
26 892 Voorstel van wet van de leden Atsma en
Rosenmöller tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht met het oog op het tegengaan van de
wederrechtelijke verspreiding van
tenaamgestelde toegangskaarten voor
voetbalwedstrijden (strafbaarstelling zwarte
handel in voetbalkaartjes)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 de

wederrechtelijke verspreiding van tenaamgestelde toegangskaarten voor
voetbalwedstrijden tegen te gaan en daartoe het Wetboek van Strafrecht
te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, 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:

Na artikel 337 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 337a

1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk in de uitoefening van een
beroep of bedrijf tenaamgestelde toegangskaarten voor een voetbal-
wedstrijd waaraan een club uit het betaald voetbal of een vertegenwoor-
digend voetbalelftal deelneemt, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of ten
verkoop in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk
tenaamgestelde toegangskaarten voor een voetbalwedstrijd waaraan een
club uit het betaald voetbal of een vertegenwoordigend voetbalelftal
deelneemt, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop in
voorraad heeft, indien daarvan gevaar voor een ordentelijk verloop van
die voetbalwedstrijd dan wel voor aanranding van de openbare orde te
duchten is.
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ARTIKEL II

Onze Minister van Justitie zendt, in overeenstemming met Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, binnen een jaar
na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag
over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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