zij opzettelijk is geschiedt en overigens een overtreding. Een gedraging in strijd met 
het bij of krachtens artikel 2,3, 8,9, 10, 11, 39 lid lb, 154, 170 lid 2, 175 onder a is een overtreding. 

3. Meststoffenwet. 
Artikel 14: Uitbreiden productie dierlijke meststoffen indien daarmee de productie groter is of wordt 
dan een bepaalde hoeveelheid. 
K: m. 

4. Wet inzake de luchtverontreiniging. 
Artikel 20: Zonder vergunning een inrichting op te richten, in werking te hebben, enz. 
Artikel 20a: Handelen in strijd met nadere eisen bij regels omtrent voorkoming of beperking 
luchtvervuiling. 
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Artikel 28: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften omtrent onder meer middelen tot 
voorkoming en beperking luchtverontreiniging. 
Artikel 29 uitgezonderd het handelen in strijd met een overeenkomstig dit artikel verstrekte instructie: 
Verplichting instructie werknemers in vergunning(-svoorsehriften) omtrent oprichting en inwerking 
zijn van de oprichting. 
Artikel 39: Handelen in strijd met een bevel tot sluiting inrichting zonder vergunning. 
Artikel 40: Handelen in strijd met verplichting in bepaalde gevallen verandering, enz. van de 
inrichting te melden. 
Artikel 42 lid 1 en 2: Verplichting tot nemen van maatregelen en tot melden bij ongewoon voorval 
waardoor luchtverontreiniging dreigt. 
K: overtreding, echter een misdrijf indien de dader weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat door 
zijn handelen nadeel onstaat voor gezondheid anderen, is een zodanige gedraging een misdrijf. 

5. Wet milieugevaarlijke stoffen. 
Artikel 2: Verplichting voorzorgsmaatregelen te nemen bij vervaardiging, enz. van voor milieu en 
mens gevaarlijke stoffen. 
Artikel 8: Vervaardigen stof of invoeren stof in Nederland zonder kennisgeving aan de betrokken 
minister. 
Artikel 13: Meldplicht voor verandering in hoeveelheid stof, in afnemer, effecten van de stof, enz. 
Artikel 24: Handelen in strijd met regels betreffende vervaardigen, invoeren, enz. in geval van 
verwachte of gebleken milieugevaarlijke effecten van stoffen. 
Artikel 31: Handelen in strijd met besluit minister betreffende vervaardigen, invoeren, enz. in geval 
van verwachte of gebleken milieugevaarlijke effecten van stoffen. 
Artikel 34: Verplichting verpakking op voorgeschreven manier. 
K: misdrijf als de gedraging opzettelijk geschiedt en overigens een overtreding. 
Artikel 14: Handelen in strijd met regels betreffende aanvullende meldingen en onderzoeken wanneer 
meer dan 100 ton in de Europese Gemeenschappen is vervaardigd of ingevoerd. 
Artikel 15: Handelen in strijd met regels betreffende aanvullende meldingen en onderzoeken wanneer 
meer dan 1000 ton in de Europese Gemeenschappen is vervaardigd of ingevoerd. 
Artikel 16: Overleggen van nadere gegevens omtrent stof op verzoek van betrokken minister verplicht. 
Artikel 17: Tien jaar bewaren van overlegde gegevens verplicht. 
Artikel 20: Meldplicht aan minister bij het verkrijgen van kennis over stof waaruit ernstig gevaar blijkt 
voor mens en milieu. 
Artikel 21: Handelen in strijd met opdracht leveren gegevens aan minister. 
Artikel 22: Verplichting tot medewerking aan onderzoek naar het vóórkomen, toepassing en 
vervaardiging van bepaalde stoffen. 
Artikel 23: Onderzoek doen op verzoek van minister naar stof waarvan ernstig gevaar voor mens en 
milieu wordt vermoed verplicht. 
Artikel 25: Handelen in strijd met nadere eisen betreffende invoer, enz. van bepaalde stoffen. 
Artikel 32: Verplichting bijhouden register en administratie. 
Artikel 37: Handelen in strijd met regels omtrent stoffen waarvan nog niet is bepaald tot welke 
categorie zij horen. 
Artikel 38: Aanbevelen, aanprijzen van een stof zonder vermelding van categorie tot welke de stof 
behoort. 
Artikel 39: Artikelen 34-38 van toepassing voor zover met het oog op stabiliteit hulpstoffen zijn 
toegevoegd of waarbij onzuiverheden voorkomen. 
Artikel 53: Verplichting tot verlenen medewerking en verschaffen inlichtingen aan bevoegde 
ambtenaren. 
Artikel 63: Handelen in strijd met vergunning- en ontheffingsvoorschriften. 
K: o. 
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Artikel 19 lid 4: Handelen in strijd met regels voor stoffen waarvoor artikelen 3-18 niet gelden. 
K: overtreding voorzover als strafbaar feit aangeduid in dit artikel. 

6. Wet verplaatsing mestproductie. 
Artikel 2: Handelen in strijd met regels betreffende verplaatsing mestproductie. 
Artikel 3: Produceren van een grotere hoeveelheid dierlijke meststoffen na verplaatsing dan is 
toegestaan. 
Artikel 4: Verplaatsen tussen een locatie of bedrijf buiten het aangegeven gebied naar één binnen het 
gebied en andersom. 
Artikel 9 lid 6: Benutten van niet-gebonden mestproductierecht in hogere mate dan wat nog niet benut 
was van het niet-gebonden mestproductierecht. 
Artikel 11 lid 1 en 3: Handelen in strijd met plicht tot overleggen van gegevens omtrent hoeveelheid 
dierlijke meststoffen in verband met het mestproductierecht. 
K: misdrijf. 

7. Wet voorkoming verontreiniging door schepen. 
Artikel 5: Vanaf een schip lozen van schadelijke stof in bepaalde gevallen en op bepaalde wijze. 
Artikel 6 lid 2: Handelen in strijd met havenvoorschriften betreffende voorzieningen voor het in 
ontvangst nemen van restanten van schadelijke stoffen. 
Artikel 9 lid 3: Verplichting toesturen aan Scheepvaartinspectie van vervallen of ingetrokken 
certificaat. 
Artikel 11 lid 1, 3 en 5: Verplichting kapitein tot het bijhouden van vervoer en lozing schadelijke 
stoffen. 
Artikel 12 lid 1, 2, 3 en 4: Meldplicht kapitein bij voorval waarbij zijn schip is betrokken. 
Artikel 13: Verlaten van de haven zonder certificaat. 
Artikel 16: Verplichting voor kapitein bevoegde ambtenaren desgevraagd behoorlijke en veilige 
toegang te verschaffen. 
Artikel 17: Artikel 15 en 16 zijn van toepassing op een buitenlands schip in een Nederlandse haven of 
Nederlandse zee op weg naar of komende van een Nederlandse haven. 
Artikel 23 lid 1, 2, 3, 4 en 5: Na aanhouding zonder toestemming scheepvaartinspectie het schip te 
verplaatsen. 
Artikel 31: Verplichting tot het verlenen van medewerking en verschaffen van inlichtingen voor hij die 
betrokken is bij fabricage, enz. van schadelijke stoffen. 
Artikel 35 lid 3: Handelen in strijd met beperkingen en voorschriften. 
K: Gedragingen in strijd met voorschriften vastgesteld bij of krachtens de artikelen 5, 12 lid 1 en 3, 23 
lid 1, 2 en 4 zijn misdrijven voorzover zij opzettelijk zijn begaan, en overigens overtredingen. 
Gedragingen in strijd met voorschriften vastgesteld bij of krachtens de andere artikelen zijn 
overtredingen. 

4. artikel 1, 4° 

1. Meststoffenwet. 
Artikel 2: -- 
Artikel 3: Handelen in strijd met verbod tot het verhandelen van meststoffen indien zij niet voldoen 
aan eisen betreffende hoedanigheid, aard, samenstelling, enz. 
Artikel 4: Zonder vergunning verhandelen als meststof van producten die uit zuiveringsslib, havenslib, 
enz. bestaan. 
Artikel 5: Handelen in strijd met regels betreffende het in voorraad hebben, verwerken, enz. van 
dierlijke meststoffen. 
Artikel 6: Handelen in strijd met regels omtrent opmaak, bewaren, overleggen, enz. van gegevens. 
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Artikel 8: Handelen in strijd met regels betreffende de berekening van het mestoverschot. 
Artikel 9 lid 3: Handelen volgens de regels waar artikel 5 Meststoffenwet naar verwijst zonder 
aangesloten te zijn bij mestbank. 
Artikel 15: Verplaatsing productie dierlijke meststoffen, tenzij voldaan aan voorwaarden betreffende 
omvang, vermindering, enz. 
Artikel 16: Handelen in strijd met ontheffingsverlening betreffende vergroting mestproductie boven de 
toegestane hoeveelheid. 
Artikel 17 lid 2: Handelen in strijd met vrijstelling- en ontheffingsvoorschriften. 
Artikel 19: Handelen in strijd met regels gesteld in het belang van een goede uitvoering van de wet. 
Artikel 32: Handelen in strijd met plicht tot verlening medewerking aan bevoegde ambtenaren. 

2. Wet verplaatsing mestproductie. 
Artikel 9 lid 2: Niet naar waarheid invullen van verplaatsingsformulier. 
Artikel 10: Meldplicht voor eigenaar van verplaatsing naar een bedrijf dat eerder niet tot zijn bedrijf 
behoorde. 
Artikel 11 lid 4: Handelen in strijd met nadere regelen gesteld omtrent mestafzetovereenkomsten, 
regels als bedoeld in artikel 11 lid 1 Wet verplaatsing mestproductie, enz. 
Artikel 13: Registratie-, administratieplicht. 
Artikel 14: Onjuiste gegevens opmaken, overleggen, afdragen. 
Artikel 17: Handelen in strijd met nadere regels gesteld ter goede uitvoering van de wet.. 
Artikel 19: Handelen in strijd met het bepaalde in artikelen 24 en 26 tot en met 32 Meststoffenwet. 

Toen het wetboek van strafrecht werd aangevuld met 'enige bepalingen ter bescherming van de 
algemene veiligheid van personen tegen ernstige verontreinigingen van het milieu' werd ook de Wed 
gewijzigd. In artikel 1 verviel onder 3° zowel de vermelding van de Wet inzake de 
luchtverontreiniging als de Wet bodembescherming. Zij werden naar 4° verplaatst. De artikelen 
waarin in de milieuwet zelf stond aangegeven of bepaalde gedragingen misdrijven of overtredingen 
waren, werden geschrapt omdat die eis alleen voor 3° gold. Strafbare gedragingen die onder 4° zijn 
geplaatst, zijn namelijk zonder uitzondering misdrijven. 

Het systeem van strafmaxima voor zover hier relevant kwam als hierboven eerder gezegd, op het 
volgende neer. 
Uit artikel 6 Wed 1950 blijkt dat misdrijven bedoeld in artikel 1 onder 1° (sub c, d, e, f, h, i, j) en 
onder 3° (sub g, h, i) worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van 
ten hoogste fl. 100.000. 

Misdrijven bedoeld in artikel 1 onder 2° (artikelen 27 van Warenwet en Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen), 3°, 4° en 5° worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar en 
geldboete van ten hoogste fl. 25.000. 

Overtredingen bedoeld in artikel la onder 2°, 3°, en 5° worden gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden jaar en geldboete van ten hoogste fl. 10.000. 

1) Wet inzake de luchtverontreiniging 
Artikel 20 lid 1: Zonder vergunning een inrichting op te richten, in werking te hebben, enz. 
Artikel 20a: Handelen in strijd met nadere eisen bij regels omtrent voorkoming of beperking 
luchtvervuiling. 
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Artikel 28: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften omtrent onder meer middelen tot 
voorkoming en beperking luchtverontreiniging. 
Artikel 29 uitgezonderd het handelen in strijd met een overeenkomstig dit artikel verstrekte instructie: 
Verplichting instructie werknemers in vergunning(-s voorschriften) omtrent oprichting en inwerking 
zijn van de oprichting. 
Artikel 39: Handelen in strijd met een bevel tot sluiting inrichting zonder vergunning. 
Artikel 40: Handelen in strijd met verplichting in bepaalde gevallen verandering, enz. van de 
inrichting te melden. 
Artikel 42 lid 1 en 2: Verplichting tot nemen van maatregelen en tot melden bij ongewoon voorval 
waardoor luchtverontreiniging dreigt. 

2) Wet bodembescherming 
Artikel 8: Handelen in strijd met regels omtrent het verrichten van handelingen waarbij stoffen die de 
bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem worden gebracht, om ze daar te laten. 
Artikel 9: Handelen in strijd met regels betreffende handelingen met stoffen die de bodem kunnen 
verontreinigen of aantasten of die aan de bodem worden toegevoegd om de structuur en kwaliteit 
ervan te beïnvloeden. 
Artikel 10: Handelen in strijd met regels betreffende het uitvoeren van werken op of in de bodem met 
stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten. 
Artikel 11: Handelen in strijd met regels omtrent het transporteren van stoffen die de bodem kunnen 
verontreinigen of aantasten. 
Artikel 12: Handelen in strijd met regels betreffende handelingen waarbij als neven effect stoffen die 
de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem kunnen geraken. 
Artikel 13: Handelen niet vallend onder artikelen 8-12 in strijd met regels betreffende handelingen die 
erosie, verdichting of verzilting van de bodem tot gevolg hebben. 
Artikel 14: Verplichting aan ieder die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat de te 
verrichten handelingen op of in de bodem tot verontreiniging zouden leiden, tot het nemen van 
maatregelen teneinde verontreiniging te voorkomen of ongedaan te maken. 
Artikel 21: Handelen in strijd met een voorziening betreffende een werkzaamheid als bedoeld in de 
artikelen 8-13. 
Artikel 22 lid 1, 2 en 4: Onmiddellijke melding van verontreiniging of aantasting ten gevolge van een 
ongewoon voorval verplicht. 
Artikel 23 lid 2 en 3: Handelen in strijd met maatregelen genomen door gedeputeerde staten bij 
verontreiniging en aantasting ten gevolge van een ongewoon voorval. 
Artikel 24: Handelen in strijd met maatregelen genomen door commissaris der Koningin bij 
verontreiniging en aantasting ten gevolge van een ongewoon voorval. 
Artikel 36 lid 1: Handelen in strijd met regels vastgesteld door Provinciale Staten, ter bescherming 
van chemische, fysische en biologische eigenschappen van de grond. 
Artikel 41 lid 1: Handelen in strijd met door Provinciale Staten vastgestelde regels omtrent 
bescherming kwaliteit grondwater. 
Artikel 43 lid 1: Handelen in strijd met verplichting onderzoek te gedogen naar gesteldheid bodem. 
Artikel 44 lid 1: Handelen in strijd met verplichting, opgelegd op verzoek van degene die onderzoek 
moet verrichten, onderzoek te gedogen naar gesteldheid bodem. 
Artikel 63: Verplichting verlenen van medewerking en verstrekken van inlichtingen aan bevoegde 
ambtenaren. 
Artikel 74: Handelingen in strijd met voorschriften aan een vrijstelling of ontheffing verbonden. 

5. WED 1994 
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De economische delicten, bedoeld in artikel la, onder 10  en 2° zijn misdrijven voorzover zij 
opzettelijk zijn begaan. De delicten hieronder die geen misdrijven zijn, dus niet opzettelijk zijn 
gepleegd, zijn overtredingen. De economische delicten , bedoeld in artikel la , onder 3°, zijn 
overtredingen. 

Gevangenisstraf kan in combinatie met een geldboete worden opgelegd. 
Er zijn wat betreft de geldboetes twee ophogingsregels. De ophogingsregel van artikel 6 lid 1 onder 4 
houdt in dat als de waarde van de goederen, waarmee of met betrekking tot welke het economisch 
delict is begaan of die geheel of gedeeltelijk door middel van het economisch delict zijn verkregen, 
hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum der geldboete kan, onverminderd het bepaalde in 
artikel 23, zevende lid van het Wetboek van Strafrecht een geldboete worden opgelegd van de naaste 
categorie. 
De andere ophogingsregel staat in het Wetboek van strafrecht. In artikel 23 lid 7 Sr is bepaald dat bij 
veroordeling van een rechtspersoon, indien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende 
bestraffing toelaat, een geldboete kan worden opgelegd van de naast hogere categorie. 

Uit artikel 6 WED blijkt dat misdrijven bedoeld in artikel la onder 1° worden gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie (tot 100000). 

Misdrijven bedoeld in artikel la onder 2° worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaar of geldboete van de vierde categorie (tot fl. 25.000). 

Overtredingen bedoeld in artikel la onder 1° worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar 
of geldboete van de vijfde categorie. 

Overtredingen bedoeld in artikel la onder 2° en 3° worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden jaar of geldboete van de vierde categorie. 

Artikel la, 1° 

Artikel la, 2° 

Artikel la, 30 

Economische delicten op lijst la, sub 1°: 

Misdrijf 	 Overtreding 
6jr; geldboete tot f1.100.000 	1 jr hechtenis 

geldboete tot f1.25.000 

2jr; geldboete tot f1.25.000 6mnd hechtenis 
geldboete tot f1.25.000 

6mnd hechtenis 
geldboete tot f1.25.000 

1) Besbijdingsmiddelenwet 1962. 
artikel 2 lid 1: Afleveren, voorhanden of in voorraad hebben van, binnen Nederland brengen of 
gebruiken van bestrijdingsmiddel waarvan niet blijkt dat het een ingevolge deze wet toegelaten middel 
is. 
artikel 10 lid 1: Handelen in strijd met voorschriften omtrent onder meer het toelaten, het gebruik en 
het in het verkeer brengen van met bestrijdingsmiddelen behandeld water, plant of dier. 
2) Destructiewet. 

I 
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Artikel 4: Destructiemateriaal aan verwerking onttrekken of te mengen met ander materiaal dan 

destructiemateriaal, anders dan in een verwerkingsbedrijf voor hoog- of voor laag-risico-materiaal. 
Artikel 5 lid 1, 2: Oprichten, in werking hebben, in werking houden, uitbreiden, wijzigen van een 

verwerkingsbedrijf voor hoog- en laag- risico-materiaal zonder vergunning of zonder registratie. 
3) Grondwaterwet, 
Artikel 14 lid 1, 2: Zonder vergunning grondwater onttrekken of water infiltreren. Handelen in strijd 
met voorschriften van de vergunning. 
4) Kernenergiewet. 
Artikel 15: Zonder vergunning splijtstoffen of ertsen (kernmateriaal) vervoeren, voorhanden te 
hebben, binnen of buiten Nederlands grondgebied te brengen of zich ervan te ontdoen. Zonder 
vergunning oprichten, in werking hebben, in werking houden, uitbreiden, wijzigen van een kernreactor 
(inrichting). 
Artikel 21: Handelen in strijd met vergunning met betrekking tot splijtstoffen, ertsen en inrichtingen. 
Artikel 21a: Zonder vergunning bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld bepaald 
kernmateriaal of kernmateriaal in bepaalde gevallen te vervoeren. Voorhanden hebben, laden, lossen, 
enz. 
Artikel 21e lidl: Handelen in strijd met regelen gesteld betreffende het vervoeren van kernmateriaal. 
Artikel 29 lid 1: Zonder vergunning bereiden, vervoeren, voorhanden hebben, enz. van bepaalde 
radioactieve stoffen of radioactieve stoffen onder bepaalde omstandigheden. 
Artikel 31: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften die betrekking hebben op bescherming 
van mensen, dieren, planten en goederen. 
Artikel 32 lid 1 : Handelen in strijd met vergunning betreffende bereiden, vervoeren, voorhanden 
hebben, enz. van bepaalde radioactieve stoffen of radioactieve stoffen onder bepaalde 
omstandigheden. 
Artikel 34 lid 1, 4, 5: Handelen in strijd met regelen gesteld betreffende ioniserende stralen 
uitzendende toestellen. Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften of nadere eisen. 
Artikel 35 lid 2 voor zover betrekking hebbend op een onderwerp, geregeld bij een krachtens de 
artikelen 29, 32, 34 vastgestelde maatregel van bestuur: Handelen in strijd met nadere regelen gesteld 
door betrokken ministers. 
Artikel 37b: Handelen in strijd met maatregelen opgelegd aan inrichtingen met ernstige 
tekortkomingen in de bedrijfsvoering. 
Artikel 46 lid 1: Handelen in strijd met regels en maatregelen opgesteld door betrokken minister bij 
een ongeval met een categorie A- of een categorie B-object dat met een categorie A-object wordt 
bestreden. Regels betreffende bijvoorbeeld toegang, verblijf en behandeling van mensen, dieren, enz. 
Artikel 47 lid 1: Handelen in strijd met regels en maatregelen opgesteld bij een ongeval onder bepaalde 
omstandigheden met een categorie A- of een categorie B-object. Stilleggen inrichting, beëindiging 
verblijf voertuig, enz. 
Artikel 49b lid 1: Handelen in strijd met regels en maatregelen opgesteld door betrokken burgemeester 
bij een ongeval met een categorie A-object. Regels betreffende bijvoorbeeld toegang, verblijf en 
behandeling van mensen, dieren, enz. 
Artikel 49d: Handelen in strijd met regels en maatregelen opgesteld door betrokken beheerder van het 
oppervlaktewater bij een ongeval met een categorie B-object. 
Artikel 75 lid 2: Handelen in strijd met voorschriften behorend tot vrijstelling of ontheffing op grond 
van wetenschap of in het belang van de verdediging van het landsbelang van in artikel 15 en 29 
vervatte verboden. 
Artikel 76a voor zover betrekking hebbend op een vergunning als bedoeld in artikel 15. 

5) Meststoffenwet. 
Artikel 14: Forfaitaire mineralenheffingen. 
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Artikel 14b: vervallen door vernummering. 
Artikel 14c lid 2: vervallen door verntunrnering. 
Artikel 15: Heffing naar belastbare hoeveelheid meststoffen uitgedrukt in kilogrammen fosfaat en 
stikstof. 
Artikel 16 lid 3: Berekening belastbare hoeveelheid meststoffen. 
6) Mijnwet 1903. 
Artikel 9 lid 1 onder c: Handelen in strijd met veiligheidsvoorschriften in het belang van het milieu. 
7) Mijnwet continentaal plat. 
Artikel 26 lid 1 aanhef en onder e: Handelen in strijd met voorschriften ter voorkoming van 
verontreiniging van de zee(bodem) bij het winnen van delfstoffen 
8) Wet bestrijding ongevallen Noordzee 
Artikel 4 lid 1, 2, 3, 4: Handelen in strijd met regels omtrent inhoud melding ongeval in Nederlandse 
territoriale zee, de te verstrekken informatie en de wijze waarop de melding geschiedt. 
Artikel 15: verplichting voor kapitein of scheepseigenaar nodige maatregelen te nemen om de schade 
te beperken of ongedaan te maken. 

9) Wet bodembescherming 
Artikel 6: Handelen in strijd met regels betreffende handelingen met stoffen die de bodem kunnen 
verontreinigen of aantasten of die in de bodem worden gebracht om deze daar te laten. 
Artikel 7: Handelen in strijd met regels betreffende handelingen met stoffen die de bodem kunnen 
verontreinigen of aantasten of die aan de bodem worden toegevoegd om de structuur of de kwaliteit 
ervan te beïnvloeden. 
Artikel 8: Handelen in strijd met regels betreffende het uitvoeren van werken op of in de bodem met 
stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten. 
Artikel 9: Handelen in strijd met regels betreffende transporteren van stoffen die de bodem kunnen 
verontreinigen of aantasten. 
Artikel 10: Handelen in strijd met regels betreffende handelingen waarbij als nevengevolg stoffen die 
de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem kunnen geraken. 
Artikel 11: Handelen niet vallend onder artikelen 6 tot 10 in strijd met regels betreffende handelingen 
die erosie, verdichting of verzilting van de bodem tot gevolg hebben. 
Artikel 12: Handelen in strijd met regels ten aanzien van het infiltreren van water. 
Artikel 13: Verplichting aan ieder die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat de te 
verrichten handelingen op of in de bodem tot verontreiniging zouden leiden tot het nemen van 
maatregelen teneinde verontreiniging te voorkomen of te ongedaan te maken. 
Artikel 38: Regels omtrent sanering. 
Artikel 94: Handelingen in strijd met voorschriften aan een vrijstelling of ontheffing verbonden. 
10) Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten 
Artikel 3: Bepaalde levende of dode dieren of planten tentoon stellen voor verkoop, verkopen, enz. en 
binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen. 
Artikel 3a: Bepaalde levende of dode dieren of planten tentoon stellen voor verkoop, verkopen, enz. 
en binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen. 
Artikel 4 lid 2: Handelen in strijd met een of meer verboden van toepassing verklaard op bepaalde 
soorten dieren en planten. 
Artikel 5 lid 1: Handelen in strijd met ontheffingsvoorschriften. 
Artikel 6: Handelen in strijd met administratievereisten. 
Artikel 9: Handelen in strijd met regels betreffende de plaatsen waar de dieren of planten dienen te 
worden binnengebracht. 
Artikel 13a: Handelen in strijd met regels op grond van verplichtingen uit het EEG-verdrag 
betreffende dit onderwerp. 
11) Wet inzake luchtverontreiniging 
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Artikel 91: Handelen in strijd met een bevel in het belang van de openbare gezondheid betreffende 
inrichtingen, toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen. 
Artikel 92 onder a in verband met de artikel 48: Handelen in strijd met een bevel in het belang van 
voorkomen of beperken luchtverontreiniging betreffende inrichtingen, toestellen, brandstoffen en 
verontreinigende handelingen. 
Artikel 92 onder b: Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften. 
12) Wet Milieubeheer 
Artikel 1.2 lid 1 voor zover aangeduid als strafbare feiten : provinciale milieuverordening. 
Artikel 8.1 lid 1: vergunning inrichting verplicht. 
Artikel 8.40 lid 1: Handelen in strijd met regels voor inrichtingen ter bescherming van het milieu. 
Artikel 8.42 lid 2: Handelen in strijd met nadere eisen voor inrichtingen ter bescherming van het 
milieu. 
Arfikel 8.43: vervallen 
Artikel 8.44 lid 1 en lid 6: Overgangsregeling. 
Artikel 10.2 lid 1: Afvalstoffen dumpen buiten een inrichting of in de bodem brengen. 
Artikel 10.3: Handelingen met betrekking tot afvalstoffen met nadelige gevolgen voor het milieu. 
Weten of redelijkerwijs moeten weten. 
Artikel 10.30 lid 1: Afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen om zich ervan te ontdoen. 
Artikel 10.32: Handelen in strijd met eisen gesteld voor afgifte (aard, samenstelling). 
Artikel 10.37: Handelen in strijd met regels betreffende het inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen. 
Artikel 10.43: Afvalstoffen buiten inrichting bewaren, bewerken, verwerken, vernietigen. 
Artikel 10.44a lid 1, 2: Handelen in strijd met regels ter utvoering van artikel 27 van EEG-verordening 
(overbrenging afvalstoffen naar en uit de Europese Gemeenschappen). 
Artikel 10.44b: Handelen in strijd met regels betreffende de overbrenging van afvalstoffen binnen 
Nederland. 
Artikel 10.44c, lid 1, 2: Handelen in strijd met regels betreffende de overbrenging van afvalstoffen 
binnen Nederland indien dat in strijd zou zijn met het belang van de bescherming van het milieu. 
Artikel 10.44e lid 1, 2 onder a en b: Handelingen als bedoeld in artikel 26 lid 1 EEG-verordening. 
Artikel 17.4 lid 1, 2: Handelen in strijd met verplichting of verbod opgelegd door de gedeputeerde 
staten. 
Artikel 18.18: Handelen in strijd met vergunnings- of onthafingsvoorschrift. 
13) Wet milieugevaarlijke stoffen 
Artikel 2: Verplichting voorzorgsmaatregelen te nemen bij vervaardiging, enz. van voor milieu en 
mens gevaarlijke stoffen. 
Artikel 8: Vervaardigen stof of invoeren stof in Nederland zonder kennisgeving aan betrokken 
minister. 
Artikel 24: Handelen in strijd met regels tot het vervaardigen, invoeren, enz. van milieugevaarlijke 
stoffen. 
Artikel 31: Handelen in strijd met regels betreffende verwachte of gebleken milieugevaarlijke effecten 
van stoffen. 
Artikel 59: Handelen in strijd met vrijstellings- of vergunningsvoorschriften. 
Artikel 63: Handelen in strijd met nadere eisen bij vrijstelling of vergunning. 
14) Wet rampen en zware ongevallen -voor zover aangeduid als strafbare feiten-
Artikel 2c lid 1: Verplichting verschaffing relevante veiligheidstechnische gegevens aan burgemeester. 
Artikel 11b lid 2: Verplichting verschaffing relevante veiligheidstechnische gegevens aan 
burgemeester bij een ramp of zwaar ongeval. 
15) Wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne (...). 
Artikel XIX, voorzover het betreft provinciale verordeningen, vastgesteld krachtens artikel 36 of 41 
van de Wet bodembescherming. 



16) Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Artikel 1 lid 1, 3, 4: Zonder vergunning met of zonder hulp van een werk afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren of 
zeewater 
Artikel lb: Het overschrijden van een grenswaarde bij het in oppervlaktewateren brengen van 
bepaalde stoffen. 
Artikel 2a: Handelen in strijd met regels betreffende het in oppervlaktewateren brengen van afval-, 
verontreinigende- of schadelijke stoffen. 
Artikel 2c lid 2: Handelen in strijd met vergunningsvoorschrift of met beperking van de vergunning.. 
Artikel 5 lid 1: Handelen in strijd met verordeningen opgelegd door provinciale staten betreffende 
doelmatige samenwerking op chemisch en technisch gebied. 
Artikel 26: Handelen in strijd met vergunningsvoorschrift. 
17) Wet verontreiniging zeewater 
Artikel 3 lid 1: Lozen of vervoeren of afgeven om te lozen van bepaalde afval-, verontreinigende of 
schadelijke stoffen 
Artikel 4: Lozen zonder ontheffing van andere dan in artikel 3 bedoelde stoffen. 
Artikel 11: Handelen in strijd met ontheffingsvoorschrift. 
18) Wet verplaatsing mestproductie 
Artikel 2: Handelen in strijd met regels betreffende verplaatsing mestproductie. 
Artikel 3: Produceren van een grotere hoeveelheid dierlijke meststoffen na verplaatsing dan is 
toegestaan. 
Artikel 4: Verplaatsen tussen een locatie of bedrijf buiten het aangegeven gebied naar één binnen het 
gebied en andersom. 
Artikel 9 lid 5: Benutten van niet-gebonden mestproductierecht in hogere mate dan wat nog niet benut 
was van het niet-gebonden mestproductierecht. 
19) Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
Artikel 4: Handelingen verrichten ten aanzien van gevaarlijke stoffen (artikel 3a) en met bepaalde 
vervoermiddelen. 
Artikel 5: Handelingen verrichten ten aanzien van gevaarlijke stoffen (artikel 3b) en met bepaalde 
vervoermiddelen anders dan met inachtneming regels. 
Artikel 10: Handelen in strijd met ontheffing- of vrijstellingsbeperkingen. 
Artikel 11: Verplichting vervoeren gevaarlijke stoffen buiten bebouwde kommen. 
Artikel 21: Vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan aangewezen wegen. 
Artikel 24: Handelen in strijd met beperking van of voorschrift bij ontheffing (wegen). 
Artikel 27: Vervoeren gevaarlijke stoffen over andere dan aangewezen vaarwegen. 
Artikel 29: Handelen in strijd met beperking van of voorschrift bij ontheffing (vaarwegen). 
Artikel 31: Vervoeren gevaarlijke stoffen over andere dan aangewezen spoorwegen. 
Artikel 33: Handelen in strijd met beperking van of voorschrift bij ontheffing (spoorwegen). 
20) Wet voorkoming verontreiniging door schepen 
Artikel 5: Lozen van een schadelijke stof in zee. 
Artikel 12: Meldplicht kapitein bij voorval waarbij zijn schip is betrokken. 
Artikel 13: Verlaten van de haven zonder certificaat 
Artikel 13a: Verplichting codes van schadelijke of gevaarlijke stoffen aan kapitein te overhandigen. 
Artikel 23 lid 2, 4, 5: Na aanhouding zonder toestemming scheepvaartinspectie het schip verplaatsen. 
Artikel 35 lid 3: Handelen in strijd met beperkingen en voorschriften. 
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Artikel 2 lid 3: Vellen of doen vellen van houtopstand, anders dan bij wijze van dunning, zonder 
voorafgaande tijdige kennisgeving. 
Artikel 3 lid 1 en 2: Verplichting tot herbeplanting binnen drie jaar. 
Artikel 13 lid 1: Kapverbod voor vijf jaar ter bewaring van natuur- en landschapsschoon. 
2) Kernenergiewet 
Artikel 14: Administratie voeren van splijtstoffen verplicht voor ieder die splijtstoffen of ertsen 
vervoert, voorhanden heeft, enz. 
Artikel 22 lid 1: Onmiddellijke aangifte verplicht voor ieder die splijtstoffen of ertsen of stoffen 
waarvan hij rederlijkerwijze moet vermoeden dat het splijtstoffen of ertsen zijn, voorhanden krijgt, 
enz. 
Artikel 26 lid 2: Handelen in strijd met nadere regelen bij AMvB betreffende onderwerpen artikel 14 
of 21. 
Artikel 28: Administratie voeren van radioactieve stoffen verplicht voor ieder die radioactieve stoffen 
vervoert, voorhanden heeft, enz. 
Artikel 33 lid 1: Onmiddellijke aangifte verplicht voor ieder die radioactieve stoffen of stoffen 
waarvan hij rederlijkerwijze moet vermoeden dat het radioactieve stoffen zijn, voorhanden krijgt, enz. 
Artikel 35 lid 2 voor zover betrekking hebbend op een onderwerp, geregeld bij een krachtens artikel 
28 vastgestelde algemene maatregel van bestuur: Handelen in strijd met nadere regelen gesteld door 
betrokken minister. 
Artikel 37 lid 1: Handelen in strijd met regelen betreffende meting radioactiviteit en registratie 
daarvan. 
Artikel 39: Onmiddellijke melding aan burgemeester verplicht van kennis of redelijk vermoeden van 
ongeval met een categorie A- of B- object. 
Artikel 67 lid 1 en 4: Handelen in strijd met voorschriften van vergunning of andere regelen vereist op 
grond van internationale overeenkomsten betreffende kernenergie en dergelijke onderwerpen. 
Artikel 68: Handelen in strijd met regelen betreffende de geheimhouding van informatie rond 
vrijmaking en gebruik van splijtstoffen en onderzoek daarnaar. 
Artikel 76 lid 4: 
3) Ontgrondingenwet 
Artikel 3 lid 1 en 2: Zonder vergunning ontgronden of laten ontgronden. 
Artikel 7 lid 3: Verplichting tot melden ontgronding als vergunning niet nodig blijkt. 
Artikel 12 lid 1 en 2: Handelen in strijd met machtiging (voorlopige vergunning) ontgronding. 
Artikel 16 lid 2: Handelen in strijd met bevel tot staking ontgronding. 
4) Vogelwet 1936 
Artikel 5: Doden, pogen te doden, vangen, enz. van beschermde vogels is strafbaar. 
Artikel 7: Beschermde vogels onder zich hebben, te koop vragen, enz. 
Artikel 7bis: Houden van en deelnemen aan zangwedstrijden en andere wedstrijden waarbij 
beschermde vogels zijn betrokken. 
Artikel 8: Zoeken, rapen, enz. van eieren of nesten. 
Artikel 9: Eieren of nesten onder zich hebben, te koop vragen, enz. 
Artikel 11 lid 2: Handelen in strijd met regels omtrent ringen en merken van haviken en slechtvalken. 
Artikel 12 lid 1: Artikelen 7 en 9 zijn niet van toepassing op cultuurvogels die zijn gekweekt. 
Artikel 16: Handelen in strijd met voorwaardelijke vergunning betreffende afleveren, vervoeren, enz. 
van dode beschermde vogels. 
Artikel 17 lid 2, 3 en 4: Handelen in strijd met regels kievitseierenrapen. 
Artikel 23: Plaatsen en gebruiken van vallen, kooien, netten, strikken enz. om  in massa te vangen of 
doden. 
Artikel 25: Verplichting van aanwezigheid of toestemming van vergunninghouder. 
Artikel 27 lid 1: Handelen in strijd met regelen en voorwaarden voor verlening van vergunning of 
vrijstelling. 
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Artikel 27a: Handelingen in strijd met regels voortvloeiende uit het EEG-verdrag. 
Artikel 35 lid 4 en 5: Handelen in strijd met regels omtrent ringen en merken van ganzen- en 
eendensoorten. 

5) Wet bodembescherming 
Artikel 20: Handelen in strijd met voorziening betreffende een werkzaamheid als bedoeld in artikelen 
6-10. 
Artikel 27: Verplichting tot melding bij provinciale staten van de verontreiniging of aantasting door 
degene die de handeling verricht of erbij betrokken is. 
Artikel 28: Verplichting melding sanering. 
Artikel 30 lid 2, 3 en 4: Handelen in strijd met maatregelen genomen door gedeputeerde staten bij 
verontreiniging en aantasting ten gevolge van een ongewoon voorval. 
Artikel 31: Handelen in strijd met maatregelen genomen door commissaris der Koningin bij 
verontreiniging en aantasting ten gevolge van een ongewoon voorval. 
Artikel 32 lid 2 tweede volzin: Handelen in strijd met aanwijzingen betreffende sanering of beperking 
van de schade door Provinciale staten. 
Artikel 39 lid 1 en 2: Verplichting saneringsplan en resultaten saneringsonderzoek bij melding 
ernstige verontreiniging. 
Artikel 43 lid 1, 3 en 4: Handelen in strijd met bevelen van Gedeputeerde staten om nader onderzoek 
te doen naar de verontreiniging of om te saneren. 
Artikel 44: Handelen in strijd met bevel van Gedeputeerde staten om te saneren volgens ingediend en 
aanvaard eigen saneringsplan. 
Artikel 45 lid 4: Handelen in strijd met aanwijzingen van Gedeputeerde staten omtrent het saneren. 
Artikel 49 jo 30 lid 2, 3 en 4: Handelen in strijd met maatregelen genomen door Gedeputeerde staten 
met betrekking tot het saneren. 
Artikel 63e lid 3 tweede volzin: Handelen in strijd met goedgekeurd saneringsplan 
waterkwaliteitsbeheerder. 
Artikel 63i lid 5 tweede volzin: Handelen in strijd met de ontheffingsvoorwaarden betreffende 
sanering waterbodem. 
Artikel 63j lid 2: Handelen in strijd met de ontheffingsvoorschriften betreffende 
onderhoudsbaggerwerk. 
Artikel 70: Verplichting onderzoek in het belang van de bescherming van de bodem door 
rechthebbende ten aanzien van de bodem. 
Artikel 72: Verplichting onderzoek door rechthebbende van bodem waar verontreiniging dreigt ten 
aanzien van de bodem. 

6) Wet milieubeheer 
Artikel 8.41 lid 1, 2 en 3: Meldingsplicht oprichten, veranderen inrichting. 
Artikel 8.42 lid 1: Handelen in strijd met nadere eisen. 
Artikel 8.44 lid 5: Handelen in strijd met nadere eisen. 
Artikel 10.4 lid 1 en 3: Handelen in strijd met regels betreffende vervaardigen, invoeren, enz. van 
afvalstoffen die moeilijk te verwijderen zijn, enz. 
Artikel 10.5: Handelen in strijd met regels betreffende het voorkomen of beperken van het ontstaan 
van afvalstoffen die moeilijk te verwijderen zijn, enz. 
Artikel 10.6 lid 1: Handelen in strijd met verpakkingsvoorschriften van afvalstoffen die moeilijk te 
verwijderen zijn, enz. 
Artikel 10.8: Handelen in strijd met voorschriften in het belang van hergebruik van bepaalde 
goederen. Terugnemen of innemen van stoffen. 
Artikel 10.9: Verplichting voor bepaalde categorie personen tot terugnemen of innemen van stoffen. 
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Artikel 10.15 lid 1: Anders dan vanuit een inrichting zich van afvalstoffen te ontdoen door het te 
brengen in een voorziening voor afvalwater. 
Artikel 10.16: Handelen in strijd met regels betreffende inzameling en transport van afvalwater. 
Artikel 10.18 lid I: Zich ontdoen van autowrakken. 
Artikel 10.19 lid 1: Zich ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen 
door afgifte aan een ander. 
Artikel 10.31 lid 1: Meldplicht bij provincie bij het zich ontdoen van afvalstoffen aan een ander door 
de `ontdoener'. 
Artikel 10.33 lid I en 2: Meldplicht bij provincie bij het zich ontdoen van afvalstoffen aan een ander 
door die ander. 
Artikel 10.34: Verplichting tot aanwezigheid begeleidingsbrief bij vervoer afvalstoffen. 
Artikel 10.44e lid 2 onder c: 
Artikel 15.32 lid 1 en 2: Verplichting tot statiegeld, retourpremies. 
Artikel 17.1:Verplichting treffen van maatregelen bij ongewoon voorval door degene die de inrichting 
drijft om schade te beperken of ongedaan te maken. 
Artikel 17.2: Meldplicht van het ongewoon voorval aan vergunningsgever. 
7) Wet milieugevaarlijke stoffen 
Artikel 13: Meldplicht voor verandering in hoeveelheid stof, in afnemer, effecten van de stof, enz. 
Artikel 14: Handelen in strijd met regels betreffende aanvullende meldingen en onderzoeken. 
Artikel 15: Handelen in strijd met regels betreffende aanvullende meldingen en onderzoeken wanneer 
meer dan 1000 ton in de Europese Economische Ruimte is vervaardigd of ingevoerd. 
Artikel 16: Overleggen van nadere gegevens omtrent stof op verzoek van de betrokken minister 
verplicht. 
Artikel 17: Tien jaar bewaren van overlegde gegevens. 
Artikel 20: Meldplicht aan minister bij verkrijgen kennis van gevaar voor mens en milieu van een stof. 
Artikel 21: Handelen in strijd met opdracht leveren van gegevens aan minister. 
Artikel 22: Verplichting tot medewerking aan onderzoek naar het voorkomen, toepassing en 
vervaardiging van bepaalde stoffen. 
Artikel 23: Onderzoek doen op verzoek van de betrokken minister naar stof waarvan schadelijkheid 
voor mens en milieu vermoed wordt, verplicht. 
Artikel 25: Handelen in strijd met nadere eisen betreffende invoer, enz. van bepaalde stoffen. 
Artikel 32: Verplichting bijhouden register en administratie. 
Artikel 34: Verplichting verpakking op voorgeschreven manier. 
Artikel 37: Handelen in strijd met regels omtrent stoffen waarvan nog niet is bepaald tot welke 
categorie zij horen. 
Artikel 38: Aanbevelen, aanprijzen van een stof zonder vermelding van categorie tot welke de stof 
behoort. 
Artikel 39: Artikelen 34-38 van toepassing voor zover met het oog op stabiliteit hulpstoffen zijn 
toegevoegd of waarbij onzuiverheden voorkomen. 
Artikel 19 lid 4 voor zover aangeduid als strafbare feiten. 
8) Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Artikel 2b lid I, 2 en 3: Meldplicht brengen van stoffen in het oppervlaktewater of verandering erin. 
Artikel 4 lid 1: Handelen in strijd met nadere regels betreffende het in zee of oppervlaktewateren 
brengen van (afval-, verontreinigende- of schadelijke) stoffen. 
Artikel 9a lid 1, 2, 3 en 4: Meldplicht voor vergunninghouder van ontvangst afvalstoffen. 
9) Wet verontreiniging zeewater 
Artikel 6: Meldplicht verboden lozing. 
Artikel 6a: Meldplicht voor degene aan wie afvalstoffen worden afgegeven om te lozen. 
10) Wet voorkoming verontreiniging door schepen 
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Artikel 6 lid 2: Handelen in strijd met havenvoorschriften betreffende voorzieningen voor het in 
ontvangst nemen van restanten van schadelijke stoffen. 
Artikel 10 lid 1 onder b en d: Handelen in strijd met regels omtrent verpakking en administratie van 
schadelijke stoffen. 
Artikel 11 lid 1, 3 en 5: Verplichting kapitein tot het bijhouden van vervoer en lozing schadelijke 
stoffen. 
Artikel 16: vervallen. 
Artikel 17: Artikelen 5:13 en 5:15 tot en met 5:20 van de Awb en artikel 15 zijn van toepassing op een 
buitenlands schip in een Nederlandse haven of Nederlandse zee op weg naar of komende van een 
Nederlandse haven. 
Artikel 31: vervallen. 

Economische delicten op lijst la, sub 3°: 

1) Bestrijdingsmiddelenwet 1962 
Artikel 2 lid 5: Handelen in strijd met regelen betreffende tijdelijk toestaan van aflevering, enz. van 
niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen. 
Artikel 5a lid 3: Verplichting om houder van het genot van in lid 1 genoemde planten dieren, enz. die 
met bestrijdingsmiddel zijn bewerkt, van deze behandeling op de hoogte te stellen. 
Artikel 9 lid 5: Mededeling in Staatscourant verplicht van ambtshalve toelating en gebruik van 
bepaalde bestrijdingsmiddelen. 
Artikel 10 lid 2: Voorhanden of in voorraad hebben van in Staatscourant bekend gemaakt 
bestrijdingsmiddel met een ander dan toegelaten gebruik of aflevering. 
Artikel 11: Afleveren, enz niet op de voorgeschreven wijze met betrekking tot onder meer verpakking. 
Artikel 12: Leveren van bestrijdingsmiddelen aan personen beneden de zestien jaar of personen 
zonder legitimatiebewijs. 
Artikel 13: Handelen in strijd met voorschriften omtrent resten van bestrijdingsmiddelen en lege 
verpakkingen of voorschriften betreffende het gebruik van bestrijdingsmiddelen in verband met de 
veiligheid en de gezondheid bij de arbeid. 
Artikel 14: Handelen in strijd met het voorschrift aanbrengen van waarschuwingstekens in verband 
met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Artikel 15: Handelen in strijd met voorschriften betreffende bestrijdingsmiddelen welke als zodanig 
dan wel voor wat betreft een uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden kennelijk in een 
proefstadium verkeren. 
Artikel 16a: Handelen in strijd met ontheffing of vrijstellingsvoorschriften. 
2) Destructiewet 
Artikel 3 lid 1 en 2: Wijzen van onschadelijkmaking van hoog- en laag-risico-materiaal. 
Artikel 4a: Doorvoer van hoog- en laag- risico-materiaal. 
Artikel 6: Zonder vergunning ander materiaal dan destructiemateriaal ter verwerking in een 
verwerkingsbedrijf voor hoog-risico-materiaal te verzamelen of te doen verzamelen. 
Artikel 9: Handelen in strijd met regelen betreffende de inrichting en de werkwijze van 
verwerkingsbedrijven voor hoog- en laag-risico-materiaal. 
Artikel 10 lid 1 en 5: Vaststelling van gebied waar ondernemer ter verwerking van hoog-risico-
materiaal met uitsluiting van andere ondernemers werkzaam is. 
Artikel 11: Hoofden en bestuurders van verwerkingsbedrijven treffen alle maatregelen die nodig zijn 
om de regels na te kunnen leven. 
Artikel 12: Plicht voor eigenaar of houder hoog-risico-materiaal tot administratie voeren, het ter 
beschikking houden van en af te staan aan de ondernemer binnen wiens werkgebied het materiaal zich 
bevindt. Plicht voor eigenaar of houder laag-risico-materiaal volgens de regels te verpakken, bewaren, 
enz. 

C:7,) 
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Artikel 13 lid 1, 2, 3, 4 en 5: Uitzonderingen op artikel 12. Wetenschap. Honden en katten. 
Radioactief besmette stoffen. 
Artikel 15: Van de huid ontdoen van slachtdieren die onbruikbaar moeten worden gemaakt voor 
voedsel voor mens en dier. 
Artikel 17 lid 1: Handelen in strijd met plaatselijke verordeningsregels ten aanzien van hoog-risico-
materiaal. 
Artikel 25 lid 4: Meldplicht voor eigenaar of houder van hoog-risico-materiaal aan keuringsdienst 
indien de vergunning nog niet in werking is getreden. 
3) Grondwaterwet 
Artikel 11: Verplichting tot aanmelding van inrichting tot onttrekken van grondwater of tot filtreren 
van water. Verplichting tot meting en registratie onttrekken van grondwater of tot filtreren van water. 
4) Kernenergiewet 
Artikel 36 lid 1: 
Artikel 73 voorzover aangeduid als strafbare feiten: regels in het belang van een goede uitvoering van 
de wet. 
5) Meststoffenwet 
Artikel 2: -- 
Artikel 3: Handelen in strijd met de voorschriften betreffende kwaliteit van de diervoeders. 
Artikel 4: Verhandelen van een product dat bestemd is om als meststof te worden gebruikt indien dat 
niet aan de vereisten daartoe voldoet.. 
Artikel 5: Zonder vergunning verhandelen als meststof van producten die uit zuiveringsslib, havenslib, 
enz. bestaan. 
Artikel 6: Handelen in strijd met regels betreffende het in voorraad hebben, verwerken, enz. van 
dierlijke meststoffen. 
Artikel 8: Handelen in strijd met regelen per gebied en per categorie. 
Artikel 9 lid 3: Ambtshalve vaststellen van mestoverschot bij onvoldoende medewerking. 
Artikel 17 lid 3: Wijze vaststellen hoeveelheid organische meststoffen. 
Artikel 19: Toelaatbaar verlies meststoffen. 
6) Meststoffenwet 1947 
Artikel 2: Vervoeren en verkopen van meststoffen. 
Artikel 4: Aanduiding van stoffen en mengsels van stoffen. 
7) Natuurbeschermingswet 
Artikel 17: Zonder recht zich bevinden in of op een water, dat deel uitmaakt van een beschermd 
natuurmonument, indien op duidelijke wijze is kenbaar gemaakt dat de toegang tot dit water verboden 
is. 
8) Wet geluidhinder 
Artikel 2: Handelen in strijd met regels omtrent vervaardigen, enz. en het gebruiken anders dan in 
particuliere huishoudens van toestellen. 
Artikel 3: Handelen in strijd met nadere eisen. 
Artikel 8: Verhandelen van bepaalde toestellen in strijd met regels. 
Artikel 9: Verhandelen van bepaalde geluidswerende toestellen in strijd met regels. 
Artikel 10: Verhandelen van bepaalde uitlaatsystemen waarvan geluidswerende eigenschappen niet 
voldoen aan de regels. 
Artikel 170 lid 2: Handelen in strijd met vrijstellings- en ontheffingsvoorschriften. 
Artikel 175: Handelen in strijd met een vergunningsvoorschrift. 
9) Wet inzake de luchtverontreiniging 
Artikel 92 onder a in verband met de artikelen 13, 14 en 86 lid 2: Handelen in strijd met voorschriften, 
nadere eisen enz omtrent toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen. 
Artikel 92 onder c: Handelen in strijd met een opgelegde verplichting. 
Artikel 92 onder d: Handelen in strijd met regels omtrent een goede uitvoering van de wet. 
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10) Wet milieubeheer 
Artikel 10.10 lid 1: Handelen in strijd met regels gesteld door de gemeenteraad inzake het zich 
ontdoen van afvalstoffen. 
Artikel 10.15 lid 1: Anders dan vanuit een inrichting zich van afvalstoffen te ontdoen door het te 
brengen in een voorziening voor afvalwater. 
Artikel 10.16: Handelen in strijd met regels betreffende inzameling en transport van afvalwater. 
Artikel 10.17 lid 1: Aanwezig hebben van een autowrak op een voor het publiek zichtbare plaats. 
Artikel 10.44e lid 2 onder d en e: Handelen in strijd met voorwaarde of voorschrift gesteld krachtens 
EEG-Verordening. 
11) Wet van 13 mei 1993, Stb. 283, tot uitbreiding en wijziging van de Wet Milieubeheer 
(afvalstoffen) 
Artikel VII voor zover het betreft gemeentelijke verordeningen, vastgesteld krachtens artikel 2 van de 
afvalstoffen. 
12) Wet verplaatsing mestproductie 
Artikel 9 lid 2: Niet naar waarheid invullen van verplaatsingsformulier. 
Artikel 10: Meldplicht voor eigenaar van verplaatsing naar een bedrijf dat eerder niet tot zijn bedrijf 
behoorde. 
Artikel 13: Registratie-, administratieplicht. 
Artikel 14: Onjuiste gegevens opmaken, overleggen, afdragen. 
Artikel 17: Handelen in strijd met nadere regels. 
13) Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
Artikel 47: Mededelingsplicht aan minister bij voorvallen waardoor gevaar is ontstaan of is te duchten 
voor de openbare veiligheid of bij ongevallen. 
Artikel 48 lid 2: Plicht verschaffen van inlichtingen aan minister die naar zijn redelijk oordeel nodig 
zijn voor analyse voorvallen en ongevallen. 

6. Wed na 1994. 
Economische delicten op lijst la, sub 1°: 
I. Wet vervoer gevaarlijke stoffen (komt in plaats van wet gevaarlijke stoffen). Artikelen 4, 5, 10, 11, 
21, 24, 27, 31 en 33. 

Economische delicten op lijst la, sub 2°: 
1. Wet gevaarlijke stoffen vervalt uit de opsomming. 

Economische delicten op lijst la, sub 3°: 
1. Wet gevaarlijke stoffen: artikelen 43, 47, 48. 

Strafmaat algemeen (voorlopig verslag). 
De Wet op de Economische Delicten (verder te noemen: de Wed) is tot stand gekomen in 1950. In de 
memorie van toelichting werd over het belang van de Wet op de Economische Delicten het volgende 
opgemerkt. De economische wetgeving tot dan toe werd gekenmerkt door een groot aantal regelingen 
die niet altijd met voldoende reden onderling sterk verschilden; die afweken van de normale 
strafrechtspleging en waarvan een aantal naast elkaar van toepassing waren op dezelfde strafbare 
gedragingen. Bovendien was het zo, aldus de indieners, dat handelingen verricht in strijd met deze 
wetgeving niet snel en hard genoeg werden gestraft. 
Het wetsontwerp had ten doel de bovengenoemde knelpunten weg te nemen, tot een snellere en 
hardere bestraffing te komen en dubbele berechting te voorkomen. Bovendien kreeg bestraffing door 
de strafrechter de voorkeur boven bestraffing door niet-rechterlijke organen. 4°  Daaraan lagen de 

40 BHTK 1947/48, 603 nr. 3, p. 10-11. 
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volgende gedachten ten grondslag 41 . De leden van een gemeenschap moeten bepaald gedrag als 
misdadig leren zien. Daarvoor is van belang dat zodanig gedrag door die rechter wordt bestraft die 
ook de gedragingen bestraft welke men al sinds lange tijd als misdaad bestempeld. Dit proces loopt 
volgens de indieners nog moeizamer wanneer er veel geld mee valt te verdienen. 
Wanneer er rechtspraak wordt ingesteld of voortgezet met bijzondere rechters zijn daar verschillende 
bezwaren tegen in te brengen. Ten eerste, zoals gezegd, wordt de kans gemist de nieuwe delicten in 
het rechtsbewustzijn in te prenten door associatie met 'oude' als misdaad herkenbare gedragingen. 
Ten tweede kan de schijn ontstaan dat de wetgever de gewone rechter de speciale rechtspraak niet 
toevertrouwd omdat de wetgever de bijzondere wetten niet hoog aanslaat qua rechtvaardigheid. De 
gewone rechter zou de nieuwe wetten wel eens zachter straffen vanuit zijn algemeen bekende 
rechtvaardigheidsgevoel. Ten derde zien de indieners als punt van gevaar dat de toenmalige 
bijzondere rechters afzetbaar waren. Onafzetbaarheid is echter een waarborg voor goede, 
onafhankelijke rechtspraak. 

Terugbrengen naar het gewone strafrecht zag men niet als een verstandige optie 42 . De economische 
delicten hadden velerlei bijzondere regelingen nodig. Wet gros der economische delicten kenmerkt 
zich door drieërlei eigenschappen: zij zijn nog slechts sedert kort delict, zij treffen belangen, die te 
gecompliceerd zijn om door ieder aanstonds te worden overzien en die soms voor uiteenlopende 
waardering, ook door de rechter, vatbaar zijn, en tenslotte brengen zij grote voordelen voor de 
delinquent mede, die hun aantrekkingskracht niet alleen in een voorbijgaand affect, maar ook bij 
nuchtere afweging doen gelden.' Op deze punten wordt op drie manier gereageerd. Het antwoord op 
het eerste punt ligt in 'een zo volkomen mogelijke inschakeling van de repressie in de bestaande 
strafrechtspraak'. Het tweede punt kan worden opgelost door speciale deskundigheid van de rechter. 
Het derde punt door 'een snelle, afdoende, met de grootst bereikbare zekerheid volgende straf en 
tenietdoening van behaald voordeel.' 

De indieners zagen de noodzaak van streng strafrecht op economisch terrein gegrond 'eenvoudig' in 
de grote voordelen die aan economische delicten verbonden zijn voor de delinquent en de grote 
nadelen voor de gemeenschap en voor 'individuele medeburgers'. 
De evenredigheid tussen schuld en (geld)straf werd niet losgelaten. In het geval dat de 
onmaatschappelijke gezindheid en behaald voordeel niet met elkaar in de pas lopen bij de delinquent, 
is er de mogelijkheid geopend om vermogensstraf en ontneming van voordeel van elkaar te scheiden 
(artikel 9, onder c). De delinquent wordt gestraft naar de mate van zijn schuld, maar zij winsten 
worden hem eveneens ontnomen. 

In de Wed werden handelingen strafbaar gesteld die schadelijk geacht werden voor het economisch 
leven. De strafbare feiten ofwel de 'economische' delicten deelde men in, net als in het wetboek van 
strafrecht, in misdrijven en overtredingen. In de eerste versie van het wetsontwerp was gekozen voor 
één algemene strafmaat voor misdrijven en één voor overtredingen. Op misdrijven stond zes jaar. Op 
overtredingen 2 jaar. 43  
De kamer ging met dit eenvoudige onderscheid niet akkoord, omdat zij meende dat dat in strijd was 
'met het stelsel van ons wetboek van Strafrecht". Het wetboek van Strafrecht weegt immers 'de 
onderlinge betekenis van de verschillende strafbare feiten en dus hun strafwaardigheid' zorgvuldig af. 

41  BHTK 1947/48, 603 nr. 3, p. 11-12. 
42  BHTK 1947/48 603 nr. 3, p. 12, eerste kolom. 
43  BHTK 1947/48 603 nr. 1-2, artikel 6 lid 1 Wed. 
44  BHTK 1947/48 603 nr. 4, p.33. 
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Uiteindelijk gaf de regering toe en zo kwam er wat hoofdstraf betreft onderscheid werd gemaakt naar 
zware en lichte misdrijven en zware en lichte overtredingen. Op zware misdrijven kwam zes jaar 
gevangenisstraf te staan en een boete van f100.000, op lichte misdrijven twee jaar, respectievelijk f 
25.000. Zware overtredingen kregen een strafmaximum van 1 jaar hechtenis, repectievelijk f 25.000 
en lichte overtredingen er één van zes maanden, respectievelijk f10.000. 
Ook in de jaren vijftig werden deze strafmaxima als hoog ervaren. 

1. Vordering van het onderzoek naar strafmaat en strafniaxima bij milieudelicten. 

Wij zijn begonnen de milieudelicten te bestuderen die op dit moment in de Wed staan, waarbij we 
werken vanuit de huidige situatie terug naar de eerdere versies van de Wed en van de afzonderlijke 
milieuwetten. Hierbij hebben we bij elke herziening van deze wetten gecontroleerd of het ging om 
verandering in de strafmaat en of er in het geval de herziening de Wed betrof, verandering van 
categorie plaatsvond. Waar dit het geval was hebben we de Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 
(BHTK) doorgenomen om te zien of deze veranderingen door de indieners werden toegelicht. Dit 
leverde weinig tot niets op aangezien nauwelijks toelichting werd gegeven op de keuze van de 
strafmaat en in veel gevallen in de memorie van toelichting de strafmaat niet eens werd genoemd. 
Vervolgens hebben wij de uitgangspunten onderzocht van de Wed op de drie voor de strafmaat meest 
ingrijpende momenten. Het gaat dan om de uitgangspunten van de Wed 1950, 1989 en 1994. Dit 
leverde een aantal interessante punten op. Deze worden in het volgende stuk kort besproken. 
Komende tijd wordt aan een lijst gewerkt die van elke strafbaarstelling in milieudelicten aangeeft hoe 
en wanneer zij veranderd zijn. Ook hier werken we van voren naar achteren; dat wil zeggen dat we 
van 1998 naar het verleden de strafmaat in of van de milieudelicten doornemen. 

2. Uitgangspunten van strafbaarstelling en strafmaat bij de Wet op de Economische Delicten 
1950, 1989 en 1994. 

Het uitgangspunt met betrekking tot de strafmaat was bij de Wed 1950 dat de economische delicten 
snel en uitermate streng moesten worden bestraft. Het ging immers om delicten waarbij de delinquent 
een groot voordeel genoot terwijl de samenleving groot nadeel ondervond 45 . 
De regering meende dat de soort van het economisch delict minder van belang was dan de 
omstandigheden waaronder het delict gepleegd werd en dat daarom volstaan kon worden met een 
algemeen strafmaximum voor misdrijven en één voor overtredingen. Bovendien hadden de indieners 
van het wetsvoorstel graag gezien dat de onbeperkte geldboete werd ingevoerd. Op aandringen van de 
Kamer maakte de regering echter toch een onderscheid tussen zwaardere en lichtere misdrijven en 
tussen zwaardere en lichtere overtredingen en werd er vastgehouden aan de 'Nederlandse' traditie dat 
er verband hoort te zijn tussen de ernst van het feit en de hoogte van de maximumstraf niet loslaten. 
Op zware misdrijven kwam zes jaar gevangenisstraf te staan en een boete van f 100.000, op lichte 
misdrijven twee jaar, respectievelijk f 25.000. Zware overtredingen kregen een strafmaximum van 1 
jaar hechtenis, repectievelijk f25.000 en lichte overtredingen er één van zes maanden, respectievelijk 
f10.000. 
De Kamer benadrukte dat de hoge strafmaat niet het voornaamste middel was om de samenleving te 
doordringen van het feit dat de economische delicten afkeurenswaardig waren. Opvoeding, 
voorlichting van de gemeenschap waren van groter belang evenals de eis dat de overheid zich aan de 
eigen regels zou houden. 
De `wederspannigheidsdelicten' dat zijn de delicten die strafbaar stellen het verborgen houden van 
informatie betreffende overtreding van (economische)voorschriften of bijvoorbeeld het niet voldoen 
aan een bevel de overtreding ervan stop te zetten, werden geplaatst in de lichte groep misdrijven. Dat 

45  BHTK 1947/48 603, nr. 3, p. 10. 
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hiermee de voorlopige hechtenis bij deze delicten niet als dwangmiddel kon worden 'gebruikt werd 
niet als een probleem gezien. Immers, de straf was afschrikwekkend genoeg. En men moest in 
beginsel zuinig zijn met het mogelijk maken van voorlopige hechtenis bij een delict 46 . 

Pas in de jaren zestig en zeventig werden op ruime schaal milieuwetten onder de Wed gebracht. Men 
plaatste er in de eerste plaats die milieuwetten op die in de economische sfeer door ondernemingen 
zouden (kunnen) worden overtreden 47 . Bij nieuwe milieuwetten werd het praktische argument 
gebruikt dat het te beschermen rechtsbelang overeenkwam met die milieuwetten die al op de WED 
stonden, zodat plaatsing op de WED 'logisch' was, ook al ontbrak het 'economisch aspect'. 
Hierop werden uitzonderingen gemaakt. Bij sommige wetten redeneerde men dat alleen die 
milieubepalingen onder de Wed moesten vallen die door ondernemingen in de economische sfeer 
worden overtreden. Van de milieubepalingen waarbij een dergelijk economisch aspect ontbrak was 
het de bedoeling om het overtreden ervan in de milieuwet zélf strafbaar te stellen. De negatieve kant 
hiervan was dat het onoverzichtelijk was en dat op die manier er twee soorten strafrechters bevoegd 
zouden zijn ten aanzien van bepalingen uit dezelfde milieuwet 48 . Daarom werden bij wet van Stb 
1994, 135 de bepalingen die eerst of in de Wed of in de milieuwet zelf waren strafbaargesteld, nu 
allemaal onder de Wed gebracht. Uitzondering is de Kernenergiewet die wel onder de Wed valt, maar 
tevens nog strafbaarstellingen in de wet zelf bevat. 

Bij de wet Stb 1989, 7 werden twee nieuwe milieudelicten aan het Wetboek van strafrecht 
toegevoegd. 
Na de invoering van de wet Stb 1989, 7 waren de Wed-milieudelicten voortaan de minder ernstige. 
Dit blijkt uit drie punten. 
Ten eerste spreekt de toelichting van de regering boekdelen. De regering gaf de voorkeur aan 
plaatsing van de ernstigste milieudelicten in het wetboek van strafrecht boven plaatsing in de zwaarste 
categorie van de Wed vanwege de 'straf waarin de verwijtbaarheid tot uitdrukking kome 49 .Bovendien 
zou plaatsing in de zwaarste categorie `(...) onvoldoende het vooral criminele karakter van de thans 
strafbaar te stellen gedragingen tot uitdrukking brengen.' 

Ten tweede zijn er bepalingen die eerst een misdrijf waren bij de wet Stb 1989, 7 als overtreding 
onder de Wed gebracht. Bepalingen van bepaalde milieuwetten zaten onder het bereik van artikel 1 
onder 3 0  Wed. In die milieuwetten moest zelf zijn aangegeven welke delicten misdrijven en welke 
overtredingen waren. Twee voorbeelden zijn de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet 
bodembescherming. Daarin werd het schenden van bepalingen uit die wetten als overtreding 
aangemerkt, en het schenden van een klein aantal bepalingen als misdrijf 'indien de dader weet of 
ernstige reden heeft om te vermoeden' dat door zijn handelen aanmerkelijk gevaar onstaat voor 
aantasting van de lucht onderscheidenlijke de bodem. Deze schuldvormen werden bij wet Stb 1989, 7 
geschrapt en de bepalingen werden onder het bereik van artikel 1 onder 4° Wed gebracht. Al die 
bepalingen werden daarmee overtredingen. 

Ten derde schetste de regering in de parlementaire stukken bij de wet van Stb 1992, 414 wat de 
verhouding was tussen Wed-milieudelicten en de commune milieudelicten. 

46  BHTK 1947/48 603, nr. 8, p. 75. 
47  Zie o.a. BHTK 1946/47 355 3 bij de Meststoffenwet 1947, Stb 1947, H.123. 
48  Zie BHTK 1959/60 6014 3 en 1960/61 6014 4-5 bij de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en BHTK 
1975176 136393, p.159 bij de Wgh. 
49  BHTK 1984/85 19020 C. 
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Met betrekking tot een systematisering van milieudelicten beloofde de regering te bezien 'of de 
verlaging van de verschillende milieudelicten, die uit de invoering van de artikelen 173a en 173b 
Wetboek van strafrecht voortvloeit, geen ongewenste gevolgen heeft gehad voor de rangschikking van 
bepaalde milieudelicten'. 

Ook waren er in het voorlopige verslag vragen gesteld over waarom het opzettelijk overtreden van 
sommige artikelleden uit de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (dit is de voorloper van de Wm) 
geen misdrijf was. In de memorie van antwoord 5°  bij de genoemde wet merkte de regering op, dat het 
schenden van het gestelde in die artikelleden alleen een overtreding was. 'De reden hiervoor is dat -in 
samenhang met de (...) opneming van de artikelen 173a en 173b in het Wetboek van strafrecht-
overtreding van milieuvoorschriften overtredingen zijn, voorzover zij niet vallen onder de genoemde 
artikelen van het Wetboek van strafrecht. Dit betekent dat de kwalificatie las overtreding regel is en 
kwalificatie als misdrijf een uitzondering.' Alleen bepalingen waarvan het opzettelijk overtreden op 
zichzelf, zonder dat aan de voorwaarden van de artikelen 173a en 173b is voldaan, 'al dermate ernstig 
moet worden geacht dat hier kwalificatie als misdrijf op haar plaats is', konden indien opzettelijk 
overtreden ook misdrijven zijn. Hieruit kan men opmaken dat doordat er commune milieudelicten 
kwamen, de Wed voortaan de minder ernstige milieudelicten bevatte. 

Bij de wet van Stb 1994, 135 keerde de wetgever op rasse schreden terug van dit uitgangspunt. Voor 
dit onderzoek zijn twee dingen van belang. De straffen op de milieudelicten werden behoorlijk 
verhoogd en milieuwetten, die voorheen al dan niet onder de Wed vielen, werden in een nieuw artikel 
la Wed geconcentreerd. Dit eerste is opmerkelijk omdat geen vijf jaar hiervoor het uitgangspunt was 
dat de Wed na invoering van de commune milieudelicten voortaan de minder ernstige milieudelicten 
zou bevatten. 

De straffen moesten volgens de regering omhoog omdat, zo blijkt uit de memorie van toelichting, die 
niet meer in overeenstemming konden worden geacht met de zwaarte van de delicten 51 . Volgens de 
regering was er een leemte ontstaan tussen de Wed-milieudelicten en de communemilieudelicten. De 
in de Wed als overtredingen strafbaar gestelde milieudelicten waren, ten opzichte van de commune 
milieudelicten die zagen op de openbare gezondheid, eigenlijk te zien als opzettelijke 
gevaarzettingsdelicten ten aanzien van het milieu in het algemeen. Deze redenering ging natuurlijk 
ook al op in 1989. Waarom de regering dit toen niet als uitgangspunt nam, lijkt een raadsel. Maar de 
aap kwam uit de mouw bij de bespreking van het uitgangspunt van de wet van 1989. Dit uitgangspunt 
hield in dat de Wed-milieudelicten voortaan als regel overtredingen waren en ingedeeld werden in 
artikel 1 onder 4°. Hierover werd door de regering gezegd: Met de nieuwe artikelen 173a en 173b Sr 
zou er geen behoefte meer bestaan aan misdrijven als voorzien in de bijzondere wetten, en kon aldus 
de verplaatsing naar de vierde categorie worden gemotiveerd. In de praktijk tot nu toe zijn de nieuwe 
artikelen 173a en 173b geen vervanging gebleken van de oorspronkelijke in de bijzondere wetten 
opgenomen strafbepalingen. Voor een deel is dit overigens te verklaren uit het gegeven dat de 
officieren van justitie op zijn minst verdeeld zijn over de bewijsmogelijkheden van de nieuwe 
bepalingen. Zo zien zij problemen bij het bewijs van de wetenschap, met name als het gaat om feiten 
die lange tijd geleden gepleegd zijn. Een ander nadeel kan zijn de moeilijkheid het delict in zijn geheel 
te bewijzen, gelet op het grote aantal bestanddelen.' 
Dit wetsvoorstel was geschreven omdat de commune milieubepalingen teveel bewijsmoeilijkheden 
gaven. 

5°  Kamerstukken II 1989/90 21087 6, p. 97. 
51  Kamerstukken 11 1992/93 231963, p. 2-3. 
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Wat het punt betreft dat de milieuwetten in de Wed zouden worden opgenomen, werd in de memorie 
van toelichting bij de wet gezegd dat de regering drie alternatieven had overwogen. De milieuwetten 
konden worden opgenomen in de Wed; in de afzonderlijke milieuwetten zelf, of in het Wetboek van 
strafrecht. Opneming in de afzonderlijke wetten werd weggestreept omdat anders geen recht werd 
gedaan 'aan het feit dat de Wed in het algemeen wel degelijk een bruikbaar vormt voor de 
strafrechtelijke handhaving' 52 . 
Voor opneming in het wetboek van strafrecht werd niet gekozen ook al had dit gekund in verband met 
het gewijzigde maatschappelijke inzicht over de strafwaardigheid van die delicten. Volgens de 
regering ging het bij de Wed-milieudelicten om een 'tussencategorie' die ernstig is en plaatsvindt 'in 
de sfeer van de van overheidswege gereguleerde economische bedrijvigheid'. Daarnaast gold voor de 
milieudelicten uit het wetboek dat zij zien op de bescherming van de mens en de Wed-milieudelicten 
op bescherming van het milieu in het algemeen 53 . 

Het begrip 'milieudelict' werd ruim geïnterpreteerd toen milieudelicten onder artikel la Wed werden 
gebracht. Ook de natuurbeschermingswetten kwamen eronder te vallen. Het ging erom of er een 
milieuaspect te onderscheiden viel. Zo kwam de kernenergiewet er ook onder te vallen. 
In de memorie van toelichting werd als uitgangspunt genomen, dat de bepalingen waarvan het 
schenden een directe aantasting van het milieu, dan wel een ernstige rechtstreekse bedreiging daarvoor 
vormen, moesten worden ingedeeld in de zwaarste delictsgroep (artikel la onder 1 Wed), waardoor 
het opzettelijk overtreden van die bepalingen een misdrijf is 54 . 
Om te bepalen of het overtreden van meldings- en meewerkingsbepalingen ingedeeld moesten worden 
in de zwaarste delictsgroep, werden deze bepalingen getoetst aan bovengenoemd uitgangspunt. Zij 
voldeden niet aan het criterium en werden daarom ook niet ingedeeld in de zwaarste delictsgroep tot 
ongenoegen van het openbaar ministerie dat dit liever wel had zien gebeuren. Want was niet het 
overtreden van deze bepalingen 'erg' omdat zo wordt voorkomen dat de overheid aantastingen van het 
milieu ontdekt55 ?! 

Bij beide laatste grote veranderingen in de Wed speelden overigens het feit dat een hoge straf een 
langere verjaringstijd met zich meebrengt en bovendien de mogelijkheid bij opsporing en vervolging 
opent van voorlopige hechtenis, een grote maar niet altijd uitgesproken rol. 
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Jaar 	 1970 	1986 	Totaal  
Objectieve ernst van het feit 	 1 	1 	2  
Subjectieve ernst van het feit  
Reactie op incidenten  
Gewenste consistentie van wetgeving  

,  Systematische overwegingen  
Differentiatiecriterium  
Wetgevingstechnische overwegingen 1 1  
Verdragen 1 1  

, Rechtsvergelijking  
Internationale rechtshulp 1 1  
Strafprocessuele overwegingen; dwangmiddelen 1 1 2  
Strafprocessuele overwegingen; verjaring  
Strafprocessuele overwegingen; restcategorie. 1 1  

,  Instrumentele overwegingen; strafdoelen  
Instrumentele overwegingen; beïnvloeding rechter 1 1  
Instrumentele overwegingen; executie- of 
penitentiairrechtelijke overwegingen  
Resterende argumenten ' 

Het ontbreken van overwegingen. 

IV. WET WAPENS EN MUNITIE 

Tabel van gevonden iikrounten 

Tussenbalans 

De eerste wetgeving op het gebied van wapens en munitie was van Franse origine. In 1890 
was de tijd echter rijp om deze regelingen aan te passen en kwam de eerste wet van eigen 
bodem tot stand. In eerste instantie wilde men alleen het dragen van wapens, en dan met 
name het dragen van wapens in het openbaar, beperken. Echter door de toenemende 
criminaliteit en het gebruik dat daarbij wordt gemaakt van allerhande wapens, verschuift 
het karakter van de wetgeving. Steeds meer wil men niet alleen het houden van wapens 
zelf, maar vooral ook de handel in wapens -met name de illegale handel en het illegale 
bezit dat daaraan verbonden is- tegen gaan. 

Met betrekking tot de strafbedreiging kan uit dit onderzoek worden geconcludeerd dat de 
wijzigingen voornamelijk betrekking hebben op internationale ontwikkelingen en 
wetssystematische aanpassingen. Met internationale ontwikkelingen wordt met name 
gedoeld op de verandering in de wetgeving rond 1965. In die perioden was binnen de 
Benelux bezig met harmonisatie van de regelgeving omtrent het bezit en de handel in 
wapens en munitie. Doordat binnen de Benelux de douanecontrole verviel werd men 
geconfronteerd met een aanzienlijke vergroting van de handel in wapens en munitie. Deze 
ontwikkeling werd onwenselijk geacht en moest krachtig bestreden worden. Daartoe werd 
de strafmaat verhoogd. Het is opmerkelijk dat de Minister bij de Motivering van de 
wetswijziging in 1970, die ongeveer tot hetzelfde doel strekte als de wijziging van 1965, 
opmerkte dat niet werd verwacht dat van een verhoging van de strafmaat een groter 
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preventief effect zou uitgaan. De verhoging heeft dan ook steeds betrekking op de ernst 
van het feit, 

In 1986 vond een zeer ingrijpende wijziging plaats in de regelgeving omtrent wapens en 
munitie. Inmiddels bestonden er drie verschillende regelingen, deze werden samengevoegd 
tot een duidelijke wet. Tegelijkertijd werden de maximumstraffen verhoogd. Opnieuw was 
de ernst van de strafbare feiten de voornaamste reden om tot verhoging over te gaan. 
Daarnaast onstonden daardoor vele mogelijkheden tot toepassing van dwangmiddelen etc. 
en daarmee kon effectief tegen de ernstige schendingen van de rechtsorde, die door deze 
handelingen ontstaan, worden opgetreden. In internationaal verband waren de straffen in 
Nederland relatief laag en ook dit feit vormde grond tot verhoging. 

De ontwikkeling in de strafbedreiging binnen de regelgeving rond wapens en munitie laat 
een ontwikkeling zien die gestuurd wordt door nuchter denken en instrumenteel toepassen 
van straffen. Men probeert door de strafverhoging mogelijkheden te creëren om de 
wapenhandel en het illegale bezit van wapen op efficiënte wijze tegen te gaan. 
Tegelijkertijd is men zich er echter van bewust dat, met name, gevangenisdraf niet een 
duidelijk preventief effect heeft. Met dat oogmerk wordt de verhoging van strafmaxima in 
het kader van deze regelgeving dan ook niet toegepast. 
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Bronnenonderzoek 

1728 	Declaration du Roi 
Decreet van den 2den Nivose 

1890 1890 Stb, 81 Wet houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen 

Art. 1 

Art 2 

Art 5 

Art 6 
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Verboden is het bij zich hebben op de openbare weg / publiek toegankelijke 
plaats van: 
geweren, karabijnen, revolvers, pistolen en andere vuurwapens 
Windroeren, dolken, dolkmessen, sabels, degens, degenstokken, priemstokIcen, 
wapenstokken en dergelijke voorwerpen. 
Deze strafbare feiten zijn een overtreding (art. 5) 

Art 2 Bestraffing 
Overtreding wordt bestraft met ten hoogste 7 dagen hechtenis of een geldboete 
van 100 gulden  
Recidive binnen 1 jaar wordt bestraft met hechtenis van hooguit 4 weken of een 
geldboete van 300 gulden.  

1919 1919 Stb, 310 Wet nadere voorzieningen op het stuk van wapens en munitie 

Verboden op het gebied van doorvoer / invoer / uitvoer en vervoer van 
vuurwapenen en munitie kan bij AMvB geregeld worden. Indien een ontheffing 
wordt verleend, mogen daaraan voorwaarden worden gesteld. 

Het is verboden een bom / handgranaat / voor verspreiding, ontploffing of 
verstikking bestemd gas / vlammenwerper / kanon / machinegeweer / onderdeel 
van een van die vuurwapenen te vervaardigen, herstellen of voorhanden te 
hebben. 
Dit geld niet voor degenen die bevoegd zijn genoemde vuurwapenen voorhanden 
te hebben. 

Het is verboden een vuurwapen binnen het rijk in Europa af te leveren, behalve 
aan iemand die bevoegd is een wapen voorhanden te hebben / aan iemand die 
ingevolge art. 3 lid 1 sub 6 wet 1890 een wapen mag dragen op de openbare weg 
of in een publieke plaats / indien een bevoegde het daarbij in bewaring geeft aan 
een meerderjarige die huisgenoot van hem is of tot hem in dienstbetrekking staat. 

Art 12 Best raijing  
Het overtreden van een verbod uit deze wet wordt bestraft met hechtenis van 

hooguit 2 maanden of een geldboete van 2000 gulden. 
Indien het feit opzettelijk wordt begaan met behulp van een bom / handgranaat / 
voor ontploffing, verspreiding, verstikking of vergiftiging bestemd gas als wapen / 
vlammenwerper / kanon / machinegeweer / deel van een dier als vuurwapen kan 
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gevangenisstraf worden opgelegd van hooguit 4 jaar of een geldboete van 6000 
gulden 
Overtreding van art 4 of 7 lid 2 of het niet nakomen van een bevel als in art 9 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste  2 maanden of een geldboete van 
2000 gulden. 
De strafbare feiten waarop gevangenisstraf staat worden beschouwd als 
misdrijven de overige als overtredingen. 

De memorie van toelichting bij deze wetswijziging ontbreekt. Over de verhoging in de 
strafmaat kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan. 

1919 Besluit houdende voorschriften ter uitvoering van de Vuurwapenwet 1919 
Reglement bevat geen bepalingen omtrent de strafmaat 

1965 Wet wering ongewenste handwapenen /TK 63/64 64/65,nr 7719 
Art 1 

Art 2. 

Art 1 

Art 3 

Deze wet is niet van toepassing op wapens die vallen onder de Vuurwapenwet 
1919. 

Verbod op het vervoeren vervaardigen, invoeren, voor handen hebben of 
afleveren van bij AMvB aangewezen wapens. Deze aanwijzing geschiedt i.v.m. de 
veiligheid van personen. 
lid 2 Wapens als bedoeld in lid 1 dienen bij de politie te worden ingeleverd. 
lid 3 Ontheffing wordt verleend door de Minister en is mogelijk in verband met 
doeleinden van wetenschap en onderwijs als mede verzameldoeleinden.' 
lid 4 Verbod is n.v.t op wapens en onderdelen van dergelijke wapens in gebruik 
bij /bestemd voor de krijgsmacht. 

Art 4 Bestraffing 
lid 1 Overtreding van art 2 lid 1 en 2 en 3 wordt gestraft met  hechtenis van 

hoogstens 2 maanden of en boete van 4000 gulden  
lid 2 De in dit art strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. 

1965 1965, Stb 242 Besluit ongewenste handwapenen 

Definities 
Ongewenste handwapenen zijn: - stiletto's- valmessen- boksbeugels-
ploertendoders- handwapenen bestemd voor het verspreiden van vergiftige, 
verstikkende of weerloos makende stoffen, niet zijnde gassen- geheime 
handwapenen- losse onderdelen van stiletto's, valmessen en geheime 
handwapenen. 

1970 1970, 284 Wijziging wapenwetgeving 
Wijzigingen in verband met de strafmaat van de in De Vuurwapenwet 1919 
strafbaar gestelde feiten en aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen , tevens 
verlenging van de werking van de Wet wering ongewenste handwapenen. 
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Art 12 

Vuurwapenwet laatste zin art 3 lid 7 vervalt 
125 

Overtreding van een voorschrift, vastgesteld bij of krachtens art 2 of art 3 wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden. 

Indien een feit wordt begaan 
a) door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die van vervaardigen, herstellen 
of afleveren van vuurwapenen een beroep of gewoonte maakt, of 
b) met betrekking tot een voorwerp waarvan de dader weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat het is een bom, een handgranaat of en dergelijk voor ontploffing, 
voor het veroorzaken van brand of voor het verspreiden van vergiftig, 
verstikkende of weerloosmakende gassen bestemd wapen , een vlammenwerper, 
een kanon, een houwitser, een vuurmond, een wapen zonder terugstoot, een 
machinegeweer, een machinegeweer zonder terugstoot, een machinegeweer of een 
onderdeel van een van die vuurwapenen, 
wordt een gevangenisstraf opgelegd van hoogstens 4 jaar of een geldboetevan  
hooguit 12.000 gulden.  

Overtreding van een voorschrift, vastgesteld bij art 4 of bij art 7 lid 2 of het niet 
nakomen van een bevel, als bedoeld in art 9, wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van hooguit 3 maanden  
Overtreding van het verbod, vastgesteld bij art 6 wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar of een geldboete van hooguit 12.000 
gulden.  

Motivering van de wijzigingen 

De wijzigingen komen in het kort op het volgende neer; Allereerst vindt er een uitbreiding 
van de categorie zeer gevaarlijke vuurwapens plaats o.m. met pistoolmitrailleurs en 
raketwerpers. Ten tweede vindt er een verzwaring plaats van de strafpositie naar misdrijf 
van de verboden met betrekking tot in- uit- en doorvoer, alsmede vervoer en vervaardigen, 
herstellen en voorhanden hebben van vuurwapens, voor zover een overtreding wordt 
gepleegd door personen die van het vervaardigen, herstellen of afleveren van wapens een 
beroep of gewoonte maken. Een dergelijke overtreding kan nu dan ook worden bestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar. Ten derde vindt er een verzwaring van de 
strafpositie plaats tot misdrijf voor overtreding van het afleveringsverbod. Er kan nu een 
gevangenisstraf van maximaal 4 jaar worden opgelegd Tenslotte worden de overige 
misdrijven van de Vuurwapenwet nu gekwalificeerd tot misdrijf en gaat de maximale duur 
van de vrijheidsstraf daarbij met 50 % omhoog 
De eerste drie wijzigingen hebben tot gevolg dat nu, voor de daar bedoelde gedragingen, 
inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis kunnen worden toegepast. (Strafprocessuele 
overweging)Voor de wijzigingen twee t/m vier betekent deze wetswijziging dat de 
arrondissementsrechtbank bevoegd wordt van deze feiten kennis te nemen 
(Strafprocessuele overweging). 
De verzwaring van de straffen komt voort uit de wens het toegenomen illegale wapenbezit 
en aantallen misdrijven dat gepleegd wordt met gebruikmaking van vuurwapens tegen te 
gaan. Op het moment dat deze wetswijzigingen tot stand kwam was men in de Benelux 
bezig een harmonisatie tot stand te brengen van de wetgeving omtrent wapens en munitie. 
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Deze wetswijziging loopt dan ook iets op dat verdrag vooruit (Internationale 
overweging, A verdragen). De minister gaat ervan uit dat de strafwet in voldoende mate 
voorziet in repressieve middelen, als het gaat om misdrijven waarbij gebruik wordt 
gemaakt van vuurwapens. Het is echter zeer gewenst dat adequaat kan worden opgetreden 
tegen het enkele bezit van illegale wapens, wanneer dit wordt ontdekt. Van nog meer 
belang is het optreden tegen de illegale handel in vuurwapens. Probleem hierbij is dat de 
meeste illegale wapens vanuit het buitenland worden ingevoerd. De voordurende 
toeneming van de reizigersaantallen en de toenemende beperkingen van controle aan de 
grens (in het bijzonder in het verkeer met Europese landen), zijn factoren die illegale 
wapeninvoer in de hand werken. Men gaat er niet vanuit dat verzwaring van de 
maximumstraf voor illegale wapenhandel en illegaal wapenbezit wondermiddelen zijn 
tegen deze inbreuken. Het lijkt de Minister evenwel nuttig, dat de strafbedreiging tot 
uitdrukking brengt dat dergelijke feiten een afkeurenswaardige inbreuk op de rechtsorde 
vormen (Ernst van het feit). De feiten zullen in het vervolg dan ook als misdrijf worden 
gekwalificeerd. 
Naast de gevangenisstraf van drie maanden wordt in verband met art 24 Wetboek van 
Strafrecht geen aparte geldboete bedreigd 
Nieuw is art 6. Het richt zich met name tegen degenen die, zonder dat zij als 
wapenhandelaar bestempeld kunnen worden, illegaal wapens verhandelen. Het is, volgens 
de Memorie van Toelichting, juist deze vorm van handel, die in hoge mate 
medeverantwoordelijk is voor de onrustbarende toename van illegaal wapenbezit. 

1986 	1986, 41 Nieuwe wettelijke regeling inzake het vervaardigen, verhandelen, 
vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz. van wapens en munitie (wet wapens en 
munitie) (TK 1976-1977 e.v., nr. 14413) 

Art 1 

Art 2 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen 

definities van o.a.: Minister, hoofd van politie, schietwapen, munitie, invoer. 

Onderverdeling in categorieën van de wapens in de zin van deze wet: 

Categorie 1 
Sub 1 stiletto's en andere opvouwbare messen en blanke wapens, dit alles voor 
zover het lemmet meer dan één snijkant heeft, met uitzondering van bajonetten. 
Sub 2 valmessen waarvan het lemmet met een pal kan worden vastgezet met 
uitzondering van die messen die niet van een stootplaat zijn voorzien en waarvan 
het lemmet een lengte heeft van minder dan 7 cm of een mes waarvan het lemmet 
een lengte heeft van meer dan 7 cm of minder dan 9 cm, een en ander gemeten 
vanaf het heft mits dit lemmet in laatstbedoeld geval gemeten over het midden 
breder is dan 14 mm. 
Sub 3 boksbeugels, ploertendoders en wapenstokken 
Sub 4 schietwapens die zodanig zijn gewijzigd dat het dragen niet of minder 
zichtbaar is dan wel dat de aanvalskracht wordt verhoogd 
Sub 5 schietwapens die zodanig zijn gewijzigd, dat het dragen daarvan niet of 
minder zichtbaar is, dan wel dat de aanvalskracht wordt verhoogd. 
Sub 6 katapulten, met uitzondering van zulke die klaarblijkelijk zijn bestemd om 
als speelgoed te worden gebruikt en die redelijkerwijze niet geschikt zijn om 
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projectielen weg te schieten met een zodanige kracht of een zodanige gerichtheid, 
dat daardoor personen ernstig lichamelijk letsel wordt toegebracht. 
Sub 7 andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige 
bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, 
dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn. 

Categorie II 
Sub 1 schietwapens die niet onder een van de andere categorieën vallen 
Sub 2 schietwapens, geschikt om automatisch af te vuren 
Sub 3 opvouwbare schietwapens en schietwapens waarvan de kolf of de loop in 
verschillende delen uitneembaar zijn 
Sub 4 geluiddempers voor schietwapens 
Sub 5 bajonetten 
Sub 6 voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen met giftige, 
verstikkende, weerloosmakende, traanverweklcende en soortgelijke stoffen, met 
uitzondering van medische hulpmiddelen en van schietwapens in de vorm van 
revolvers en pistolen, bestemd voor het afschieten van munitie met 
weerloosmakende of traanverwekkende stof 
Sub 7 voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen door vuur of door 
middel van ontploffing 
Sub 8 door onze minister aangewezen voorwerpen, bestemd voor het treffen van 
goederen door vuur of door middel van ontploffing 

Categorie III 
Sub 1 schietwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen voor zover zij 
niet vallen onder categorie II sub 2, 3 of 6 
Sub 2 toestellen voor beroepsdoeleinden die geschikt zijn om projectielen af te 
schieten 
Sub 3 degens, zwaarden of sabels, die niet bestemd zijn om projectielen af te 
schieten 
Sub 4 wapenstokken 
Sub 5 door onze minister aangewezen alarm- en startpistolen en revolvers 

Categorie IV Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden 
waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat 
zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen 
of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen 

Munitie in de zin van deze wet is ingedeeld in de volgende categorieën 

Categorie I 
Munitie die uitsluitend bedoeld is voor schietwapens uit categorie I 

Categorie II 
Sub 1 munitie die uitsluitend geschikt is voor schietwapens van categorie II dan 
wel uitsluitend geschikt is voor schietwapens uit de categorieën I en II 
Sub 2 munitie die een giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende 
of soortgelijke stof verspreidt, met uitzondering van munitie met 
traanverwekkende of weerloosmakende stof, die bestemd is voor schietwapens in 
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Art 13 

Art 14 

Art 22 

Art 26 

Art 31 

de vorm van revolvers en pistolen 

Categorie III 
Alle overige munitie 

Verbod om wapens of munitie van categorie I te vervaardigen, transformeren, 
voor derden te herstellen, over te dragen, te verkrijgen, voorhanden te hebben, op 
te slaan, te dragen, te vervoeren, te doen binnen komen of te doen uitgaan ( lid 1 
jo. art55 gevangenisstraf van hooguit 9 maanden / geldboete categorie 3; 
strafverzwarende omstandigheden zie art 55 lid 2 en 3) 

Het is verboden zonder consent een wapen munitie van de categorieën II en III te 
doen binnenkomen of te doen uitgaan, alsmede om de bij binnenkomst 
aangegeven bestemming van zulke wapens of munitie zonder consent te wijzigen 
(Art 55 lid 3 gevangenisstraf van 4 jaar / geldboete 5e categorie) 
Regeling van verlening en aanwijzingen aan/ voor ontheffing 

lid 1 Het is verboden wapens of munitie van categorie II en III te vervoeren 
zonder vergunning dan wel verlof tot vervoer ( art 55 gevangenisstraf van 9 
maanden / geldboete categorie 3) 
lid 2 Lid 1 is niet van toepassing op degene die gerechtigd is een wapen te dragen 
alsmede de daarbij behorende munitie te vervoeren. 
lid 3 Vrijstelling van lid 1 geschiedt door publicatie in de Staatscourant door de 
Minister 

Lid 1 Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III 
voorhanden te hebben ( art 55 gevangenisstraf 9 maanden / geldboete categorie 3; 
strafverzwarende omstandigheden zie art 55 lid 2 en 3) 
Lid 2 Het is verboden een wapen van de categorieën II, III en IV, te dragen (art 
54, geldboete categorie 3) 
Lid 3 Onze minister kan bij de in de Nederlandse staatscourant bekend te maken 
beschikkingen vrijstelling verlenen van: 
sub 1 het verbod van het le lid voor wapens en munitie van categorie III 
sub 2 het verbod van het 2e lid voor wapens en munitie van categorie III en IV 

Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III over te dragen 
aan een persoon die zijn woonplaats, dan wel feitelijk verblijf in Nederland heeft 
en die niet overeenkomstig art 26 lid 3 of art 27 gerechtigd is tot het voorhanden 
hebben van een wapen of munitie ( art 55 lid 1 gevangenisstraf 9 maanden / 
geldboete categorie 3; strafverzwarende omstandigheden zie art 55 lid 2 en 3) 
Lid 2 Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III over te 
dragen aan een persoon die zijn woonplaats dan wel feitelijk verblijf in België of 
Luxemburg heeft en die niet overeenkomstig de wetgeving in België dan wel 
Luxemburg gerechtigd is een wapen of munitie voorhanden te hebben ( art 55 lid 
lgevangenisstraf 9 maanden / geldboete categorie 3; strafverzwarende 
omstandigheden zie art 55 lid 2 en 3) 
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lid 3 Onverminderd het bepaalde in het le lid is het verboden en wapen van 

categorie II over te dragen zonder in ontvangst name van het in art 32 bedoelde 

verlof tot verkrijging. (art 54 geldboete categorie 3) 

Paragraaf 12 Strafbepalingen 

Met geldboete van de 3e categorie  wordt gestraft hij die handelt i.s.m. een 
krachtens art 6 lid I, art 8 lid 2 of 3, art 33 of art 42 vastgesteld voorschrift, dan 

wel i.s.m. art 8 lid 1, art 26 lid 2, art 31 lid 3, art 47 lid 3, art 58 lid 1, art 59 lid 2 

lid 1 Met gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of een geldboete van de 3e  
categorie  wordt gestraft hij die handelt i.s.m. de artikelen 9 lid 1, 13 lid 1, 14 lid 
1, 22 lid 1 of 31 lid 1 of 2 

lid 2 Met gevangenisstraf van ten hoogste 9 maanden of een geldboete van de 
vierde categorie wordt gestraft: 
a) hij die handelt i.s.m. de artikelen 9 lid I, 13 lid 1,26 lid 1 of 31 lid 1 of 2 en 
het feit begaat m.b.t. een schietwapen in de vorm van een pistool of revolver, dan 

wel een schietwapen van categorie I sub 4 of 5 
b) hij die handelt i.s.m. art 14 lid 1 
lid 3 Met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar of een geldboete van de 5e  
categorie  wordt gestraft: 
a)Hij die handelt i.s.m. de artikelen 9 lid 1, 13 lid 1,26 lid 1, 31 lid 1 of 2 en het 
feit begaat tot een wapen uit categorie II sub 1,2,6,7 of 8 of met betrekking tot 
meer dan 1 schietwapen in de vorm van een pistool of revolver dan wel van 

categorie I onder sub 4 of sub 5 
b) hij die handelt i.s.m. de artikelen 13 lid 1, 26 lid 1 en het feit begaat door op de 
openbare weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats een schietwapen 
in de vorm van een pistool of revolver, dan wel een wapen uit de categorie I, 
onder sub 4 of sub 5, met daarbij voor dat wapen geschikte munitie, voor handen 
te hebben 
c) hij die handelt i.s.m. de artikelen 9 lid 1, 13 lid 1, 14 lidl, 26 lid 1 of 31 lid lof 
2, en van het vervaardigen/ herstellen/ transformeren/ of verhandelen van wapens 
of munitie een beroep of gewoonte maakt; 
d) hij die handelt i.s.m. de artikelen 13 lid 1, 26 lid 1 aan boord van een vliegtuig 
of op en luchtvaartterrein, als omschreven in art 1 van de Luchtvaart wet 

Art 56 
De in art 54 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in artikel 55 strafbaar 
gestelde feiten zijn misdrijven. 

Memorie van Toelichting op deze wijzigingen: 

Opzet van het ontwerp was uitvoering te geven aan de Beneluxovereenkomst inzake 
wapens en munitie, terwijl zoveel mogelijk werd voortgebouwd op bestaande wetgeving. 

Men wilde een bijdrage leveren aan de bestrijding van illegaal wapenbezit. Met invoering 
van de wet moest men daarbij niet hoeven wachten op de goedkeuring en invoering van de 
Beneluxovereenkomst. 
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De Beneluxovereenkomst beoogt met name de bescherming van burgers en staat tegen de 
gevaren van wapenbezit en wapenhandel. Daar tussen de drie verschillende staten veel 
verschillen in wetgeving bestaan, was een verdrag nodig om tot harmonisatie te komen in 
verband met het wegvallen van grenscontroles tussen de verschillende landen 
(Internationale overweging, B rechtsvergelijking / A verdrag). Echter daarbij heeft 
men de bestaande regeling zoveel mogelijk vast willen houden, daar men ervan overtuigd 
was dat de wapenwetgeving in feite een heel behoorlijk functionerend instrument was. 
Doordat er echter een drietal regelingen van kracht was, was de regeling wel enigszins 
onoverzichtelijk (Wetstechnische overweging). Dat het systeem niet in voldoende mate 
werkte, was met name te danken aan de niet-uitvoering van de regels zoals zij bedoeld 
waren en de toegenomen mobiliteit van burgers, naast de afgenomen controle van de 
overheid aan de landsgrenzen. De belangrijkste veranderingen in de wetgeving liggen dan 
ook op het gebied van de mogelijkheden tot controle van naleving van de wet. Deze 
mogelijkheden worden aanzienlijk uitgebreid (Strafprocessuele overweging). Daarnaast 
werd een aantal strafposities verhoogd. Op zichzelf geloofde men niet dat van een 
dergelijke hogere straf een meer preventieve werking uit zou gaan. Echter de 
samenvoeging van 3 wetten tot 1 maakt het harmoniseren van strafbedreigingen 
noodzakelijk. In de meeste gevallen is vervolgens naar boven toe geharmoniseerd, om zo 
de afkeuring van de wetgever ten opzichte van illegaal wapenbezit en gedragingen die dit 
kunnen bevorderen kenbaar te maken (Ernst van het feit). 

De strafbedreigingen in art 55 en 56: 
Art 55 bevat de lichtere vergrijpen, waartegen uitsluitend een hoge straf is bedreigd.. In het 
algemeen acht men het opleggen van hechtenis in dergelijke gevallen namelijk weinig 
zinvol. De straf voor gedragingen die in deze 'categorie' vallen, kunnen worden aangevuld 
met het intrekken van de vergunning, dat gebeurt dan wanneer een ernstiger vergrijp heeft 
plaats gevonden. 

Art 56 stelt dat de overige vergrijpen, dus die feiten die niet volgens art 55 bestraft worden, 
misdrijven zijn. Deze worden nu onderverdeeld in groepen met een opklimmende hoogte 
van strafbedreiging. De Vuurwapenwet 1919 kent als bedreigde gevangenisstraf hetzij 3 
maanden, hetzij 4 jaar. De afstand tussen die categorieën achtte men wat groot, vandaar dat 
nu een tussencategorie is ingevoegd. Daarnaast zijn de geldboeten aanzienlijk verhoogd. 
Daarmee wordt vooruitgelopen op het in te dienen wetvoorstel Vermogenssancties, dat wil 
bevorderen dat de geldboete als adequate sanctie in zoveel mogelijk gevallen kan worden 
gehanteerd (Vergelijking met andere straffen). Op deze verhoging bestaat een enkele 
uitzondering, in verband met onrechtmatig vervoer. In de motie van toelichting wordt erop 
gewezen, dat deze verlaging slechts schijn is, nu ervan uit mag worden gegaan dat dit 
vervoer vaak samen gaat met onrechtmatig voorhanden hebben dat hard kan worden 
aangepakt. Ook onrechtmatig in —en uitvoeren van wapens kan zwaar gestraft worden, 
ratio hier achter is dat de illegale grensoverschrijding juist een van de voornaamste 
oorzaken van wapenhandel en illegaal wapenbezit (in NL / AS) is. 

1992 1992, Stb 422 Wet aanpassing aan eerste tranche AwB (TK 1990-1991 / 1991- 
1992) 

De Artikelen 4 lid 4, 6lid 2 laatste volzin, 11 lid 2, 12 lid 3, 21 lid 2, 25 lid 2, 30 
lid 3, 34 lid 3, 35, 36, 37 lid 1 en 53 vervallen. Daarnaast zijn er tal van 
redactionele wijzigingen 
Geen verandering in de strafmaat 
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1992 1992, Stb 658 Invoering algemene wet inzake Douane en accijnzen 
Weinig redactionele wijzigingen 
Geen verandering strafmaat 

1993 1993, Stb 725 Invoering Politiewet 1993 (TK 1992-1993 / 1993-1994, nr 23088) 
Redactionele wijziging, aanpassing van de terminologie aan de politiewet 
Geen wijziging strafmaat 
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1994 1994, Stb 84 Wet houdende aanpassing van de wet wapens en munitie aan de 
richtlijn van 18 juni 1991 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de 
controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (TK 1992-1993 / 1993- 
1994, nr 23028) 

De wet wordt aangepast aan de Europese situatie, regeling, m.b.t. strafbaarstelling en 
ontheffing. Belangrijk is dat aan lid 2 een sub 3 wordt toegevoegd dat het voorhanden 
hebben van "een projectiel waarmee een pantserplaat kan worden doorboord, munitie 
voorzien van een projectiel met een brandsas of met een explosieve lading, alsmede de 
voor deze munitie bestemde projectiel", strafbaar wordt gesteld. Een sub 4 wordt 
aansluitend als volgt geformuleerd:" munitie voor pistolen en revolvers voorzien van 
expanderende projectielen, alsmede de voor deze munitie bestemde projectielen, behalve 
wanneer het voor de jacht of de schietsport bestemde munitie of projectielen betreft." 
Voor het overige vindt geen verandering plaats in de strafmaat 

1994 1994, Stb 573 Wijziging binnentredingsbepalingen (TK 1991-1992 / 1992-1993 / 
1993-1994, nr 22539) 

Wijziging van art 48 en 49 WWM 
Geen wijziging strafmaat 

1994 1994, Stb 552 Wet explosieven voor civiel gebruik (TK 1993-1994, nr 23643) 
Deze wet heeft alleen betrekking op explosieven en doet dan ook niets af aan de 
wet wapens en munitie. 

1995 	1995, Stb 554 Aanpassing douanewetgeving (TK 1993-1994 / 1994-1995 / 
199501996, nr 23806) 

Enkele redactionele wijziging 
Geen verandering strafmaat 

1995 1995, Stb, 580 Wijziging Wet Wapens en Munitie (TK 1994-1995 / 1995-1996, nr 
24107) 

Art 54 

De voornaamste wijzingen hebben betrekking op de andere indeling van 
categorieën wapens en munitie. De strafmaat verandert niet. Mede door de andere 
indeling van de categorieën verandert er wel iets in het bereik van de artikelen 54 
en 55 die de strafbepalingen bevatten 

Met geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die handelt i.s.m. een 
krachtens de artikelen 6, 8 lid 2 of 3, 33 of 42 vastgesteld voorschrift, dan wel 
i.s.m. de artikelen 8 lid 1, 14 lid 5,26 lid 5,27 lid 1, 31 lid 3 of 4 of 47 lid 3 
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Art 55 

(Verschil zit in art 26 lid 5, dat was lid 2 / artikel 27, nieuw opgenomen / artikel 
31 lid 4, nieuw opgenomen / de artikelen 58 en 59 zijn vervallen en zijn dus ook 
niet meer opgenomen in dit artikel) 

Lid 1 Met gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of geldboete van de 3e 
categorie wordt gestraft hij die handelt i.s.m. de artikelen 9 lid 1, 13 lid 1, 22 lid 
1, 26 lid I, 31 lid 1. (Artikel 26 is hier nieuw opgenomen) 
lid 2 Met gevangenisstraf van ten hoogste 9 maanden of geldboete van de 4e  
categorie wordt gestraft:  
a) hij die handelt i.s.m. de artikelen 9lid 1, 26 lid 1 of 31 lid I, en het feit begaat 
m.b.t. een vuurwapen van categorie III 
(Art 31 lid 2 is niet meer opgenomen hier en categorie III betekent een 
verbreding!) 
b) hij die handelt i.s.m. artikel 14 lid 1 
lid 3 Met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar of een geldboete van de 5e  
categorie wordt gestraft : 
a) hij die handelt i.s.m. de artikelen 9 lid 1, 14 lid 1,26 lid 1 of 31 lidl en het feit 
begaat m.b.t. een wapen van de categorie II, of m.b.t meer dan 1 vuurwapen van 
categorie III 
(hier is art 13 weggevallen en heeft een uitbreiding van categorieën 
plaatsgevonden) 
b) hij die handelt i.s.m. art 26 lid 1 en het feit begaat door het dragen van een 
vuurwapen van categorie III 
(ook hier is art 13 vervallen) 
c) hij die handelt i.s.m. de artikelen 9 lid 1, 13 lidl, 14 lid 1„ 26 lid 1 of 31 lid 1 
en het vervaardigen, transformeren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, 
herstellen, beproeven, of verhandelen van wapens of munitie tot een beroep of 
gewoonte maakt; 
(hier komen de bestanddelen van het voormalige art 13 terug. Door deze 
bestanddelen hier op te nemen, hoeft dit art. hierboven niet telkens apart 
opgenoemd te worden en worden hier de strafverzwarende omstandigheden 
integraal benoemd) 
d) hij die handelt i.s.m. de artikelen 13 lid 1, 26 lid 1, aan boord van een 
luchtvaartuig of op een luchtvaart terrein als omschreven in art 1 van de 
Luchtvaartwet. 

Motivering van de wijzigingen: 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat de Nederlandse samenleving in toenemende 
mate wordt geconfronteerd met uitingen van vuurwapengeweld, zodat het hoogst 
noodzakelijk is om het illegale bezit en de illegale handel in vuurwapens structureel en 
gericht te bestrijden, gecombineerd met een intensivering van het toezicht op het legale 
bezit van vuurwapens. Daarnaast bleek de WWM in de praktijk lastig te hanteren en dient 
de wet dan ook gestroomlijnd te worden. 
De belangrijkste veranderingen kunnen als volgt worden samengevat: 
-Alle bepalingen in verband met de Beneluxovereenkomst inzake Wapens en Munitie 
worden geschrapt. Dit verdrag is nooit in alle drie de landen geratificeerd en is inmiddels 
vervangen door de inmiddels geïmplementeerde (1994, Stb 84) richtlijn van 18 juni 1991 
van de Europese Gemeenschappen. 
- De categorie indeling van wapens en munitie in de wet wordt vereenvoudigd, om een 

c25 

Cr'2, 
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meer overzichtelijke indeling tot stand te brengen. Daarnaast worden alle algemene 
intrekkings- en weigeringsgronden systematisch bijeengebracht. Dit leidt er toe dat een 
aantal artikelen komen te vervallen. 
- Het Besluit Wapens en Munitie vervalt 
- Alle delegatiebepalingen worden genormeerd 

1997 1997, 292 Regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden 
hebben enz. van wapen en munitie (Wet Wapens en Munitie) (TK 1996-1997, nr 25413) 

Deze wetswijziging brengt geen veranderingen in de tekst van de wet met zich 
mee. De wet wordt slechts opnieuw yastgesteld om te voldoen aan de verplichting 
tot notifiëring- overeenkomstig art 8 lid 1 van richtlijn nr 83/189/EEG van de 
Raad ,van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983, betreffende een 
informatieprocedure.op het gebied van normen o en technische voorschriften. 

1997 1997, Aanpassing van de bijzondere wetten aan de derde tranche van de algemene 
. wet bestuursrecht. (TK 1996-1997, nr 25464) 

Art 8,20 , 38, 45, 48, 49, 50, 51, 52, en 11 worden redactioneel. veranderd. De 
artikelen 47-48 en 54 vervallen Geen aanpassing van de strafmaat.  
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