Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband
met de uitbreiding van de strafbaarheid voor spionage

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de mogelijkheden om
strafrechtelijk op te kunnen treden tegen spionage te verruimen door een afzonderlijke
strafbaarstelling van spionage te introduceren en de strafmaat van enkele computerdelicten te
verhogen indien zij zijn gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid, om zo de
belangen van Nederland, zijn bondgenoten en internationale organisaties beter te kunnen
beschermen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:
ARTIKEL I
Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 4, onder a, wordt «98 tot en met 98c» vervangen door: «98 tot en met 98d».
B
Na artikel 98c wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 98d
1. Met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt
gestraft hij die, wetende dat daarvan gevaar is te duchten voor de veiligheid van de staat, van zijn
bondgenoten of van een volkenrechtelijke organisatie, voor de vitale infrastructuur, voor de
integriteit en exclusiviteit van hoogwaardige technologieën, of voor de veiligheid van een of meer
personen, opzettelijk
1⁰. handelingen verricht ten behoeve van een buitenlandse mogendheid; of
2⁰. aan een buitenlandse mogendheid onmiddellijk of middellijk inlichtingen, een voorwerp of
gegevens verstrekt.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die een ander beweegt tot de in het eerste lid bedoelde
handelingen.
C
Aan de artikelen 138ab en 138c wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
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D
Onder vernummering van het vierde en vijfde lid, tot vijfde en zesde lid, wordt in artikel 138b een
lid ingevoegd, luidende:
4. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
E
In artikel 350a, tweede lid, en artikel 350c, tweede lid, wordt «Artikel 138b, tweede en derde lid,»
vervangen door: «Artikel 138b, tweede, derde en vierde lid,».
ARTIKEL II
Het Wetboek van Strafrecht BES wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 4, onder 1⁰, wordt «104a-104c» vervangen door: «104a-104d».
B
Na artikel 104c wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 104d
1. Met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt
gestraft hij die, wetende dat daarvan gevaar is te duchten voor de veiligheid van de staat, van zijn
bondgenoten of van een volkenrechtelijke organisatie, voor de vitale infrastructuur, voor de
integriteit en exclusiviteit van hoogwaardige technologieën, of voor de veiligheid van een of meer
personen, opzettelijk
1⁰. handelingen verricht ten behoeve van een buitenlandse mogendheid; of
2⁰. aan een buitenlandse mogendheid onmiddellijk of middellijk inlichtingen, een voorwerp of
gegevens verstrekt.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die een ander beweegt tot de in het eerste lid bedoelde
handelingen.
C
Aan artikel 144a wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
D
Artikel 144b wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
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E
Onder vernummering van het vierde tot vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
4. Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,
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