Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
Het huidige criminaliteitsbeeld, de maatschappelijke afkeuring en onrust die bepaalde gedragingen
veroorzaken en de toenemende maatschappelijke roep om herkenbare erkenning van leed van
slachtoffers zijn aanleiding voor een herwaardering van de strafbaarstelling van een aantal actuele
delictsvormen in het Wetboek van Strafrecht. Deels betreft het wetswijzigingen die voortvloeien uit
het regeerakkoord 2017-2021.
2. Wie zijn betrokken?
Aan de volgende organisaties is formeel advies gevraagd: College van Procureur Generaal,
Raad voor de Rechtspraak, Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Nationale Politie
Nederlandse Orde van Advocaten, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen
Kinderen.
3. Wat is het probleem?
Veelvoorkomende strafwaardige fenomenen, zoals misbruik van seksueel beeldmateriaal, het uit
winstbejag faciliteren van illegale prostitutie, haatzaaien, deelneming aan een criminele
organisatie, kindermishandeling, woninginbraak gedurende de dag, het hinderen van hulpverleners
en het bezit van automatische wapens, kunnen op dit moment onvoldoende effectief strafrechtelijk
worden aangepakt.
4. Wat is het doel?
Doel van het wetsvoorstel is om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Om actuele
delictsvormen beter te kunnen bestrijden worden twee nieuwe strafbaarstellingen geïntroduceerd
in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Verder worden de wettelijke strafmaxima voor een aantal
delicten verhoogd. Op de aard en ernst van een gedraging toegesneden delictsomschrijvingen en
strafmaxima maken een versterkte stafrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en
een passende bestraffing van daders mogelijk.
Daarnaast draagt heldere normstelling bij aan de maatschappelijke bewustwording over de
omgangsvormen binnen de samenleving en de grenzen die hierbij in acht genomen dienen te
worden. Zodoende heeft het wetsvoorstel ook een normatieve en afschrikwekkende functie.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het is de taak van de overheid om te zorgen voor een vrije, veilige en rechtvaardige samenleving.
Actuele delictsvormen maken inbreuken op essentiële rechtsbelangen. Dit vraagt om optreden van
de overheid.
6. Wat is het beste instrument?
Wetgeving (strafbaarstelling met op de ernst en aard van de gedraging afgestemde strafmaxima).
Er is aanleiding voor strafrechtelijke handhaving omdat er sprake is van normschendingen van
zodanige ernst dat handhaving ervan niet of niet alleen door andere sancties dan strafrechtelijke
sancties kan plaatsvinden.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Plegers van actuele delictsvormen hangt mogelijk een strengere straf boven het hoofd. Verbetering
van de (online) veiligheid in Nederland als gevolg van een versterkte strafrechtelijke aanpak.
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