Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige
andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van
ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende
criminaliteit)
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 het strafrechtelijk instrumentarium uit te
breiden om de ondermijnende criminaliteit beter te kunnen bestrijden;
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
Na artikel 138a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 138aa
1. Hij die wederrechtelijk verblijft op een in een haven of luchthaven gelegen besloten plaats voor
distributie, opslag of overslag van goederen of voorwerpen, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Hij die zich wederrechtelijk toegang verschaft tot een in het eerste lid bedoelde plaats door middel
van de handelingen, bedoeld in artikel 138, tweede lid, of door middel van een valse of niet aan
betrokkene toebehorende toegangspas, een valse hoedanigheid of misleiding van een persoon, belast
met de bewaking van die plaats, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie.
3. De in het eerste en tweede lid bepaalde gevangenisstraf kan met een derde worden verhoogd,
indien:
a. de schuldige zich op de besloten plaats, bedoeld in het eerste lid, de toegang heeft verschaft tot
een gebouw, ruimte of vervoermiddel bestemd voor de distributie, opslag of overslag van goederen
door middel van de handelingen, bedoeld in artikel 138, tweede lid;
b. het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.
B
Artikel 285 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «ten hoogste twee jaren» vervangen door: ten hoogste drie jaren.
2. In het vierde lid wordt «eerste, tweede of derde lid» vervangen door: eerste of tweede lid.
3. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Indien het feit, omschreven in het eerste tot en met het vierde lid wordt gepleegd tegen een
persoon in diens hoedanigheid van minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning,
gedeputeerde, burgemeester, wethouder of lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, wordt
de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
ARTIKEL II
Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:
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A
In artikel 67, eerste lid, wordt in onderdeel b na «138a,» ingevoegd: 138aa,.
B
Na artikel 6:4:3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6:4:3a
Bij gebreke van volledige betaling binnen de ingevolge artikel 6:4:1 bepaalde termijn, vinden de
artikelen 6:4:9, tweede lid, tot en met 6:4:17, en de regels die bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur op grond van artikel 6:4:19 zijn gesteld, overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat het onderzoek is gericht of eveneens is gericht op de vaststelling van de omvang van
het vermogen van de veroordeelde waarop verhaal kan worden genomen ten behoeve van de
tenuitvoerlegging van een geldboete of de maatregel, bedoeld in artikel 36f, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht.
C
In artikel 6:5:1, tweede lid wordt «en 6:4:6, overeenkomstige toepassing» vervangen door: , 6:4:6,
6:4:9, tweede lid, tot en met 6:4:17, en de regels die bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur op grond van artikel 6:4:19 zijn gesteld, overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
het onderzoek is gericht of eveneens is gericht op de vaststelling van de omvang van het vermogen
van de veroordeelde waarop verhaal kan worden genomen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van
verbeurdverklaring.
ARTIKEL III
Na artikel 13c van de Opiumwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 13d
1. Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechtbank bepalen dat aan degene die is
veroordeeld wegens een feit strafbaar gesteld in de artikelen 10, 10a, eerste lid, 11, eerste tot en met
vijfde lid, 11a of 11b, de verplichting wordt opgelegd tot het vergoeden van de kosten die ten laste
van de staat komen in verband met de vernietiging van voorwerpen ten aanzien waarvan de
maatregel, bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, is opgelegd.
2. De tenuitvoerlegging van de maatregel, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op de wijze van
tenuitvoerlegging van de maatregel, bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.
ARTIKEL IV
De Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, onder 1°, wordt «Wet voorkoming misbruik chemicaliën, de artikelen 2, onder a, en 4,
tweede lid» vervangen door: de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, de artikelen 2, onder a, 4,
tweede lid, en 5, eerste lid.
B
Aan artikel 8 wordt, onder vervanging van een punt door een puntkomma, na onderdeel c een
onderdeel toegevoegd, luidende:
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d. het opleggen van de verplichting tot het vergoeden van de kosten die ten laste van de staat komen
in verband met de vernietiging van voorwerpen ten aanzien waarvan de maatregel, bedoeld in artikel
36b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, is opgelegd.
C
In artikel 9 wordt «onder b en c» vervangen door: onder b, c en d.
D
In artikel 16, eerste lid, onderdeel b, wordt «onder c» vervangen door: onder c en d.
ARTIKEL V
In de Wet voorkoming misbruik chemicaliën wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat komt te luiden:
Artikel 4a
1. Het is verboden een stof die op grond van het tweede of derde lid is aangewezen, in te voeren, uit
te voeren, te vervoeren of voorhanden te hebben.
2. De aanwijzing van een stof, bedoeld in het eerste lid, geschiedt bij algemene maatregel van
bestuur, op voordracht van Onze Minister en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk,
indien er voldoende bewijs is dat een niet-geregistreerde stof, als bedoeld in Verordening nr.
273/2004 en Verordening nr. 111/2005, is bestemd voor de illegale vervaardiging van verdovende
middelen of psychotrope stoffen.
3. Indien een spoedeisend belang zulks vereist, kunnen Onze Minister en Onze Minister van Justitie en
Veiligheid gezamenlijk een stof aanwijzen voor een periode van ten hoogste zes maanden dan wel de
aanwijzing van een stof, bedoeld in het tweede lid, doen vervallen.
4. De aanwijzing van een stof, bedoeld in het tweede en derde lid, vervalt van rechtswege indien een
aangewezen stof wordt geregistreerd op grond van Verordening nr. 273/2004 of Verordening nr.
111/2005. Hiervan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
ARTIKEL VI
De Wet wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:
Na paragraaf 12 wordt, onder vernummering van paragraaf 13 tot paragraaf 14, een paragraaf
ingevoegd, luidende:
§ 13. Maatregelen
Artikel 56a
1. Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechtbank bepalen dat aan degene die is
veroordeeld wegens een feit strafbaar gesteld in de artikelen 54 of 55, de verplichting wordt opgelegd
tot het vergoeden van de kosten die ten laste van de staat komen, in verband met de vernietiging van
voorwerpen ten aanzien waarvan de maatregel, bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van het Wetboek
van Strafrecht, is opgelegd.
2. De tenuitvoerlegging van de maatregel, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op de wijze van
tenuitvoerlegging van de maatregel, bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.
ARTIKEL VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
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Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister voor Medische Zorg,
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