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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn masterscriptie van de master Rechtsgeleerdheid, met als afstudeerrichting Strafrecht. 

Voor de master Strafrecht en de master Criminologie (met als afstudeerrichting opsporing), die ik als 

tweede master volg, heb ik de bachelors Criminologie en Rechtsgeleerdheid afgerond. Tijdens de 

bachelors is mijn interesse voor georganiseerde criminaliteit en internationale criminaliteit al gewekt. 

Mijn interesse werd nog groter nadat ik een minor mocht volgen aan de Universiteit van Oslo. Toen wist 

ik zeker dat ik meer wilde weten over dit onderwerp. Ik koos daarom voor de master 

Opsporingscriminologie en de master Strafrecht, die beide mogelijkheden boden om vakken te volgen 

over georganiseerde criminaliteit, internationale criminaliteit en internationaal strafrecht. De keuze 

voor een onderwerp van mijn masterscriptie was dan ook snel gemaakt toen ik de mogelijkheid zag om 

als onderwerp terrorisme te kiezen. Na enige verdieping in het onderwerp en overleg met de 

begeleiders, kwam ik uiteindelijk uit op een zeer interessant onderwerp: de strafbaarstelling van 

voorbereidingshandelingen. Nu, een aantal maanden later, kan ik deze scriptie aan u presenteren.  

 

Middels deze weg wil ik een aantal mensen bedanken voor de steun en interesse die zij bij het schrijven 

van deze scriptie hebben geboden. Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleider Rob ter Haar bedanken voor 

het mogelijk maken van het schrijven van deze scriptie, alle begeleiding en het geven van goede 

feedback. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor het geven van goede feedback door de tweede begeleider 

Linda Kesteloo. Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor de steun tijdens het schrijven van 

de scriptie.  

 

 

Tiffany Hacquebard 

Lelystad, 13 januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
The best defense against terrorism is 
a strong offensive against terrorists. 

– George W. Bush- 
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Everybody’s worried about stopping terrorism. 
Well, there’s really an easy way: Stop participating in it. 

-Noam Chomsky- 
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Hoofdstuk 1 Inleiding   
 

Op woensdag 23 oktober 2013 werden Omar H. en Mohammed G. als eerste Nederlandse Syriëgangers 

veroordeeld voor voorbereiding van jihad. Mohammed G. bereidde zich voor op het deelnemen aan een 

jihad in Syrië door onder meer zijn tas in te pakken, huur op te zeggen, geld in te zamelen en jihadistische 

teksten te lezen. Hij werd veroordeeld tot een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Omar H. bereidde 

zich voor op het opzettelijk stichten van brand of het veroorzaken van een explosie, met het oog op het 

verwonden van mensen. In zijn huis werden een ontstekingslont, aluminiumpoeder en instructies tot het 

maken van explosieven gevonden. Omar is veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf waarvan 

vier maanden voorwaardelijk. In deze twee uitspraken heeft de rechtbank Rotterdam voor het eerst 

uitgemaakt dat het uitreizen naar Syrië en het voorbereiden van zo een reis met als doel het plegen van 

misdrijven, strafbaar zijn.1 

 

1.1 Aanleiding  

De situatie in Syrië (en Irak), gewelddadige terreurdaden van Islamitische Staat (IS), uitreizigers- en 

terugkeerdersproblematiek en de aanpak daarvan, zijn grote problemen die de wereld (inclusief 

Nederland) dagelijks bezighouden. Deze problemen begonnen in maart 2011 toen in Syrië de Arabische 

lenteopstanden uitbraken tegen het regime van president Assad. De veiligheidsdiensten en het leger 

van Assad drukten de roep om democratie hard de kop in. De Syrische demonstranten reageerden 

hierop door zich steeds zwaarder te bewapenen, wat uiteindelijk resulteerde in een burgeroorlog. 

Naarmate de burgeroorlog vorderde, kreeg de Syrische oppositie een meer islamitisch karakter.2 

Radicale groepen en jihadistische jongeren gingen meevechten voor een Islamitische Staat. In het begin 

van de strijd kwamen de opstandelingen voornamelijk uit Syrië, maar al gauw werd Syrië een 

aantrekkelijke bestemming voor niet-Syrische jihadisten. Deze burgeroorlog betekende voor Nederland 

een opleving van het jihadisme. In 2013 vertrokken ongeveer honderd Nederlandse jongeren naar Syrië 

om deel te nemen aan de strijd.3 Inmiddels zijn er op 1 juni 2017 in totaal 280 personen uit Nederland 

vertrokken, van wie er inmiddels vijfenveertig zijn overleden en vijftig zijn teruggekeerd.4 Deze groepen 

Syriëgangers5 zijn voor Nederland volgens AIVD, een bedreiging of kunnen dit in de toekomst gaan 

                                                           
1 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265; Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, 
ECLI:NL:RBROT:2013:8266; NOS 2013; Van Kampen 2013; Volkskrant 2013. 
2 AIVD 2014, p. 47-49. 
3 AIVD 2014, p. 47-51. 
4 NCTV, 2017.  
5 Met betrekking tot de Syriëgangers worden door de AIVD verschillende groepen onderscheiden. De eerste groep is de 
uitreizigers. De AIVD definieert de uitreiziger als: ‘een persoon met de Nederlandse nationaliteit of de Nederlandse 
verblijfstatus, die met jihadistische intenties Nederland is uitgereisd om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie in 
een jihadistisch strijdgebied’. De tweede groep is de terugkeerders. Deze wordt als volgt gedefinieerd: ‘een jihadganger met 
de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsstatus in Nederland die is teruggekeerd naar Nederland of een ander land binnen 
Schengen óf een jihadist met een verblijfstatus een EUnationaliteit of een verblijfsstatus in een andere EU-lidstaat in een 
Schengenland die is teruggekeerd naar Nederland’. Terugkeerders en uitreizigers worden ook wel Syriëgangers of jihadgangers 
genoemd. Een jihadganger wordt gedefinieerd als: ‘een persoon die reist of heeft gereisd om zich aan te sluiten bij een 
terroristische organisatie in een jihadistisch strijdgebied’. Syrië is op dit moment zo een strijdgebied, vandaar dat de personen 
die naar Syrië reizen ook wel Syriëgangers worden genoemd. Als derde groep heb je nog de thuisblijvers. Dit zijn de jihadisten 
in Nederland die niet willen vertrekken en de strijd in Nederland voeren. Zie Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, p. 31-
34; AIVD, 2017. Aangezien er geen geschikte alomvattende term is voor alle drie de groepen, is ervoor gekozen om in deze 
scriptie de term Syriëgangers te gebruiken. Het gebruik van deze term maakt het duidelijk dat het in deze scriptie enkel gaat 
om de verdachte die naar Syrië gaan of voor Syrië strijden. De term zal daarom gebezigd worden voor alle drie de groepen in 
deze scriptie.  
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worden.6 Deze dreiging bestaat uit het plegen van aanslagen in Nederland, polarisatie onder de 

Nederlandse bevolking, het verder radicaliseren van jongeren en het deelnemen aan ondermijnende 

criminaliteit.7 Het dreigingsbeeld voor Nederland is dan ook door de Nationale Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vanaf 2013 verhoogd naar een substantieel niveau. Dit houdt 

in dat Nederland tot op de dag van vandaag een potentieel doelwit is en een reële kans maakt om 

doelwit te worden van een aanslag.8  

 Na de gewelddadige terreurdaden door IS en de substantiële dreiging voor Nederland, is de 

Nederlandse aanpak volledig gericht op het voorkomen van radicalisering van burgers en het 

deelnemen aan de gewapende strijd in Syrië.9 Het strafrecht speelt hierbij een belangrijke rol. Het debat 

rondom de strafrechtelijke aanpak van terrorisme is dan ook weer aangewakkerd. De belangrijkste vraag 

in dit debat is hoe de overheid de Syriëgangers strafrechtelijk kan aanpakken.10 De moeilijkheid bij de 

strafrechtelijke vervolging van terugkeerders is dat het gepleegde misdrijf heeft plaatsgevonden in het 

buitenland. Dit maakt het lastig om bewijs te vergaren en het misdrijf te verifiëren. Het Openbaar 

Ministerie (OM) focust zich bij de aanpak van terugkeerders, uitreizigers en thuisblijvers op de 

strafbaarstellingen in de zogenoemde voorfase van het delict. In de voorfase gaat het om 

voorbereidingshandelingen die een persoon verricht met de intentie om een bepaald misdrijf te plegen 

zonder dat er sprake is van begin van uitvoering.11 Deze voorbereidingshandelingen kunnen bestaan uit 

het voorbereiden van een terroristisch misdrijf (artikel 96, tweede lid, Sr), het trainen voor terrorisme 

(artikel 134a Sr) of het voorbereiden van een misdrijf, bijvoorbeeld het deelnemen aan een 

terroristische organisatie (artikel 46 Sr juncto 140 Sr).12 De Syriëgangers kunnen worden aangehouden 

op het moment dat het OM ervan uitgaat dat ze van plan zijn om naar Syrië te reizen om zich daar aan 

te sluiten bij de strijd, maar ze daar nog niet zijn geweest. Het bewijs bestaat dan veelal uit feiten die 

duiden op het (willen) maken van de reis in combinatie met bewijs dat duidt op de fascinatie voor het 

jihadisme.13 

 Deze drie strafbepalingen die de voorbereidingshandelingen strafbaar stellen, zijn aangepast of 

ingevoerd met de inwerkingtreding van de Wet Terroristische Misdrijven (WTM) in 2004 en de Wet 

training voor terrorisme in 2010. In de periode 2004 tot 2012 zijn de drie strafbaarstellingen nauwelijks 

gebruikt in de praktijk. Hierdoor is in deze periode de reikwijdte van de bepalingen nauwelijks door de 

rechter verkend. De jurisprudentie werd overheerst door zaken over grote groepsprocessen, zoals de 

Hofstadgroep, Mohammed B en de Piranha-zaken. De artikelen 83a Sr, 140/140a Sr en 205 Sr stonden 

daarin centraal.14 Sinds 2012 wordt de jurisprudentie overheerst door strafzaken rondom Syriëgangers. 

Hoewel het aantal strafzaken is afgenomen, is er meer diversiteit in de rechtspraak en worden meerdere 

                                                           
6 AIVD 2014, p. 53-56; Van Noorloos 2015, p. 579; NCTV, 2017.  
7 AIVD 2014, p. 53-56; Veegens 2014, p. 16-17; AIVD 2015, p. 34.  
8 AIVD 2017, p. 3; NCTV 2017, p. 2.  
9 OM 2017, p. 1.  
10 Van der Woude 2015, p. 748.  
11 Rutgers 1992, p. 17.  
12 De artikelen 46 Sr, 96 tweede lid, Sr en 134a Sr zijn artikelen waarin voorbereidingshandelingen strafbaar worden gesteld. 
Deze moeten worden onderscheiden van andere wetsbepalingen die Syriëgangers kunnen strafbaar stellen, zoals de 
voorbereidende misdrijven van artikel 83b Sr, denk aan 205 Sr of 131 Sr. De voorbereidingshandelingen kunnen ook neutrale 
handelingen bevatten die niet strafbaar zijn op zichzelf. Verder komen deze voorbereidingshandelingen zelfs nog voor de 
voorbereidende misdrijven aan bod. Tot slot hoeft om de voorbereidingshandelingen strafbaar te stellen het misdrijf niet 
voltooid te zijn, dit is bijvoorbeeld wel het geval bij de voorbereidende misdrijven. Deze voorbereidingshandelingen worden 
dus gebruikt voor vervolging, aangezien het bewijs voor deze handelingen beter te vergaren is in tegenstelling tot de artikelen 
van 83b Sr of bijvoorbeeld de strafbaarstellingen 96, eerste lid, Sr of 140 Sr.  
13 Pestman & Buruma 2016, p. 244. 
14 Van der Woude 2012, p. 15-16; Veegens 2014, p. 10; Van Noorloos 2015, p. 579.  
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strafbaarstellingen uit de Wet terroristische misdrijven gebruikt.15 In deze recente jurisprudentie 

worden de drie strafbare voorbereidingshandelingen (artikel 46 Sr, artikel 96, tweede lid, Sr en artikel 

134a Sr) wel gebruikt.  

 Doordat deze drie strafbepalingen pas sinds 2012 in de jurisprudentie veelvuldig zijn toegepast, 

zijn de grenzen en de toepassing van deze strafbepalingen nog in ontwikkeling. Een voorbeeld van een 

veelvoorkomend discussiepunt in de literatuur is of de strafbepalingen niet te ver in de voorfase 

ingrijpen waardoor we richting een intentiestrafrecht bewegen. In haar onderzoek werpt Veegens nog 

een andere onduidelijkheid: hoe verhouden de drie strafbaarstellingen zich tot elkaar?16 Uit enkele 

studies blijkt dat zowel de artikelen 46 Sr en 134a Sr als de artikelen 46 Sr en 96, tweede lid, Sr met 

elkaar kunnen overlappen.17 Op 31 mei 2016 is voor het eerst door de Hoge Raad geoordeeld over deze 

kwestie. De Hoge Raad heeft in deze uitspraak bepaald dat overlap tussen de artikelen 46 Sr en 134a Sr 

is toegestaan.18 Hierdoor rijst de vraag of deze drie strafbaarstellingen niet beter onder één artikel 

kunnen worden geplaatst. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het allereerst relevant om te 

onderzoeken hoe groot de overlap tussen de drie strafbaarstellingen is en of de drie strafbaarstellingen 

nog wel een onderscheidend vermogen hebben. Dit onderzoek staat in deze scriptie centraal.  

 

1.2 Probleemstelling en deelvragen 

Het onderhavige onderzoek heeft als doelstelling een verdieping te maken op het arrest van de Hoge 

Raad van 31 mei 2016. Zoals hierboven staat beschreven, heeft de Hoge Raad in dit arrest bepaald dat 

de strafbaarstellingen 46 Sr en 134a Sr kunnen overlappen. Het doel van deze scriptie is om concreet te 

maken welke voorbereidingshandelingen van de strafbaarstellingen overlappen. Artikel 96, tweede lid, 

Sr wordt daarbij betrokken, omdat dit artikel ook overlap vertoont met artikel 46 Sr. Om te beoordelen 

of het noodzakelijk is om drie voorbereidingsbepaling te hebben, is het relevant om de overlap en het 

onderscheidend vermogen van de strafbaarstellingen in kaart te brengen. Daarnaast hoop ik met deze 

scriptie een bijdrage te kunnen leveren aan het verder ontwikkelen van de strafbaarstellingen van de 

artikelen 46 Sr, 96, tweede lid, Sr en 134a Sr. Door te kijken naar het doel, de werking en de strekking 

van de drie strafbaarstellingen hoop ik aanbevelingen te kunnen doen met betrekking tot de vraag hoe 

deze artikelen in zaken rondom terrorisme, en dan vooral de zaken van Syriëgangers/uitreizigers, 

kunnen worden toegepast. De probleemstelling die centraal staat, is de volgende:  

 

In hoeverre overlappen de artikelen 46 Sr, 96, tweede lid, Sr en 134a Sr, die terrorisme in de voorfase 

strafbaar stellen, elkaar in recente feitenrechtspraak? Hebben de artikelen 46 Sr, 96, tweede lid, Sr en 

134a Sr in de recente feitenrechtspraak wel voldoende onderscheidend vermogen?19 

 

De deelvragen die gebruikt zullen worden om deze probleemstelling te beantwoorden, zijn: 

1. Hoe hebben de wet- en regelgeving omtrent de bestrijding van terrorisme zich ontwikkeld in de loop 

der jaren?  

2. Wat is het doel, de werking en de strekking van artikel 46 Sr met betrekking tot terrorisme? 

                                                           
15 Veegens 2014, p. 10. 
16 Veegens 2014, p. 17.  
17 Kwakman 2010, p. 60; Van Noorloos 2015, p. 586; Pestman & Buruma 2016, p. 245.  
18 HR 31 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:101. 
19 De definitie van terrorisme die in deze scriptie centraal staat, is: ‘het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden 
of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende 
zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of 
politieke besluitvorming te beïnvloeden’. Zie Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, p. 33.  
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3. Wat is het doel, de werking en de strekking van artikel 96, tweede lid, Sr? 

4. Wat is het doel, de werking en de strekking van artikel 134a Sr? 

 

1.3 Methodologische verantwoording 

Allereerst zal in hoofdstuk 2 van deze scriptie een korte schets worden gegeven van de ontwikkeling van 

terrorismewetgeving vanaf 1970 tot nu. Het doel van dit hoofdstuk is om te laten zien hoe het karakter 

van de antiterreurwetgeving is verschoven van repressief naar preventief. Deze ontwikkeling verklaart 

waarom de focus bij de hedendaagse aanpak van terrorisme ligt op het voorkomen van aanslagen en 

het OM onder meer de Syriëgangers in een vroeg stadium kan vervolgen. Voor dit hoofdstuk zal gebruik 

worden gemaakt van wetgeving, parlementaire stukken en rechtswetenschappelijke literatuur.  

Vervolgens komen de drie strafbaarstellingen, artikel 46 Sr, 96, tweede lid, Sr en 134a Sr aan 

bod. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 zal voor elk wetsartikel apart worden onderzocht wat het doel, de 

werking en de strekking van de artikelen zijn. Ten eerste wordt gekeken naar het doel van de 

strafbepalingen om een duidelijk beeld te krijgen van de intentie van de wetgever met het invoeren van 

de wetsartikelen. Deze bedoeling is relevant, omdat zo kan worden bekeken of de bepalingen elkaar 

mogen overlappen of dat ze op zichzelf horen te staan. Voor deze eerste paragraaf zal gebruik worden 

gemaakt van wetgeving, parlementaire stukken en rechtswetenschappelijke literatuur. Ten tweede 

wordt gekeken naar de bestanddelen van de artikelen en hun betekenis. Door een beschrijving te geven 

van de bestanddelen wordt duidelijk hoe de artikelen in de praktijk zouden kunnen worden toegepast 

en hoe de artikelen zich sinds hun invoering hebben ontwikkeld. Artikel 46 Sr is hier een goed voorbeeld 

van doordat door de jaren heen meerdere bestanddelen van deze bepaling zijn geschrapt. Voor de 

tweede paragraaf worden parlementaire stukken, rechtswetenschappelijke literatuur en jurisprudentie 

geraadpleegd. Als laatste zal worden gekeken naar de strekking van de drie strafbaarstellingen. In de 

derde paragraaf zal een rechtspraakanalyse worden gemaakt waarin wordt besproken welke 

handelingen volgens de feitenrechter onder de strafbepalingen vallen. Verder zal worden bekeken in 

wat voor soort zaken de strafbepalingen centraal staan en welke misdrijven worden voorbereid. In deze 

laatste paragraaf staat de rechtspraak centraal.  

Zoals hierboven werd beschreven, wordt in deze scriptie grotendeels gebruik gemaakt van 

feitenrechtspraak. De reden dat voor deze feitenrechtspraak is gekozen, is omdat de Hoge Raad nog 

weinig uitspraken heeft kunnen doen in het kader van (voorbereiding van) terrorisme. Verder wordt 

door de feitenrechter de bewijsbeslissing over het algemeen uitvoerig gemotiveerd. Deze motivering 

maakt het gemakkelijker om een overzicht te geven van de handelingen die vallen onder de 

strafbepalingen. Verder zal in deze scriptie rechtspraak vanaf het jaar 2013 worden gebruikt. Er is 

gekozen voor dit jaartal, omdat vanaf 2013 Nederlandse jongeren zijn vertrokken naar Syrië. In 2013 

zijn dan ook de eerste zaken rondom Syriëgangers gestart, zie het voorbeeld aan het begin van dit 

hoofdstuk. Voorts zal de jurisprudentie in deze scriptie enkel betrekking hebben op Syriëgangers zowel 

de (potentiële) uitreizigers als de thuisblijvers. De verklaring hiervoor is dat de drie strafbaarstellingen 

pas in deze recente rechtspraak rondom Syriëgangers wordt toegepast. De meeste informatie omtrent 

de ontwikkeling van deze strafbepalingen komt daardoor in die zaken naar voren. Aangezien de omvang 

van deze studie beperkt is, zullen daardoor alleen de zaken voor deze scriptie worden geselecteerd 

waarin de strafbaarstelling centraal staan en de toepassing van die strafbepalingen duidelijk naar voren 

komt. Bij deze focus op Syriëgangers dient nog wel een kanttekening te worden gemaakt. In deze scriptie 

wordt gebruikgemaakt van de term Syriëgangers, omdat in deze scriptie de focus wordt gelegd op 

terrorismeverdachten uit Syrië. De drie strafbaarstellingen die in deze scriptie centraal staan, zijn 

algemeen van aard en slaan naast de Syriëgangers ook op andere verdachten van terrorisme. Indien het 
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conflict in Syrië ten einde komt, moeten deze wetsbepalingen ook in andere zaken rondom terrorisme 

kunnen worden toegepast. Bij de beantwoording van de hoofdvraag zal dan ook gekeken worden naar 

de wetsbepalingen in het algemeen en zal het uiteindelijke antwoord daarom niet beperkt blijven tot 

de zaken van Syriëgangers.  

Bij de selectie van de uitspraken, is gebruikgemaakt van de zoekmachines Kluwer navigator, 

Legal intelligence, Rechtspraak.nl en Rechtsorde. Aan de hand van zoekwoorden zoals ‘terrorisme’, 

‘Syrië’, ‘Syriëgangers’, ‘jihad’ en de drie strafbaarstellingen, zijn de uitspraken geselecteerd. In totaal zijn 

27 uitspraken gevonden in de periode 2013-2017 waarin een of meer van de drie strafbaarstellingen 

werden besproken. Het is niet mogelijk geweest om uitspraken te selecteren waarin slechts één 

strafbaarstelling werd besproken. In het overgrote deel van de uitspraken werden er twee of drie 

strafbaarstellingen behandeld. Voor de vergelijking bleken deze uitspraken ook relevant, aangezien nu 

binnen een zaak handelingen kunnen worden vergeleken.  

Tot slot wordt er in hoofdstuk 6 een korte tussenconclusie gegeven van alle resultaten die naar 

voren komen uit de hoofdstukken 3, 4 en 5. Vervolgens kan de laatste vraag in de conclusie van 

hoofdstuk 7, namelijk de probleemstelling, worden beantwoord. In dit hoofdstuk zal worden 

geanalyseerd hoe groot de overlap tussen de drie strafbepalingen is, uit welke handelingen die overlap 

bestaat, op grond van welke handelingen de strafbaarstellingen een onderscheidend vermogen hebben 

en in welke soort zaken en voor welke soort misdrijven de strafbepalingen worden toegepast. Tot slot 

zal in hoofdstuk 7 een aanbeveling worden gedaan over het in stand laten van de drie strafbaarstellingen 

of het voorstellen van een nieuw wetsartikel.   
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Hoofdstuk 2 Van repressief naar preventief 
 
De drie strafbepalingen die in deze scriptie centraal staan, artikel 46 Sr, 96, tweede lid, Sr en 134a Sr, 

worden onder meer gebruikt om Syriëgangers aan te pakken nog voordat er een aanslag is gepleegd. 

Bij het bestrijden van terrorisme in Nederland heeft echter de nadruk niet altijd gelegen op het 

preventief aanpakken van terrorisme. Toen Nederland in 1970 voor het eerst te maken kreeg met 

terrorisme, bestond de aanpak uit repressieve strafrechtelijke maatregelen. In dit hoofdstuk zal kort 

worden uiteengezet hoe de aanpak van terrorisme in Nederland sinds 1970 is veranderd. Om deze 

verandering te beschrijven, wordt in dit hoofdstuk het beleid en de strafrechtelijke aanpak van 

terrorisme in de verschillende periodes beschreven. De maatregelen die zijn genomen in het 

bestuursrecht zullen buiten beschouwing worden gelaten.  

 

2.1 Periode 1970 tot 2001 

‘De reactie van de Nederlandse staat op terroristisch en activistisch geweld kan in ’t algemeen nog het 

best als beheerst worden betiteld. Dat wil in mijn ogen ten eerste zeggen dat dit geweld, waar mogelijk, 

niet alleen met geweld wordt gekeerd. Ten tweede wil dit zeggen dat de organisatie en de uitoefening 

van het tegengeweld zoveel mogelijk worden ingepast in de bestaande organisatie en werking van het 

politiebestel.’20 

 

Bovenstaande quote van Fijnaut geeft weer hoe Nederland omging met de bestrijding van terrorisme 

vanaf 1970 tot de aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september 2001. In de periode voor 1970 

kende Nederland nog geen officieel contraterrorismebeleid, aangezien aanslagen in Nederland 

uitbleven.21 Dit veranderde op 31 augustus 1970, toen de woning van een Indonesische ambassadeur 

in Wassenaar werd bezet door Zuid-Molukse jongeren. Ten tijde van de bezetting was er geen 

terreurbeleid, beslissingen werden ad hoc genomen en het ontbrak de politie aan vaardigheden en 

geschikte bewapening. Ondanks het gebrek aan beleid, werd de bezetting beëindigd met een 

beleidsstrategie die vanaf dat moment centraal zou komen te staan.22 Andere gijzelingsacties, kapingen, 

ontvoeringen en aanslagen waar Nederland in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 nog mee te maken zou krijgen 

door groeperingen zoals de Rode Jeugd, de Rara, Zuid-Molukse jongeren en internationale groepering 

(bijvoorbeeld RAF, ETA en IRA) werden met behulp van dit beleid aangepakt.23 Deze strategie, die 

inmiddels bekend staat als de Dutch approach, kenmerkt zich door het streven naar geweldloze 

oplossingen zolang dat mogelijk is. Met geweldsgebruik wordt terughoudend omgegaan. Centraal in het 

beleid staat communiceren en overleggen.24 In 1973 werden naar aanleiding van de gijzeling bij de 

Olympische Spelen in München concrete maatregelen die de jaren erna moesten worden ingevoerd, 

vastgelegd in de bekende ‘Terreurbrief’. Deze ‘Terreurbrief’ vormde de eerste aanzet tot 

terrorismebeleid in Nederland. De maatregelen die in de brief werden opgenomen, waren voornamelijk 

reactief en terughoudend van aard. Verder werd in deze brief terrorisme onder het strafrecht geschaard 

en werden gevechtseenheden opgericht.25  

                                                           
20 Fijnaut 1989, p. 505.  
21 Van der Woude 2009, p. 7; Van der Woude 2010, p. 122.  
22 Van der Woude 2010, p. 144-145.  
23 Rutgers 1992, p. 23; Van der Woude 2010, p. 141-173; Rijksoverheid 2011, p. 37.  
24 Van der Woude 2009, p. 7-8; Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 18.  
25 Van der Woude 2009, p. 7-8; Van der Woude 2010, p. 146-147; Hameeteman 2011, p. 8-9.  
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 Ondanks het feit dat er een begin werd gemaakt met terrorismebeleid in deze periode, werd er 

geen poging ondernomen om aparte (preventieve) terrorismewetgeving te ontwikkelen. Zoals in de 

quote van Fijnaut ook wordt beschreven, werden maatregelen ingepast en uitgebreid in het bestaande 

geweldsapparaat.26 Er werd bewust afgezien van terrorismewetgeving, omdat men niet het risico wilde 

lopen dat gedachtes strafbaar konden worden gesteld. Dit zou op gespannen voet komen te staan met 

klassieke uitgangspunten, zoals het strafrecht als laatste redmiddel.27 De terughoudendheid die te zien 

is in het terrorismebeleid, gold voor het hele criminaliteitsbeleid in die periode. Vanaf 1985 begon in 

het criminaliteitsbeleid langzaam verandering te komen. In de regeringsnota ‘Samenleving en 

criminaliteit’ is de verandering naar een preventiever beleid zichtbaar.28 In 1994 werd in het 

criminaliteitsbeleid nog een stap verder gegaan door de strafbaarstelling van de 

voorbereidingshandeling (artikel 46 Sr). Dit hield in dat geprobeerd werd misdaden te voorkomen die 

nog niet gepleegd waren.29 Deze lijn van ‘voorkomen is beter dan genezen’ wordt in de jaren 90 en 

verder, voortgezet en komt centraal te staan na de aanslagen van 11 september 2001.30  

  

2.2 Periode 2001 tot 2012 

‘De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn’, is een veel gehoorde reactie op de aanslagen van 11 

september 2001.31 Niet alleen de wereld, maar ook het terrorismebeleid van Nederland was na de 

aanslagen niet meer hetzelfde. De aanslagen van 9/11, maar ook die van Madrid, Londen en de 

aanslagen op eigen bodem zoals op Van Gogh laten zien dat de geuite bedreigingen ook daadwerkelijk 

ten uitvoer kunnen worden gelegd, zelfs in Nederland.32 Het terrorismebeleid is om die reden in deze 

periode tot stand gekomen. In oktober 2001 werd door het kabinet het actieplan ‘terrorismebestrijding 

en veiligheid’ gepresenteerd, ook wel de ‘Terreurbrief van de 21ste eeuw’ genoemd.33 In dit plan werden 

43 (preventieve) maatregelen genoemd, zoals de verbetering van informatieposities of de verbetering 

van de opsporing en vervolging.34 Deze maatregelen sloten aan bij de maatregelen die op Europees 

niveau werden genomen.35 Een echte beleidsvisie werd in juni 2003 vastgelegd in de nota ‘Terrorisme 

en de bescherming van de Samenleving’.36 Deze beleidsvisie, de brede benadering, houdt in dat men 

niet alleen reageert op de terroristische aanslagen zelf (strafrechtelijke repressieve aanpak), maar dat 

men ook terrorisme probeert te voorkomen door de aanpak van radicaliseringsprocessen en de oorzaak 

daarvan (preventieve aanpak). In deze beleidsvisie is te zien dat het voortraject van terrorisme, de 

voedingsbodem, bij de bestrijding betrokken wordt. 3738 In eerste instantie bleef de aandacht voor de 

voedingsbodem van terrorisme nog enigszins achter; de focus lag vooral op de opsporing en 

strafrechtelijke vervolging. De eerstvolgende nota’s gingen daarom vooral over het bijschaven van 

                                                           
26 Van der Woude 2009, p. 8-9.  
27 Van der Woude 2015, p. 746.  
28 Rutgers 1992, p. 40; Van der Woude 2009, p. 9. 
29 Van der Woude 2015, p. 46.  
30 Van der Woude 2009, p. 9. 
31 Van der Woude 2012, p. 9.  
32 Kwakman 2010, p. 17-18; Van der Woude 2010, p. 197-203; Van der Woude 2012, p. 9.   
33 Van der Woude 2009, p. 10; Van der Woude 2010, p. 205; Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 18. 
34 Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 18.  
35 Van der Woude 2010, p. 205.  
36 Rijksoverheid 2011, p. 42; Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 18-19.  
37 De brede benadering is een uitwerking van de Dutch approach benadering die de overheid hanteerde ten tijde van de 
Molukse acties. Bij de Dutch approach zag men op den duur ook in dat niet alleen het terrorisme zelf moest worden bestreden, 
maar ook de sociaaleconomische en politieke oorzaken. Zie Van der Woude 2010, p. 203.  
38 Van der Woude 2009, p. 3; Van der Woude 2010, p. 203; Akerboom 2011, p. 388; Rijksoverheid 2011, p. 41-42; Wittendorp, 
De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 19.  
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maatregelen. In 2005 werden vervolgens de nota ‘radicalisme en radicalisering’ en in 2007 het actieplan 

‘polarisatie en radicalisering’ ingevoerd. Naar aanleiding van deze nota’s werd het voortraject van 

terrorisme het beleidsdomein en ging men zich focussen op de aanpak van radicalisering.39 Ten slotte is 

in deze periode de nationale contraterrorismestrategie 2011-2015 ingevoerd. Eén van de vijf thema’s 

in deze strategie was het voorkomen van terrorisme.40 

 Niet alleen hebben de aanslagen van 9/11, Madrid en Londen geleid tot terrorismebeleid, ook 

hebben zij bijzondere wetgeving in een stroomversnelling gebracht, bestaande uit een scala aan 

strafvorderlijke en strafrechtelijke maatregelen met (hoofdzakelijk) een preventief karakter.41 Wetten 

die zijn ontstaan naar aanleiding van de aanslagen, zijn: de Wet terroristische misdrijven (WTM), de Wet 

ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven 

(WOVTM), de Wet afgeschermde getuigen (WAG) en de Wet training voor terrorisme.4243 De voor deze 

studie belangrijkste ingevoerde wetten zijn de Wet terroristische misdrijven en de Wet Training voor 

terrorisme. De strafbaarstellingen van de Wet terroristische misdrijven zijn grotendeels gebaseerd op 

het Europees kaderbesluit inzake terrorismebestrijding van 13 juni 2002.44 In dit kaderbesluit wordt de 

opdracht gegeven aan lidstaten van de Europese Unie om in hun nationale strafwetgeving een reeks 

bestaande delicten te kwalificeren als strafbare feiten van terroristische aard (terroristische misdrijven), 

voor zover deze delicten met een terroristisch oogmerk worden gepleegd. Verder moest het deelnemen 

of leidinggeven aan een terroristische groep en andere deelnemingsvormen aan terroristische 

misdrijven strafbaar worden gesteld.45 De Wet terroristische misdrijven heeft hieraan voldaan door in 

de artikelen 83 en 83a Sr de terroristische misdrijven en het terroristisch oogmerk en in artikel 140a Sr 

deelneming aan terroristische organisatie als strafbaar vast te leggen. Nederland heeft daarbij in de 

nota van wijzing in 2003 nog een tweetal nieuwe strafbaarstellingen aan het wetsvoorstel toegevoegd 

die niet voortvloeiden uit het kaderbesluit. Dit waren de strafbaarstellingen van rekrutering ten behoeve 

van jihad (205 Sr) en samenspanning.46  

De Wet training voor terrorisme is gebaseerd op het Europees kaderbesluit tot wijziging van 

kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding van 28 november 2008 en hangt samen met 

artikel 7 van de Council of Europe Convention on the prevention of terrorism.47 In deze wet is het 

deelnemen en meewerken aan trainingen voor terrorisme (134a Sr) strafbaar gesteld en zijn nadere 

bepalingen opgenomen van misdrijven ter voorbereiding of vergemakkelijking van terroristische 

misdrijven (artikel 83b Sr). In deze laatste wetsbepaling staan bijvoorbeeld artikel 205 Sr en de artikelen 

131/132 Sr (opruiing).48 Het introduceren van 134a Sr en het overeenkomstig van toepassing verklaren 

                                                           
39 Rijksoverheid 2011, p. 43; Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 19-20.  
40 Rijksoverheid 2011, p. 9-10; Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 20.  
41 Van der Woude 2009, p. 10; Kwakman 2010, p. 1; Van der Woude 2015, p. 746.  
42 Van Kempen & Van der Voort 2010, p. 3; Van der Woude 2012, p. 10.  
43 Naast de genoemde strafrechtelijke wetten, zijn ook bestuurlijke wetten ingevoerd. Deze wetten zijn ingevoerd aangezien 
aanslagen met het strafrecht alleen niet konden worden voorkomen.  Deze bestuurlijke wetten worden vanwege de beperkte 
omvang van deze scriptie buiten beschouwing gelaten. Zie voor de wetten: Van der Woude 2009, p. 12; Van Kempen & Van 
der Voort 2010, p. 3 en 85-116. 
44 Kaderbesluit 2002/475/JBZ inwerktreding 22 juni 2002; Van Kempen & Van der Voort 2010, p. 9; Van der Woude 2010, p. 
206; Van der Woude 2012, p. 10.  
45 Kaderbesluit 2002/475/JBZ inwerktreding 22 juni 2002; Van der Woude 2012, p. 10.  
46 Kamerstukken II 2001/02, 28 463, nr. 1-2; Kamerstukken II 2001/02, 28 463, nr. 3; Kamerstukken II 2002/03, 28 463, nr. 8; 
Kwakman 2010, p. 14-23 en 43; Van Kempen & Van der Voort 2010, p. 9; Van der Woude 2012, p. 10. 
47 Trb. 2006, 34; Kaderbesluit 2008/919/JBZ inwerkingtreding: 9 december 2008; Van Kempen & Van der Voort 2010, p. 23-24; 
48 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 2; Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3; Van Kempen & Van der Voort 2010, p. 23-
24. 
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van artikel 96, tweede lid, Sr op terrorisme, laten zien dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid 

aanzienlijk verruimd is.49  

Tot slot is het relevant om te benoemen dat na de invoering van de Wet terroristische misdrijven 

artikel 46 Sr enkele aanpassingen heeft gekregen, zodat het artikel beter werd toegesneden op de 

bestrijding van terrorisme. De wijzingen bestaan onder andere uit het schrappen van het bestanddeel 

‘kennelijk’ en het laten vervallen van het verenigingsvereiste.50 Deze wijzingen zullen in hoofdstuk 3 

worden besproken.  

 

2.3 Periode 2012 tot heden 

Na de invoering van de laatste wet is het rondom terrorismebestrijding enkele jaren rustig geweest. 

Totdat in 2012 het debat rondom terrorismebestrijding en de strafrechtelijke aanpak van terrorisme 

weer werd aangewakkerd door de uitreizigers- en terugkeerdersproblematiek en de recente aanslagen 

van IS in buurlanden.51 Deze problematiek resulteerde in het aanpassen van het beleid, het uitbreiden 

van het beleid door middel van nieuwe maatregelen en een verkenning van andere mogelijkheden om 

jihadisme te bestrijden. In augustus 2014 werd daarom het ‘actieprogramma integrale aanpak 

jihadisme’ opgesteld. Het actieprogramma bestaat uit een zestal onderdelen, namelijk: risicoreductie 

jihadgangers, interventie uitreis, radicalisering, sociale media en informatie-uitwisseling en 

samenwerking. Opnieuw is de beleidsvisie in deze periode, zoals ook uit het actieprogramma blijkt, de 

brede benadering. Door middel van het nemen van repressieve en preventieve maatregelen, is het doel 

van het programma om de harde kern jihadisten aan te pakken, radicalisering tegen te gaan en de 

voedingsbodem weg te nemen.52 Naast het actieplan is in 2016 een nieuw contraterrorismestrategie 

(2016-2020) opgesteld. In deze strategie ligt de nadruk in één van de interventiegebieden ook weer op 

het voorkomen van terrorisme en dus op het preventief aanpakken.53  

 Om de doelen van het actieprogramma ‘integrale aanpak jihadisme’ te halen, maakt het 

programma onder andere gebruik van het strafrecht.54  In het actieplan wordt veel belang gehecht aan 

het nieuwe artikel 134a Sr dat het deelnemen of meewerken aan training voor terrorisme strafbaar 

stelt. In dit artikel wordt een voorbereidingshandeling strafbaar gesteld en het doel van dit artikel is 

vooral te voorkomen dat het misdrijf gaat plaatsvinden.55 Verder vormt het actieplan de basis voor een 

wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering. In 2017 introduceerde het 

kabinet het wetsvoorstel: de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme. In dit wetsvoorstel 

wordt gesproken over de verlenging van de voorlopige hechtenis van verdachten van terroristische 

misdrijven, het afnemen van DNA bij verdachten van terroristische misdrijven voor onderzoek en het 

invoeren van een bredere aangifteplicht voor iedereen die kennis draagt van een terroristisch misdrijf. 

Tevens wordt er in het wetsvoorstel nog een stap verder gegaan met betrekking tot het voorkomen van 

terrorisme, namelijk door de strafbaarstelling van het verblijven in een door een terroristische 

organisatie gecontroleerd grondgebied zonder toestemming.5657  

                                                           
49 Van der Woude 2012, p. 11.  
50 Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 2; Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3; Kwakman 2010, p. 16 en 39; Van Kempen & 
Van der Voort 2010, p. 39; Ravensberg 2016, p. 6.  
51 Van der Woude 2015, p. 748. Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 21. 
52 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, p. 2; Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 21. 
53 Rijksoverheid 2016, p. 9; Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017, p. 12.  
54 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, p. 2.  
55 Van der Woude 2015, p. 748.  
56 Kamerstukken II 2016/17, 34 746, nr. 3.     
57 Het kabinet nieuwe bestuursrechtelijke maatregelen toegevoegd, zie Kamerstukken II 2015/16, 34 359, nr. 3. 
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Met betrekking tot het huidige beleid en de strafrechtelijke aanpak van terrorisme is, ondanks 

dat er sprake is van een brede benadering, te zien dat het beleid en de aanpak steeds verder in de 

voorfase komt te liggen. Het voorkomen van aanslagen, maar ook het voorkomen van radicalisering zijn 

de belangrijkste doelen. De overheid wil bij de aanpak zelfs zo ver gaan dat burgers toestemming 

moeten vragen om naar bepaalde gebieden te mogen reizen. Of dit wetsvoorstel wordt aangenomen, 

zal nog moeten blijken.  
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Hoofdstuk 3 De algemene voorbereidingshandeling (art. 46 Sr) 
 
Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de strafrechtelijke aanpak van terrorisme steeds verder in de voorfase komt 

te liggen. Voor Syriëgangers houdt deze aanpak in dat er wordt geprobeerd om ze niet verder te laten 

radicaliseren en te voorkomen dat ze uitreizen naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij een 

terroristische organisatie. De strafbaarstellingen die gebruikt worden om in deze voorfase in te grijpen, 

zijn de strafbare voorbereidingshandelingen. In de komende drie hoofdstukken zullen de drie 

voorbereidingshandelingen worden besproken die kunnen worden toegepast op Syriëgangers.  

De voorbereidingshandeling die in dit hoofdstuk centraal staat, is het in 1994 ingevoerde artikel 

46 Sr. In dit hoofdstuk zal allereerst worden beschreven wat de bedoeling van de wetgever was voor 

het invoeren van artikel 46 Sr. Vervolgens worden de bestanddelen van artikel 46 Sr uiteengezet. Tot 

slot zal er een rechtspraakanalyse van artikel 46 Sr worden verricht. Het doel van deze analyse is te 

achterhalen in welke zaken van Syriëgangers artikel 46 Sr wordt toegepast, welke misdrijven worden 

voorbereid en welke handelingen in die zaken onder dit artikel worden geplaatst.  

 

3.1 Het doel 

Voordat artikel 46 Sr werd ingevoerd, waren strafbare voorbereidingshandelingen sporadisch in het 

Wetboek van Strafrecht te vinden.58 Echter, met de opkomst en stijging van vormen van zware 

(georganiseerde) criminaliteit in de jaren ‘80, zoals handel in verdovende middelen, gijzelingen en 

georganiseerde gewapende overvallen op banken en waardetransporten, werd de roep om het 

strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen steeds groter.59 Het bestaande strafrechtelijke 

instrumentarium schoot tekort.60 Naast het voltooide delict, was namelijk enkel de poging tot een 

strafbaar feit strafbaar. Een vereiste voor een strafbare poging is dat er sprake moet zijn van een begin 

van uitvoering.61 Dit werd problematisch voor de situaties waarin daders handelingen verrichtten met 

de intentie om misdrijven te plegen zonder dat er sprake was van een begin van uitvoering. In de 

opsporingspraktijk bleek het regelmatig gevaarlijk te zijn om te wachten op een begin van uitvoering 

waardoor de zaak moest worden ‘stukgemaakt’.62 Niet alleen kon in deze ‘stukgemaakte’ zaken geen 

vervolging meer plaatsvinden, ook bleken deze zaken voor de daders als generale repetitie te fungeren 

en uiteindelijk tot criminaliteitsverschuiving te leiden.63 Een bekend voorbeeld van een zaak waarin de 

daders vrijuit gingen vanwege het ontbreken van een begin van uitvoering, is het 

grenswisselkantoorarrest.64 Om dit soort zaken van zware (georganiseerde) criminaliteit effectief te 

kunnen bestrijden, werd onder andere door de politie de wens geuit in een eerder stadium te kunnen 

optreden door voorbereidingshandelingen strafbaar te stellen. De politie zou hierdoor eerder de 

bevoegdheid krijgen om een strafvorderlijk dwangmiddel toe te passen, waardoor de voltooiing van het 

delict of een strafbare poging daartoe niet meer hoeft te worden afgewacht.65  

                                                           
58 Voorbeelden zijn artikel 96, tweede lid, Sr en artikel 10 Opiumwet, zie Smith 2003, p. 1; Lintz 2007, p. 191.  
59 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 1; Rutgers 1992, p. 23; Smith 2003, p. 1; Janssen 2006, p. 1.  
60 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 7; Kooijmans 2014, p. 208.  
61 Janssen 2006, p. 1-3; De Hullu 2015, p. 404.  
62 Onder ‘stukmaken’ van een zaak wordt verstaan: ‘de persoon die van plan is een misdrijf te plegen laten merken dat de 
politie bekend is geworden met het plan’. Zie Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 2; Rutgers 1992, p. 46; Strijards 1995, 
p. 79; De Hullu, 2015, p. 404.  
63 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 2; Rutgers 1992, p. 46; Strijards 1995, p. 80; De Hullu 2015, p. 404.  
64 HR 8 september 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0501; Kooijmans 2014, p. 208.  
65 Rutgers 1992, p. 44; Smith 2003, p. 1; Sikkema 2012, p. 9.  



17 
 

 De toename van de zware (georganiseerde) criminaliteit, die werd bevestigd in een aantal 

rapporten, en de ontvoering van G.J. Hein op 24 juni 1988, waren aanleiding voor de minister van Justitie 

om de werkgroep ‘strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen’ onder leiding van professor Van 

Veen op te stellen.66 In deze werkgroep werd onderzoek verricht naar de mogelijkheid om 

voorbereidingshandelingen strafbaar te stellen ten aanzien van bepaalde zeer ernstige misdrijven. Op 

31 oktober 1988 bracht de werkgroep Van Veen haar rapport uit. De werkgroep stelde voor om een 

tweetal zelfstandige voorbereidingshandelingen in te voeren. Deze voorbereidingshandelingen werden 

enkel ingevoerd voor specifieke misdrijven die een gevaar voor de rechtsorde vormden. Het invoeren 

van een algemene voorbereidingshandeling ging volgens de werkgroep te ver en leverde een onnodige 

inbreuk op de grondgedachte van het Wetboek van Strafecht, namelijk dat niet het plannen, maar 

gedragingen zelf strafbaar zijn.67 Ondanks de uitkomst van de werkgroep, diende de minister van Justitie 

op 16 september 1991 het wetsvoorstel ‘Wijziging van het Wetboek van Strafrecht inzake algemene 

strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen’ bij de Tweede Kamer in.68 De minister was van mening 

dat indien het wetsartikel werd voorzien van objectieve of objectiveerbare bestanddelen, de 

aansprakelijkheid beperkt zou blijven.69 In 1994 trad daarom de algemene strafbaarstelling ex artikel 46 

Sr in werking.7071  

 De invoering van artikel 46 Sr maakte het mogelijk om daders die enkel handelingen hadden 

verricht met de intentie om een misdrijf te gaan plegen, aan te pakken. De strafgrond van deze 

voorbereiding is dat er sprake moet zijn van een concrete gevaarzetting. De strafbaarheid van de 

voorbereiding is gericht tegen het concrete gevaar dat ontstaat door omstandigheden waarin de 

middelen worden aangetroffen en de intentie waarmee de dader de middelen voorhanden heeft. De 

middelen van artikel 46 Sr moeten dus tot een concreet gevaar leiden en niet tot een abstract gevaar. 

Bij het abstracte gevaar zou anders alleen al het bezit van een vuurwapen voldoende kunnen zijn. Dat 

is niet het geval bij artikel 46 Sr.72 

 

3.2 De werking 

 

3.2.1 Algemene opmerkingen 

Het in 1994 ingevoerde artikel 46 Sr73 luidde als volgt:  

 

’Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht 

jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen, gelden of andere 

                                                           
66 Kamerstukken II 1987/88, 20 399, nr. 3, p. 3; Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 2; Rutgers 1992, p. 44-45; Strijards 
1995, p. 68-74; Smith 2003, p. 2; Pelser 2007, aant. 1, p. 1; Sikkema 2012, p. 7-9. 
67 Kamerstukken II 1987/88, 20 399, nr. 3, p. 3; Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 2-3; Rutgers 1992, p. 44-45; Strijards 
1995, p. 68-74; Smith 2003, p. 2; Sikkema 2012, p. 7-9.  
68 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 1, p. 1-2; Strijards 1995, p. 84; Sikkema 2012, p. 9.  
69 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 3; Sikkema 2012, p. 10.  
70 Stb. 1994, 60.  
71 Het rapport van de werkgroep van Veen, het wetsvoorstel en het invoeren van artikel 46 Sr hebben geleid tot veel kritiek, 
vooral vanuit de wetenschap. Samengevat komt deze kritiek erop neer dat indien artikel 46 Sr zou worden ingevoerd dit 
spanningen teweeg zou brengen met het Lex certa beginsel en het gevaar dat het strafrecht richting een intentiestrafrecht 
verschuift. Een uitgebreid overzicht van deze kritiek is te lezen in onder andere Rutgers 1992, p. 40-50; Smith 2003, p. 6-7, 
Lintz 2007, p. 191-192; Kwakman 2010, p. 17; Sikkema 2012, p. 13-15.  
72 Smith 2003, p. 209-210.  
73 In de literatuur en de jurisprudentie wordt er gesproken van artikel 46 Sr. Echter, voor de volledigheid is dit het eerste lid 
van artikel 46 Sr. In deze scriptie zal in het vervolg ook gewoon verwezen worden naar enkel artikel 46 Sr.  
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betaalmiddelen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen kennelijk bestemd tot het in vereniging 

begaan van dat misdrijf verwerft, invoert, doorvoert, uitvoert of voor handen heeft.’74  

 
Het artikel is aan een aantal veranderingen onderhevig geweest.75 In hoofdstuk 2 bleek reeds dat deze 

wijzigingen zijn doorgevoerd zodat artikel 46 Sr beter kon worden toegepast op de bestrijding, en dan 

voornamelijk het voorkomen, van terrorisme. De ‘Wet van 20 december 2001 tot uitvoering van het op 

9 december 1999 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter bestrijding van de 

financiering van terrorisme’ dat in werking is getreden op 1 januari 2002, is aanleiding geweest voor de 

eerste twee wijzigingen van artikel 46 Sr.76 Allereerst is de zinsnede ‘gelden of andere betaalmiddelen’ 

uit lid 1 van artikel 46 Sr geschrapt. Hiervoor in de plaats is er een vijfde lid aan artikel 46 Sr toegevoegd. 

In dit vijfde lid wordt bepaald dat onder voorwerpen wordt verstaan: ‘alle andere zaken en 

vermogensrechten’. Gelden of andere betaalmiddelen worden met de toevoeging van dit nieuwe lid 

onder voorwerpen geschaard.77 Ten tweede heeft de inwerkingtreding van de wet geleid tot het 

schrappen van de zinsnede ‘in vereniging’ uit artikel 46, eerste lid, Sr.78 Zoals in paragraaf 3.1 is 

beschreven, is artikel 46 Sr in eerste instantie ingevoerd om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. 

In de kamerstukken is dan ook meerdere malen naar voren gekomen dat het artikel niet gericht is tegen 

eenmansacties, maar tegen de voorbereiding van collectieve misdrijven, omdat vanuit het collectief een 

grotere gevaarzetting uitgaat.79 Het kwam er bij het bestanddeel ‘in vereniging’ op neer dat de daders 

de intentie moeten hebben om het misdrijf in vereniging te plegen, echter hoeft daarbij de 

voorbereiding niet in vereniging te zijn gepleegd. Deze kan ook door één persoon worden uitgevoerd.80 

In 2002 is gekozen om het bestanddeel te schrappen. De eis van ‘in vereniging’ werd namelijk niet 

gesteld door het internationale verdrag ter bestrijding van financiering van terrorisme.81 Daarnaast 

werd het schrappen van ‘in vereniging’ als een verbetering van het artikel gezien, aangezien het 

onvoldoende duidelijk was waarom een eenmansactie zodanig minder strafwaardig zou zijn, dat deze 

volledig van artikel 46 Sr zou worden uitgesloten.82  

Op 1 februari 2007 trad de Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging 

van terroristische misdrijven in werking. Dit resulteerde in de laatste wijziging van artikel 46 Sr, namelijk 

het schrappen van het bestanddeel ‘kennelijk’.83 In het oorspronkelijke ingevoerde artikel 46 Sr was een 

van de bestanddelen dat het voorwerp dat gebruikt werd ‘kennelijk bestemd’ moest zijn tot het begaan 

van het misdrijf. Het bestanddeel ‘kennelijk’ genereerde de band tussen de gedraging en de intentie. 

Uit het bestanddeel kon worden opgemaakt dat de middelen niet alleen de genoemde bestemming 

moesten hebben, maar dat deze bestemming ook op enigerlei wijze duidelijk moest zijn.84 De memorie 

van toelichting beschrijft dat de misdadige bestemming ‘voor de gemiddelde rechtsgenoot, gelet op de 

                                                           
74 Stb. 1994, 60; Smith 2003, p. 4.  
75 Pelser 2007, aant. 1, p 1.  
76 Trb. 2000, 12 (Stb. 2001, 675); Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3, p. 6. 
77 Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3, p. 6; Smith 2003, p. 45-46; Pelser 2007, aant. 1 en 3, p. 1-3.  
78 Trb. 2000, 12 (Stb. 2001 675); Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3, p. 6; Janssen 2006, p. 1; Lintz 2007, p. 193-194; Pelser 
2007, aant. 1 en 9, p. 1 en 8; Kwakman 2010, p. 16; Sikkema 2012, p. 27-30.  
79 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 17; Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 7, p. 54-56; Smith 2003, p. 48.  
80 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 17-18; Kamerstukken II 1991/92, 22 268, nr. 5, p. 8 en 18; Sikkema 2012, p. 27-
29.  
81 Trb. 2000, 12 (Stb. 2001, 675); Kamerstukken II 2001/02, 28 031, nr. 5, p. 4; Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 7, p. 54-
56; Smith 2003, p. 50; Lintz 2007, p. 193-194; Pelser 2007, aant. 9, p. 8.  
82 Kamerstukken II 2001/02, 28 031, nr. 5, p. 4; Kamerstukken II  2004/05, 30 164, nr. 7, p. 54-56; Smith 2003, p. 50; Lintz 2007, 
p. 193-194; Pelser 2007, aant. 9, p. 8.  
83 Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3, p. 6 en 49; Kamerstukken II 2005/06, 30 164, nr. 7, p. 11; Janssen 2006, p. 1-2; Lintz 
2007, p. 194-200; Kwakman 2010, p. 16. 
84 Lintz 2007, p. 194-200; Pelser 2007, aant. 8, p. 4-8; Kwakman 2010, p. 16.  
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omstandigheden waaronder de middelen werden gebruikt en aangetroffen, in het oog springen’.85 Het 

Ford Transit-arrest en het ‘brief in de zak’-arrest zijn daarin belangrijke zaken geweest. Uit deze zaken 

kan worden afgeleid dat de Hoge Raad naar drie criteria kijkt indien het gaat om de ‘kennelijke 

bestemming’, namelijk: (1) de uiterlijke verschijningsvormen van het voorwerp, (2) het gebruik van het 

voorwerp bij de voorbereiding en (3) de criminele intentie.86 Er kunnen drie redenen worden genoemd 

voor het schrappen van het bestanddeel ‘kennelijk’. Allereerst zou het schrappen van dit bestanddeel 

de duidelijkheid van artikel 46 Sr moeten vergroten. De meningen over de betekenis van het 

bestanddeel ‘kennelijk’ waren verdeeld en het schrappen van dit bestanddeel zou leiden tot meer 

duidelijkheid.8788 Ten tweede leidt het schrappen van het woordje ‘kennelijk’ ertoe dat artikel 46 Sr 

beter aansluit bij artikel 96, derde lid, onder 3, Sr.89 Tot slot is de duidelijkheid van belang voor de 

strafbaarstelling van financiering van een terroristisch misdrijf.90 Het schrappen van het laatste 

objectieve bestanddeel van artikel 46 Sr leidde ertoe dat de intentie steeds meer centraal kwam te 

staan. Hierdoor werd de reikwijdte van artikel 46 Sr verruimd en vielen steeds meer alledaagse 

voorwerpen onder artikel 46 Sr. Deze verruiming zal verder in paragraaf 3.2.2 worden besproken.  

 

3.2.2 Bestanddelen 

Naast alle bovengenoemde wijzigingen, bestaat artikel 46 Sr nog uit vijf bestanddelen: 

 

‘Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 

acht jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen, 

informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft, 

vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft.’91 

 

Misdrijf met gevangenisstraf van acht jaar of meer 

Het eerste bestanddeel van artikel 46 Sr is de zinsnede ‘voorbereiding van een misdrijf waarop naar de 

wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is strafbaar’. Dit houdt in 

dat de voorbereiding van een misdrijf alleen strafbaar is, indien op het misdrijf zelf een gevangenisstraf 

van acht jaar of meer is gesteld.92 De term ‘wettelijke omschrijving’ is ontleend aan artikel 67 Wetboek 

van Strafvordering (Sv) en dient op dezelfde manier te worden uitgelegd. Strafverzwarende en 

verzwakkende omstandigheden worden niet meegenomen.93 Verder moet ditzelfde misdrijf in de 

tenlastelegging en de kwalificatie van de strafbare voorbereiding worden gespecificeerd.94 De grens van 

acht jaar heeft de wetgever ingevoerd om de strafbare voorbereiding te beperken tot delicten waarvan 

                                                           
85 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 18; Strijards 1995, p. 137; Smith 2003, p. 47; Lintz 2007, p. 194-200.  
86 HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0535; HR 17 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9358; Gritter & Sikkema 2006, p. 
13; Kooijmans 2014, p. 209-2010.  
87 Pelser 2007, aant. 8, p. 4-8; Kwakman 2010, p.17 en 48. 
88 Zie voor de verschillende meningen in de literatuur: Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3, p. 49; Gritter & Sikkema 2006, 
p. 13. 
89 Artikel 96, derde lid, onder 3 Sr: de strafbare voorbereiding of bevordering van de in de art. 92-95a omschreven misdrijven 
tegen de veiligheid van de staat, bestaande uit het voorhanden hebben van voorwerpen waarvan hij weet dat zij bestemd zijn 
tot het plegen van het misdrijf. 
90 Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 7, p. 54-56; Gritter & Sikkema 2006, p. 13; Pelser 2007, aant. 8, p. 4-8; Kwakman 2010, 
p. 48.  
91 Artikel 46 Wetboek van Strafrecht.  
92 Artikel 46 Wetboek van Strafrecht; Smith 2003, p. 39; Pelser 2007, aant. 1, p. 2; Sikkema 2012, p. 17.  
93 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 14; Smith 2003, p. 39.  
94 De Hullu 2015, p. 406; zie bijvoorbeeld HR 5 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO6691.  
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een directe, acute gevaarzetting voor de samenleving te duchten is.95 Het criterium van toepassing op 

de zware criminaliteit waarop het artikel ook gericht is.96 De wetgever heeft niet gekozen voor een 

limitatieve opsomming van delicten, zoals de werkgroep Van Veen voorstelde, maar voor een open 

verzameling van misdrijven die worden begrensd door het strafmaximum.97 Een overzicht van de 

misdrijven waarvan de voorbereiding strafbaar is gesteld, kan worden gevonden in de memorie van 

toelichting.98 Het merendeel van de terroristische misdrijven kan onder deze bepaling worden 

geschaard.99 Tevens kan de bepaling worden toegepast op een aantal bijzondere wetten, bijvoorbeeld 

het Wetboek van Militair Strafrecht.100 Indien de verzameling delicten te beperkt blijkt te zijn, kan alsnog 

de wettelijke strafpositie per delictsomschrijving afzonderlijk worden opgetrokken tot de vereiste acht 

jaren.101  

 
Opzetvereiste 

Opzet is het tweede bestanddeel van artikel 46 Sr. Dit bestanddeel is in het eerste lid van artikel 46 Sr 

ver naar voren geplaatst, waardoor de opzet alle navolgende bestanddelen omvat.102 Voor het misdrijf 

waarop de opzet is gericht, geldt dat het misdrijf doleus en voldoende bepaald moet zijn. Dit laatste 

houdt in dat er een enigszins concreet plan gericht op een bepaald delict moet zijn vastgelegd.103 Tot 

slot is de opzet van artikel 46 Sr kleurloos van aard, waardoor de dader enkel dient te weten op welk 

feit zijn handelingen zijn gericht en niet dat dit als misdrijf bij de strafwet is verboden.104  

Wil er sprake zijn van opzet, dan dienen allereerst de voorbereidingshandelingen die met 

middelen worden verricht opzettelijk te geschieden. Ten tweede moet de dader ook opzet hebben op 

de bestemming van de middelen (en gedragingen) tot het begaan van een nader bepaald misdrijf.105 In 

de memorie van toelichting is voor artikel 46 Sr bepaald dat de gangbare opzetleer van toepassing is. 

Dit houdt in dat ook voorwaardelijk opzet - het desbewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans op 

intreden van bepaald gevolg- voldoende kan zijn om artikel 46 Sr aan te nemen.106 De meningen over 

de toelaatbaarheid van voorwaardelijk opzet lopen uiteen107, maar de Hoge Raad heeft in zijn arrest van 

7 juli 2009 bepaald dat voorwaardelijk opzet voldoende is.108  

                                                           
95 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 14; Smith 2003, p. 39.  
96 Sikkema 2012, p. 17.  
97 Smith 2003, p. 39.  
98 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 14.  
99 Sikkema 2012, p. 18,  
100 Smith 2003, p. 40.  
101 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 15; Sikkema 2012, p. 18.  
102 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 15; Strijards 1995, p. 146; Smith 2003, p. 42; Pelser 2007, aant. 2, p. 2; Sikkema 
2012, p. 18.  
103 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 15; HR 28 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:179; HR 15 april 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:920; Strijards 1995, p. 147; Smith 2003, p. 41; Pelser 2007, aant. 2, p. 2; Sikkema 2012, p. 22; De Hullu 2015, 
p. 414.   
104 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Strijards 1995, p. 146.  
105 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 15-16; Smith 2003, p. 42; Sikkema 2012, p. 18-19.  
106 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Smith 2003, p. 42; Pelser 2007, aant. 2, p. 2; Sikkema 2012, p. 19.  
107 Smith is bijvoorbeeld van mening dat de opzet gericht op de bestemming toekomstgericht is en omschreven kan worden 
als de ‘intentie’ waarmee de voorbereidingshandelingen zijn verricht. In dit geval gaat het dan om de vraag wat de dader van 
plan is om te gaan doen en of zijn gedragingen doelgericht zijn in plaats van om de vraag of de dader iets opzettelijks heeft 
gedaan of dat de gedragingen doelbewust zijn geweest. Volgens Smith is het voorwaardelijk opzet niet op deze vragen van 
toepassing. De Hullu is van mening dat de opzet wordt gevormd door een plan of voornemen, waardoor er beter gesproken 
kan worden van ‘oogmerk’. Ondanks dat de Hoge Raad heeft bepaald dat voorwaardelijk opzet is toegestaan, heeft Sikkema 
nog wel twijfels over of dit voorwaardelijk opzet ook geschikt is in de situatie van de eenmansactie. Zie Smith 2003, p. 43; Pelser 
2007, aant 2, p. 2; Sikkema 2012, p. 19-21; De Hullu 2015, p. 412-413. 
108 HR 7 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH9025, r.o. 3.4.  



21 
 

 Het bewijs van de opzet kan in veel gevallen worden afgeleid uit de strekking van de uiterlijke 

kenbare opstellingen van de verdachte, gelet op de omstandigheden waaronder deze plaatsvinden.109 

Met andere woorden, uit de objectieve omstandigheden zal de intentie van de dader moeten blijken.110 

Volgens De Hullu en Sikkema zal zelden uit de (alledaagse/neutrale) delictsgedragingen de intentie 

kunnen worden afgeleid.111 De bewijspositie bij de voorbereiding is daarmee lastig, zeker zolang de 

dader nog geen gedragingen heeft verricht. Pas naarmate de voorbereiding vordert en de dader een 

gedraging verricht met een middel bestemd tot het begaan tot een nader bepaald misdrijf, kan daaruit 

de opzet worden afgeleid.112  

 
Voorbereidingsmiddelen 

Het voorbereidingsmiddel is het derde bestanddeel van artikel 46 Sr. In het artikel wordt een limitatieve 

opsomming gegeven van de voorbereidingsmiddelen, namelijk: voorwerpen, stoffen, 

informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen.113 De wetgever heeft gekozen voor een limitatieve 

opsomming om de aansprakelijkheid beperkt te houden.114 Echter, de beperkende werking van de 

limitatieve opsomming is gering gebleven, doordat in de opsomming gebruik wordt gemaakt van 

algemene begrippen. Hierdoor kan ieder zintuigelijk waarneembaar middel onder de begrippen 

vallen.115 Het is niet vereist dat er meerdere voorbereidingsmiddelen worden gebruikt; het is mogelijk 

dat er sprake is van slechts één voorbereidingsmiddel.116 Tot slot hangen de voorbereidingsmiddelen 

niet samen met de voorbereidingshandelingen, die in de volgende subparagraaf besproken zullen 

worden.117  

 Het voorwerp wordt genoemd als het eerste voorbereidingsmiddel. Onder voorwerpen worden 

zelfstandige zaken verstaan die, al dan niet in gezamenlijkheid beschouwd, (kennelijk) dienstig zijn aan 

een crimineel doel. Het moet gaan om een handelingsvoorwerp: een stoffelijkheid die het concrete 

handelen mogelijk maakt, vergemakkelijkt of bevordert, ongeacht of zij daartoe oorspronkelijk bestemd 

is.118 Door de toevoeging van lid 5, zoals is beschreven in paragraaf 3.2.1, vallen ook alle zaken en alle 

vermogensrechten onder voorwerpen.119 Op het moment dat de overheid de voorwerpen vindt, hoeven 

de voorwerpen nog geen instrumenteel karakter te hebben.120 Een instrument kan ook ontstaan op het 

moment dat losse onderdelen van verschillende daders wordt samengevoegd. Voorbeelden die 

genoemd kunnen worden zijn: wapens, kleding of voorwerpen voor een ontstekingsmechanisme die 

samen de onderdelen van een bom vormen.121  

 Het tweede voorbereidingsmiddel dat wordt genoemd is een stof. Stoffen zijn zaken die niet de 

zelfstandigheid bezitten waardoor zij als voorwerpen te beschouwen zijn.122 Volgens Strijards zijn 

stoffen op zichzelf nog niet dienstig als instrument voor menselijk handelen, maar moeten ze nog een 

                                                           
109 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Sikkema 2012, p. 21.  
110 Kamerstukken II 1991/92, 22 268, nr. 5, p. 26; Sikkema 2012, p. 21.  
111 Sikkema 2012, p. 22; De Hullu 2015, p. 413-414. 
112 Smith 2003, p. 221-224; Sikkema 2012, p. 22.  
113 Smith 2003, p. 44; Sikkema 2012, p. 24.  
114 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Smith 2003, p. 44; Sikkema 2012, p. 24.  
115 Smith 2003, p. 44.  
116 Strijards 1995, p. 117; De Hullu 2015, p. 409; zie bijvoorbeeld HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0535.  
117 Strijards 1995, p. 117.  
118 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Strijards 1995, p. 121-125; Smith 2003, p. 44; Pelser 2007, aant. 3, p. 2; 
Sikkema 2012, p. 24-25.  
119 Smith 2003, p. 45.  
120 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Strijards 1995, p. 121-125; Smith 2003, p. 44.  
121 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Sikkema 2012, p. 24.  
122 Smith 2003, p. 45; Sikkema 2012, p. 24-25.  
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nadere bewerking ondergaan of op iets anders inwerken.123 Voorbeelden van stoffen zijn gassen, 

vloeistoffen, explosieven in poedervorm, tape, plastic, chemicaliën en kunstmest.124 

 Informatiedragers vormen het derde voorbereidingsmiddel. Het begrip informatiedragers is 

ontleend aan artikel 240b Sr, dat het begrip inmiddels heeft vervangen voor gegevensdragers.125 Onder 

dit laatste begrip vallen voorwerpen waarop gegevens kunnen worden vastgelegd, terwijl 

informatiedragers enkel informatie bevatten. Alles waarop enig voor het begaan van een misdrijf 

bruikbare informatie is vastgelegd, kan vallen onder informatiedragers.126 Het is daarbij niet vereist dat 

de informatie werkelijk heeft of zou hebben bijgedragen tot het begaan van het feit. Tevens is het niet 

nodig dat de informatie met het oog op de criminele gedraging verstrekt of verkregen is. De informatie 

kan ook voor een ander toegankelijk zijn.127 Voorbeelden van informatiedragers zijn diskettes met 

computergegevens erop, een stuk papier met een achtergrond of tekst, geprinte documenten van het 

internet, foto’s, handgeschreven brieven en een stratenboek.128  

 Een vierde voorbereidingsmiddel is ruimte. Onder ruimte wordt iedere plaats die geschikt is om 

een ernstig misdrijf te plegen verstaan. Het hoeft daarbij niet te gaan om een voor menselijke bewoning 

ingerichte ruimte. Het kan ook gaan om het aaneenlassen van een tot verblijf ingerichte container.129 

Het begrip ruimte wordt in de memorie van toelichting vooral in verband gebracht met 

gijzelingsacties.130 Voorbeelden van ruimten zijn: garageboxen, bergingen en schuren.131  

 Het laatste voorbereidingsmiddel dat in artikel 46 Sr wordt genoemd, is een vervoermiddel. 

Vervoermiddelen zijn alle objecten, geschikt om personen of goederen van de ene plaats naar de andere 

te transporteren. Indien een vervoermiddel uitsluitend wordt gebruikt als gijzelingsruimte, dan valt het 

onder het vierde voorbereidingsmiddel, namelijk een ruimte.132 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Voorbereidingshandelingen 
Net als de voorbereidingsmiddelen, zijn de voorbereidingshandelingen limitatief opgesomd in artikel 46 

Sr. Het gaat hier om het verwerven, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of voorhanden 

hebben.133 Aangezien deze voorbereidingshandelingen in algemene begrippen worden omschreven, is 

ook hier de beperkende werking van de limitatieve opsomming gering.134 Evenals de 

voorbereidingsmiddelen zijn de voorbereidingshandelingen niet verbonden aan de middelen en is het 

toegestaan om bij de voorbereiding slechts één van de handelingen te verrichten.135 

 De eerste voorbereidingshandeling is verwerven. Onder verwerven worden alle handelingen die 

tot gevolg hebben dat iemand de feitelijke zeggenschap krijgt over een middel verstaan.136 Dit kan zowel 

op legale als op illegale wijze geschieden.137 Het is verder voldoende dat de dader feitelijke 

                                                           
123 Strijards 1995, p. 125-127.  
124 Smith 2003, p. 45; Pelser 2007, aant. 5, p. 3; Zie bijvoorbeeld HR 18 november 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AJ0533 (concl. A-G 
Keijzer); gerechtshof Den Haag 18 november 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6181.  
125 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Smith 2003, p. 45; Pelser 2007, aant. 5, p. 3-4; Sikkema 2012, p. 24-25.   
126 Kamerstukken II 1991/92, 21 551, nr. 11, p. 4; Strijards 1995, p. 130-134; Smith 2003, p. 45; Pelser 2007, aant. 5, p. 3-4.  
127 Strijards 1995, p. 130-134; Pelser 2007, aant. 5, p. 3-4.  
128 Smith 2003, p. 45; Pelser 2007, aant. 5, p. 3-4; Zie bijvoorbeeld: HR 17 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9358; Gerechtshof 
Den Haag 18 november 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6181, r.o. 9.4.3. 
129 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Strijards 1995, p. 134-135; Pelser 2007, aant. 6, p. 4.  
130 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p 16.  
131 Pelser 2007, aant. 6, p. 4; Zie bijvoorbeeld: HR 18 november 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AJ0533 (concl. A-G Keijzer). 
132 Strijards 1995, p. 135-136; Smith 2003, p. 45; Pelser 2007, aant. 7, p. 4; Sikkema 2012, p. 24-25.  
133 Smith 2003, p. 46.  
134 Smith 2003, p. 46; Sikkema 2012, p. 25.  
135 Strijards 1995, p. 117; Sikkema 2012, p. 26.  
136 Strijards 1995, p. 138-139; Sikkema 2012, p. 26.  
137 Pelser 2007, aant. 10, p. 9.  
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beschikkingsmacht krijgt over het middel. Hij hoeft daarbij geen eigenaar te worden of een 

rechtsgeldige zeggenschapsrelatie te krijgen. Een bedrijfsauto is een goed waarvan men geen eigenaar 

is, maar waar hij wel macht over heeft.138 

 Ten tweede kan een middel door de dader worden vervaardigd. Onder vervaardigen worden 

verstaan alle kunstbewerkingen waardoor een middel een voorbereidingsmiddel wordt.139 Bewerken 

kan in bepaalde omstandigheden hier ook onder vallen. De minister van Justitie heeft er daarom voor 

gekozen om geen aparte voorbereidingshandeling ‘bewerken’ te maken.140 

 Ten derde kunnen invoeren, doorvoeren en uitvoeren als voorbereidingshandelingen worden 

genoemd. Onder invoeren en doorvoeren wordt het voorbereidingsmiddel binnen of respectievelijk 

door het grondgebied van Nederland brengen verstaan. Uitvoeren daarentegen betekent dat het 

middel vanuit Nederland naar het buitenland wordt gebracht. Niet vereist is dat de persoon op verder 

vervoer gerichte handelingen heeft verricht of dat de persoon zelf het middel geografisch heeft 

verplaatst. Relevant is dat hij de verplaatsing mogelijk heeft gemaakt of heeft bevorderd.141  

 De laatste voorbereidingshandeling is het voorhanden hebben van een middel. Hieronder wordt 

iedere vorm van feitelijk aanwezig hebben verstaan, met welk doel of krachtens welke titel dan ook. Dit 

begrip is in artikel 46 Sr vastgelegd om zo aansluiting te zoeken bij de helingsbepaling.142 Bij het 

voorhanden hebben is het niet vereist dat de dader constant fysieke beschikkingsmacht over het middel 

heeft. Het is ook toegestaan om te beschikken over het goed dat elders is opgeslagen, maar de dader 

moet er wel over kunnen beschikken onafhankelijk van derden.143 Een voorbeeld van zo een laatste 

goed is een spaartegoed.144 

 
Bestemd tot het begaan van dat misdrijf 

Zoals in paragraaf 3.2.1 beschreven is, is in 2007 het bestanddeel ‘kennelijk’ uit de zinsnede ‘kennelijk 

bestemd tot het begaan van dat misdrijf’ geschrapt. Het begrip ‘kennelijk’ werd gezien als een objectief 

bestanddeel. Het schrappen van het begrip kennelijk lijkt dus in eerste instantie te leiden tot een 

verlichting van de bewijslast en een verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid.145 Sikkema en 

Gritter zijn echter van mening dat het met de verruiming van de aansprakelijkheid wel meevalt.146 Zij 

pleiten voor een interpretatie waarbij het objectieve karakter van de strafbaarstelling ook in de 

toekomst behouden kan worden.147 Sikkema is van mening dat het objectieve karakter van de 

strafbaarstelling niet schuilt in ‘kennelijk’. Wil een dader voor artikel 46 Sr vervolgd worden, dan is de 

intentie om dat misdrijf te plegen niet voldoende, maar moet er ook sprake zijn van het daadwerkelijk 

voorbereiden van het misdrijf. De Hoge Raad concludeert dit ook in zijn rechtspraak door aan te geven 

dat de intentie op zichzelf niet voldoende is, maar dat ook gelet moet worden op de uiterlijke 

verschijningsvorm en het gebruik van het voorwerp.148 Tevens is het stellen van nadere eisen aan het 

                                                           
138 Strijards 1995, p. 138-139; Pelser 2007, aant. 10, p. 9; Sikkema 2012, p. 26.  
139 Strijards 1995, p. 140-141; Sikkema 2012, p. 26.   
140 Kamerstukken II 1991/92, 22 268, nr. 5, p. 20; Strijards 1995, p. 140-141; Sikkema 2012, p. 26.  
141 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 16; Strijards 1995, p. 141-143; Smith 2003, p. 46; Pelser 2007, aant. 11, p. 9; 
Sikkema 2012, p. 26.  
142 Kamerstukken II 1989/90, 21 565, nr. 3, p. 4; Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 18; Strijards 1995, p. 143-144; Smith 
2003, p. 46; Pelser 2007, aant. 13, p. 9-10.  
143 Strijards 1995, p. 143-144; Smith 2003, p. 46; Pelser 2007, aant. 13, p. 9-10; Sikkema 2012, p. 25.  
144 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 18.  
145 Sikkema 2012, p. 45.  
146 Zie meningen van auteurs die vinden dat er sprake is van verruiming in Gritter & Sikkema 2006, p. 14; Janssen 2006, p. 1-3; 
Rozemond 2007, p. 1; Sikkema 2012, p. 45.  
147 Gritter & Sikkema 2006, p. 14; Gritter & Sikkema 2008, p. 4; Sikkema 2012, p. 45-47.  
148 HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0535; HR 17 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9358; Sikkema 2012, p. 45-47.  
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voorbereidende karakter van de verrichte handelingen in overeenstemming met artikel 46 Sr en kan 

ook de eis van daadwerkelijke voorbereiding teruggevoerd worden op de tekst van artikel 46 Sr.149 

 Nu de bestemming tot het misdrijf bekend is, kan vervolgens de vraag worden gesteld wat dan 

wordt bedoeld met ‘dat misdrijf’. Er kan in de jurisprudentie een verandering worden waargenomen 

met betrekking tot ‘dat misdrijf’. Deze verandering wordt duidelijk aan de hand van het Telefoonarrest 

van de Hoge Raad gewezen op 12 februari 2013. De Hoge Raad lijkt in dit arrest af te wijken van zijn 

oude rechtspraak, zoals het Fort Transit-arrest. In het Telefoonarrest heeft de verdachte tijdens de 

voorbereiding van een overval een mobiele telefoon voorhanden. Deze telefoon wordt gebruikt om 

informatie te geven aan een persoon buiten de winkel met betrekking tot de afwezigheid van het 

personeel en geld dat in de kluis ligt. Anders dan in het Ford Transit-arrest, oordeelt de Hoge Raad hier 

dat het voorhanden hebben van de telefoon geen voorbereiding oplevert ex artikel 46 Sr. De Hoge Raad 

maakt in dit arrest onderscheid tussen voorwerpen die worden gebruikt tijdens de voorbereiding en 

niet bestemd zijn tot het begaan van het misdrijf en voorwerpen die wel bestemd zijn tot het begaan 

van het misdrijf. In deze zaak was de betreffende telefoon enkel gebruikt tijdens de voorbereiding (zoals 

de auto in het Ford Transit-arrest) en kwam niet duidelijk naar voren dat de telefoon ook bestemd was 

om ‘dat misdrijf’, in deze zaak, de overval, te plegen.150 De bestemming van het voorwerp moet dus zijn 

gericht op het misdrijf en niet op de voorbereiding.151  

 

3.3 De rechtspraakanalyse 

De laatste vraag die gesteld kan worden is hoe artikel 46 Sr is recente jurisprudentie rondom terrorisme 

wordt toegepast. Welke handelingen worden door de feitenrechter nu aangewezen als 

voorbereidingshandelingen van artikel 46 Sr. In deze rechtspraakanalyse zijn, zoals ook al beschreven is 

in de inleiding, enkel de zaken meegenomen waarin de rechter de bewijsbeslissing nader heeft 

gemotiveerd.152 In totaal zijn er uiteindelijk zeven zaken geanalyseerd. Twee van deze zaken bestaan 

zowel uit een uitspraak van de rechtbank als een uitspraak in hoger beroep.153  

 Allereerst worden er een aantal algemene opmerkingen gemaakt. Voor alle zeven zaken is 

gekeken in welke situaties het artikel wordt toegepast. Verder is onderzocht welke misdrijven op grond 

van artikel 46 Sr worden voorbereid. Als laatste is gekeken welke handelingen leiden tot een 

bewezenverklaring van artikel 46 Sr en welke hebben geleid tot vrijspraak. Een overzicht van de 

resultaten van de rechtspraakanalyse wordt gepresenteerd in Bijlage A.  

 

 

                                                           
149 Sikkema 2012, p. 45-47.  
150 HR 12 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1956; Kooijmans 2014, p. 210-213. 
151 Pelser 2007, aant. 8, p. 4; Kooijmans 2014, p. 210-213.  
152 De uitspraken waarin artikel 46 Sr enkel werd ten laste gelegd, maar vervolgens niet werd uitgelegd waarom men strafbaar 
was voor artikel 46 Sr of juist niet, zijn buiten beschouwing gelaten. Voorbeelden van deze zaken zijn: Rechtbank Den Haag 1 
december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Rechtbank Rotterdam 8 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3957; Rechtbank 
Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122; Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6105; 
Rechtbank Midden-Nederland 26 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5144; Gerechtshof Den Haag 7 juli 2017, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1978; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6123. Opvallend aan deze 
uitspraken is overigens wel dat artikel 46 Sr in al deze zaken subsidiair, meer subsidiair of als tweede alternatief/cumulatief is 
ten laste gelegd. In deze zaak werd dan het primaire, het eerste alternatief/cumulatief of indien artikel 46 Sr als meer subsidiair 
ten laste was gelegd het subsidiaire bewezenverklaard, waardoor er vervolgens op artikel 46 Sr niet meer werd ingegaan.  
153 Een aantal van deze uitspraken zullen ook worden besproken in de hoofdstukken 4 en 5. Zoals in de inleiding stond 
beschreven, kwamen dus in overgrote deel van de uitspraken twee of alle drie de strafbaarstellingen naar voren. Hierdoor is 
ervoor gekozen deze zaken toch in de hoofdstukken apart te bespreken aangezien er anders geen analyse gemaakt kon worden, 
maar hierdoor worden een aantal uitspraken dus wel meerdere keren behandeld.  
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3.3.1 Algemene opmerkingen 

 
 Situaties  

In de inleiding werd beschreven dat er verschillende groepen Syriëgangers kunnen worden 

onderscheiden. Dit onderscheid wordt ook gemaakt in de jurisprudentie. Er kunnen drie soorten zaken 

van Syriëgangers worden onderscheiden. De Syriëgangers die nog in Nederland verblijven (thuisblijvers 

met een plan), maar wel in Nederland voorbereidingen treffen om uit te reizen of in Nederland 

voorbereidingen treffen om aanslagen te plegen. Dan zijn er Syriëgangers die een poging doen om uit 

te reizen. Deze verdachten worden vaak halverwege hun reis opgepakt in landen als Turkije of Duitsland. 

Als laatste zijn er Syriëgangers die daadwerkelijk in Syrië zijn aangekomen en sommigen daarvan zijn 

ook weer teruggekeerd naar Nederland.  

 De vraag die dan gesteld kan worden is onder welk van de drie hierboven genoemde situaties 

de zeven zaken waarin artikel 46 Sr wordt toegepast kunnen worden geplaatst. Uit de analyse komt naar 

voren dat zich in drie zaken de situatie voordoet dat de verdachten nog in Nederland zijn, maar wel 

plannen hebben om uit te reizen naar Syrië. Eén van de verdachten was bijvoorbeeld al informatie aan 

het verzamelen en spullen aan het kopen voor zijn reis.154 Daarnaast komen er drie zaken naar voren 

waarin de verdachten een poging hebben gedaan om naar Syrië te reizen. Eén van de verdachte is 

bijvoorbeeld naar Duitsland vertrokken en daar aangehouden. Een andere verdachte is samen met zijn 

broertje en neef naar Turkije gereisd. Deze is vervolgens weer teruggegaan naar Nederland.155 Tot slot 

is in de laatste uitspraak sprake van de situatie dat de verdachte naar Syrië is uitgereisd en ook 

daadwerkelijk enige tijd in Syrië is verbleven. Deze verdachte is vervolgens bij terugkomst in Nederland 

aangehouden.156 

 Bij deze analyse en de analyses die nog gaan komen, dient overigens wel een kanttekening te 

worden geplaatst. Niet alle uitspraken, waarin de strafbepalingen zijn ten laste gelegd, zijn ook 

meegenomen in de analyse. Zoals hierboven staat beschreven zijn de uitspraken waarin de rechter geen 

specifieke op artikel 46 Sr gerichte motivering heeft gegeven, buiten beschouwing gelaten.  

 

Misdrijven 

De tweede vraag die gesteld kan worden is welke misdrijven op grond van artikel 46 Sr in de zaken 

worden voorbereid. Het is relevant om te achterhalen welke misdrijven op grond van artikel 46 Sr 

worden voorbereid, omdat deze misdrijven kunnen overlappen of juist kunnen verschillen met de 

misdrijven die op grond van artikel 96, tweede lid, Sr of artikel 134a Sr worden voorbereid.  

 In de vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juni 2016 en de rechtbank Den Haag 

van 11 juli 2017 wordt slechts één misdrijf op grond van artikel 46 Sr voorbereid. Dit betreft artikel 140a 

Sr, te weten het deelnemen aan een terroristische organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een 

terroristisch misdrijf. In deze zaken wordt ten laste gelegd (en later ook bewezenverklaard) dat de 

verdachten voorbereidingen hebben getroffen om deel te nemen aan een terroristische organisatie. 

Vervolgens wordt in dezelfde zaken ook benoemd op welke terroristische misdrijven het oogmerk van 

de betreffende organisaties is gericht. In het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland gaat het om 

                                                           
154 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265; Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, 
ECLI:NL:RBMNE:2016:3000; Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126 (Zie bijlage A voor een 
overzicht van alle situaties).  
155 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8266; Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, 
ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2024; Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502.   
156 Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2114.  
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misdrijven als moord en/of doodslag en brandstichting. De misdrijven die door de organisatie in het 

vonnis van de rechtbank Den Haag kunnen worden gepleegd, worden naast moord en/of doodslag en 

brandstichting nog verder aangevuld met samenspanning/voorbereiding en het voorhanden hebben 

van wapens.157 Verder komen in de overige vijf zaken een aantal misdrijven in de meeste uitspraken 

terug. Dit betreffen de misdrijven moord en/of doodslag en brandstichting. In alle vijf de uitspraken 

worden een van deze misdrijven en in de meeste zelfs beide misdrijven genoemd. De overige misdrijven 

die in een aantal zaken worden genoemd, zijn: deelneming aan een organisatie, vernieling van een 

gebouw en zware mishandeling.158  

 
Opvallend 

Uit de rechtspraakanalyse van artikel 46 Sr valt op dat artikel 46 Sr in alle zeven zaken, 

alternatief/cumulatief of subsidiair ten laste is gelegd. Voor drie uitspraken geldt dat artikel 46 Sr 

alternatief/cumulatief ten laste is gelegd.159 Daarbij is slechts in één zaak artikel 46 Sr als eerste 

alternatief/cumulatief ten laste gelegd en in twee zaken werd artikel 46 Sr als tweede alternatief ten 

laste gelegd. In de overgebleven vier uitspraken wordt artikel 46 Sr subsidiair ten laste gelegd.160 In twee 

zaken werd artikel 140a Sr primair ten laste gelegd, in één zaak artikel 134a Sr en in de laatste zaak 

artikel 96, tweede lid, Sr. Artikel 46 Sr is dus in geen van de uitspraken zelfstandig ten laste gelegd. Ten 

slotte valt op dat in alle zaken waar artikel 46 Sr ten laste is gelegd, ook één of beide andere 

strafbaarstellingen ten laste zijn gelegd, dus artikel 96, tweede lid, Sr of 134a Sr. 

 De reden dat artikel 46 Sr niet zelfstandig in deze zaken ten laste wordt gelegd, heeft 

vermoedelijk te maken met het Nederlandse rechtssysteem. Zoals in hoofdstuk 4 zal worden besproken, 

is artikel 96, tweede lid, Sr een lex specialis ten opzichte van artikel 46 Sr. Hierdoor worden artikel 46 Sr 

en 96, tweede lid, Sr primair en subsidiair ten laste gelegd. Deze wijze van ten laste leggen is daarom 

ook de oorzaak dat artikel 46 Sr in sommige zaken niet meer wordt besproken nadat artikel 96, tweede 

lid, Sr wordt bewezenverklaard.   

 

3.3.2 Artikel 46 Sr in de praktijk 

Tot slot wordt gekeken welke handelingen leiden tot een bewezenverklaring van artikel 46 Sr in de 

recente jurisprudentie met betrekking tot Syriëgangers. Om deze paragraaf overzichtelijk te houden is 

ervoor gekozen om de handelingen te bespreken aan de hand van de in paragraaf 3.2 besproken 

bestanddelen. Allereerst zal het bestanddeel misdrijf van acht jaar of meer worden besproken, 

vervolgens worden de bestanddelen voorbereidingsmiddelen/handelingen en opzet gezamenlijk 

besproken.  

 

 

 

                                                           
157 Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3000; Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:7502 (Zie bijlage A voor een overzicht van alle misdrijven).  
158 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265; Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, 
ECLI:NL:RBROT:2013:8266; Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Rechtbank Gelderland 9 februari 
2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2024; Rechtbank 
Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126; Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2114. 
159 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8266; Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, 
ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2024; Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126.  
160 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265; Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, 
ECLI:NL:RBMNE:2016:3000; Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2114; Rechtbank Den Haag 11 juli 
2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502.  
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 Misdrijf van acht jaar of meer 

Het bestanddeel ‘een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar 

of meer op staat’ wordt in de jurisprudentie van artikel 46 Sr logischerwijs niet geproblematiseerd. Voor 

de volledigheid, noem ik dit bestanddeel toch. Onder het kopje algemene opmerkingen van paragraaf 

3.3.1 worden de veelvoorkomende misdrijven genoemd die worden voorbereid in deze zaken op grond 

van 46 Sr. Dit zijn de misdrijven: deelneming aan terroristische organisatie (140a Sr), moord en/of 

doodslag (288a en 289 Sr), brandstichting (157 Sr), voorhanden hebben wapens (26 WWM, 55 WWM), 

zware mishandeling (302 Sr) en vernieling van gebouwen (354a Sr). Indien het Wetboek van Strafrecht 

erop wordt nageslagen, kan worden bevestigd dat al deze misdrijven worden bedreigd met een 

gevangenisstraf van acht jaren of meer.161 

 
De handelingen en middelen in combinatie met de intentie  

In de zaken die ik in deze rechtspraakanalyse heb meegenomen, kan een onderscheid worden 

waargenomen. Er is een aantal zaken waarin misdrijven worden voorbereid op grond van artikel 46 Sr, 

zoals moord en/of doodslag en brandstichting. Daarnaast zijn er zaken waarin het deelnemen aan een 

terroristische organisatie wordt voorbereid. Deze zaken zullen hieronder gezamenlijk worden 

besproken, aangezien de motiveringen in deze zaken overeenkomen.  

 Allereerst bespreek ik de zaken waarin de andere misdrijven, dus niet het deelnemen aan 

terroristische organisatie, worden voorbereid. Uit de analyse van deze zaken komt naar voren dat in 

deze zaken over het algemeen een opsomming wordt gegeven van de handelingen en middelen die aan 

de verdachte worden ten laste gelegd. Uit de jurisprudentie kunnen enkele voorbeelden worden 

gegeven van voorbereidingshandelingen en -middelen die vallen onder artikel 46 Sr.162 In het vonnis van 

de rechtbank Amsterdam van 1 november 2016 was er sprake van het voorhanden hebben en het 

aanschaffen van reisuitrusting (outdoorspullen), zoals stevige bergschoenen, camouflagekleding, 

kampeergoederen, combat kniebeschermers, een bijl en messen. Verder had de verdachte een 

geldbedrag voorhanden van €1850,- contant en 

documenten/geschriften/afbeeldingen/bestanden/gegevensdragers met daarop informatie 

betreffende het jihadistische gedachtegoed en martelaarschap waaronder audiobestanden met 

liederen over de jihadstrijd.163 De voorbereidingshandelingen en -middelen van de rechtbank Rotterdam 

23 oktober 2013 bestonden uit het bezoeken van websites over het maken van bommen, het 

aanschaffen van tien meter ontstekingslont, het bezitten van één kilogram aluminiumpoeder en een 

gasfles en het voorhanden hebben van tien dvd’s en gegevensdragers met daarop informatie over het 

maken van explosieven.164165 Verder kan het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 23 oktober 2013 

nog worden genoemd waarin er naast de voorbereidingshandelingen en -middelen die al eerder werden 

genoemd zoals, het voorhanden hebben van reisuitrusting en geldbedragen, ook het 

                                                           
161 Zie artikel 140a Sr, 288a Sr, 289a Sr, 157 Sr, 302 Sr, 354 Sr, 26 juncto 55 Wet Wapens en Munitie.  
162 Zie voor het overzicht van deze middelen en handelingen het schema van Bijlage A.  
163 Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126.  
164 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8266.  
165 Met betrekking tot het zoeken van informatie op het internet lijken de meningen in de jurisprudentie te verschillen. 
Rechtbank Rotterdam heeft in zijn vonnis van 23 oktober 2013 bepaald dat het bezoeken van de websites om te bekijken hoe 
een bom kon worden gemaakt, als voorbereidingsmiddel is te bestempelen. In het hoger beroep van die zaak op 27 januari 
2015 is echter door het gerechtshof Den Haag bepaald dat het een zoektocht op het internet niet kan worden gezien als een 
stof, voorwerp of informatiedrager. Het hof is daarom van mening dat het zoeken en vinden van informatie op het internet en 
deze informatie op enigerlei wijze op te slaan, niet onder het begrip informatiedrager valt waardoor dit geen 
voorbereidingsmiddel is. Wel is het hof van mening dat uit deze gedragingen de opzet van de verdachte kan worden afgeleid. 
Zie Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8266; Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, 
ECLI:NL:GHDHA:2015:83.  
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boeken/reserveren van tickets als voorbereidingsmiddelen konden worden gezien.166 Tot slot blijkt uit 

vonnis van de rechtbank Rotterdam op 21 maart 2017 dat ook het voorhanden hebben van wapens, 

informatie verzamelen en het deelnemen aan de strijd als handelingen en middelen kan worden 

aangemerkt.167 Bepaalde voorbereidingshandelingen- en middelen, zoals het boeken van vliegtickets, 

lijken op het eerste gezicht geen voorbereidingshandelingen en -middelen te zijn die bestemd zijn tot 

het begaan van ‘dat’ misdrijf. In paragraaf 3.2.2 kon worden gelezen dat in het Telefoonarrest (HR 12 

februari 2013) werd bepaald dat het voor voorbereiding niet voldoende was dat een middel enkel werd 

gebruikt bij de voorbereiding, maar dat het middel ook daadwerkelijk moest worden gebruikt bij het 

misdrijf zelf.  Volgens de rechtbank Rotterdam zijn de handelingen zoals het voorhanden hebben van 

geld, boeken van een vliegticket en het voorhanden hebben van een reisuitrusting, feitelijke 

handelingen die dienen tot de feitelijke voorbereiding van een verblijf elders. Op het eerste gezicht zijn 

het eenvoudige voorbereidingshandelingen, maar doordat ze ingekleurd worden door de opzet van de 

verdachte op het misdrijf (handelingen van de opzet worden hieronder besproken), worden deze 

handelingen strafbare voorbereidingshandelingen voor het misdrijf moord.168 Een handeling zoals het 

boeken van vliegtickets die de verdachte kan gebruiken om naar de betreffende bestemming te reizen 

waar de moord zou moeten worden gepleegd, kan dus in combinatie met de intentie een handeling 

worden die bestemd is tot het begaan van een misdrijf. Deze beslissing van de rechter sluit mijns inziens 

aan bij het Telefoonarrest.  

Zoals in paragraaf 3.2 reeds werd opgemerkt, maar ook uit de voorbeelden kan worden 

opgemaakt, betreffen de voorbereidingshandelingen en -middelen veelal alledaagse voorwerpen en 

handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn. Deze voorbereidingshandelingen en -middelen worden 

daarom vaak pas strafbaar gezien in combinatie met de intentie van de verdachte. De feitenrechter kijkt 

daarom verder naar de opzet van de verdachte op het misdrijf, of het middel bestemd is tot het begaan 

van het misdrijf en of het misdadige doel voldoende concreet kan worden bepaald. De hierboven 

genoemde uitspraken bevatten voorbeelden van handelingen waaruit de opzet/intentie kan worden 

afgeleid. Samengevat zijn dat de volgende handelingen: chatberichten/e-mails/uitspraken (over de 

wens om naar Syrië te reizen, het zoeken naar informatie over de reis of over de strijd, de wens om te 

mogen strijden in Syrië, het zoeken naar onderdak of het zoeken naar contacten), Facebookberichten 

waarin wordt verwezen naar de organisatie, het opzeggen van de baan, het daadwerkelijk reizen of 

poging doen tot reizen naar Syrië, het aanwezig zijn op foto’s en het bezoeken van websites (informatie 

over vluchten, informatie/video’s/afbeeldingen over de strijd, informatie over maken van bommen, 

informatie over het reizen of informatie over visa) en het plaatsen van video’s op websites.169 Deze 

gedragingen kleuren volgens de feitenrechter de alledaagse middelen in, waardoor de op het eerste 

gezicht niet strafbare middelen door de opzet van de dader kunnen worden gezien als middelen die wel 

bestemd zijn tot het begaan van een concreet misdrijf. In de vier hierboven besproken zaken wordt door 

de rechter op dezelfde manier geredeneerd. 

 Er is één vonnis, namelijk dat van de rechtbank Gelderland van 9 februari 2015, waaruit kan 

worden afgeleid dat de combinatie van voorbereidingsmiddelen en -handelingen waaruit de opzet kan 

worden afgeleid, niet altijd voldoende is om artikel 46 Sr bewezen te verklaren. In dit vonnis worden 

soortgelijke middelen en handelingen ten laste gelegd als bij de overige vier zaken, zoals: het 

                                                           
166 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265.  
167 Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2114. 
168 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265. 
169 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265; Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, 
ECLI:NL:RBROT:2013:8266; Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Rechtbank Amsterdam 1 
november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126; Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2114. 
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voorhanden hebben van geldbedragen, het zoeken naar contact, mailverkeer, het voorhanden hebben 

van een reisuitrusting en het voorhanden hebben van informatiedragers. Uit de handelingen bleek 

volgens de rechter echter niet voldoende welke misdrijven de verdachte wilde gaan plegen in Syrië. Er 

was geen sprake van een concreet misdrijf waardoor de verdachte van artikel 46 Sr vrij werd 

gesproken.170171 Deze zaak verschilt van de hierboven genoemde zaken. In deze zaak wordt door de 

verdachte niet de wens geuit om te willen strijden in Syrië, zich aan te sluiten bij een organisatie of zelfs 

om uit te reizen naar Syrië. Het uitwisselen en opzoeken van informatie gaan voornamelijk over de reis 

en goederen en slechts beperkt over de strijd. Wil de concreetheid van het misdrijf en de opzet van de 

verdachte dus worden bewezen dan moet voldoende duidelijk uit de gedragingen naar voren komen 

dat de verdachte bepaalde misdrijven wilde plegen, zoals het deelnemen aan de gewapende strijd. 

Ten tweede kunnen de zaken worden genoemd waarin de verdachte het deelnemen aan een 

terroristische organisatie voorbereidt. In de vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juni 

2016 en de rechtbank Den Haag van 11 juli 2017 lijken dezelfde voorbereidingsmiddelen en -

handelingen naar voren te komen als de hierboven genoemde zaken. Samengevat gaat het in deze zaken 

om voorbereidingshandelingen en -middelen als: het voorhanden hebben van geldbedragen, het 

voorhanden hebben van een reisuitrusting (bijvoorbeeld kleding, lampjes en slaapzakken), het 

verwerven van een vliegticket of het aanschaffen van een auto en het voorhanden hebben van 

informatiedragers of mobiele telefoons (met daarop documenten waarop informatie staat over de 

jihad, trainingsschema’s of geluidsbestanden).172 Net als bij eerder besproken vonnissen moeten ook 

deze alledaagse middelen worden ingekleurd door de opzet om zo aan te kunnen tonen dat de middelen 

bestemd zijn tot het plegen van een misdrijf. De gedragingen waaruit de intentie kan worden afgeleid, 

wijken in twee vonnissen af van de hierboven genoemde zaken. In de zaak van de rechtbank Midden-

Nederland van 3 juni 2016 was de verdachte van plan om enkele spullen te brengen naar zijn broer die 

verbleef in Syrië. Aan de hand van foto’s en een testament is door de rechtbank vastgesteld dat de broer 

in Syrië deelnam aan een terroristische organisatie. De verdachte was op de hoogte van het feit dat zijn 

broer deelnam aan een terroristische organisatie. De verdachte heeft in deze zaak voorwerpen 

aangeschaft of verworven met het doel deze voorwerpen naar zijn broer te brengen ter ondersteuning. 

De rechtbank is van mening dat de verdachte met het brengen van de spullen naar zijn broer een 

bijdrage levert aan het in stand houden van de strijd in Syrië en de strijd daarmee voortzet. De bijdrage 

wordt daardoor ook geleverd aan de doelstellingen van de terroristische organisatie, aangezien de 

verdachte op de hoogte was van de deelname van zijn broer hieraan. Ook de voorwerpen die bedoeld 

zijn voor de reis en het contact houden met zijn broer, dragen bij aan de steun en voorzetting van de 

terroristische organisatie.173 In het vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 juli 2017 kon ook de 

intentie worden afgeleid uit gedragingen van een ander. Ditmaal ging het niet om gedragingen van een 

broer, maar om gedragingen van een medeverdachte en een betrokkene. Deze twee personen zijn in 

                                                           
170 Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756.  
171 De rechtbank Gelderland hanteert hier al de meest recente betekenis van het bestanddeel concreetheid, namelijk dat met 
voldoende bepaaldheid moet blijken welk misdrijf wordt voorbereid. In hoger beroep bepaalt het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden dat de tijd, plaats en wijze van uitvoering moet vast komen te staan en dat dat in deze uitspraak niet voldoende 
is. De Hoge Raad wijst de motivering van het hof af en concludeert ook dat het voldoende is dat er sprake moet zijn van 
voldoende bepaaldheid van het misdrijf. De Hoge Raad sluit zich daarbij aan bij de uitspraak van de rechtbank Gelderland. Deze 
laatste zienswijze is dan ook de zienswijze die nu recent wordt toegepast voor dit bestanddeel, namelijk dat er sprake moet 
zijn van voldoende bepaalbaarheid. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2025; HR 14 maart 
2017, ECLI:NL:HR:2017:416. 
172 Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3000; Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:7502.  
173 Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3000.  
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deze zaak doorgereisd naar Syrië, hebben zich aangesloten bij de terroristische organisatie IS en hebben 

deelgenomen aan de gewapende strijd. Deze gedragingen van de betrokkene en medeverdachte in 

samenhang met de afscheidsbrief op de telefoon van de verdachte, maakte dat de rechtbank van 

mening was dat de verdachte zich ook wilde gaan aansluiten bij IS.174 Het voorhanden hebben van 

vliegtickets en geldbedragen wordt ingekleurd door het oogmerk van de verdachte, waardoor de 

verdachte schuldig werd bevonden aan de voorbereiding tot deelname aan een terroristische 

organisatie.  

Ook hier kan de vraag worden gesteld of de voorwerpen (bijvoorbeeld een vliegticket) wel 

bestemd zijn tot het begaan van ‘dat’ misdrijf, zoals bleek uit het Telefoonarrest. Deze vraag wordt door 

de rechtbank Midden-Nederland van 3 juni 2016 beantwoord. De rechtbank concludeert dat deze 

voorwerpen bestemd kunnen zijn tot het voorbereiden van deelname aan een terroristische 

organisatie. Een aantal van de voorwerpen heeft de verdachte willen brengen naar zijn broer om hem 

te ondersteunen. Deze voorwerpen zijn ook met dat doel aangeschaft. De overige voorwerpen zijn 

gebruikt door de verdachte om de reis te kunnen maken (zoals een slaapzak en het contante geld) of 

om contact te houden met zijn broer (zoals de telefoon). Volgens de rechtbank dragen deze voorwerpen 

bij aan het verlenen van steun door de verdachte aan zijn broer. Deze voorwerpen zijn daarom bestemd 

tot het begaan van ‘dat’ misdrijf, in dit geval het deelnemen aan een terroristische organisatie.175 Tevens 

wordt in het vonnis van de rechtbank Den Haag nog benoemd dat het deelnemen aan een terroristische 

organisatie, zoals het deelnemen aan jihadgroepen in Syrië, altijd het plegen van terroristische 

misdrijven inhoudt. Dit betekent ook dat voorbereiding van het deelnemen aan een organisatie ook 

voorbereiding van terroristische misdrijven inhoudt.176  

 De intentie van de verdachte kan bij het voorbereiden van de deelname aan een terroristische 

organisatie in sommige zaken worden afgeleid uit door medeverdachte verrichte gedragingen. Het 

ontbreken van de wetenschap van de betrokkenheid van de ander, kan er dan ook toe leiden dat de 

verdachte vrijgesproken wordt van voorbereiding van deelname aan een terroristische organisatie, 

zoals het geval was in het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 maart 2016. In dit 

arrest waren soortgelijke handelingen en -middelen aanwezig als in de hierboven genoemde uitspraken. 

Het gerechtshof heeft echter bepaald dat uit de bewijsmiddelen niet kon worden afgeleid dat de 

verdachte op de hoogte was van de deelname van zijn broer aan een terroristische organisatie. Er zijn 

geen WhatsAppgesprekken of telefoongesprekken gevoerd waaruit blijkt dat de verdachte wist wat zijn 

broer deed in Syrië. Doordat de opzet daarmee van de verdachte ontbreekt, werd in deze zaak de 

verdachte vrijgesproken.177  

 

 Samenvatting 

Uit de rechtspraakanalyse van artikel 46 Sr kan een aantal conclusies worden getrokken. Artikel 46 Sr 

wordt ten laste gelegd met betrekking tot Syriëgangers in situaties waarin de verdachten zich nog in 

Nederland bevinden of wanneer de verdachten een poging doen om naar Syrië te reizen. Verder lijken 

vooral de misdrijven moord en/of doodslag, het deelnemen aan een terroristische organisatie en 

brandstichting te worden voorbereid. Tot slot lijkt uit de rechtspraakanalyse vooral naar voren te komen 

dat het van belang is dat er voorwerpen voorhanden zijn, wil er sprake kunnen zijn van een strafbaar 

feit ex artikel 46 Sr. In alle uitspraken heeft de verdachte bijvoorbeeld alledaagse voorwerpen 

                                                           
174 Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502.  
175 Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3000. 
176 Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502. 
177 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2024.  
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voorhanden gehad zoals contant geld, een reisuitrusting en telefoons of in sommige zaken strafbare 

voorwerpen zoals een wapen of messen. De combinatie voorbereidingsmiddelen en -handelingen leidt 

tot een bewezenverklaring van artikel 46 Sr. Vervolgens worden deze voorbereidingsmiddelen en -

handelingen ingekleurd door gedragingen waaruit de opzet van de verdachte kan worden afgeleid. Dit 

zijn gedragingen zoals het verrichten van chatgesprekken, e-mails, maar ook een poging doen tot 

uitreizen of kennis hebben van de deelname van de medeverdachten/broers aan terroristische 

organisaties. Uit deze laatste gedragingen moet duidelijk naar voren komen dat de verdachte met de 

betreffende middelen daadwerkelijk een misdrijf wilde gaan plegen en ook wat voor misdrijf. Indien dit 

laatste ontbreekt, dan is er geen sprake van voorbereiding. De combinatie van de 

voorbereidingsmiddelen en -handelingen in samenhang met de intentie van de verdachte, leidt tot een 

bewezenverklaring van artikel 46 Sr.  
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Hoofdstuk 4 De voorbereiding of bevordering (art. 96 lid 2 Sr) 
 
Het tweede voorbereidingsartikel dat centraal staat in deze scriptie is artikel 96, tweede lid, Sr. 

Allereerst zal worden besproken wat de reden is geweest dat artikel 96, tweede lid, Sr is ingevoerd, om 

vervolgens te beschrijven uit welke bestanddelen artikel 96, tweede lid, Sr bestaat en hoe deze volgens 

de wetsgeschiedenis dienen te worden toegepast. Als laatste wordt in dit hoofdstuk ook een 

rechtsspraakanalyse gemaakt van de jurisprudentie van Syriëgangers waarin artikel 96, tweede lid, Sr 

centraal staat. In deze rechtspraakanalyse zal worden bekeken in welke zaken deze strafbaarstelling 

centraal staat en welke handelingen onder artikel 96, tweede lid, Sr strafbaar kunnen worden gesteld.  

 

4.1 Het doel 

In 1886 trad artikel 96, eerste lid, Sr in werking.178 In dit jaar werd samenspannen (dat wil zeggen twee 

of meer personen die overeenkomen om een misdrijf te plegen) in drie bepalingen in het Wetboek van 

Strafrecht strafbaar gesteld. Artikel 96, eerste lid, Sr was daar één van.179180 Artikel 96, eerste lid, Sr 

stelde samenspannen ten aanzien van de artikelen 92 tot en met 95 Sr strafbaar, respectievelijk het 

plegen van een aanslag tegen de Koning, een aanslag tegen het Rijk en een aanslag tegen de 

grondwettelijke regeringsvorm. Op samenspannen werd een gevangenisstraf van vijf jaar gesteld.181 

Deze strafbaarstellingen van samenspanning hadden voornamelijk als doel de bescherming van de 

staat.182 In 1920 vond een wijzing plaats van de strafbaarstelling van samenspanning. In dat jaar heerste 

er angst voor revolutionaire opstanden en een gespannen sfeer na de Eerste Wereldoorlog, waardoor 

de wetgever wilde voorkomen dat met een omwenteling of aanslag op een staatshoofd een begin zou 

worden gemaakt. In de strafwet was er sprake van een leemte, aangezien er geen mogelijkheden 

bestonden voor de overheid om de voorbereiding van een omwenteling aan te pakken. Dit 

voorbereiden kon slechts worden aangepakt als het de vorm van samenspannen aannam (artikel 94 Sr). 

Er werd voorgesteld door de wetgever om voorbereiding in artikel 96 Sr op te nemen. Aangezien het 

niet voldoende bleek om het begrip voorbereiding aan artikel 96 Sr toe te voegen, werd een tweede lid 

aan artikel 96 Sr toegevoegd. In dit tweede lid werden voorbereidings- en bevorderingshandelingen 

voor de artikelen 92 tot en met 95 Sr strafbaar gesteld.183184 Het tweede lid van artikel 96 Sr werd 

daarmee net als het eerste lid ingevoerd ter bescherming van de staat.185186 

 In 2004 werd artikel 96 Sr voor de tweede keer uitgebreid.187 Deze uitbreiding geschiedde naar 

aanleiding van de invoering van de WTM. In hoofdstuk 2 kon worden gelezen dat Nederland in de 

tweede nota van wijziging in 2003 nog een tweetal strafbaarstellingen aan de WTM had toegevoegd die 

niet stonden beschreven in het Kaderbesluit. Eén van die strafbaarstellingen was het strafbaar stellen 

van samenspanning van terroristische misdrijven.188 Volgens de minister van Justitie kunnen er drie 

redenen worden genoemd voor deze uitbreiding. De eerste reden is dat bij de samenspanning ernstige 

                                                           
178 Stb. 1881, 35.  
179 Wet van 3 maart 1881 tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht; Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par 2.2.  
180 De overige 2 artikelen waren 103 Sr en 398 Sr, zie Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par 2.2.  
181 Smidt 1891, p. 17; Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par. 2.2.  
182 Van der Woude 2004, aant. 1, p. 1; Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par. 2.2.   
183 Stb. 1920, 619; Kamerstukken II 1919/20, 428, nr. 2-3, p. 2; Kamerstukken II 1919/20, 428, nr. 5, p. 11; Rutgers 1992, p. 183; 
Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par 2.2.  
184 Uitbreiding van dit lid heeft de toon gezet voor artikel 46 Sr.  
185 Van der Woude 2004, aant. 1, p. 1; Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par 2.2.  
186 Ook op de invoering van deze voorbereidingshandeling werd de nodige kritiek geleverd, zie Rutgers 1992, p. 185-186.  
187 Enkele wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum zijn hier buiten beschouwing gelaten.  
188 Kamerstukken II 2002/03, 28 463, nr. 8, p. 4-7; Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par 2.2.  
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misdrijven strafbaar worden gesteld. Terroristische misdrijven vallen ook onder deze categorie van 

ernstige misdrijven, aangezien terroristische misdrijven de staat, de samenleving en de democratische 

staatsinrichting in ernstige mate bedreigen. Ten tweede is de uitbreiding noodzakelijk voor een zo 

effectief mogelijke bestraffing en bestrijding van terrorisme. De focus voor de aanpak van terrorisme 

lag voornamelijk bij artikel 140a Sr. Het was denkbaar dat het bewijs voor vervolging van deelneming 

aan een terroristische organisatie niet voldoende werd gevonden. Artikel 46 Sr bood voor die situaties 

ook geen uitkomst, omdat de handelingen opzettelijk moesten worden verricht met limitatief 

opgesomde middelen. Er kon wel worden vastgesteld dat twee personen of meer waren 

overeengekomen om een terroristisch misdrijf te plegen. Tot slot was de uitbreiding noodzakelijk voor 

de bestrijding van terrorisme in een internationale context. De wederzijdse rechtshulp wordt gediend 

door de strafbaarstelling van samenspanning van terroristische misdrijven.189 In 2004 werd de 

strafbaarstelling van samenspanning uitgebreid naar alle terroristische misdrijven die bedreigd werden 

met een levenslange gevangenisstraf.190 Er werd een grote lijst aan strafbaarstellingen van 

samenspanning van misdrijven met een terroristisch oogmerk ingevoerd.191192 Bij al deze nieuwe 

strafbaarstellingen van samenspanning werd artikel 96, tweede lid, Sr van overeenkomstige toepassing 

verklaard. De voorbereidingshandeling werd daarmee ook uitgebreid tot alle terroristische misdrijven 

die bedreigd werden met een levenslange gevangenisstraf.193 Artikel 96, tweede lid, Sr kan daarom sinds 

2004 ook worden toegepast in zaken met betrekking tot terrorisme.  

 Artikel 96, tweede lid, Sr werd ingevoerd en uitgebreid, omdat artikel 46 Sr in bepaalde situaties 

tekort schoot. Artikel 96, tweede lid, Sr heeft daarmee een ruimer bereik aangezien niet alleen 

voorbereidingshandelingen, maar ook bevorderingshandelingen onder deze bepaling vallen en de 

deelnemingsregeling is breder (zowel 46a Sr als 47 Sr) dan artikel 46 Sr. Ondanks de verschillen, zijn er 

ook situaties waarin de voorbereidingshandelingen van artikel 96, tweede lid, Sr worden gedekt door 

artikel 46 Sr. Voor deze twee bepalingen geldt dan dat er sprake is van een systematische specialis, 

aangezien de bestanddelen van de bepalingen niet volledig overeenkomen, maar de artikelen wel 

hetzelfde rechtsbelang beschermen (de samenleving beschermen tegen gevolgen van ernstige 

misdrijven door zo vroeg in te grijpen dat het daadwerkelijk plegen van het misdrijf nog kan worden 

voorkomen). Deze specialis houdt in dat artikel 96, tweede lid, Sr in situaties waarin beide bepalingen 

kunnen worden toegepast, het eerst dient te worden toegepast.194 Dit systeem verklaart ook waarom 

artikel 46 Sr in sommige zaken niet besproken is, zoals in hoofdstuk 3 al werd genoemd.   

 

4.2 De werking 

 

4.2.1 Algemene opmerkingen 

Het huidige artikel 96 Sr ziet er als volgt uit:  

 

‘1. De samenspanning tot een der in de artikel 92-95a omschreven misdrijven wordt gestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.  

                                                           
189 Kamerstukken II 2002/03, 28 463, nr. 8, p. 4-5; Lintz 2007, p. 237-244; Kwakman 2010, p. 43-44; Kesteloo 2015, Hoofdstuk 
151, par 2.2.  
190 Lintz 2007, p. 211; Kwakman 2010, p. 39.  
191 Kamerstukken II 2002/03, 28 463, nr. 8, p. 4-5; Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par 2.2.  
192 Kwakman 2010, p. 42-44 en 191-206; Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par. 2.2.  
193 Kesteloo 2015, Hoofdstuk 151, par 2.2.  
194 Lintz 2007, p. 212-217.  
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2.Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, met het oogmerk om een der in de artikelen 92-95a 

omschreven misdrijven voor te bereiden of te bevorderen: 

1°. een ander tracht te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te plegen, 

om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te 

verschaffen; 

2°. gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf zich of anderen tracht 

te verschaffen; 

3°. voorwerpen voorhanden heeft waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het 

misdrijf; 

4°. plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen te worden 

medegedeeld, in gereedheid brengt of onder zicht heeft; 

5°. enige maatregel van regeringswege genomen om de uitvoering van het misdrijf te 

voorkomen of te onderdrukken, tracht te beletten, te belemmeren of te verijdelen.’  

 

In het tweede lid van dit artikel kunnen een drietal bestanddelen worden onderscheiden. Allereerst de 

handelingen die staan opgesomd in sub 1 tot en met 5. Het tweede bestanddeel betreft de opzet. Tot 

slot moet dat opzet worden gericht op een concreet misdrijf. Deze bestanddelen zullen hieronder nader 

worden toegelicht.  

 

4.2.2 Bestanddelen 

 
Handelingen 

Het eerste bestanddeel van artikel 96, tweede lid, Sr is het bestanddeel handelingen. Deze handelingen 

worden, zoals hierboven al beschreven is, opgesomd in de subcategorieën 1 tot en met 5. Voor deze 

handelingen geldt dat zij strafbaar zijn ongeacht het resultaat. Het is dus irrelevant of een van de 

misdrijven is voorbereid, gerealiseerd of bevorderd.195  

 De eerste handeling onder sub 1 is een ander trachten te bewegen om een misdrijf te plegen, 

te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen 

of inlichtingen te verschaffen. De omschrijving in deze handeling sluit aan bij het daderschap in artikel 

47 sub 1 Sr en de medeplichtigheid in artikel 48 Sr. Het uitlokken van artikel 47, sub 2, Sr is niet strafbaar 

onder artikel 96, tweede lid, Sr. Deze handeling komt samengevat neer op iemand tot het feit brengen 

door het uitoefenen van invloed ongeacht het resultaat.196 Een actieve handeling is daarbij nodig. De 

bepaling moet voorkomen dat de persoon die het misdrijf plant maar niet uitvoert, straffeloos blijft. 

Poging is hierbij ook strafbaar gesteld, zoals kan worden afgeleid uit het begrip trachten.197 Een 

voorbeeld is een broer die een andere broer overhaalt om ook deel te nemen aan de criminele 

organisatie. 

 In sub 2 staat beschreven ‘het zich of anderen trachten te verschaffen van gelegenheid, 

middelen of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf’. Net als bij sub 1 is hier een actieve handeling 

vereist, aangezien het trachten te verschaffen door nalaten ondenkbaar is. Tevens is bij sub 2 het 

resultaat niet relevant. Verder wordt er in sub 2 in tegenstelling tot sub 1 enkel gesproken van het 

plegen van een misdrijf, waardoor andere vormen van deelneming hier geen rol spelen.198 Gebaseerd 

                                                           
195 Van der Woude 2004, aant. 7, p. 4; Voorbeelden waarin handelingen bewezen zijn verklaard: Gerechtshof Den Haag 2 
oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF398; HR 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544. 
196 Fokkens 2004, aant. 3; Van der Woude 2004, aant. 7, p. 4.  
197 Handeling II 1923/24, 189, nr. 1-3, p. 1.  
198 Fokkens 2004, aant. 4.   

http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel96/lid2/onderdeel1
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http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel96/lid2/onderdeel3
http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel96/lid2/onderdeel4
http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel96/lid2/onderdeel5
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op de jurisprudentie, kunnen er een aantal voorbeelden worden genoemd van handelingen die onder 

het artikel vallen. Denk aan het informeren over mee te nemen goederen, het sturen van spullen zoals 

laptops of telefoons, of het bezoeken van websites voor informatie.199 Door het gebruik van algemene 

begrippen in sub 2 kunnen alledaagse voorwerpen onder dit artikel vallen.  

 Sub 3 stelt het voorhanden hebben van voorwerpen waarvan de persoon weet dat zij bestemd 

zijn tot het plegen van het misdrijf strafbaar. De zinsnede ‘weet dat zij bestemd zijn tot het misdrijf’ 

vereist dat de persoon handelt met het oog op een bepaald misdrijf. De persoon in kwestie behoort te 

weten voor welk misdrijf de spullen dienen. Deze wetenschap is vereist om te voorkomen dat een 

persoon anders eenvoudig veroordeeld kan worden voor het bezit van alledaagse voorwerpen. Deze 

wetenschap tot ‘het’ misdrijf in artikel 96, tweede lid sub 3, Sr is enger geformuleerd dan bijvoorbeeld 

het voorhanden hebben van stoffen en werktuigen met de wetenschap dat zij bestemd zijn tot het 

plegen van een misdrijf van artikel 214 Sr. Bij deze laatste wetenschap hoeft er nog geen sprake te zijn 

van een bepaald misdrijf, terwijl dit voor artikel 96, tweede lid, sub 3, Sr wel het geval is.200 Een 

voorbeeld uit de jurisprudentie is het voorhanden hebben van vuurwapens en camouflagekleding voor 

een gewapende strijd.201 De vraag is wat het verschil is van deze handeling ten opzichte van het 

voorhanden hebben van voorwerpen in de zin van artikel 46 Sr. De twee handelingen lijken mijns inziens 

voor een groot deel overeen te komen. Het voorwerp en het voorhanden hebben zijn de 

voorbereidingsmiddelen en -handelingen zoals ze genoemd worden in artikel 46 Sr. De wetenschap 

heeft ook betrekking op de intentie die er volgens artikel 46 Sr aanwezig moet zijn en voor beide 

artikelen geldt dat er een concreet misdrijf moet zijn. Mijns inziens lijkt er op het eerste gezicht geen 

verschil te zijn tussen artikel 96, tweede lid, sub 3, Sr met artikel 46 Sr, mogelijk dat uit de 

rechtspraakanalyse nog een ander beeld naar voren komt.  

 Handelingen die bestaan uit plannen voor de uitvoering van het misdrijf en het mededelen van 

die plannen aan anderen, zijn strafbaar gesteld in sub 4 van artikel 96, tweede lid, Sr. Allereerst is vereist 

dat het gaat om ‘stoffelijke’ plannen of anders gezegd de plannen die zijn vastgelegd op een 

informatiedrager of in geschrift. Plannen die nog enkel in iemand zijn hoofd aanwezig zijn, zijn daarbij 

niet strafbaar. Van deze plannen kan namelijk niet worden gezegd dat ze in gereedheid zijn gebracht 

dan wel dat iemand ze onder zich heeft. Het is verder niet vereist dat de persoon wetenschap heeft van 

de bestemming van het misdrijf.202 Ten tweede is vereist dat de plannen aan een ander worden 

medegedeeld. Het plannen voor eigen gebruik valt niet onder deze bepaling. Voorbeelden zijn video- of 

geluidsbanden, grammofoonplaten of het voeren van chatsessies.203 

 Tot slot wordt in de laatste sub het trachten te beletten, te belemmeren of te verijdelen van 

regeringsmaatregelen die zijn genomen om de uitvoering van het misdrijf te voorkomen of te 

onderdrukken, strafbaar gesteld. Bij sub 5 gaat het om een vorm van bevordering van het delict. In 

tegenstelling tot sub 1 en 2 is het hier wel mogelijk om handelingen na te laten. Het is verder niet vereist 

dat de persoon weet dat de maatregel van de regering afkomstig is.204 Met verijdelen wordt bedoeld 

het ontnemen van de werking.205 

  

                                                           
199 Rechtbank Rotterdam 18 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1264; Rechtbank Rotterdam 29 augustus 2016, 
ECLI:NL:RBROT:2016:6681. 
200 Fokkens 2004, aant. 5. 
201 Rechtbank Rotterdam 18 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1264. 
202 Fokkens 2004, aant. 6.  
203 Rechtbank Rotterdam 29 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6681; Fokkens 2004, aant. 6.  
204 Fokkens 2004, aant. 7; Van der Woude 2004, aant. 5, p. 2-3. 
205 Van der Woude 2004, aant. 7, p. 4.   
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Oogmerk om voor te bereiden of te bevorderen 

Een tweede bestanddeel dat kan worden gelezen in het tweede lid van artikel 96, Sr is het bestanddeel 

oogmerk. Wil er sprake zijn van strafbare voorbereiding in de zin van artikel 96, tweede lid, Sr dan moet 

de dader op het moment van de handeling, de voorbereiding of bevordering van een van de misdrijven 

beogen. Andere doelen, dan het doel om het misdrijf te bevorderen, zijn daarbij niet relevant. Indien er 

sprake is van een oogmerk dat terroristisch van aard is, dan zijn de misdrijven van artikel 96, tweede lid, 

Sr terroristische misdrijven.206 Aangezien in deze bepaling gebruik wordt gemaakt van het begrip 

‘oogmerk’, kan daaruit worden afgeleid dat het hier gaat om de zwaarste vorm van opzet. Dit houdt in 

dat voorwaardelijk opzet niet volstaat bij deze bepaling.207 Dit laatste was wel het geval bij artikel 46 Sr.   

 Het oogmerk van de dader kan worden afgeleid uit de handelingen, gedragingen en ideologieën 

van de dader. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze handelingen niet altijd op zichzelf staand een strafbare 

voorbereiding hoeven op te leveren. Het is mogelijk dat uit een combinatie van alle handelingen en de 

ideologie tezamen het oogmerk van de verdachte kan worden afgeleid.208 Een voorbeeld is het uitreizen 

naar een land om daar deel te nemen aan een gewapende strijd. Enkele handelingen die de verdachte 

in deze zaak van de rechtbank Den Haag van 1 december 2014 had verricht waren op zichzelf staand 

geen handelingen die een strafbare voorbereiding opleveren. Denk aan het uitreizen of het zoeken op 

internet naar camouflagekleding. Deze handelingen tezamen in combinatie met het gedachtegoed van 

de verdachte, maakte dat de rechtbank daaruit het oogmerk op de voorbereiding van moord en/of 

doodslag kon worden afgeleid.209 

 
Beoogd misdrijf 

Het laatste bestanddeel van artikel 96, tweede lid, Sr is dat er sprake moet zijn van de voorbereiding 

van een beoogd misdrijf. Dit bestanddeel houdt een beperking in van de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid. Doordat er sprake moet zijn van een concreet misdrijf, kan worden vastgesteld of het 

misdrijf onder artikel 96, tweede lid, Sr valt.210 

 De vraag die vervolgens gesteld kan worden is, hoe concreet het beoogde misdrijf dient te zijn. 

In uitspraken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en het gerechtshof Den Haag is vast komen te 

staan dat het niet voldoende is om vast te stellen om wat voor soort misdrijf het gaat. Volgens deze 

gerechtshoven moeten de tijd, de plaats en de wijze van uitvoering van het misdrijf concreet komen 

vast te staan. Dit wordt het concreetheidsvereiste genoemd.211 Volgens het gerechtshof Den Haag bleek 

dit concreetheidsvereiste uit de wetsgeschiedenis te kunnen worden afgeleid doordat er meerdere 

malen wordt gesproken van ‘concreet voorgenomen aanslag’ of ‘bepaalde revolutionair-aanslag’.212 

Echter, op 14 maart 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin dit concreetheidsvereiste 

volgens de Hoge Raad onjuist is. De Hoge Raad is van mening dat het voldoende is dat het oogmerk is 

gericht op het begaan van het misdrijf zonder dat er een concretisering is van het voor te breiden of te 

bevorderen misdrijf naar tijdstip, plaats en wijze van uitvoering. Door de Hoge Raad wordt daarbij in 

aanmerking genomen dat de mate van concretisering zoals die geldt voor artikel 46 Sr (en later ook voor 

                                                           
206 Van der Woude 2004, aant. 1 en 6, p. 1-3.  
207 De Hullu 2015, p. 252-256.  
208 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2016, 
ECLI:NL:RBNHO:2016:4313.  
209 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652, r.o. 4.5.2.  
210 Van der Woude 2004, aant. 2, p. 2.  
211 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2025; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1733, r.o. 6.2.  
212 Kamerstukken II 1919/20, 428, nr. 1-3; MvT, Bijl, Handelingen II 1919/20, 428, nr. 3, p. 2713; Gerechtshof Den Haag 20 
juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1733, r.o. 6.2.  
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134a Sr), ook geldt voor artikel 96, tweede lid, Sr.213 Voor artikel 96, tweede lid, Sr houdt dit in dat de 

contouren van het beoogde misdrijf kenbaar moeten zijn.  

 

4.3 De rechtspraakanalyse  

In de rechtspraakanalyse van artikel 96, tweede lid, Sr zijn in totaal zeventien zaken geselecteerd, 

waarvan er vijf zaken bestaan uit zowel een vonnis van de rechtbank als een arrest van het gerechtshof. 

Verder zijn er drie zaken buiten beschouwing gelaten, aangezien artikel 96, tweede lid, Sr in deze 

uitspraken enkel ten laste is gelegd en verder niet is besproken.214 Net als in hoofdstuk 3, zal in deze 

paragraaf eerst de algemene opmerkingen worden besproken, waarna vervolgens wordt bekeken welke 

handelingen vallen onder artikel 96, tweede lid, Sr. Een overzicht van de analyse kan worden gevonden 

in bijlage B.  

 

4.3.1 Algemene opmerkingen  

 
Situaties 

De in hoofdstuk 3 genoemde situaties kunnen ook in de rechtspraakanalyse van artikel 96, tweede lid, 

Sr worden onderscheiden. De eerste situatie is de situatie van een verdachte die thuis is gebleven maar 

mogelijk wel een plan heeft om naar Syrië uit te reizen. Deze situatie komt in drie verschillende zaken 

naar voren.215 In het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juni 2016 had de verdachte 

bijvoorbeeld het plan om voorwerpen te brengen naar zijn broer in Syrië. Deze spullen was hij in 

Nederland al aan het verzamelen.216 De tweede situatie is de situatie waarin de verdachte niet alleen 

een plan heeft om naar Syrië te reizen, maar ook daadwerkelijk een poging doet om de reis te maken. 

Vaak worden deze verdachten halverwege de reis aangehouden. Deze situatie doet zich voor in negen 

zaken.217 Een aantal van deze verdachten hebben een poging gedaan om via Turkije of Duitsland naar 

Syrië te reizen. In één van deze landen worden ze dan opgepakt.218 Verder reizen ze vaak samen met 

neefjes, broer(-tjes) of vrienden.219 Tot slot doen ze meerdere pogingen om uit te reizen. De verdachte 

in het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 29 augustus 2016 dreigde om in Nederland een misdrijf 

te plegen indien zijn tweede poging tot uitreizen niet zou lukken.220 In de laatste situatie zijn de 

verdachten daadwerkelijk naar Syrië gereisd. Een aantal van de verdachten zijn vervolgens weer 

                                                           
213 HR 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:416, r.o. 3.5-3.6 (Cassatie van: gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2016, 
ECLI:NL:GHARL:2016:2025). 
214 Rechtbank Rotterdam 18 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1264; Rechtbank Den Haag 22 juli 2016, 
ECLI:NL:RBDHA:2016:8464; Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2114.  
215 Rechtbank Rotterdam 8 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6396; Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, 
ECLI:NL:RBMNE:2016:3000; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1733; Rechtbank Amsterdam 1 
november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126 (zie voor een overzicht van alle situaties per uitspraak bijlage B.).  
216 Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3000.  
217 Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2016, 
ECLI:NL:GHARL:2016:2024 ; Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4313; Rechtbank Gelderland 15 juni 
2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3239; Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122; Rechtbank Rotterdam 29 
augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6681; Rechtbank Midden- Nederland 26 september 2016 ECLI:NL:RBMNE:2016:5144; 
Rechtbank Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1598; Rechtbank Den Haag 28 maart 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:2933; Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
19 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6123; Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3041. 
218 Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756; Rechtbank Gelderland 15 juni 2016, 
ECLI:NL:RBGEL:2016:3239; Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2024; Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502 
219 Rechtbank Gelderland 15 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3239; Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, 
ECLI:NL:RBAMS:2016:4122; Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502 
220 Rechtbank Rotterdam 29 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6681. 
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teruggekeerd naar Nederland en sommige verdachten zijn nog aanwezig in Syrië. Van de zeventien 

zaken, zijn er vijf uitspraken waarin de verdachten zijn uitgereisd of inmiddels zijn teruggekeerd.221 Uit 

de analyse komt naar voren dat artikel 96, tweede lid, Sr vaak wordt toegepast in zaken waarin 

Syriëgangers een poging doen om uit te reizen naar Syrië.  

 
Misdrijven 

Uit de analyse komt naar voren dat er twee misdrijven zijn die in bijna alle zaken wordt ten laste gelegd 

voor artikel 96, tweede lid, Sr, namelijk: brandstichting en moord en/of doodslag. Brandstichting wordt 

ten laste gelegd en in de meeste zaken ook bewezenverklaard in maar liefst veertien uitspraken.222 Het 

misdrijf moord en/of doodslag wordt in alle zeventien de zaken ten laste gelegd (en 

bewezenverklaard).223 Daarnaast kunnen er nog een tweetal misdrijven worden genoemd die enkele 

keren worden genoemd. Het eerste misdrijf is ontploffing. Deze wordt in vijf zaken ten laste gelegd en 

in een aantal zaken ook bewezenverklaard. In de meeste zaken wordt het misdrijf ontploffing tezamen 

met de brandstichting genoemd, zoals ook moord en/ of doodslag vaak samen worden genoemd.224 Het 

laatste misdrijf dat één keer ten laste is gelegd, is het misdrijf zware mishandeling.225 

 

4.3.2 Artikel 96, tweede lid, Sr in de praktijk 

Als laatste wordt bekeken hoe artikel 96, tweede lid, Sr in de praktijk wordt toegepast. Dit zal ook in 

deze paragraaf geschieden aan de hand van de bestanddelen. Allereerst zal het beoogde misdrijf 

                                                           
221 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Rechtbank Rotterdam 8 juni 2015, 
ECLI:NL:RBROT:2015:3957; Rechtbank Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365; Rechtbank Den Haag 27 juni 
2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6924; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6927; Gerechtshof Den Haag 7 juli 
2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978.  
222 Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756; Rechtbank Rotterdam 8 juni 2015, 
ECLI:NL:RBROT:2015:3957; Rechtbank Rotterdam 8 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6396;  
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2024; Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2016, 
ECLI:NL:RBNHO:2016:4313; Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3000; Rechtbank Gelderland 15 
juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3239; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1733; Rechtbank Rotterdam 
29 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6681; Rechtbank Midden-Nederland 26 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5144; 
Rechtbank Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1598; Rechtbank Den Haag 28 maart 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:2933; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6924; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6927; Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
19 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6123; Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3041.  
223 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, 
ECLI:NL:RBGEL:2015:756; Rechtbank Rotterdam 8 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3957; Rechtbank Rotterdam 8 september 
2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6396; Rechtbank Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365; Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden 15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2024; Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4313; 
Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3000; Rechtbank Gelderland 15 juni 2016, 
ECLI:NL:RBGEL:2016:3239; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1733; Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, 
ECLI:NL:RBAMS:2016:4122; Rechtbank; Rotterdam 29 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6681; Rechtbank Midden-
Nederland 26 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5144; Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, 
ECLI:NL:RBAMS:2016:7126; Rechtbank Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1598; Rechtbank Den Haag 28 maart 
2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2933; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6924; Rechtbank Den Haag 27 juni 
2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6927; Gerechtshof Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978; Rechtbank Den Haag 11 juli 
2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6123; Gerechtshof 
Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3041.  
224 Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756; Rechtbank Rotterdam 8 juni 2015, 
ECLI:NL:RBROT:2015:3957; Rechtbank Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365;  Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden 15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2024; Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4313; 
Rechtbank Midden-Nederland 26 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5144; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2017, 
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worden besproken, waarna vervolgens de toepassing van de bestanddelen handelingen en oogmerk 

gezamenlijk worden uiteengezet.  

 
Beoogd misdrijf 

Het bestanddeel beoogd misdrijf houdt in dat de voorbereiding van de verdachte moet zijn gericht op 

een concreet misdrijf, welke tevens moet vallen onder artikel 96, tweede lid, Sr. In paragraaf 4.2.2 is al 

te lezen dat de invulling van dit bestanddeel in de praktijk aan het veranderen is. Deze verandering is 

ook waar te nemen in een aantal uitspraken in deze analyse. De eerste invulling in de praktijk die werd 

gegeven aan het bestanddeel beoogd misdrijf was dat moest worden voldaan aan het 

concreetheidsvereiste. De uitspraken waarin dit concreetheidsvereiste is gehanteerd, zijn die van de 

rechtbank Noord-Holland van 26 mei 2016, de rechtbank Amsterdam van 1 november 2016, de 

rechtbank Den Haag van 22 februari 2017 en de rechtbank Den Haag van 11 juli 2017.226 In twee 

uitspraken worden letterlijk de drie criteria door de feitenrechter ingevuld. Zo wordt door de rechtbank 

Amsterdam in de uitspraak van 1 november 2016 en door de rechtbank Den Haag in de uitspraak van 

22 februari 2017 beschreven dat de verdachten van plan waren om aan het eind van de reis (tijd), in 

Syrië (plaats), als strijder deel te nemen aan de gewapende strijd en in dat kader anderen te doden 

(wijze van uitvoering).227 In de twee andere uitspraken wordt door de rechter aangehaald dat de 

verdachten bekend zijn met de gewapende strijd en de ontwikkelingen in Syrië. Het willen deelnemen 

aan deze strijd betekent volgens de rechter in de praktijk het deelnemen aan de gevechtshandelingen 

met als doel het doden van anderen. De rechter was daarom van mening dat de verdachten doordat zij 

van plan waren om naar Syrië te reizen en daarvoor ook voorbereidingen maakten, zij op deze manier 

de misdrijven moord/doodslag beoogden. Tijd, plaats en wijze van uitvoering van het misdrijf stond 

daarmee voldoende concreet vast.228  

In de analyse komt een drietal uitspraken naar voren waarin niet voldaan werd aan het 

concreetheidsvereiste. Hierdoor was er geen sprake van een beoogd misdrijf. Deze uitspraken zijn: het 

gerechtshof Den Haag van 20 juni 2016, de rechtbank Amsterdam van 5 juli 2016 en de rechtbank 

Midden-Nederland van 26 september 2016.229 Uit de vonnissen van de rechtbank Amsterdam en de 

rechtbank Midden-Nederland blijkt dat een poging om uit te reizen naar Syrië en het uiten van de wens 

om deel te nemen aan een terroristische organisatie en de strijd, niet voldoende is om aan te nemen 

dat de verdachte een concreet misdrijf heeft beoogd.230 In de zaak van de rechtbank Midden-Nederland 

was de verdachte bekend met de strijd en met het feit dat hij waarschijnlijk daar zou moeten gaan 

vechten, maar hij wist niet wat hij daar zou gaan doen en waar hij terecht ging komen. De tijd, plaats en 

wijze van uitvoering stonden hierdoor niet voldoende concreet vast.231 De rechtbank Amsterdam was 

van mening dat enkel het reizen naar Syrië en het deelnemen aan een terroristische organisatie, zonder 

dat de verdachte wist of hij ook een strijder zou zijn binnen de organisatie, onvoldoende was om te 

kunnen spreken van het oogmerk op een concrete moord en/of doodslag. Niet elke rol van zo een 
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organisatie draagt bij aan het plegen van een moord en/of doodslag.232 In de laatste zaak van het 

gerechtshof Den Haag werd door de verdachte enkel de wens geuit om zich te begeven naar Syrië. 

Doordat de verdachte nog geen concreet voornemen had om binnen afzienbare tijd naar Syrië te reizen 

om daar een terroristisch misdrijf te plegen, stond het tijdstip, de plaats waar de verdachte heen zou 

reizen nog niet voldoende concreet vast.233 

 Het concreetheidsvereiste lijkt door de Hoge Raad, zoals dat ook te lezen is in paragraaf 4.2.2, 

te zijn afgezwakt. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 14 maart 2017 bepaald dat het voorbereidende 

misdrijf niet hoeft te worden geconcretiseerd naar tijd, plaats en wijze van uitvoering. Het is voldoende 

dat de contouren van het misdrijf kenbaar zijn, zoals ook het geval is bij artikel 46 Sr.234 Uit de 

rechtspraakanalyse is er één vonnis naar voren gekomen, waarin deze lijn van de Hoge Raad al werd 

gevolgd. Dit is het vonnis van de rechtbank Rotterdam gewezen op 29 augustus 2016. De rechtbank 

Rotterdam redeneert in dit vonnis dat de eisen van concreetheid van artikel 96, tweede lid, Sr 

vergelijkbaar zijn met de eisen van concreetheid zoals deze worden gesteld voor artikel 46 Sr. Hierdoor 

hoeft niet meer te worden voldaan aan het concreetheidsvereiste en is het voldoende dat enkel de 

contouren van het misdrijf kenbaar zijn.235 In de analyse zijn geen uitspraken gevonden die zijn gewezen 

na het arrest van de Hoge Raad, dus hoe dit bestanddeel zich verder ontwikkelt, zal nog moeten blijken.  

 
Handelingen in combinatie met oogmerk  

De laatste twee bestanddelen van artikel 96, tweede lid, Sr namelijk de handelingen en het oogmerk, 

worden gezamenlijk besproken. Voor artikel 96, tweede lid, Sr geldt dat de handelingen veelal 

alledaagse, niet criminele activiteiten zijn. De handelingen zijn pas strafbaar indien ze gezamenlijk 

worden genomen en worden gecombineerd met het oogmerk. Vandaar dat in deze paragraaf deze twee 

bestanddelen worden gecombineerd. Allereerst zullen de handelingen worden besproken, om 

vervolgens de handelingen waaruit het oogmerk kan worden afgeleid uiteen te zetten.236  

 In paragraaf 4.2.2 is te lezen hoe de handelingen die onder artikel 96, tweede lid, Sr kunnen 

vallen, onder verdeeld zijn in de subcategorieën 1 tot en met 5. Voordat er voorbeelden van handelingen 

uit de praktijk worden gegeven, is het interessant om een overzicht te geven van de categorieën 

handelingen die in de zaken van Syriëgangers het meest voorkomen. In totaal zijn er zeventien 

uitspraken in deze rechtspraakanalyse meegenomen. Uit drie uitspraken komt niet duidelijk naar voren 

welke subcategorieën zijn ten laste gelegd dan wel bewezenverklaard; uit de overige veertien uitspraken 

wel. Voor het overgrote deel van de uitspraken, namelijk acht zaken, geldt dat daarin de categorieën 1 

tot en met 3 van de handelingen zijn ten laste gelegd.237 Verder komt naar voren dat in drie zaken de 

subcategorieën 1 tot en met 4 ten laste zijn gelegd238, in één zaak de categorieën 1 tot en met 5239, in 
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één zaak de categorieën 1 tot en met 2240, in één zaak de categorieën 2 tot 4241 en in één zaak is enkel 

categorie 2 ten laste gelegd.242 Opvallend aan dit resultaat is dat de handelingen van sub 4, namelijk de 

handelingen die bestaan uit plannen voor de uitvoering van het misdrijf en sub 5, namelijk de 

handelingen die beletten, belemmeren of verijdelen van regeringsmaatregelen, het minst ten laste 

worden gelegd in Syriëgangerszaken. De handelingen uit sub 1 (het trachten te bewegen om misdrijf te 

plegen), sub 2 (trachten te verschaffen van gelegenheid, middelen en inlichtingen) en sub 3 (het 

voorhanden hebben van voorwerpen) komen het meest voor in deze zaken, waarbij sub 2 de meest 

gebruikte handelingen zijn die worden ten laste gelegd. Verder is er in tien van de zeventien uitspraken 

bekend welke handelingen uiteindelijk bewezenverklaard zijn. Het overgrote deel van de handelingen 

die worden bewezenverklaard kunnen worden geschaard onder sub 2 dus het trachten te verschaffen 

van inlichtingen, middelen en gelegenheid. Deze subcategorie wordt in alle tien de zaken 

bewezenverklaard. In vijf van de zaken wordt naast categorie 2 ook de handelingen in sub 3 het 

voorhanden hebben van voorwerpen bewezenverklaard en tot slot in één zaak ook de handelingen van 

categorie 4. De handelingen van sub 1 en sub 5 lijken niet in de Syriëgangerszaken voor te komen.  

 Vervolgens kan worden gekeken naar welke handelingen uit de rechtspraakanalyse naar voren 

komen als handelingen die kunnen worden gebracht onder artikel 96, tweede lid, Sr. Er kunnen een 

zestal handelingen worden genoemd die in het overgrote deel van de uitspraken naar voren komen. De 

eerste handeling die veel voorkomt is het verkopen, aanschaffen of voorhanden hebben van goederen. 

In het vonnis van de rechtbank Den Haag kwam bijvoorbeeld naar voren dat de verdachten goederen 

verkocht om zijn reis naar Syrië te kunnen financieren. Voorbeelden van goederen die verkocht werden 

zijn een auto, laptop of PSP.243 Daarnaast werden door de verdachten goederen aangeschaft. Zo schafte 

één van de verdachten bergschoenen, lenzen en een telefoon aan, terwijl een andere verdachte 

bergschoenen, camouflagekleding, kampeerspullen, kniebeschermers, bijlen en messen aanschafte. 

Het aanschaffen van deze goederen was ten behoeve van de reis.244 Als laatste hadden sommige 

verdachten al goederen voorhanden, zoals tassen met camouflagekleding, maar ook vuurwapens.245 

Deze eerste handeling lijkt gelijk te zijn aan de handeling van artikel 46 Sr. In deze hierboven genoemde 

zaken is sub 3 ook als categorie ten laste gelegd. Artikel 96, tweede lid, Sr lijkt hierdoor ook ingezet te 

worden in zaken waarin artikel 46 Sr ook ingezet kan worden.  

De tweede handeling die veelvuldig voorkomt is het opnemen, voorhanden hebben of 

verwerven van geld (sub 3 van artikel 96, tweede lid, Sr). Een aantal verdachten had contant geld 

opgenomen of voorhanden ten behoeve van de reis. Voorbeelden van bedragen zijn €1850,- of €2340,-

.246 Een aantal verdachten had nog handelingen moeten verrichten om het geld te werven of in te 
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zamelen.247 Twee verdachten kwamen aan geld door middel van hun ouders of familie of vrienden.248 

In de zaak van de rechtbank Rotterdam probeerde de verdachte geld te verwerven voor zijn strijd door 

middel van het plegen van overvallen of afpersingen. Uit de andere twee uitspraken komt niet naar 

voren hoe de verdachten geld hebben verworven.  

Het uitreizen of een poging tot uitreizen is de derde handeling die valt onder artikel 96, tweede 

lid, Sr. Deze lijkt te vallen onder sub 2. In een aantal uitspraken heeft de Syriëganger niet alleen het plan 

gehad om naar Syrië te reizen om daar deel te nemen aan de strijd, maar hebben de verdachten ook 

daadwerkelijk geprobeerd uit te reizen. Een aantal verdachten is daadwerkelijk naar Syrië gereisd. De 

reizen verliepen via Duitsland, Bulgarije en Turkije.249  

De vierde handeling kan worden gezien in samenhang met het uitreizen, namelijk het 

deelnemen of bijdragen aan een terroristische organisatie en het deelnemen aan een trainingskamp. 

Deze handeling valt onder sub 2. Een aantal verdachten in de zaken is het gelukt om de reis naar Syrië 

te maken. Deze verdachten sloten zich dan vaak aan bij organisaties of trainingskampen ten behoeve 

van de strijd.250 In het vonnis van de rechtbank Den Haag op 10 december 2015 kan worden gelezen 

hoe het bij zo een organisatie en trainingskamp eraan toe ging en wat deze verdachten daar allemaal 

deden. In dit vonnis wordt gesproken over het maken van afspraken onderling, contact met elkaar 

houden, het verdelen van geld, het voorhanden hebben van wapens, het meedoen aan de strijd, maar 

ook goederenlijsten maken voor andere (potentiële) Syriëgangers of afspraken maken over het wisselen 

van organisaties.251 Bij deze vierde handeling kan worden afgevraagd wat het verschil is ten opzichte 

van de in hoofdstuk 5 besproken artikel 134a Sr. Het verschil lijkt mijns inziens vooral te zitten in het 

verband met training wat vereist is voor artikel 134a Sr en niet voor 96, tweede lid, Sr. Hierop zal in 

hoofdstuk 5 verder worden ingegaan.  

De vijfde handeling die volgens de feitenrechter valt onder artikel 96, tweede lid, Sr is het 

zoeken en opslaan van informatie. Deze handelingen vallen onder sub 2. Allereerst wordt er door de 

verdachten in verschillende zaken vooral gebruikgemaakt van websites om informatie op te zoeken en 

in te winnen. Voor verscheidene onderwerpen worden deze websites geraadpleegd, zoals: informatie 

over vluchten, informatie (en ook afbeeldingen en video’s) van de strijd, informatie over de jihad, 

websites over outdoorspullen en het inwinnen van informatie over het verkrijgen van een (vals) 

paspoort.252 Niet alleen zoeken de verdachten naar informatie, een aantal verdachten heeft ook 

gegevensdragers voorhanden met daarop informatie. Voorbeelden zijn het hebben van documenten, 
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geschriften, afbeeldingen of video’s van het jihadistische gedachtegoed of de strijd in Syrië, notities 

betreffende de gewapende strijd of een audiobestand met de eed van trouw in het Arabisch.253  

De laatste handeling die in het overgrote deel van de uitspraken naar voren komt, is het voeren 

van gesprekken (sub 2). Deze gesprekken kunnen via de chat, via WhatsApp of door middel van een 

ontmoeting geschieden. Het merendeel van deze gesprekken hebben betrekking op het uiten van de 

wens of het voornemen van de verdachten om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie of te 

reizen naar Syrië.254 Verder worden deze gesprekken gebruikt om ervaringen te delen, vragen te stellen 

over hoe men zich in Syrië dient te gedragen, hulp te vragen, plannen te maken en inlichtingen en 

informatie in te winnen over bijvoorbeeld het uitreizen.255 Naast deze veelvoorkomende handelingen, 

zijn er ook handelingen die slechts in enkele uitspraken naar voren komen. Voorbeelden hiervan zijn het 

kopen van vliegtickets (sub 2/3)256, deelnemen aan een air soft activiteit (sub 2)257 en het bewegen van 

anderen om ook deel te nemen aan de strijd (sub 1).258  

Veelal zijn de hierboven genoemde handelingen alledaags van aard en daarom op zichzelf 

staand niet strafbaar. Voordat artikel 96, tweede lid, Sr bewezen kan worden verklaard, moet het 

oogmerk van de verdachten zijn gericht op een concreet misdrijf. Uit de rechtspraakanalyse volgt dat 

het oogmerk van de verdachte kan worden afgeleid uit chatberichten, WhatsAppberichten en 

gesprekken. Doordat de verdachte in deze gesprekken uitingen doet over het willen uitreizen naar Syrië, 

over het willen deelnemen aan een organisatie, over het willen strijden in de strijd of doordat de 

verdachte in berichten op Facebook verwijzen naar de organisaties, kan hieruit het oogmerk van de 

verdachte worden afgeleid.259  

Verder wordt in een aantal uitspraken beschreven dat het oogmerk van de verdachte kan 

worden afgeleid uit het gedachtegoed van de verdachte. Dit gedachtegoed in combinatie met de 

handelingen leidt dan tot een bewezenverklaring van artikel 96, tweede lid, Sr. Het gedachtegoed van 

deze verdachte is vaak radicaal en extremistisch van aard.260 Volgens twee vonnissen van de rechtbank 

Den Haag en het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kan dit gedachtegoed worden afgeleid 

uit gesprekken, liederen, foto’s, opvattingen, zoekslagen op het internet en informatie waarin de 
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ECLI:NL:RBDHA:2017:6924.  
259 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Rechtbank Rotterdam 29 augustus 2016, 
ECLI:NL:RBROT:2016:6681; Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126; Rechtbank Den Haag 22 
februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1598; Gerechtshof Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978. 
260 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2016, 
ECLI:NL:RBNHO:2016:4313; Rechtbank Rotterdam 29 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6681; Rechtbank Amsterdam 1 
november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126; Rechtbank Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1598; Rechtbank 
Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6924; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6927; Gerechtshof 
Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978. 
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verdachte zich heeft verdiept.261 Naast het gedachtegoed wordt ook in verscheidene uitspraken 

aangehaald dat de verdachten bekend waren met de situatie in Syrië. Door hun interesse in de 

ontwikkelingen in de strijd en alle informatie die bekend was bij de verdachten, nam de rechter aan dat 

de verdachten wisten dat als zij naar Syrië zouden afreizen en zich zouden aansluiten bij een organisatie, 

dat zij ook zouden deelnemen in de strijd en daardoor bepaalde terroristische misdrijven zouden plegen. 

Uit deze algemene bekendheid lijkt de feitenrechter ook het oogmerk van de verdachten af te leiden.262 

Ten slotte kan er nog een aantal losse handelingen worden genoemd waaruit het oogmerk kan worden 

afgeleid. In het vonnis van de rechtbank Amsterdam wordt het opzeggen van de verdachte zijn baan als 

handeling genoemd. Het opzeggen van een baan in combinatie met chatberichten die de verdachte 

heeft gestuurd en de handelingen die de verdachte heeft verricht, zoals het voorhanden hebben van 

contant geld en een reisuitrusting, leiden tot een bewezenverklaring van artikel 96, tweede lid, Sr.263 

Voort kan uit het schrijven van een afscheidsbrief en uit de medeverdachten die uitreizen naar Syrië, 

het oogmerk worden afgeleid. In het vonnis van de rechtbank Den Haag gewezen op 11 juli 2017 heeft 

de verdachte allereerst een brief geschreven waarin hij beschrijft dat hij vertrekt om martelaar te 

worden. Tevens kijkt de rechter in dit vonnis naar de gedragingen van de medeverdachten. De 

medeverdachten zijn daadwerkelijk doorgereisd naar Syrië en hebben zich aangesloten bij een 

terroristische organisatie. Hieruit kan volgens de rechtbank het bewijs worden afgeleid dat de verdachte 

ook wilde reizen naar Syrië. Deze samen ondernomen reis in combinatie met de afscheidsbrief, laten 

zien dat de verdachte het oogmerk had tot het plegen van een bepaald misdrijf.264 

 

Tot slot kan er nog een aantal uitspraken worden genoemd waarin de verdachten zijn vrijgesproken van 

de voorbereiding van een misdrijf ex artikel 96, tweede lid, Sr. Uit de rechtspraakanalyse blijkt dat er 

een aantal situaties is waarin er volgens de feitenrechter geen sprake is van artikel 96, tweede lid, Sr of 

dit niet kan worden bewezen. In het vonnis van de rechtbank Rotterdam werd een alternatief scenario 

aangenomen, waarin de verdachte leefde in een andere wereld. Hierdoor kon niet worden bewezen dat 

de verdachte daadwerkelijk van plan was om uit te reizen of om een aanslag te plegen waardoor 

vrijspraak volgde.265 In het hoger beroep op deze zaak werd dit alternatieve scenario echter niet 

geloofwaardig geacht. Wel was de rechter van mening dat er geen bewijs was dat de verdachte een 

concreet voornemen had om uit te reizen. Hierdoor ontbrak ook het oogmerk van de verdachte en 

eindigde de zaak alsnog met een vrijspraak.266  

Ten tweede kunnen een tweetal uitspraken worden genoemd, waaruit blijkt dat het brengen 

van voorwerpen naar een broer in Syrië niet meteen een veroordeling van voorbereiding van een 

terroristisch misdrijf oplevert. In het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland bracht de verdachte 

voorwerpen, zoals een horloge met hoogtemeter, klamboe en harde schijf, naar zijn broer in Turkije. De 

verdachte was op de hoogte van het feit dat zijn broer betrokken was bij de gewapende strijd en wilde 

zijn broer steunen. Hieruit kon volgens de rechter niet worden afgeleid dat de verdachte ook de intentie 

had om met de betreffende voorwerpen misdrijven te plegen. Daarom werd voorbereiding van een 

                                                           
261 Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6924; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6927; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6123.  
262 Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4313; Rechtbank Rotterdam 29 augustus 2016, 
ECLI:NL:RBROT:2016:6681; Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126; Gerechtshof Amsterdam 27 
juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3041.  
263 Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126. 
264 Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502.  
265 Rechtbank Rotterdam 8 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6396.  
266 Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1733. 
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terroristisch misdrijf niet aangenomen.267 In de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kon 

de vraag worden gesteld of verdachte op de hoogte was van deelname van zijn broer aan de gewapende 

strijd. Het gerechtshof heeft uiteindelijk bepaald dat dit niet voldoende kon worden bewezen uit het 

contact met de broer. De verdachte is daarom vrijgesproken.268  

Tot slot worden de verdachten in de laatste vier uitspraken vrijgesproken, omdat het hebben 

van een plan of bepaalde handelingen niet voldoende is om daaruit het oogmerk op een concreet 

misdrijf af te kunnen leiden en daarom te kunnen spreken van voorbereiding van een terroristisch 

misdrijf. In het vonnis van de rechtbank Gelderland op 9 februari 2015 voert de verdachte bijvoorbeeld 

chatgesprekken met zijn broer, wenst de verdachte vanuit zijn geloofsovertuiging dat er een Islamitische 

Staat moet komen en wordt de verdachte aangehouden onderweg naar Syrië. Echter, deze handelingen 

zijn niet voldoende om te kunnen aannemen wat de concrete bestemming en doel van de reis was. 

Enkel een geloofsovertuiging wil volgens de rechtbank nog niet zeggen dat de verdachte zich gaat 

aansluiten bij een organisatie die terroristische misdrijven pleegt.269 Dezelfde beredenering wordt ook 

gevonden in de vonnissen van de rechtbank Amsterdam op 5 juli 2016, de rechtbank Gelderland op 15 

juni 2016 en de rechtbank Den Haag op 28 maart 2017. Volgens de rechter is het enkele plan om naar 

Syrië te gaan om zich daar aan te sluiten bij een terroristische organisatie niet voldoende. Uit de 

bewijsmiddelen moet dan wel enigszins blijken dat de verdachte de rol van strijder en daarmee het 

plegen van specifieke misdrijven, gaat uitoefenen.270 Tevens mag het oogmerk van de verdachte niet 

ontbreken. Enkel de aanwezigheid van bepaalde handelingen, zoals het achterlaten van een testament 

of vlak trouwen voor vertrek is niet voldoende concreet.271 

 
 Samenvatting 

Uit de rechtspraakanalyse kan worden geconcludeerd dat artikel 96, tweede lid, Sr voornamelijk wordt 

gebruikt in zaken waarin de verdachten een poging doen tot uitreizen. Deze verdachten worden vaak 

halverwege de reis aangehouden. Verder zijn de misdrijven brandstichting en moord en/of doodslag de 

misdrijven die het meest op grond van artikel 96, tweede lid, Sr worden voorbereid. De handelingen die 

kunnen vallen onder artikel 96, tweede lid, Sr zijn handelingen zoals het verkopen/kopen van goederen, 

het verwerven/voorhanden hebben van geld, het uitreizen of een poging doen tot uitreizen, het 

deelnemen aan een kamp, zoeken en opslaan van informatie en het voeren van gesprekken. Deze 

handelingen in combinatie met handelingen waaruit het oogmerk kan worden afgeleid, zoals het voeren 

van gesprekken, gedachtegoed, algemene bekendheid met de situatie, opzeggen baan en gedragingen 

van medeverdachten, leiden tot bewezenverklaring van artikel 96, tweede lid, Sr.  

  

                                                           
267 Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3000.  
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269 Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756. 
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Hoofdstuk 5 Training voor terrorisme (134a Sr) 
 
Hoofdstuk 5 bespreekt de laatste voorbereidingshandeling, die gebruikt wordt om Syriëgangers in een 

vroeg stadium aan te pakken. In dit hoofdstuk wordt allereerst het doel en de werking van de bepaling 

uiteengezet. Vervolgens wordt een analyse van de feitenrechtspraak gemaakt waarin wordt onderzocht 

in welke zaken artikel 134a Sr wordt toegepast en welke handelingen volgens de feitenrechter onder 

dit artikel vallen.  

 

5.1 Het doel 

Artikel 134a Sr kan gezien worden als de jongste zelfstandige strafbaarstelling van 

voorbereidingshandelingen.272 Op 1 april 2010 trad artikel 134a Sr in werking. Het doel van het artikel 

is het beschermen van de openbare orde, in het bijzonder de bescherming van de samenleving tegen 

terroristische misdrijven.273  Het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, dat strafbaar 

wordt gesteld in artikel 134a Sr, kan zoals wordt opgemerkt in de memorie van toelichting over het 

algemeen ook vallen onder het bereik van de al bestaande strafbaarstellingen, zoals deelneming aan 

terroristische organisatie, samenspanning of strafbare voorbereiding.274 Een persoon kan bijvoorbeeld 

vaardigheden of technieken aanleren in het kader van de terroristische organisatie waarbij de persoon 

betrokken is, het volgen van een opleiding tot het plegen van een terroristische daad kan onder 

omstandigheden leiden tot samenspanning van het plegen van een terroristisch misdrijf of tenslotte 

kan er sprake zijn van strafbare voorbereiding indien voorwerpen of informatiedragers voor een training 

worden gebruikt.275 Er kunnen echter situaties voordoen waarin het bestaande strafrechtelijke 

instrumentarium tekortschiet. Gedacht kan worden aan de situatie waarin een persoon zelfstandig een 

terroristische aanslag voorbereidt en voor die voorbereiding een training wil volgen. In deze situatie is 

geen sprake van samenspanning, een georganiseerd verband of een stoffelijk voorwerp dat wordt 

verworven of voorhanden is.276 Om deze situaties niet straffeloos te laten, is voorgesteld om artikel 

134a Sr in te voeren. Artikel 134a Sr is daarmee een aanvulling van de op dat moment bestaande 

wetgeving, zoals de artikel 46 Sr en 96, tweede lid, Sr.277  

Tevens is door de invoering van artikel 134a Sr voldaan aan de internationale verplichting om 

terrorisme strafbaar te stellen, welke is neergelegd in het Verdrag van Warschau en de Europese 

regelgeving om terroristische misdrijven zoveel mogelijk te voorkomen.278 Nederland heeft daarbij niet 

alleen het meewerken aan training voor terrorisme strafbaar gesteld, zoals uit de verplichting naar 

voren kwam, maar is een stap verder gegaan door het deelnemen aan training voor terrorisme ook 

strafbaar te stellen.279 Tot slot heeft Nederland door de invoering van artikel 134a Sr uitvoering gegeven 

aan de nationale motie van Eerdmans tot het strafbaar stellen van het bezoeken en deelnemen aan een 

trainingskamp.280 

 

                                                           
272  Van Stam-Fahner 2016, p. 1.  
273 Stb. 2009, 245; Ten voorde 2010, aant. 5, p. 2.  
274 Zie de artikel 140a Sr, 80 of 96 Sr en 46 Sr.  
275 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 5-6.  
276 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 5-6; Kwakman 2010, p. 45; Mols 2015, p. 51.  
277 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 4-5; Kwakman 2010, p. 41; Ten Voorde 2010, aant. 1, p. 1. 
278 Handelingen II 20 januari 2009, TK 43, p. 3796; Ten Voorde 2010, aant. 1, p. 1; Mols 2015, p. 51; Van Stam-Fahner 2016, p. 
1. 
279 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 5-6; Kwakman 2010, p. 45-46. 
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5.2 De werking 

 

5.2.1 Algemene opmerkingen  

Na het aanvoeren van deze drie redenen om training van terrorisme strafbaar te stellen, ziet het in 2010 

in werking getreden artikel 134a er als volgt uit:  

 

‘Hij die zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te 

verschaffen tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of 

vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, dan wel zich kennis of vaardigheden daartoe verwerft 

of een ander bijbrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van 

de vijfde categorie.’281 

 

Het eerste wat opvalt aan de delictsomschrijving van artikel 134a Sr is dat het begrip ‘training’ zelf niet 

in de delictsomschrijving is opgenomen. Het begrip training zoals dat strafbaar is gesteld in het Verdrag 

van Warschau komt – althans de actieve kant – overeen met wat in normaal spraakgebruik onder 

training wordt verstaan, namelijk: ‘het opdoen of overbrengen van kennis of zich of een ander 

bekwamen in vaardigheden of technieken’.282283 Ondanks dat het verdrag uitgaat van een ruime 

omschrijving van het begrip, heeft de Nederlandse wetgever in artikel 134a Sr training in de meest ruime 

betekenis willen onderbrengen, bijvoorbeeld ook het bestuderen van dvd’s of het speuren op het 

internet.284 De wetgever heeft er daarom voor gekozen om in de delictsomschrijving van artikel 134a Sr 

alle strafwaardige gedragingen die uitdrukking geven aan het begrip training op te nemen. Training kan 

daarbij worden gezien als een verzamelbegrip dat in de delictsomschrijving met een aantal feitelijke 

begrippen wordt aangeduid.285 

 Ten tweede valt aan de delictsomschrijving van artikel 134a Sr op dat er sprake is van een 

gecombineerde strafbaarstelling. Allereerst bestaat artikel 134a Sr uit het deelnemen aan training voor 

terrorisme. Deelnemen aan een training kan gezien worden als een speciale vorm van strafbare 

voorbereiding. Dit misdrijf staat als volgt in de delictsomschrijving beschreven:  

 
‘Hij die zich […] opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen tot 

het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van 

een terroristisch misdrijf, dan wel zich kennis of vaardigheden daartoe verwerft.’ 

 
De tweede strafbaarstelling in artikel 134a Sr is het meewerken aan training voor terrorisme. Deze vorm 

is een bijzondere variant van medeplichtigheid.286 De delictsomschrijving is als volgt: 

 

                                                           
281 Stb. 2009, 245.  
282 Onder training in artikel 7 van het verdrag wordt verstaan: het geven van instructies voor het vervaardigen of gebruiken van 
explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke stoffen, of voor andere specifieke methoden of technieken, met als 
doel het plegen van of bijdragen aan het plegen van een terroristisch misdrijf, in de wetenschap dat beoogd wordt de verstrekte 
vaardigheden daarvoor in te zetten. Zie Trb. 2006, 34; Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 4.  
283 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p 4. 
284 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p 4; Mols 2015, p. 51.  
285 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 4; Handelingen I 2009/10, 31 386, 18, p. 790-791; Ten Voorde 2010, aant. 1, p. 
1.  
286 Van Stam-Fahner 2016, p. 2.  
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‘Hij die […] een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen 

tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking 

van een terroristisch misdrijf, dan wel […] kennis of vaardigheden daartoe […] een ander bijbrengt.’ 

 
De wetgever heeft ervoor gekozen om beide artikelen in één delictsomschrijving op te nemen zodat 

beide gedragingen onder dezelfde reikwijdte vallen en omdat de gedragingen nauwe verwantschap 

vertonen. Tevens heeft dit vanuit wetsystematisch oogpunt de voorkeur.287 Deze gecombineerde 

strafbaarstelling en eventuele verschillen bij bestanddelen zal hieronder verder worden besproken.  

 

5.2.2 Bestanddelen  

Er kunnen een vijftal bestanddelen worden onderscheiden.288 De bestanddelen zijn: handelingen 

bestaande uit het verschaffen van middelen, gelegenheid en inlichtingen en het verwerven van kennis 

en vaardigheden, verschaffen, opzet en het beoogde misdrijf. De bestanddelen handelingen en 

verschaffen zullen hieronder gezamenlijk worden besproken.   

 
Handelingen 

Voor artikel 134a Sr geldt dat training kan worden gezien als een verzamelbegrip voor meerdere 

handelingen.289 In de delictsomschrijving van artikel 134a Sr kunnen twee categorieën van handelingen 

worden onderscheiden: 1) gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen of trachten te verschaffen 

en 2) kennis of vaardigheden verwerven of aan een ander bijbrengen.290 De wetgever heeft in de 

parlementaire stukken vooral benadrukt dat het gaat om fysieke handelingen.291 

 De eerste handeling, welke tevens het eerste bestanddeel is, is het verschaffen van gelegenheid, 

middelen of inlichtingen. Voor de betekenis van deze begrippen wordt verwezen naar de betekenis van 

de begrippen zoals die voorkomen in artikel 48, onder sub 2, Sr. Uit dit artikel en de daarbij behorende 

jurisprudentie kan worden afgeleid dat gelegenheid, middelen of inlichtingen de uitvoering van het 

misdrijf292 bevordert, gemakkelijker of mogelijk maakt.293 Op het eerste gezicht lijken deze gedragingen 

geen verband te hebben met het begrip training. De Hoge Raad heeft echter in zijn arrest van 31 mei 

2016 besloten dat voor de handelingen die bestaan uit het verschaffen van gelegenheid, inlichtingen of 

middelen, een voldoende verband moet bestaan tussen de betreffende handelingen en een training 

voor een terroristisch misdrijf. Wil er sprake zijn van een voldoende verband dan moet de gelegenheid, 

middelen of inlichtingen bijdragen aan het opdoen van kennis of het zich bekwamen in vaardigheden 

en technieken.294 De gelegenheid, middelen of inlichtingen moeten door een persoon worden verschaft. 

De zinsnede ‘het zich of een ander verschaffen of trachten te verschaffen’ is het tweede bestanddeel. 

Het begrip ‘verschaffen’ kan gezien worden als een breed begrip dat past bij de verscheidenheid aan 

manieren waarop een persoon zich strafbaar kan voorbereiden.295 Het gaat erom dat een persoon een 

ander of zichzelf daadwerkelijk voorziet van gelegenheid, middelen of inlichtingen. Niet alleen kan de 

persoon de gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen, ook kan de persoon dit trachten te 

verschaffen. Hiermee wordt bedoeld dat het voor artikel 134a Sr niet noodzakelijk is dat de training 

                                                           
287 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 6; Van Stam-Fahner 2016, p. 1-2. 
288 Ten voorde 2010, aant. 8, p. 3-4; Van Stam-Fahner 2016, p. 3.  
289 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 4; Handelingen I 2009/10, 31 386, 18, p. 790-791; Ten Voorde 2010, aant. 1, p. 1 
290 Zie artikel 134a Wetboek van Strafrecht.  
291 Ten Voorde 2012, p. 104.  
292 Voor artikel 134a Sr is dat een terroristisch misdrijf. 
293 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 4-7; HR 17 juni 1940 NJ 1940/82 in Van Stam-Fahner 2016, p. 3-4. 
294 HR 31 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:1011, r.o. 2.4.1-2.4.3. 
295 Van Stam-Fahner 2016, p. 4-5.  
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daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Er kan ook sprake zijn van een poging.296 Volgens de minister van 

Justitie zal het echter problematisch worden om zo een poging te bewijzen. Het bestanddeel ‘het zich 

of een ander trachten te verschaffen’ is daarom vooral opgenomen om zoveel mogelijk eenvormigheid 

tussen artikel 134a Sr en de bestaande aansprakelijkheidsregeling ter zake de voorbereiding te creëren. 

Artikel 134a Sr sluit daarom goed aan bij artikel 96, tweede lid, onder 1° en 2°, Sr.297 De vraag die hier 

gesteld kan worden is of de artikelen zo goed op elkaar aansluiten dat er geen onderscheidend 

vermogen meer is. Net als bij artikel 134a Sr heeft ook artikel 96, tweede lid, onder 2°, Sr het verschaffen 

van gelegenheid, middelen en inlichtingen als bestanddeel. Gebaseerd op de bestanddelen van beide 

wetsbepalingen, lijkt het onderscheid tussen de handelingen vooral te zitten in het hierboven 

genoemde verband met training. Voor artikel 134a Sr geldt dat het verschaffen van inlichtingen, 

middelen en gelegenheid moet bijdragen aan het opdoen van kennis en vaardigheden. Dit verband geldt 

niet voor artikel 96, tweede lid, onder 2°, Sr, Of dit onderscheid ook uit de jurisprudentie kan worden 

afgeleid, zal in hoofdstuk 7 worden beantwoord.  

 Het derde bestanddeel is de tweede categorie handelingen, namelijk de zinsnede ‘dan wel zich 

kennis of vaardigheden daartoe verwerft of een ander bijbrengt’. Dit bestanddeel geeft in tegenstelling 

tot de eerste categorie handelingen, wel uiting aan het begrip training. Aangezien uit de definitie van 

training het opdoen of overbrengen van kennis of zich of een ander bekwamen in vaardigheden of 

technieken voortvloeit.298 Anders gezegd, bij dit bestanddeel gaat het om het verkrijgen of verwerven 

van vaardigheden in een training om een terroristisch misdrijf te plegen. Voorbeelden kunnen zijn: 

schiet- of vlieglessen, training in een vechtsport of het werven van talenkennis.299 Daarnaast kan deze 

kennis of vaardigheden via het internet worden verworven of bijgebracht.300 Het is overigens irrelevant 

of de training in Nederland of in het buitenland heeft plaatsgevonden.301  

 
Opzet 

Het vierde bestanddeel van artikel 134a Sr is het bestanddeel opzet. De opzet moet zijn gericht op het 

bijbrengen van kennis of vaardigheden en de inzet daarvan voor het plegen van een terroristisch misdrijf 

of een misdrijf ter voorbereiding of de vergemakkelijking daarvan. De opzet hoeft daarbij niet te zijn 

gericht op het misdrijf.302 Net als bij artikel 46 Sr is ook in deze delictsomschrijving het bestanddeel 

opzettelijk aan het begin van de zinsnede geplaatst, waardoor de opzet van toepassing is op alle 

daaropvolgende bestanddelen, dus ook op het doel van de training.303 Bij de voorbereiding van een 

terroristisch misdrijf, zoals beschreven in artikel 134a Sr, hoeft nog geen sprake te zijn van een 

terroristisch oogmerk. Dit oogmerk komt pas aan de orde als er daadwerkelijk over wordt gegaan tot 

het plegen van het misdrijf.304 

 In artikel 134a Sr worden, zoals onder de algemene opmerkingen is beschreven, twee 

strafbaarstellingen opgenomen, namelijk die van het meewerken en deelnemen aan training voor 

terrorisme. Het gevolg van twee strafbaarstellingen in één artikel is dat algemene leerstukken niet altijd 

                                                           
296 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 12, p. 4; Ten Voorde 2012, p. 103-106.  
297 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 12, p. 4; Ten voorde, 2012, p. 103-106. 
298 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8; Van Stam-Fahner 2016, p. 4.  
299 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 4. 
300 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 5.  
301 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 10; Handelingen I 2009/10, 31 386, 18, p. 791; Gerechtshof Den Haag 27 januari 
2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83.  
302 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 9; Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 4-7.  
303 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 6; Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 12, p. 4; Ten Voorde 2010, aant. 7, p. 3; 
Ten voorde 2012, p. 103.  
304 Ten Voorde 2010, aant. 7, p. 3; Mols 2015, p. 52.  
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op het hele artikel 134a Sr kunnen worden toegepast. Het opzetleerstuk is zo een leerstuk.305306 De 

persoon die zich strafbaar maakt aan het meewerken aan een training voor terrorisme, hoeft slechts 

voorwaardelijk opzet te hebben gehad. Voor de trainer geldt dat hij strafbaar kan zijn indien hij of zij 

zich welbewust blootstelt aan de aanmerkelijke kans dat een deelnemer die training volgt met het oog 

op het plegen van een terroristisch misdrijf. Indien de trainer dus geen navraag doet naar het doel van 

de cursisten, ook wel de onderzoeksplicht genoemd, kan hij strafbaar zijn voor het meewerken aan 

training voor terrorisme.307 Voor de persoon die deelneemt aan de training voor terrorisme, de cursist, 

geldt een zwaardere vorm van opzet. Voor de cursist geldt dat hij of zij willens en wetens kennis of 

vaardigheden verwierf voor het plegen van een terroristisch misdrijf of een misdrijf ter voorbereiding 

of vergemakkelijking daarvan.308 Anders gezegd, de persoon die de training volgt, moet de bedoeling of 

een kwalijk oogmerk hebben om kennis of vaardigheden te verwerven.309 Voorwaardelijk opzet is voor 

de cursist niet aan de orde, aangezien de cursist uiteraard op de hoogte is van het doel voor het volgen 

van de cursus.310 

 Tot slot is het nog de vraag uit welk bewijs de opzet kan worden afgeleid. De opzet kan worden 

afgeleid uit informatie die bekend is over de achtergrond van de verdachte. Hierbij kan gedacht worden 

aan zijn haat tegen de westerse wereld, zijn fascinatie voor terroristisch geweld of over het 

radicaliseringsproces dat hij heeft ondergaan. Verder kan er ook worden gekeken naar de aard en het 

karakter voor de training, aangezien dit karakter en de gegeven instructies het doel van de betrokkene 

inzichtelijk kunnen maken. Indien er geen bewijs is voor opzet met betrekking tot het doel van de 

training, kan er geen sprake zijn van strafbare voorbereiding ex artikel 134a Sr.311 Tot slot kan het bewijs 

voor de opzet van de persoon die meewerkt aan de training voor terrorisme nog worden afgeleid uit de 

omstandigheden dat de persoon de training geeft of niet voldoet aan zijn onderzoeksplicht. De 

onderzoeksplicht geldt daarbij overigens niet ten aanzien van elke training, maar hangt af onder andere 

af van de persoon of de aard van de training.312  

 
Beoogd misdrijf  

Het laatste bestanddeel staat in de zinsnede ‘het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een 

misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf’. Met andere woorden, in 

artikel 134a Sr wordt het deelnemen of meewerken aan training strafbaar gesteld indien het trainingen 

betreffen voor terroristische misdrijven, zoals omschreven in artikel 83 Sr of een misdrijf ter 

voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf van artikel 83b Sr.313 De reikwijdte van 

artikel 134a Sr wordt daarmee beperkt tot deze misdrijven.314  

                                                           
305 Van Stam-Fahner 2016, p. 2 
306 Naast het opzetleerstuk is er nog een tweede algemeen leerstuk waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen de twee 
strafbaarstellingen, namelijk de mogelijkheid dat het delict als omissiedelict wordt gepleegd. Het is moeilijk voorstelbaar dat 
een persoon door na te laten gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft. Voor deelnemen aan training voor terrorisme is 
de mogelijkheid om dit in de vorm van een omissiedelict te plegen niet waarschijnlijk. Voor meewerken aan training voor 
terrorisme is die mogelijkheid er wel. Zie Van Stam-Fahner 2016, p. 2.  
307 Handelingen II 20 januari 2009, TK 43, p. 3795; Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Ten Voorde 
2010, aant. 7, p. 3; Mols 2015, p. 52.  
308 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 9; Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 4.  
309 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 6; Ten Voorde 2010, aant. 7, p. 3; Van Stam-Fahner 2016, p. 2.  
310 Mols 2015, p. 52.  
311 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8, p. 6; Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:8; Ten voorde 
2010, aant. 7, p. 3; Ten voorde 2012, p. 103-104.  
312 Handelingen II 20 januari 2009, TK 43, p. 3795; Ten voorde 2010, aant. 7, p. 3.  
313 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 5-9; Kwakman 2010, p. 46. 
314 Mols 2015, p. 52. 
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 Allereerst kan de voorbereiding zijn gericht op het plegen van een terroristisch misdrijf. In artikel 

83, sub 1 tot en met 3, Sr wordt beschreven welke misdrijven als terroristische misdrijven kunnen 

worden aangemerkt.315 In sub 1 en sub 2 van artikel 83 Sr staan de terroristische misdrijven opgesomd 

die al voor de WTM waren opgenomen in onze nationale wetgeving. In sub 3 staan de misdrijven 

vermeld die door de WTM aan verschillende wetten zijn toegevoegd. Dit betreft specifieke terroristische 

misdrijven. Het verschil tussen sub 1 en 2 van artikel 83 Sr zit in het bestanddeel terroristisch oogmerk. 

De misdrijven van artikel 83 onder sub 1 Sr vereisen niet dat er sprake moet zijn van een terroristisch 

oogmerk. Dit terroristisch oogmerk wordt in 83, onder 1, Sr aan de misdrijven toegevoegd. In 83, onder 

2, Sr daarentegen wordt het terroristisch oogmerk niet toegevoegd aan de categorie, omdat het 

bestanddeel terroristisch oogmerk al in deze misdrijven is opgenomen.316  

 Ten tweede kan het deelnemen of meewerken aan een training worden gericht op het plegen 

van een misdrijf die ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf wordt begaan. 

In artikel 83b Sr staat beschreven om welke misdrijven het hier gaat. Deze misdrijven worden 

voorbereidende misdrijven genoemd. Het gaat in deze bepaling om commune delicten, die zonder 

terroristisch oogmerk worden gepleegd en enkel het plegen van een terroristisch misdrijf kunnen 

voorbereiden of vergemakkelijken.317 Een voorbeeld van een misdrijf dat genoemd kan worden, is artikel 

205 Sr waarin personen worden geworven voor de gewapende strijd. Deze personen worden gebruikt 

om een terroristisch misdrijf te plegen.318  

 De laatste vraag die kan worden gesteld is hoe concreet het misdrijf waarvoor is getraind, dient 

vast te staan. Volgens de wetgever kan daarbij aansluiting worden gezocht bij artikel 46 Sr. Voor de 

strafbaarheid geldt dan ook net als bij artikel 46 Sr (en zelfs 96, tweede lid, Sr) dat slechts de contouren 

van het voor te breiden misdrijf zichtbaar hoeven te zijn.319 In de jurisprudentie is daarbij door de Hoge 

Raad bepaalt dat enkel tot uitdrukking moet worden gebracht op welk feit de 

voorbereidingshandelingen zijn gericht. Het is niet relevant dat daarbij alle wettelijke bestanddelen van 

het hoofdfeit worden opgesomd.320  

  

5.3 De rechtspraakanalyse 

In de rechtspraakanalyse van artikel 134a Sr heb ik in totaal elf zaken van de feitenrechter meegenomen. 

Van drie zaken is er naast het vonnis van de rechtbank een hoger beroep bekend. Er zijn twee zaken 

waarin artikel 134a Sr wel ten laste werd gelegd, maar vervolgens niet werd besproken. Deze zaken zijn 

in de analyse buiten beschouwing gelaten.321 In deze paragraaf zal net als in hoofdstuk 3 en 4, de 

situaties waarin artikel 134a Sr wordt toegepast, de misdrijven die worden voorbereid en de 

handelingen die onder artikel 134a Sr vallen, worden besproken. In Bijlage C wordt een overzicht 

gegeven van de resultaten.  

 
 

                                                           
315 Zie artikel 83 Wetboek van Strafrecht of Kwakman 2010, p. 191-206 voor een overzicht van de misdrijven per categorie. 
316 Kwakman 2010, p. 42 en 55; Van Stam-Fahner 2016, p. 4. 
317 Zie artikel 83b Wetboek van Strafrecht; Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 8; Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 
8, p. 6; Kwakman 2010, p. 57; Ten Voorde 2010, aant. 8, p. 4. 
318 Zie artikel 83b Wetboek van Strafrecht. 
319 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 12, p. 5; Van Stam-Fahner 2016, p. 4. 
320 HR 17 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4200; HR 5 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO6691, r.o. 2.4.2; Van Stam-Fahner 
2016, p. 4. 
321 De twee zaken zijn: Rechtbank Rotterdam 8 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3957; Rechtbank Den Haag 22 juli 2016, 
ECLI:NL:RBDHA:2016:8464. 
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5.3.1 Algemene opmerkingen 

 
Situaties 

In de jurisprudentie van artikel 134a Sr worden dezelfde situaties onderscheiden als die in de 

hoofdstukken 3 en 4. Van de elf zaken die in deze analyse zijn meegenomen, zijn er drie uitspraken 

waarin de verdachten zich nog in Nederland bevonden, maar wel van plan waren om naar Syrië uit te 

reizen.322 In de zaak van de rechtbank Amsterdam van 1 november 2016 had de verdachte bijvoorbeeld 

al het plan om via Turkije naar Syrië te reizen. Met betrekking tot deze reis was hij informatie aan het 

verzamelen en spullen aan het kopen.323 In de zaak van de rechtbank Rotterdam van 8 september 2015 

ging het om een verdachte die vooral bezig was om in Nederland bommen te plaatsen en werd de 

regering bedreigd. Ook deze verdachte had het plan om zich aan te sluiten in Syrië.324 Naast de drie 

zaken die betrekking hadden op thuisblijvers met een plan, waren er ook drie zaken die betrekking 

hadden op verdachten die een poging hadden gedaan om uit te reizen naar Syrië.325 Eén van de 

verdachte was al onderweg naar Schiphol om via de luchthaven te gaan uitreizen naar Syrië.326 Weer 

een andere verdachte was via Duitsland gereisd om vanuit daar door te kunnen naar Turkije en Syrië. 

Deze verdachte is halverwege aangehouden.327 Dan blijven er tot slot vijf van de elf zaken over waarin 

de verdachte daadwerkelijk is uitgereisd naar Syrië.328 De meeste verdachten in deze uitspraken zijn 

uitgereisd naar Syrië, in sommige zaken met familie of vrienden, en vervolgens weer teruggereisd naar 

Nederland.329 In het vonnis van de rechtbank Den Haag 10 december 2015 zijn er nog een tweetal 

verdachte in Syrië. Deze zaken zijn bij verstek gewezen.330 Het overgrote deel van de situaties waarin 

artikel 134a Sr wordt toegepast, lijkt daarmee betrekking te hebben op de verdachten die zijn uitgereisd 

naar Syrië in tegenstelling tot bijvoorbeeld de artikel 46 Sr en 96, tweede lid, Sr die vaker betrekking 

hadden op de eerste twee situaties.  

 
Misdrijven  

Vervolgens kan de vraag worden gesteld welke misdrijven op grond van artikel 134a Sr worden 

voorbereid. Uit de rechtspraakanalyse volgt dat er een drietal misdrijven zijn die in het overgrote deel 

van de zaken van artikel 134a Sr worden ten laste gelegd en bewezenverklaard. Dit zijn de misdrijven: 

brandstichting, moord en/of doodslag en deelname aan een terroristische organisatie.331 In drie zaken 

                                                           
322 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265; Rechtbank Rotterdam 8 september 2015, 
ECLI:NL:RBROT:2015:6396; Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126; Gerechtshof Den Haag 20 
juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1733 (zie voor een overzicht van alle situaties bijlage C).  
323 Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126.  
324 Rechtbank Rotterdam 8 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6396; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1733. 
325 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8266; Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, 
ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122; Rechtbank Rotterdam 4 augustus 
2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6105.  
326 Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6105. 
327 Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122. 
328 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Rechtbank Den Haag 10 december 2015, 
ECLI:NL:RBDHA:2015:14365; Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2114; Rechtbank Den Haag 27 juni 
2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:6924; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:6927; Gerechtshof Den Haag 7 juli 
2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978.  
329 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, 
ECLI:NL:RBROT:2017:2114; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:6924; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6927; Gerechtshof Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978.  
330 Rechtbank Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365. 
331 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265; Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, 
ECLI:NL:RBROT:2013:8266; Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Gerechtshof Den Haag 27 
januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Rechtbank Rotterdam 8 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6396; Rechtbank Den 
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wordt het misdrijf vernielen van gebouwen nog ten laste gelegd/bewezenverklaard.332 Voor de 

misdrijven samenspannen, voorhanden hebben van wapens, aanslag, ontploffing en opruiing geldt dat 

ze in alle zaken één keer zijn ten laste gelegd (niet allemaal bewezenverklaard).333 

 

5.3.2 Artikel 134a Sr in de praktijk  

In deze paragraaf is onderzocht hoe artikel 134a Sr in de recente jurisprudentie rondom Syriëgangers 

door de feitenrechter wordt toegepast. Dit zal worden beschreven aan de hand van de bestanddelen. 

Allereerst zal het bestanddeel beoogd misdrijf worden besproken, waarna vervolgens de handelingen 

in combinatie met de opzet worden uiteengezet.  

 
 Beoogd misdrijf 

Uit artikel 134a Sr volgt dat een persoon slechts strafbaar is voor het deelnemen of meewerken aan 

training indien hij een bepaald misdrijf beoogt. De misdrijven die worden beoogd zijn de terroristische 

misdrijven van artikel 83 Sr of de misdrijven ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch 

misdrijf van artikel 83b Sr. Indien de training gericht is op een ander misdrijf, is de persoon niet strafbaar 

op grond van artikel 134a Sr.  

 In de jurisprudentie wordt dit bestanddeel niet geproblematiseerd. Slechts in een klein aantal 

uitspraken wordt dit bestanddeel benoemd. Voor de volledigheid, heb ik in deze scriptie wel bekeken 

of de misdrijven van artikel 134a Sr vallen onder de twee bepalingen. In paragraaf 5.3.1 worden de 

misdrijven genoemd die uit de zaken naar voren kwamen. Dit zijn de misdrijven: 

brandstichting/ontploffing (157 Sr), moord en/of doodslag (288a en 289 Sr), deelnamen aan een 

criminele organisatie (140a Sr), voorhanden hebben van wapens (26 juncto 55 WWM), aanslag (92 Sr), 

vernielen van gebouwen (354a Sr), samenspannen en of voorbereiding/bevordering (96 lid 2 Sr) en 

opruiing (132 Sr). Indien de artikelen 83 Sr en 83b Sr worden bekeken, kan worden geconcludeerd dat 

al deze misdrijven in één van de twee artikel naar voren komt.334 Aan dit bestanddeel lijkt daarmee in 

de jurisprudentie voldaan.  

 
 De handelingen in combinatie met de opzet.  

Het eerste misdrijf van artikel 134a Sr, meewerken aan een training voor terrorisme, is slechts in één 

uitspraak van deze rechtspraakanalyse naar voren gekomen. Dit betreft het arrest van het gerechtshof 

Den Haag gewezen op 27 januari 2015. In deze zaak heeft de verdachte filmpjes, inhoudende het plegen 

van aanslagen, op websites geplaatst en een discussie gestart in een forum op een website van de jihad. 

Volgens het gerechtshof is het onvoldoende om op basis van deze handelingen te spreken van 

meewerken aan training van terrorisme. Bij de verdachte was volgens het hof geen sprake van opzet op 

het meewerken aan een training. Daarnaast was onvoldoende geconcretiseerd wie de lezers/kijkers zijn 

                                                           
Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1733; 
Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122; Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2016, 
ECLI:NL:RBROT:2016:6105; Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126; Rechtbank Den Haag 27 juni 
2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6924; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6927; Gerechtshof Den Haag 7 juli 
2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978 (zie voor een overzicht van alle misdrijven per uitspraak bijlage C).  
332 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265; Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, 
ECLI:NL:RBROT:2013:8266; Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126; Gerechtshof Den Haag 27 
januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83.  
333 Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265; Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2016, 
ECLI:NL:RBROT:2016:6105; Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652; Gerechtshof Den Haag 7 juli 
2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978.  
334 Zie artikel 83 en 83b Wetboek van Strafrecht.  
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van de website en of zij opzet hadden op het verwerven van kennis met een bepaald doel.335 Het 

plaatsen van informatie op websites en het starten van discussies is volgens deze uitspraak dus niet 

voldoende om te kunnen spreken van meewerken aan training. Welke handelingen wel kunnen leiden 

tot een bewezenverklaring kan uit deze analyse niet naar voren komen, aangezien in de overige 

uitspraken meewerken aan een training voor terrorisme in zaken van Syriëgangers niet ten laste is 

gelegd.  

 

Het tweede misdrijf van artikel 134a Sr, namelijk het deelnemen aan een training voor terrorisme, is wel 

ten laste gelegd in de jurisprudentie van Syriëgangers. De handelingen en middelen in deze zaak zijn 

voor een groot deel alledaags, net als in de besproken jurisprudentie van hoofdstuk 3 en 4. Deze 

handelingen moeten dan weer in samenhang worden bezien met de gedragingen waaruit de opzet van 

de verdachte kan worden afgeleid om te komen tot een strafbare voorbereiding.336  

 Allereerst kunnen uit de zaken die in deze analyse zijn meegenomen, voorbeelden worden 

gegeven van handelingen die in deze zaken zijn aangenomen als handelingen die onder training vallen. 

De meest voor de hand liggende handelingen die kan worden genoemd, is het deelnemen aan een 

trainingskamp.337 Een andere veel voorkomende handelingen die in verschillende uitspraken wordt 

genoemd, is het bezoeken van websites. Zo wordt door de verdachte op websites gezocht naar het 

maken van bommen, het verkrijgen van vuurwapens, informatie over de gewapende strijd, informatie 

met betrekking tot vluchten en het maken van wapens.338 Niet alleen wordt het internet gebruikt om 

informatie te vergaren, ook wordt door middel van chatberichten met de juiste persoon gevraagd om 

advies of worden boeken en tijdschriften gedownload.339 Hiermee samenhangend wordt deze 

informatie niet altijd alleen maar gezocht, maar door sommige verdachten ook opgeslagen op 

informatiedragers, zoals dvd’s of wordt de informatie beschreven in een notieboekje.340 Tot slot blijft 

het niet altijd alleen bij het zoeken naar informatie. In sommige uitspraken zijn handelingen 

bewezenverklaard waarbij de verdachten daadwerkelijk een activiteit heeft ondernomen. In het arrest 

van het gerechtshof Den Haag van 7 juli 2017 heeft de verdachte bijvoorbeeld zich geprobeerd te 

bekwamen in het omgaan en schieten met wapens en zich bekwaamd in het op de wacht staan, dan 

wel het wachtlopen, voor een organisatie.341 In het arrest van het gerechtshof Den Haag is de verdachte 

ook een stap verder gegaan door niet alleen informatie te zoeken, maar ook spullen zoals een 

ontstekingslont, aluminiumpoeder en een gasfles aan te schaffen.342 Al deze hierboven genoemde 

handelingen kunnen vallen onder het deelnemen aan training voor terrorisme.  

 Uit de jurisprudentie blijkt dat niet zomaar alle handelingen kunnen vallen onder het deelnemen 

aan training voor terrorisme. In het vonnis van de rechtbank Rotterdam bleek dat de inlichtingen die de 

verdachte had verschaft over de strijd op het internet en de informatie die op de harddrive van de 

                                                           
335 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83. 
336 Voor een overzicht van alle handelingen per uitspraak zie bijlage C.  
337 Rechtbank Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6924; Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6927.  
338 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1733; Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122; Rechtbank Amsterdam 1 november 
2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126. 
339 Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1733.  
340 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1733.  
341 Gerechtshof Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978.  
342 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83. 
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verdachte was aangetroffen, onvoldoende was om te kunnen spreken van trainingshandelingen.343 Uit 

dit vonnis lijkt te kunnen worden afgeleid dat er meer door de verdachte moet worden gedaan dan 

enkel op websites zoeken naar informatie. Er moet een verband zijn met de training. Daarnaast blijkt 

uit het vonnis van de rechtbank Den Haag dat het niet voldoende is als een van de twee handelingen 

aanwezig is. De verdachte van deze zaak had zich de gelegenheid, middelen en inlichtingen verschaft 

om een moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk te plegen. Uit de gedragingen bleek echter 

niet dat de verdachte ook kennis of vaardigheden had verworven. Hierdoor kon artikel 134a Sr niet 

bewezen worden verklaard.344 Wil er sprake zijn van deelname aan een training, dan moet er door de 

verdachte kennis of vaardigheden zijn verworven.   

 De hierboven genoemde voorbeelden van de handelingen die vallen onder training zijn op 

zichzelf vaak niet voldoende om tot een bewezenverklaring te komen. De verdachte moet ook opzet 

hebben gehad op het deelnemen aan training voor terrorisme. In de zaken van deze analyse kunnen 

voorbeelden worden gegeven van gedragingen waaruit de intentie van de verdachten kan worden 

afgeleid. Onder het bestanddeel opzet in paragraaf 5.2 werd beschreven dat het bewijs van opzet kan 

worden afgeleid uit de achtergrond van de persoon (haat tegen de westerse wereld, fascinatie voor 

terroristisch geweld en het radicaliseringsproces), uit de aard van de training en andere 

omstandigheden. In de uitspraken van het gerechtshof Den Haag van 27 januari 2015 en het gerechtshof 

Den Haag van 20 juni 2016 werd er gekeken naar de achtergrond van de verdachten. De verdachten in 

beide zaken willen niet meer in Nederland wonen. De ene verdachte heeft daarbij een anti-Amerikaanse 

houding, terwijl de andere verdachte een antiwesterse houding heeft. Beide verdachte voeren 

chatgesprekken waarin ze onder andere aangeven bereid te zijn om te vechten in het Midden-Oosten, 

ze de wens uiten om naar Syrië te gaan en de wens uiten om zich aan te sluiten bij een terroristische 

organisatie. Eén van de verdachte heeft zelfs een eed afgezworen. Het uiten van wensen wordt 

overigens ook op het internet gedaan of er worden afbeeldingen op Facebook geplaatst. Eén van de 

verdachte gebruikt bijvoorbeeld de Facebooknaam van een bekende zelfmoordterrorist. Verder hebben 

ze plannen om daadwerkelijk uit te reizen naar Syrië. Tot slot is bij één van de verdachte ook de 

fascinatie voor terroristisch geweld te zien, gelet op het gewelddadige beeldmateriaal dat bij hem thuis 

is aangetroffen of dat hij op internet heeft geplaatst. De verdachte heeft zelfs oproepen gedaan tot het 

deelnamen aan de jihad.345 Deze twee arresten laten zien hoe de achtergrond van de verdachten kan 

worden gebruikt om de opzet van de dader uit af te leiden. Dit zijn overigens niet de enige gedragingen 

waaruit de rechter de opzet kan afleiden.  

De opzet kan ook worden afgeleid uit gedragingen die niet kunnen worden gekwalificeerd als 

training. Uit deze gedragingen gezamenlijk kan een nadere invulling worden gegeven van de opzet. In 

de verschillende uitspraken komen de volgende gedragingen naar voren: het bezoeken van websites 

(informatie over de strijd, uitreizen, vluchten, wapens of goederen), het downloaden van boeken of 

tijdschriften, het plaatsen van films op websites, het aanschaffen van een visum, het uiten van de wens 

om te strijden, te reizen naar Syrië of deel te nemen aan trainingen voor terrorisme (via chatberichten, 

op Facebook of internet), notitieboekje met informatie voorhanden hebben, daadwerkelijk uitreizen 

naar Syrië of deelnemen aan de strijd in Syrië, goederen verkopen ter financiering van de reis, goederen 

aanschaffen of verwerven (zoals geld, reisspullen of wapens) en ten slot het werven van mensen (zoals 

                                                           
343 Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6105.  
344 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652.  
345 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83; Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1733.  
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een broer) voor de strijd.346 Deze gedragingen in combinatie met het gedachtegoed van de verdachte 

en de handelingen waaruit de training kan worden afgeleid, leiden gezamenlijk tot het bewezen 

verklaren van artikel 134a Sr. Indien de opzet van de verdachte niet bewezen kan worden, is er geen 

sprake van deelneming aan training voor terrorisme.347 

 Als laatste kunnen nog de vonnissen van 23 oktober 2013 worden genoemd welke beide zijn 

gewezen door de rechtbank Rotterdam. In beide zaken werden feitelijke handelingen ten laste gelegd 

die gezamenlijk konden dienen als feitelijke voorbereiding van een strafbaar feit of van een verblijf 

elders. Volgens de rechter kon er geen sprake meer zijn van training aangezien training vooraf dient te 

gaan aan de feitelijke voorbereiding.348 Het gerechtshof Den Haag komt overigens in één van deze zaken 

wel tot een bewezenverklaring van 134a Sr.349 In het arrest van de Hoge Raad is deze zienswijze 

aangepast. De Hoge Raad heeft bepaald dat het niet uitgesloten is dat handelingen die onder artikel 

134a Sr vallen ook kunnen worden gekwalificeerd onder artikel 46 Sr waardoor training niet meer vooraf 

aan de feitelijke voorbereiding hoeft te geschiedden.350   

 
 Samenvatting 

Uit de rechtspraakanalyse van artikel 134a Sr kan allereerst worden geconcludeerd dat artikel 134a Sr 

vooral ten laste wordt gelegd in situaties waarin de verdachten daadwerkelijk zijn uitgereisd naar Syrië 

en soms al zijn teruggekomen naar Nederland. Artikel 134a Sr lijkt daarbij wat later in de voorfase te 

zitten dan artikel 46 Sr en 96, tweede lid, Sr. De misdrijven moord en/of doodslag en brandstichting 

worden veel voorbereid op grond van artikel 134a Sr. De handelingen die onder artikel 134a Sr lijken te 

vallen, zijn veelal handelingen als het deelnemen aan een training, het zoeken naar informatie op 

websites, maar ook op andere manieren of het daadwerkelijk uitvoeren van de opgezochte informatie 

zoals het kopen van goederen voor het maken van een bom. De opzet van de verdachte wordt meer uit 

de achtergrond van de verdachte gehaald, maar ook uit gesprekken waarin de wens wordt geuit door 

de verdachte om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd of uit het aanschaffen of voorhanden 

hebben van goederen. Wat vooral van belang is bij de handelingen van artikel 134a Sr is dat ze 

gezamenlijk aanwezig zijn in de zaak, want alleen dan is er voldoende verband met training. Vooral het 

opdoen van kennis en vaardigheden is van belang.  
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Hoofdstuk 6 Tussenconclusie  
 
De hoofdstukken 3, 4 en 5 bespreken uitgebreid het doel, de werking en de rechtspraakanalyse van de 

drie strafbaarstellingen in de praktijk. In dit hoofdstuk zal nogmaals kort worden besproken wat er 

inmiddels bekend is met betrekking tot de drie strafbaarstellingen. Daarna wordt in hoofdstuk 7 de 

vergelijking van de drie analyses gemaakt. 

 Allereerst werd er gekeken naar het doel van de drie strafbepalingen. De intentie van de 

wetgever met het invoeren dan wel uitbreiden van de drie voorbereidingshandelingen, is het aanvullen 

van de bepalingen in tekortschietende situaties geweest. Artikel 46 Sr was de eerste bepaling waarin de 

voorbereidingshandeling strafbaar werd gesteld met het oog op de aanpak van zware georganiseerde 

criminaliteit. Voor deze aanpak was het wachten totdat voldaan werd aan de poging van een delict niet 

meer voldoende waardoor artikel 46 Sr in bepaalde situaties tekort schoot. In deze situaties was er ook 

vaak niet voldoende bewijs om de verdachte voor artikel 140a Sr te kunnen veroordelen. Artikel 96, 

tweede lid, Sr werd van toepassing verklaard op terroristische misdrijven die bedreigd werden met een 

levenslange gevangenisstraf, zodat deze situaties (waarin de verdachten wel samenwerkten) niet 

straffeloos zouden blijven. De reikwijdte van artikel 96, tweede lid, Sr is daarmee ruimer dan die van 

artikel 46 Sr. De uitbreiding van artikel 96, tweede lid, Sr en artikel 46 Sr bleken volgens de wetgever 

samen niet op alle situaties te kunnen worden toegepast. Om onwenselijke straffeloosheid in die 

situatie te voorkomen, werd de derde strafbare voorbereidingshandeling namelijk, artikel 134a Sr 

ingevoerd. Ondanks dat artikel 134a Sr ook kon vallen onder de al bestaande twee bepalingen, kon 

artikel 134a Sr ook worden toegepast op situaties waarin de overige twee bepalingen tekortschoten, 

zoals een alleen werkende terrorist. Het doel van de wetgever met de invoering dan wel uitbreiding van 

de drie strafbaarstellingen, lijkt daarmee vooral gericht te zijn op het bestrijden van zoveel mogelijk 

situaties, waardoor alle de drie artikelen elkaar aanvullen. 

 Ten tweede is er gekeken naar de bestanddelen van de drie strafbare 

voorbereidingshandelingen. Na een aantal wijzigingen, bestaat artikel 46 Sr hedendaags nog uit een 

vijftal bestanddelen. Dit zijn de bestanddelen: misdrijf waarop een gevangenisstraf van acht jaar of meer 

is gesteld, opzet, voorbereidingsmiddelen, voorbereidingshandelingen en als laatste bestemd tot het 

begaan van dat misdrijf. Een paar bestanddelen komt overeen met de bestanddelen van artikel 96, 

tweede lid, Sr. Net als bij artikel 46 Sr, moet ook bij artikel 96, tweede lid, Sr sprake zijn van opzet. Bij 

artikel 96, tweede lid, Sr gaat het hier wel om het hebben van een oogmerk. Voorwaardelijk opzet is 

niet voldoende bij artikel 96, tweede lid, Sr, terwijl voorwaardelijk opzet wel voldoende is voor artikel 

46 Sr. Verder worden in beide artikelen de voorbereidingshandelingen strafbaar gesteld. De 

handelingen van sub 3 lijken volledig overeen te komen met de handelingen die vallen onder artikel 46 

Sr. De handelingen uit de overige categorieën van artikel 96, tweede lid, Sr lijken niet overeen te komen. 

Dit verklaart ook het ruimere bereik van artikel 96, tweede lid, Sr ten opzichte van artikel 46 Sr. Het 

laatste bestanddeel dat naar voren komt bij artikel 96, tweede lid, Sr is dat het misdrijf moet worden 

beoogd. Voor de uitspraak van de Hoge Raad op 14 maart 2017 was vereist dat het misdrijf concreet 

moest kunnen worden vastgesteld. De Hoge Raad heeft echter op 14 maart 2017 bepaald dat net als bij 

artikel 46 Sr, enkel de contouren van het misdrijf naar voren hoeft te komen. De laatste strafbepaling, 

artikel 134a Sr, bestaat ook uit een vijftal bestanddelen. De eerste twee bestanddelen zijn handelingen 

die kunnen worden genoemd, namelijk het verschaffen van inlichtingen, gelegenheid en middelen 

enerzijds en het verwerven of bijbrengen van kennis en vaardigheden anderzijds. De eerste handeling 

van artikel 134a Sr lijkt, zeker ook met de aanpassing van het derde bestanddeel ‘het zich verschaffen’, 

aan te sluiten bij sub 2 van artikel 96, tweede lid, Sr. Het verschil zit in het feit dat er bij artikel 134a Sr 
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een verband moet zijn met training voor terrorisme. Dit houdt in dat het verschaffen van gelegenheid, 

middelen en inlichtingen moet bijdragen aan het opdoen van kennis en vaardigheden. Deze eis wordt 

niet gesteld aan artikel 96, tweede lid, Sr. Gekeken moet worden of dit onderscheid ook in de praktijk 

naar voren komt. De laatste twee bestanddelen van artikel 134a Sr zijn het hebben van een oogmerk en 

een misdrijf dat moet worden beoogd (artikel 83 en 83b Sr). 

Tot slot is voor alle drie de strafbare voorbereidingshandelingen bekeken hoe deze in de praktijk 

worden toegepast. Bij de rechtspraakanalyses is allereerst onderzocht voor elke wetsbepaling in wat 

voor soort situaties ze zijn toegepast. Uit deze analyses kwam naar voren dat artikel 46 Sr en 96, tweede 

lid, Sr vooral in de situaties worden toegepast waarbij de Syriëgangers nog in Nederland zijn of slechts 

een poging doen om uit te reizen. Artikel 134a Sr daarentegen wordt meer toegepast in de situaties 

waarin de Syriëgangers zijn uitgereisd en in sommige gevallen ook weer zijn teruggekeerd. Ten tweede 

is dan onderzocht welke misdrijven op grond van de betreffende bepalingen worden voorbereid. Uit 

deze analyses kan worden afgeleid dat alle drie de strafbepalingen op gelijke misdrijven zien. Moord 

en/of doodslag en brandstichting komen het meest voor bij alle drie de artikelen.  

Als laatste is er in de rechtspraakanalyse voor alle drie de strafbare voorbereidingshandelingen 

gekeken naar handelingen die volgens de feitenrechter onder de artikelen kunnen worden geplaatst. 

Uit de rechtspraakanalyse van artikel 46 Sr komt naar voren dat, wil er sprake zijn van voorbereiding ex 

artikel 46 Sr, de verdachte met middelen handelingen moet verrichten en dat die middelen bestemd 

moeten zijn voor het misdrijf. Voorbeelden van handelingen en middelen die de verdachten kunnen 

verrichten, zijn: het werven of voorhanden hebben van geld, voorhanden hebben van een reisuitrusting 

(zoals kleding, messen, lenzen), voorhanden hebben van voertuigen, het voorhanden hebben van 

telefoons, maar ook het voeren van gesprekken en het voorhanden hebben van informatie of wapens. 

Deze middelen zijn veelal alledaagse voorwerpen, waardoor er pas in combinatie met de intentie van 

de verdachte sprake is van voorbereiding. De gedragingen waaruit de intentie kan worden afgeleid is 

het verrichten van chatgesprekken, e-mails, poging tot uitreizen of kennis hebben van de gedragingen 

van medeverdachten/broers.  

 Bij de rechtspraakanalyse van artikel 96, tweede lid, Sr wordt vaak dezelfde combinatie 

van handelingen met het oogmerk gemaakt. Handelingen die onder artikel 96, tweede lid, Sr worden 

bewezenverklaard door de feitenrechter zijn: het verkopen/kopen van goederen, het 

werven/voorhanden hebben van geld, het uitreizen of een poging doen tot uitreizen, het deelnemen 

aan een kamp, zoeken en opslaan van informatie en het voeren van gesprekken. Bij artikel 96, tweede 

lid, Sr komt ook het hebben van een middel naar voren zoals het geval was bij artikel 46 Sr, maar daar 

lijkt de nadruk minder op gelegd te worden. De handelingen waaruit het oogmerk van de verdachte kan 

worden afgeleid, zijn bij artikel 96, tweede lid, Sr: het voeren van gesprekken, gedachtegoed, algemene 

bekendheid met de situatie, het opzeggen van een baan en gedragingen van medeverdachten. De 

combinatie van deze handelingen tezamen kunnen leiden tot een bewezenverklaring van artikel 96, 

tweede lid, Sr.  

De laatste rechtspraakanalyse is van artikel 134a Sr. De handelingen die volgens de 

feitenrechter onder dit artikel vallen, slaan minder op het verrichten van handelingen met middelen 

zoals bij artikel 46 Sr en artikel 96, tweede lid, Sr. Voorbeelden van handelingen die onder dit artikel 

vallen, zijn: het deelnemen aan een training, het zoeken naar informatie op websites, maar ook op 

andere manieren of het daadwerkelijk uitvoeren van de opgezochte informatie zoals het kopen van 

goederen voor het maken van een bom. De opzet van de verdachte wordt meer uit diens achtergrond 

gehaald, maar ook uit gesprekken waarin de verdachte de wens uit om zich aan te sluiten bij een 

terroristische organisatie, de gewapende strijd of uit het aanschaffen of voorhanden hebben van 
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goederen. Wat vooral van belang is bij de handelingen van artikel 134a Sr is dat er zowel sprake moet 

zijn van het verschaffen van inlichtingen, gelegenheid en middelen als het werven van kennis of 

vaardigheden, want alleen dan is er een voldoende verband met training. Het opdoen van kennis en 

vaardigen is daarom van belang bij deze bepaling.  
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Hoofdstuk 7 Conclusie & aanbeveling 
 
Hoofdstuk 7 bespreekt tot slot de laatste vragen die in deze scriptie moeten worden beantwoord, 

namelijk de hoofdvragen: In hoeverre overlappen de artikelen 46 Sr, 96, tweede lid, Sr en 134a Sr, die 

terrorisme in de voorfase strafbaar stellen, elkaar in recente feitenrechtspraak? Hebben de artikelen 46 

Sr, 96, tweede lid, Sr en 134a Sr in de recente feitenrechtspraak wel voldoende onderscheidend 

vermogen? Het arrest van de Hoge Raad gewezen op 31 mei 2016 is het eerste arrest waarin de Hoge 

Raad een uitspraak doet over de verhoudingen van deze bepalingen. In deze zaak is zowel artikel 134a 

Sr als artikel 46 Sr ten laste gelegd. Het grootste gedeelte van de uitspraak wordt door de Hoge Raad 

gewijd aan de motivering over hoe artikel 134a Sr dient te worden toegepast. Verder wordt aan het 

eind van die beslissing door de Hoge Raad een belangrijke zin gewijd aan de verhouding tussen de twee 

strafbepalingen. De Hoge Raad concludeert namelijk dat het is toegestaan dat handelingen die waren 

gekwalificeerd als artikel 134a Sr ook konden worden gekwalificeerd als artikel 46 Sr.351 De Hoge Raad 

ging in zijn uitspraak echter niet in op de vraag welke handelingen dan onder beide artikelen konden 

vallen. In deze scriptie is aan de hand van 27 uitspraken een uitvoerige rechtspraakanalyse uitgevoerd 

waarin is gekeken of de drie bepalingen in dezelfde situaties worden toegepast, of ze dezelfde 

misdrijven voorbereiden en voorts welke handelingen onder de bepalingen vielen. De vergelijking van 

de toepassing van de artikelen 46 Sr, 96, tweede lid, Sr en 134a Sr in de praktijk door de feitenrechter 

zal in dit hoofdstuk geschieden. Deze vergelijking zal daarmee tevens de conclusie van deze scriptie zijn. 

Na de conclusie zal ik een aanbeveling doen over de noodzaak van het bestaan van drie verschillende 

strafbare voorbereidingshandelingen.  

 Allereerst de situaties. Uit deze rechtspraakanalyse komt ten eerste naar voren dat elk van de 

drie strafbaarstellingen in alle drie de situaties minimaal één keer is ten laste gelegd. Het lijkt erop dat 

alle drie de strafbaarstellingen in alle drie de situaties zouden kunnen worden toegepast. Echter, indien 

verder wordt gekeken naar de situaties blijkt dat bij sommige bepalingen de focus meer ligt op de ene 

situatie en bij andere bepalingen op de andere situatie. Uit deze vergelijking lijkt naar voren te komen 

dat artikel 46 Sr meer wordt toegepast in de zaken rondom thuisblijvers en poging tot uitreizen, terwijl 

artikel 96, tweede lid, Sr meer wordt toegepast in zaken van de poging tot uitreizen en artikel 134a Sr 

in de uitreizigers/terugkeerders zaken. Artikel 134a Sr lijkt daarmee zich te onderscheiden van de 

andere twee bepalingen doordat hij in andere situaties ten laste wordt ten gelegd. De verschillen zijn 

daarbij minimaal. 

 Vervolgens is bekeken welke misdrijven worden voorbereid op grond van de artikel 46 Sr, 96, 

tweede lid, Sr en 134a Sr. Uit de rechtspraakanalyse komt naar voren dat de drie strafbaarstellingen op 

dit aspect overlappen. Voor de drie bepalingen geldt namelijk dat ze veelal de misdrijven, moord en/of 

doodslag en brandstichting, voorbereiden. Verder komen er een paar misdrijven naar voren die op 

grond van artikel 134a Sr wel worden voorbereid terwijl deze niet voorkomen bij de andere twee 

strafbepalingen. Dit zijn de misdrijven voorhanden hebben van wapens en opruiing. Voor de overige 

misdrijven geldt dat ze op grond van twee of alle drie de strafbaarstellingen wel eens zijn ten laste 

gelegd.  

Tot slot zijn als laatste de handelingen die onder de drie strafbaarstellingen kunnen vallen, 

vergeleken. Voor deze vergelijking is gebruikgemaakt van de uitspraken waarin de overlap of het 

onderscheidend vermogen het duidelijkst naar voren kwam. Binnen de uitspraken waarin twee of alle 
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drie de strafbaarstellingen ten laste werden gelegd, is gekeken naar het verschil in de ten laste gelegde 

handelingen en/of het verschil in motivering van de bewijsbeslissing.  

 

 Vergelijking tussen artikel 46 Sr en 96, tweede lid, Sr 

De eerste vergelijking die is gemaakt, is tussen de artikelen 46 Sr en 96, tweede lid, Sr. Artikel 96, tweede 

lid, Sr dient artikel 46 Sr aan te vullen. De twee bepalingen hebben een lex specialis verhouding. Het is 

dan ook niet vreemd dat in de delictsomschrijving van artikel 96, tweede lid, Sr te zien is dat onder dit 

artikel meer handelingen lijken te vallen dan onder artikel 46 Sr. Kort gezegd, komt het er in artikel 46 

Sr voornamelijk op neer dat er een aantal handelingen kan worden verricht die betrekking heeft op de 

genoemde middelen. Een voorbeeld is het voorhanden hebben van een middel zoals een wapen. In de 

vijf subcategorieën van handelingen van artikel 96, tweede lid, Sr staan ook handelingen opgesomd als 

het maken van een plan, het overtreden van regels of een ander trachten te bewegen tot het plegen 

van een misdrijf bij. Gebaseerd op deze delictsomschrijvingen en de bestanddelen van de bepalingen, 

lijken onder artikel 96, tweede lid, Sr meer handelingen te kunnen vallen dan onder artikel 46 Sr. De 

vraag is of dit onderscheid ook in de praktijk blijkt of dat er vooral overlap tussen de twee 

strafbepalingen te vinden is.  

 Artikel 96, tweede lid, Sr bestaat uit meerdere handelingscategorieën dan artikel 46 Sr. Het is 

mogelijk dat het onderscheidend vermogen van artikel 96, tweede lid, Sr ten opzichte van artikel 46 Sr 

zit in dit verschil in categorieën. De subcategorieën 1, 4 en 5 van artikel 96, tweede lid, Sr, die mijns 

inziens afwijken van de handelingen en middelen zoals beschreven in artikel 46 Sr, worden in de 

jurisprudentie van artikel 96, tweede lid, Sr nauwelijks gebruikt. Er was slechts één arrest, waarin de 

handelingscategorie sub 4 werd bewezenverklaard. Dit betreft het arrest van het gerechtshof 

Amsterdam gewezen op 27 juli 2017. In deze zaak staat een 23-jarige Syriëganger terecht die twee 

pogingen heeft gedaan om uit te reizen naar Syrië. De Syriëganger heeft verscheidene handelingen 

verricht om in Syrië te komen, namelijk contact gezocht met personen voor informatie, de reizen zelf 

ondernomen, informatiedragers voorhanden hebben gehad met daarop informatie betreffende het 

gedachtegoed, een WhatsAppgroep aangemaakt, een audiobestand met daarop de eed van trouw, 

geldbedragen voorhanden, tassen met kleding voorhanden, tickets voorhanden en ontmoetingen 

gehad.352 Zowel de rechtbank Noord-Holland als het gerechtshof Amsterdam oordeelde dat de 

verdachte een terroristisch misdrijf had voorbereid/dan wel bevorderd.353 De vraag is nu of handelingen 

in deze zaak afwijken van de handelingen in andere zaken waarin enkel artikel 96, tweede lid, sub 2 en 

3, Sr worden ten laste gelegd en of in deze zaak artikel 46 Sr kan worden toegepast. In deze zaak werd 

de verdachte voor artikel 46 Sr vrijgesproken. Artikel 46 Sr werd subsidiair ten laste gelegd aan artikel 

140a Sr en aangezien artikel 140a Sr werd bewezenverklaard, werd zonder verdere motivering de 

verdachte op grond van artikel 46 Sr vrijgesproken. Gelet op de handelingen in deze uitspraak, ben ik 

van mening dat artikel 46 Sr in deze zaak ook bewezenverklaard zou kunnen worden. Middelen die in 

deze zaak voorhanden of verworven zijn, zijn tassen met kleding (warme en camouflagekleding), 

contant geld, vliegtickets, audiobestanden en andere informatiedragers. Tevens zou uit de overige 

gedragingen, namelijk het voeren van WhatsAppgesprekken, de ontmoetingen, het daadwerkelijk 

pogen tot uitreizen en vragen van informatie, de intentie van de dader op het voorbereiden van de reis 

en het plegen van misdrijven kunnen worden afgeleid. Deze voorbereidingshandelingen kunnen in 

combinatie met de opzet worden gezien als strafbare voorbereidingshandelingen. Tevens zijn dit 
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middelen die bestemd zijn tot het begaan van het misdrijf in deze zaak, namelijk het deelnemen aan 

een terroristische organisatie. De reispullen ondersteunen de reis en zo ook de deelname aan de 

terroristische organisatie. Mijns inziens zijn de handelingen in deze zaak, ondanks dat er nu ook volgens 

het gerechtshof handelingen onder sub 4 kunnen vallen, niet zodanig anders dan handelingen in zaken 

waarin sub 2 en 3 wordt ten laste gelegd. Er worden geen nieuwe handelingen genoemd bij sub 4. Artikel 

46 Sr kan mijns inziens hier ook worden toegepast.  

 Aangezien subcategorie 4 geen nieuwe handelingen meebrengt, wordt vooral gekeken naar de 

uitspraken waarin de categorieën 2 en 3 ten laste worden gelegd, aangezien die veelal worden 

bewezenverklaard. De handelingen die onder deze twee subcategorieën vallen volgens de 

feitenrechter, zijn vergelijkbaar met de handelingen die vallen onder artikel 46 Sr. Er kan een vijftal 

zaken worden genoemd, waarin artikel 46 Sr en 96, tweede lid, Sr zijn ten laste gelegd. Allereerst kan 

worden geconcludeerd dat de handelingen die worden ten laste gelegd in het kader van artikel 46 Sr en 

96, tweede lid, Sr in een groot deel van de uitspraken volledig overeen lijken te komen. In drie zaken 

worden dezelfde handelingen ten laste gelegd voor zowel artikel 46 Sr als voor artikel 96, tweede lid, 

Sr. Dit betreffen de vonnissen van de rechtbank van Amsterdam 1 november 2016, de rechtbank 

Midden-Nederland van 3 juni 2016 en de rechtbank Gelderland van 9 februari 2015. Voorbeelden van 

handelingen die in deze uitspraken bij beide strafbepalingen overeenkwamen, zijn: contact zoeken met 

mensen uit Syrië, auto’s huren, het voorhanden hebben van koffers met reisuitrusting, kleding of 

batterijen, het versturen van e-mails of chatberichten, ontmoetingen hebben met personen, het 

voorhanden hebben van informatiedragers (zoals: USB-sticks, geluidsbestanden, video’s en een harde 

schijf) of telefoon met bestanden, contant geld voorhanden hebben, het voorhanden hebben van 

landkaarten, het zoeken naar informatie op websites of het regelen van zaken voor de reis (zoals: 

reisdocumenten aanvragen, adres overschrijven, telefoonabonnement opzeggen of een baan 

opzeggen).354 Niet in elke zaak komen de ten laste gelegde handelingen volledig overeen. In het vonnis 

van de rechtbank Rotterdam gewezen op 21 maart 2017 worden twee handelingen meer ten laste 

gelegd onder artikel 96, tweede lid, Sr. Dit betreft het afschieten van een kogel met een vuurwapen en 

het aansluiten/deel uitmaken van een organisatie.355 In het vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 

juli 2017 komen meerdere gedragingen niet overeen. Het voorhanden hebben van geldbedragen en 

vliegtickets zijn handelingen die voor beide strafbepalingen ten laste zijn gelegd. Verder is voor artikel 

46 Sr nog ten laste gelegd, dat warme kledingstukken verworven of voorhanden waren. Voor artikel 96, 

tweede lid, Sr daarentegen is ten laste gelegd dat de verdachte deelnam aan airsoft activiteit, een 

afscheidsbrief heeft geschreven en het vliegtuig heeft willen nemen.356 Bij deze laatste twee uitspraken 

is er dus een verschil in de ten laste gelegde handelingen. 

 Indien het vonnis van de rechtbank Den Haag 11 juli 2017 erop wordt nageslagen, lijkt ondanks 

het verschil in handelingen die zijn ten laste gelegd, de motivering voor het bewezen verklaren van beide 

strafbepalingen wel overeen te komen. De rechtbank heeft in deze zaak de verdachte zowel veroordeeld 

voor artikel 46 Sr als voor artikel 96, tweede lid, Sr. De beweegredenen hiervoor waren dat de verdachte 

een poging had gedaan om uit te reizen. Ondanks dat de verdachte niet in Syrië is aangekomen, waren 

de medereizigers van de verdachte wel aangekomen en hadden zij wel deelgenomen aan de gewapende 

strijd. In combinatie met de afscheidsbrief die de verdachte heeft geschreven, leidde de rechtbank 
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hieruit af dat verdachte voorbereidingen heeft getroffen.357 Dezelfde argumentatie komt ook voor in 

het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 1 november 2016 waarin de verdachte op dezelfde 

gronden is veroordeeld voor artikel 46 en 96, tweede lid, Sr en in het vonnis van de rechtbank 

Gelderland op 9 februari 2015 (en ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2015) waarin de 

verdachte is vrijgesproken voor artikel 46 Sr dan wel artikel 96, tweede lid, Sr op basis van dezelfde 

gronden.358 In deze uitspraken worden artikel 46 Sr en 96, tweede lid, Sr in dezelfde situaties ten laste 

gelegd en komen de handelingen die vallen onder beide artikelen overeen. 

 Er kunnen twee uitspraken worden genoemd, de rechtbank Midden-Nederland en de rechtbank 

Rotterdam, waarin sprake is geweest van een veroordeling van de verdachte op grond van artikel 46 Sr 

en vrijspraak voor artikel 96, tweede lid, Sr. Het onderscheid in deze twee zaken zit hem in het feit dat 

volgens beide rechtbanken het terroristisch oogmerk niet kan worden bewezen. De handelingen die in 

deze zaken zijn ten laste gelegd wijken daarbij overigens niet volledig af van de handelingen die in 

andere uitspraken zijn ten laste gelegd. In het vonnis de rechtbank Midden-Nederland van 3 juni 2016 

ging het om de situatie waarin de verdachte voorwerpen ging brengen naar zijn broer. Deze broer was 

lid van een terroristische organisatie en de verdachte was hiervan wel op de hoogte. Deze verdachte 

werd veroordeeld voor artikel 46 Sr en vrijgesproken voor artikel 96, tweede lid, Sr. De handelingen van 

de twee bepalingen die zijn ten laste gelegd komen volledig overeen. De reden voor vrijspraak van de 

rechtbank was het ontbreken van een terroristisch oogmerk bij de verdachte. Het enkel brengen van 

voorwerpen naar een broer die lid is van een terroristische organisatie betekent volgens de rechtbank 

niet dat de verdachte zelf ook de intentie had om met die voorwerpen een terroristisch misdrijf te 

plegen. Artikel 46 Sr werd in deze situatie wel aangenomen. De voorwerpen had de verdachte namelijk 

aangeschaft met het doel om deze naar zijn broer te brengen ter ondersteuning en de overige 

voorwerpen waren voor de reis van de verdachte zelf en droegen op die manier ook bij aan de 

ondersteuning.359 Het verschil lijkt mijns inziens vooral te zitten in het misdrijf dat ten grondslag ligt aan 

de voorbereiding. Het misdrijf voor artikel 46 Sr was in deze zaak het deelnemen aan de terroristische 

organisatie. De spullen die de verdachte voorhanden had of had verworven, waren onder andere om te 

kunnen deelnemen aan die organisatie. Bij artikel 96, tweede lid, Sr gaat het om het misdrijf moord of 

brandstichting. De intentie op het plegen van zo een misdrijf kon met het enkel brengen van deze 

spullen naar zijn broer niet uit het bewijs worden afgeleid. Zoals in hoofdstuk 4 ook te lezen is, komt het 

deelnemen aan een organisatie niet voor als misdrijf bij artikel 96, tweede lid, Sr. In deze situatie kon 

daarom wel artikel 46 Sr worden bewezen en niet artikel 96, tweede lid, Sr. In het tweede vonnis van 

21 maart 2017 ontbreekt ook het terroristisch oogmerk ook. In deze zaak lijkt het mijns inziens meer te 

gaan om het ontbreken van voldoende objectief bewijs. Er wordt in deze zaak gewezen op artikel 342 

Sv.360 Ondanks dat in deze zaken verschillende uitspraken zijn gedaan, wijken de handelingen die in deze 

zaken ten laste worden gelegd niet af van handelingen in zaken waarin wel de strafbepalingen bewezen 

worden verklaard. In deze zaken hebben de vrijspraken vooral te maken met het feit dat de intentie uit 

de betreffende handelingen niet voldoende naar voren komt en met het ontbreken van bewijs. Als deze 

twee aspecten niet zouden ontbreken, zou de rechter waarschijnlijk wel tot een veroordeling zijn 

gekomen.  
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 Er kan daarom geconcludeerd worden dat de handelingen van artikel 46 Sr en 96, tweede lid, 

Sr lijken te overlappen. Er zijn slechts in een paar zaken handelingen afwijkend ten laste gelegd, echter 

dit verschil is minimaal. Zelfs in een uitspraak waarin een andere categorie handelingen van artikel 96, 

tweede lid, Sr wordt ten laste gelegd, worden vergelijkbare handelingen gebruikt en zou artikel 46 Sr 

mijns inziens nog toegepast kunnen worden. Tot slot komen in een drietal uitspraken niet alleen de 

handelingen overeen, maar wordt ook dezelfde beweegredenen gebruikt om tot de bewijsbeslissing te 

komen. In de twee uitspraken waarin een verschil is, lijkt overigens geen verschil te kunnen worden 

waargenomen in de handelingen, maar meer in de intentie van de verdachte die in die twee zaken niet 

kon worden bewezen.  

 

 Vergelijking tussen artikel 46 Sr, 96, tweede lid, Sr en 134a Sr 

De tweede vergelijking die vervolgens gemaakt kan worden, is die van de artikelen 46 Sr en 96, tweede 

lid, Sr met artikel 134a Sr. Artikel 134a Sr werd door de wetgever ingevoerd om situaties strafbaar te 

stellen die niet onder de bestaande strafbepalingen, zoals 46 Sr en 96, tweede lid, Sr konden vallen. Een 

voorbeeld van zo een situatie was de terrorist die door middel van zelfstudie een aanslag probeerde 

voor te bereiden. Ondanks deze aanvullende werking van artikel 134a Sr, kan artikel 134a Sr ook worden 

gedekt door de al bestaande strafbaarstellingen. De vraag die dan kan worden gesteld is of er wel een 

onderscheid te vinden is tussen de artikelen 134a Sr en 46 Sr, dan wel tussen de artikelen 134a Sr en 

96, tweede lid, Sr. Of overlappen de artikelen elkaar zodanig, dat moet worden overwogen om één 

voorbereidingsartikel samen te stellen.  

 Net als bij de eerste vergelijking, kan ook hier worden bekeken of de handelingen die in de 

uitspraken zijn ten laste gelegd overeenkomen. Van de vier zaken waarin artikel 46 Sr en 134a Sr samen 

zijn toegepast, komt naar voren dat er twee zaken zijn waarin de handelingen volledig overeenkomen 

en twee zaken waarin artikel 134a Sr meer ten laste gelegde handelingen kent dan artikel 46 Sr. 

Voorbeelden van handelingen van de twee strafbepalingen die overeenkomen, zijn: het bezoeken van 

websites voor informatie (bommen, jihad, strijd, reizen en visums), filmpjes of foto’s plaatsen op 

websites of versturen, de wens uiten om uit te reizen of daadwerkelijk uitreizen, bedankbriefjes 

schrijven, chatgesprekken/mails/Facebookberichten (strijden, de wens om te strijden, datums, kopen 

van goederen, geld uitwisselen), ontmoetingen regelen of afspraken maken, vliegtickets boeken, 

personen bewegen om ook te gaan, documenten voorhanden hebben over het gedachtegoed, 

goederen aanschaffen of voorhanden hebben (geld, wapens, (gevechts-)kleding, reisvisum, 

reisuitrusting of ontstekingslont), baan opzeggen of het vergaren van kennis over 

gevechtshandelingen.361 In het vonnis van de rechtbank Amsterdam gewezen op 1 november 2016 

wordt een viertal extra handelingen aan de delictsomschrijving van artikel 134a Sr toegevoegd ten 

opzichte van de overige twee bepalingen. Deze handelingen zijn: het bezoeken van websites over 

wapenhandel, het zoeken op Google met de term AK 45, het bezoeken van een website over ‘how te 

build an AK 47’ en het bezoeken van websites waar onderdelen van het machinegeweer AK 47 worden 

verkocht.362 In het vonnis van de rechtbank Rotterdam 21 maart 2017 betreft het de volgende 

handelingen: het afvuren van kogels en het aansluiten bij een terroristische organisatie.363 Over het 
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algemeen worden dezelfde handelingen ten laste gelegd voor zowel 46 Sr als 134a Sr, alleen worden in 

sommige zaken meer gedragingen toegevoegd aan artikel 134a Sr.  

Voor de vergelijking van de ten laste gelegde handelingen tussen artikel 134a Sr en artikel 96, 

tweede lid, Sr is in feite een vergelijkbaar resultaat waar te nemen. De handelingen die worden 

toegevoegd hebben echt betrekking op het opdoen van kennis of vaardigheden, welke uiteindelijk het 

verband met training voor terrorisme zullen aangeven. In vijf van de zes zaken kwamen de ten laste 

gelegde handelingen volledig overeen. Dit houdt in dat slechts in één zaak de handelingen afweken. Dit 

betreft het vonnis van de rechtbank Amsterdam gewezen op 1 november 2016. De handelingen die 

toegevoegd zijn aan artikel 134a Sr worden hierboven genoemd. Voorbeelden van handelingen die 

overeenkomen tussen de artikel 134a Sr en 96, tweede lid, Sr zijn: het maken van afspraken, 

informatie/kennis vergaren (over groeperingen, gevechtshandelingen, trainingskampen of reizen), het 

willen maken van de reis of daadwerkelijk de reis maken, deelnemen aan een trainingskamp, aansluiten 

bij een terroristische organisatie, het verkopen van goederen om de reis te maken of het verweven van 

geld, het bezoeken van websites (met betrekking tot outdoorspullen of jihad), het voeren van 

chatberichten, het verwerven van mensen voor de strijd, documenten voorhanden hebben (over strijd 

of gedachtegoed), goederen aanschaffen of voorhanden hebben (zoals notitieboekje, wapens, kleding), 

het hebben van radicaalgedachtegoed of het afvuren van kogels.364 

 Op het eerste gezicht lijken de ten laste gelegde handelingen voor de artikelen 46 Sr en 134a Sr 

en de artikelen 134a Sr en 96, tweede lid, Sr overeen te komen. Indien de uitspraken nader worden 

bekeken, lijken de motiveringen om tot een bewijsbeslissing te komen bij deze vergelijking wel te 

worden gebaseerd op andere handelingen. Zowel met betrekking tot de artikelen 46 Sr en 134a Sr als 

de artikelen 134a Sr en 96, tweede lid, Sr kunnen hiervan op grond van de rechtspraakanalyse een aantal 

voorbeelden worden gegeven. Het vonnis van de rechtbank Amsterdam gewezen op 1 november 2016 

is een goed voorbeeld. In dit vonnis zijn alle drie de strafbepalingen ten laste gelegd (en 

bewezenverklaard). Zoals hierboven al beschreven is, waren de handelingen die in deze zaak ten laste 

waren gelegd voor artikel 46 Sr en 96, tweede lid, Sr gelijk, terwijl in het kader van artikel 134a Sr een 

aantal extra handelingen ten laste gelegd zijn. In deze zaak kunnen de middelen die voorhanden zijn of 

waren verworven (geld, kleding, documenten en audiobestanden), worden gezien als middelen in de 

zin van artikel 46 Sr. Uit de overige ten laste gelegde gedragingen, zoals de chatgesprekken over de 

wens van de verdachte om uit te reizen, als het zoeken op internet, kan de opzet van de verdachte 

worden afgeleid. Een soortgelijke redenering komt naar voren bij artikel 96, tweede lid, Sr. De verdachte 

heeft zichzelf middelen (geld), gelegenheid (ontslag) en inlichtingen (informatie) verschaft. Verder heeft 

de verdachte spullen aangeschaft. De overige gedragingen, zoals de wens om zich te begeven naar Syrië, 

en de informatie die verdachte op het internet heeft gezocht, en daardoor dus op de hoogte was van 

de feiten en ontwikkelingen in Syrië, maken dat de verdachte het oogmerk had om de misdrijven voor 

te bereiden. Voor de bewezenverklaring van artikel 134a Sr werden echter andere handelingen als 

grondslag genomen. De training van de verdachte bleek namelijk uit de extra toegevoegde handelingen 

naar voren te komen, zoals het zoeken naar een AK 45 en het bouwen van een AK 47. Uit alle overige 

gedragingen kon volgens de rechtbank het kwalijk oogmerk worden afgeleid.365 Dit voorbeeld laat zien 

dat, ondanks het feit dat dezelfde soort handelingen onder de drie strafbepalingen ten laste kunnen 

worden gelegd, de gronden voor het bewezen verklaren van de bepalingen niet overeenkomen. Om tot 

een bewezenverklaring van artikel 134a Sr te kunnen komen, moet door de verdachte kennis en 

vaardigheden worden vergaard. 
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Andere voorbeelden van uitspraken waarin dit ook te zien is, zijn de uitspraken van de rechtbank 

Rotterdam gewezen op 23 oktober 2013 en het gerechtshof Den Haag op 27 januari 2015. In het vonnis 

van de rechtbank werd artikel 46 Sr bewezenverklaard. De middelen en handelingen bestonden uit het 

bezoeken van websites over bommen, het aanschaffen van goederen (aluminiumpoeder en een 

ontstekingslont) en het voorhanden hebben van dvd’s met informatie over het maken van explosieven. 

De intentie kon uit de overige gedragingen worden afgeleid zoals het bezoeken van websites, het 

aanschaffen van een reisvisum en de wens uiten om deel te nemen aan de strijd in Syrië.366367 De 

rechtbank was echter van mening dat artikel 134a Sr in deze zaak niet kon worden bewezenverklaard. 

De reden hiervoor was dat training vooraf moest gaan aan de feitelijke voorbereiding en aangezien hier 

in deze zaak al was voorbereid, kon er geen sprake meer zijn van training.368 Deze motivering van de 

rechtbank is mijns inziens niet helemaal juist aangezien nergens in artikel 134a Sr wordt vereist dat 

training eerder moet plaatsvinden dan de voorbereiding. Het gerechtshof Den Haag kwam dan ook tot 

een andere uitkomst (welke later ook door de Hoge Raad wordt bevestigd in zijn uitspraak van 31 mei 

2016). De verdachte in deze zaak ging namelijk een stap verder. Hij bezocht niet enkel websites, maar 

zocht meerdere malen op meerdere dagen naar informatie betreffende explosieven. Daarnaast schafte 

de verdachte deze goederen aan. Deze handelingen konden volgens het gerechtshof wel als training 

worden aangemerkt, waardoor in deze zaak zowel artikel 46 Sr als artikel 134a Sr werden 

bewezenverklaard (wel op andere gronden).369  

Er kunnen ook nog een aantal voorbeelden worden gegeven uit de jurisprudentie waarin artikel 

96, tweede lid, Sr en 134a Sr samen worden toegepast. Dit zijn twee vonnissen van de rechtbank Den 

Haag beide gewezen op 27 juni 2017 en het vonnis van de rechtbank Den Haag van 1 december 2014. 

Allereerst de twee uitspraken van de rechtbank Den Haag van 27 juni 2017.370 In deze vonnissen komen 

de ten laste gelegde gedragingen voor 96, tweede lid, Sr en 134a Sr volledig overeen. Ondanks dat de 

handelingen van deze zaken wel onder beide strafbepalingen kunnen worden geplaatst, zijn ook in deze 

zaken waar te nemen dat bij de bewezenverklaring van artikel 134a Sr de feitenrechter kijkt of er sprake 

is van enige vorm van training of, anders gezegd, of de verdachte kennis of vaardigheden heeft 

verworven. In deze twee zaken was dat het geval aangezien de verdachten hadden deelgenomen aan 

een trainingskamp. Hierdoor werd naast artikel 96, tweede lid, Sr ook artikel 134a Sr bewezenverklaard. 

Uit de overige gedragingen werd ten slotte door de rechter de opzet afgeleid.371 In het vonnis van de 

rechtbank Den Haag van 1 december 2014 komt ook duidelijk naar voren dat het ontbreken van het 

vergaren van kennis of vaardigheden, zal leiden tot vrijspraak van artikel 134a Sr. In dit vonnis komen 

de ten laste gelegde handelingen voor de beide strafbepalingen overeen. De rechtbank was van mening 

dat de verdachte zichzelf gelegenheid, middelen en inlichtingen had verschaft. Uit de handelingen kon 

niet worden afgeleid dat kennis of vaardigheden waren verworven. Hierdoor sprak de rechtbank de 
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verdachte vrij.372373 Uit de rechtspraakanalyse lijkt dus naar voren te komen dat de handelingen die 

vallen onder 46 Sr en 96, tweede lid, Sr voor een groot deel ook kunnen vallen onder 134a Sr. Het 

onderscheidt lijkt vooral te zitten in het opdoen van kennis of vaardigheden. 

 Geconcludeerd kan worden dat de handelingen van artikel 134a Sr en artikel 96, tweede lid, Sr 

en 46 Sr, voor een deel kunnen overlappen. Dit werd ook door de wetgever in de memorie van 

toelichting al opgemerkt, aangezien de wetgever aangaf dat artikel 134a Sr ook gedekt werd door 

bestaande bepalingen (46 Sr en 96, tweede lid, Sr). Bepaalde handelingen kunnen dus onder alle drie 

de strafbepalingen worden geplaatst. Echter, voor artikel 134a Sr is niet voldoende dat er 

handelingen/middelen en de opzet aanwezig is. Voor artikel 134a Sr geldt dat het vereist is dat kennis 

en vaardigheden zijn opgedaan, zodat er sprake is van een voldoende verband met training. Hierdoor 

kunnen ook handelingen onder artikel 134a Sr vallen die niet onder de overige twee bepalingen vallen. 

Dit verklaart mogelijk ook waarom artikel 134a Sr meer in uitreizigers zaken wordt toegepast. Ondanks 

dat handelingen van artikel 134a Sr wel degelijk gedekt kunnen worden door de overige twee 

bepalingen, kan artikel 134a Sr in andere situaties worden toegepast en kunnen andere handelingen 

onder deze bepalingen worden geplaatst. Vooral het opdoen van kennis en vaardigheden is daarbij van 

belang.  

 

 Conclusie 

Al met al kan worden geconcludeerd dat er tussen de artikel 46 Sr en 96, tweede lid Sr een grote mate 

van overlap lijkt te bestaan. Niet alleen komen de handelingen die in uitspraken worden ten laste gelegd 

voor het grootste gedeelte overeen, ook komen de beweegredenen om tot een bewijsbeslissing te 

komen overeen. Er lijkt daarom weinig onderscheid te zitten tussen de situaties, misdrijven en 

handelingen van artikel 46 Sr en 96, tweede lid, Sr. De overlap tussen de artikelen 46 Sr, 96, tweede lid, 

Sr en artikel 134a Sr is kleiner te zijn. Artikel 134a Sr wordt meer in de situaties van de 

uitreizigers/terugkeerders toegepast dan in de situatie van de thuisblijver met een plan en de 

Syriëgangers die een poging tot uitreizen doet. Verder komt uit de analyse naar voren dat de 

handelingen die vallen onder artikel 46 Sr en artikel 96, tweede lid, Sr deels ook kunnen vallen onder 

artikel 134a Sr. Echter, artikel 134a Sr onderscheidt zich van de twee strafbepalingen doordat niet alleen 

vereist is dat middelen, inlichtingen of gelegenheid wordt verschaft, maar ook dat kennis of 

vaardigheden (verband met training) moet zijn opgedaan. Indien dit niet uit de handelingen kan worden 

afgeleid, kan artikel 134a Sr niet worden bewezenverklaard en zou toch artikel 46 Sr of artikel 96, 

tweede lid, Sr moeten worden toegepast. Artikel 134a Sr onderscheidt zich van de overige twee 

bepalingen door het vereiste verband met training van terrorisme. Artikel 134a lijkt daarmee ten 

opzichte van de andere twee strafbepalingen een onderscheidend vermogen te hebben. 

 

 Aanbeveling 

Gebaseerd op deze conclusie zou ik aanbevelen om artikel 134a Sr als een zelfstandige strafbare 

voorbereidingshandeling te behouden. Uit de conclusie komt naar voren dat artikel 134a Sr een 

onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van de andere twee bepalingen. Artikel 134a Sr wordt 

met betrekking tot de Syriëganger-zaken meer in de situaties van de reizigers/terugkeerders ten laste 

gelegd. Tevens onderscheidt artikel 134a Sr zich van artikel 46 Sr en 96, tweede lid, Sr doordat de Hoge 

Raad in zijn uitspraak van 31 mei 2016 heeft vastgesteld dat er sprake moet zijn van een voldoende 

                                                           
372 Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652. 
373 Overigens is later in hoger beroep geconcludeerd dat er op grond van deze handelingen wel kennis of vaardigheden kon 
worden afgeleid. Deze uitspraak is puur als voorbeeld gegeven om dat onderscheid duidelijk te maken.  
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verband met training. Hierdoor is het niet voldoende om enkel middelen, gelegenheid of inlichtingen te 

verschaffen door de verdachte, maar moet de verdachte daarmee ook echt kennis en vaardigheden 

hebben opgedaan. Artikel 134a Sr dient daarom als vangnet van de overige twee bepalingen, zoals de 

wetgever ook heeft bedoeld.374  

Voor de artikelen 46 Sr en 96, tweede lid, Sr luidt de aanbeveling niet om deze twee bepalingen 

in stand te houden. Uit de analyses van deze scriptie is naar voren gekomen dat de situaties waarin 

beide bepalingen worden gebruikt, de misdrijven die door de bepalingen worden voorbereid en de 

handelingen en gronden waarop de beide bepalingen worden bewezenverklaard dan wel vrijgesproken 

voor een heel groot deel overeenkomen. Tussen beide bepalingen is zo een grote overlap, dat ik voorstel 

om deze bepalingen op een andere manier in te delen. Het is daarbij niet mogelijk om beide bepalingen 

volledig samen te voegen.375 Zoals al eerder is beschreven, bestaat artikel 96, tweede lid, Sr uit 

meerdere subcategorieën van handelingen. In de zaken van Syriëgangers werden voornamelijk de 

categorieën sub 2 en 3 ten laste gelegd en al dan niet bewezenverklaard.  Op grond van deze twee 

handelingen, komen de artikelen 46 Sr en 96, tweede lid, Sr dan ook overeen. Ondanks het feit dat de 

overige handelingen in de jurisprudentie van Syriëgangers niet werden gebruikt, wil dat overigens niet 

zeggen dat die handelingen in toekomstige terrorismezaken niet gebruikt zullen gaan worden. Het is 

mogelijk dat die handelingen dan wel afwijken van de onder artikel 46 Sr te vallen handelingen. 

Aangezien deze bepalingen in de toekomst ook op andere terrorismeverdachten dan Syriëgangers 

moeten kunnen worden toegepast, kunnen de twee bepalingen niet zomaar worden samengevoegd. 

De overige handelingen van artikel 96, tweede lid, Sr moeten wel blijven bestaan.  

Een alternatieve mogelijkheid zou zijn om de twee subcategorieën, namelijk sub 2 en 3 van 

artikel 96, tweede lid, Sr die overlappen met artikel 46 Sr, uit artikel 96 Sr te halen en deze te integreren 

in artikel 46 Sr. Artikel 96, tweede lid, Sr blijft dan bestaan uit handelingen die niet onder artikel 46 Sr 

of 134a Sr vallen. Artikel 46 Sr wordt dan uitgebreid met de categorie het ‘verschaffen van middelen, 

gelegenheid en inlichtingen’. De indeling van artikel 46 Sr zou er dan hetzelfde uit gaan zien als de 

indeling van artikel 96, tweede lid, Sr. Artikel 46 Sr zou dan komen te bestaan uit twee subcategorieën. 

Het bestemmingsvereiste zal daarbij dan alleen slaan op de subcategorie voorhanden hebben van 

voorwerpen en niet op de subcategorie verschaffen van middelen, inlichtingen en gelegenheid. Deze 

alternatieve mogelijkheid neemt de overlap tussen de bepalingen weg, waardoor ze de bepalingen weer 

een onderscheidend vermogen krijgen. Op deze manier zouden alle drie de artikelen noodzakelijk zijn 

en in stand kunnen blijven om terrorisme zo effectief mogelijk in een vroeg stadium te kunnen 

aanpakken.  

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
374 Met betrekking tot het feit dat artikel 134a Sr ook voor andere terrorismeverdachten dan de Syriëgangers wordt gebruikt, 
komt uit dit onderzoek wel degelijk naar voren dat artikel 134a Sr ook in andere situaties dan die waarin artikel 46 Sr en 96, 
tweede lid, Sr worden gebruikt, kan worden ten laste gelegd.  
375 Naast de verklaring dat de overige handelingen van artikel 96, tweede lid, Sr moeten blijven bestaan, kunnen de twee 
artikelen ook niet gemakkelijk worden samengevoegd vanwege het terroristisch oogmerk en artikel 96, tweede lid, Sr die kan 
worden gecombineerd met andere wetsbepalingen zoals 289a Sr.  



69 
 

Bronvermelding 
 

I. Literatuurlijst 
 
Boeken 
De Hullu 2015  
J. de Hullu, Materieel strafrecht: over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar 
Nederlands recht, zesde druk, Deventer: Kluwer 2015. 
 
Fokkens 2004  
J.W. Fokkens, ‘Commentaar op artikel 96 Sr’, aant. 2-7, in: Noyon/Langemeijer/Remmelink, Wetboek 
van Strafrecht, Deventer: Kluwer 2004. 
 
Kesteloo 2015 
A.N. Kesteloo, ‘Hoofdstuk 151 Strafbaarheid in de voorfase’, in: J. Boksem, P. Frielink, P. Mevis & C. 
Waling, Handboek Strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2015.  
 
Kwakman 2010  
N.J.M. Kwakman, Terrorismebestrijding, Deventer: Kluwer 2010. 
 
Pelser 2007 
C.M. Pelser, ‘Voorbereiding’, in: T&C Strafrecht, commentaar op artikel 46 Sr, Deventer: Kluwer 2007 
(Geraadpleegd via Kluwer Navigator).  
 
Rutgers 1992  
M. Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, Arnhem: Gouda Quint 1992. 
 
Sikkema 2012  
E. Sikkema, Voorbereidingshandelingen, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2012.  
 
Smidt 1891 
H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1891.  
 
Smith 2003  
P. Smith, Strafbare voorbereiding: een rechtsvergelijkend onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2003.  
 
Strijards 1995 
G.A.M. Strijards, Strafbare voorbereidingshandelingen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.  
 
Ten Voorde 2010  
J.M. ten Voorde, ‘Deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme’, in: T&C Strafrecht, 
commentaar op artikel 134a Sr, Deventer: Kluwer 2010 (geraadpleegd via Kluwer Navigator).  
 
Van der Woude 2004 
M.A.H. van der Woude, ‘Samenspanning/handelingen met oogmerk tot voorbereiding/bevordering’, 
in: T&C Strafrecht, commentaar op artikel 96 Sr, Deventer: Kluwer 2004 (geraadpleegd via Kluwer 
Navigator). 
 
 



70 
 

Artikelen 

Akerboom 2011 
E.S.M. Akerboom, ‘Tien jaar Nederlands contraterrorismebeleid’, Militaire Spectator 2011, 180(11), p. 
387-397. 
 
Fijnaut 1989 
C.J.C.F. Fijnaut, ‘Politiek geweld en de politiële bestrijding hiervan in Nederland’, Tijdschrift voor de 
politie 1989, 51(11), p. 501-507. 
 
Gritter & Sikkema 2006  
E. Gritter & E. Sikkema, ‘Bestemming onbekend. Strafbare voorbereiding (artikel 46 Sr) en wetsvoorstel 
30 164’, Delikt en Delinkwent 2006-3, p. 277-302. 
 
Gritter & Sikkema 2008 
E. Gritter & E. Sikkema, ‘Van kennelijke bestemming naar daadwerkelijke voorbereiding: subjectivering 
van het Nederlandse strafrecht?’, Nederland Juristenblad 2008, 2, p. 1-6.  
 
Janssen 2006 
S.L.J. Janssen, ‘De strafbare intentie is bijna een feit’, Cleerdin & Hamer Advocaten 2006.  
 
Kooijmans 2014  
T. Kooijmans, ‘Voorbereiding: bestemd tot het begaan van dat misdrijf?’, Ars Aequi 2014, p. 208-213.  
 
Lintz 2007  
J.M. Lintz, ‘De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiële strafrecht’, Nijmegen: Wolf 
Legal Publishers 2007.  
 
Mols 2015 
G.P.M.F. Mols, ‘Over het bereik van art. 134a Sr: het dioramaperspectief’, Strafblad 2015, 1, p. 49 – 
56. 
 
Pestman & Buruma 2016 
M. Pestman & T.M.D. Buruma, ‘Terrorismevervolgingen: een bloemenketting met doornen’, Strafblad 
2016, 14(4), p. 244-254.  
 
Rozemond 2007 
N. Rozemond, ‘De subjectivering van het Nederlandse Strafrecht’, Nederlandse Juristenblad 2007, 
82(36), p. 1-6.  
 
Ten Voorde 2012  
J.M. ten Voorde, ’Het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme getoetst aan criteria 
voor strafbaarstelling van de voorfase’, Delikt en Delinkwent 2012, 42(2), p. 94 – 112.   
 
Van Kempen & Van der Voort 2010 
P.H.P.H.M.C. van Kempen & J. van de Voort, ‘Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan 
fundamentele rechten’, Nijmegen: Universiteit Radboud, onderzoekscentrum voor staat en recht 2010.  
 
Van Noorloos 2015 
M. van Noorloos, ‘De strafrechtelijke aanpak van terrorisme en Syriëgangers vanaf 2014’, DD 2015, 7, 
p. 568-597.  
 



71 
 

Van Stam-Fahner 2016 
G.T. van Stam-Fahner, ’Strafvervolging ter voorkoming van terrorisme: wat heeft art. 134a Sr ons te 
bieden?’, Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht 2016, 37, p. 1-11.  
 
Van der Woude 2009 
M.A.H. van der Woude, ‘Over het heden, het verleden en de toekomst van strafrechtelijke 
terreurbestrijding in Nederland’, PROCES 2009, 88(1), p. 5-14.  
 
Van der Woude 2009 
M.A.H. van der Woude, ‘Brede benadering terrorismebestrijding’, Openbaar Bestuur 2009, p. 2-5.  
 
Van der Woude 2010 
M.A.H. van der Woude, ‘Wetgeving in een veiligheidscultuur. Totstandkoming van 
antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context’, 
Universiteit Leiden: 2010.  
 
Van der Woude 2012 
M.A.H. van der Woude, ‘De erfenis van tien jaar strafrechtelijke terrorismebestrijding in Nederland’, 
Strafblad 2012, p. 9-18.  
 
Van der Woude 2015 
M. van der Woude, ‘Terrorisme voorkomen in plaats van genezen via het straf(proces)recht? ‘, Ars Aequi 
2015, p. 746-748.  
 
Veegens 2014 
K. Veegens, ‘Het tienjarig bestaan van de wet terroristische misdrijven. Stand van zaken in de 
jurisprudentie’, DD 2014, 31, p. 1-20.  
 
Wittendorp, De Bont, Van Zuijdewijn & Bakker 2017 
S. Wittendorp, R. de Bont, J.R. van Zuijdewijn & E. Bakker, ‘Beleidsdomeinen Aanpak jihadisme: Een 
vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het VK en de VS’, Universiteit 
Leiden: maart 2017 
 
Rapporten 
 
AIVD 2014 
AIVD, ‘Transformatie van het jihadisme in Nederland. Zwermdynamiek en nieuwe slagkracht’, Den Haag: 
juni 2014.  
 
AIVD 2015 
AIVD, ‘Jaarverslag 2014’, Den Haag: april 2015.  
 
AIVD 2017 
AIVD, ‘Jaarverslag 2016’, april 2017.  
 
Ministerie van veiligheid en justitie 2014 
Ministerie van veiligheid en justitie, Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid & 
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, ‘Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’.  
 
NCTV 2017 
NCTV, ‘Dreigingsbeeld terrorisme Nederland 45’, Den Haag: juni 2017.  
 



72 
 

OM 2017 
OM, ‘Terrorisme en radicalisering’, 2017. 
 
Rijksoverheid 2011 
Rijksoverheid, ‘Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw’, 
Den Haag: 2011.  
 
Rijksoverheid 2011 
Rijksoverheid, ‘Nationale Contraterrorismestrategie 2011-2015’, Den Haag: 2011.  
 
Rijksoverheid 2016 
Rijksoverheid, ‘Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020’, Den Haag: 2016.  
 
Overige bronnen 
 
AIVD 2017 
AIVD, ‘Uitreizigers, terugkeerders en thuisblijvers’. 
https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/dreiging/uitreizigers-terugkeerders-en-thuisblijvers.  
 
Hameeteman 2011 
D. Hameeteman, ‘Een cultureel historische duiding van het Hedendaagse contraterrorismebeleid in 
Nederland’, Universiteit Utrecht: juni 2011.  
 
NOS 2013 
NOS, ‘Eerste Syriëgangers veroordeeld’, 23 oktober 2013.  
 
Ravensberg 2016 
T. Ravensberg, ‘Grenzen aan strafbaarstellingen van gedragingen in de voorfase’, ’s-Gravenhage: 
Masterscriptie Open Universiteit 2016.  
 
Van kampen 2013 
A. van Kampen, ‘Eerste Syriëgangers veroordeeld voor voorbereiding jihad’, NRC 23 oktober 2013. 
 
Volkskrant 2013 
Volkskrant, ‘Nederlandse Syriëgangers veroordeeld voor voorbereiden jihad’, 23 oktober 2013.   

https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/dreiging/uitreizigers-terugkeerders-en-thuisblijvers


73 
 

II. Jurisprudentie 

 
Hoge Raad 
HR 17 juni 1940, NJ 1940/82. 
HR 8 september 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0501.  
HR 17 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4200.  
HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0535. 
HR 17 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9358. 
HR 7 juli 2009, ECLI:NL:PHR:2009:BH9025. 
HR 5 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO6691. 
HR 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544. 
HR 12 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1956.  
HR 31 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:101. 
HR 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:416. 
 
Gerechtshoven 
Gerechtshof Den Haag 18 november 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6181. 
Gerechtshof Den Haag 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF398. 
Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83.  
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2025. 
Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1733. 
Gerechtshof Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978. 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6123. 
Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3041. 
 
Rechtbank 
Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8265. 
Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8266. 
Rechtbank Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652. 
Rechtbank Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756. 
Rechtbank Rotterdam 8 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3957. 
Rechtbank Rotterdam 8 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6396.  
Rechtbank Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365. 
Rechtbank Rotterdam 18 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1264. 
Rechtbank Noord-Holland 26 mei 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4313. 
Rechtbank Midden-Nederland 3 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3000. 
Rechtbank Gelderland 15 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3239. 
Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122. 
Rechtbank Den Haag 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8464. 
Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6105. 
Rechtbank Rotterdam 29 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6681. 
Rechtbank Midden-Nederland 26 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5144. 
Rechtbank Amsterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7126.  
Rechtbank Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1598. 
Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2114. 
Rechtbank Den Haag 28 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2933. 
Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6924. 
Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6927. 
Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7502. 
  



74 
 

III. Parlementaire stukken 

 
Kamerstukken 
 
428 
Kamerstukken II 1919/20, 428, nr. 2-3. 
Kamerstukken II 1919/20, 428, nr. 5. 
 
20 399 
Kamerstukken II 1987/88, 20 399, nr. 3. 
 
21 551 
Kamerstukken II 1991/92, 21 551, nr. 11. 
 
21 565 
Kamerstukken II 1989/90, 21 565, nr. 3. 
 
22 268 
Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 1. 
Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3. 
Kamerstukken II 1991/92, 22 268, nr. 5. 
 
28 031 
Kamerstukken II 2001/02, 28 031, nr. 5.  

28 463 
Kamerstukken II 2001/02, 28 463, nr. 1-2.  
Kamerstukken II 2001/02, 28 463, nr. 3.  
Kamerstukken II 2002/03, 28 463, nr. 8. 
 
29 754 

Kamerstukken II 2004/05, 29 754, nr. 13. 
 
30 164  
Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 2. 
Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3.   
Kamerstukken II 2005/06, 30 164, nr. 7. 
 
31 386  
Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 2.  
Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3.  
Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 8.   
Kamerstukken II 2008/09, 31 386, nr. 12.  
 
34 359 
Kamerstukken II 2015/16, 34 359, nr. 3.  
 
34 746 
Kamerstukken II 2016/17, 34 746, nr. 3.     
 
Handelingen 
MvT, Bijl, Handelingen II 1919/20, 428, nr. 3.  



75 
 

Handelingen II 1923/24, 189, nr. 1-3.  
Handelingen I 2009/10, 31 386, 18. 
Handelingen II 20 januari 2009, TK 43.  

 
IV. Wet- en regelgeving 

 

Stb. 1881, 35 
Wet van 3 maart 1881 tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht. 
 
Stb. 1920, 619 
Wet van 28 juli 1920 houdende nadere voorzieningen ter bestrijding van revolutionaire woelingen. 
 
Stb. 1994, 60 
Wet van 27 januari 1994 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht inzake algemene 
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen. 
 
Stb. 2001, 675  
Wet van 20 december 2001 tot uitvoering van het op 9 december 1999 te New York totstandgekomen 
Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (Trb. 2000, 12). 
 
Stb. 2009, 245 
Wet van 12 juni 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en 
enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan 
training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende 
straf en enkele andere wijzigingen. 
 
Kaderbesluit 
Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake bestrijding van terrorisme, PbEG L 164/3, inwerktreding: 22 juni 2002.  
 
Kaderbesluit 2008/919/JBZ tot wijziging kaderbesluit (2002/457/JBZ), PbEU L 330/21, inwerkingtreding: 
9 december 2008. 
 
Trb. 2006, 34 (Europese Verdrag ter voorkoming van terrorisme; Warschau 16 mei 2005).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage A.  
 

Arrest/Vonnis  Soort zaken Welk misdrijven Middelen/handelingen Intentie/opzet/bestemming tot   Beslissing  

Rechtbank Amsterdam 1 
november 2016 
ECLI:NL:RBAMS:2016:7126 

Thuisblijver  
met plan 

Alternatief/cumulatief 
Brandstichting, moord en/of doodslag, 
deelneming aan een terroristische 
organisatie en vernieling van een 
gebouw 

Outdoorspullen (schoenen, kleding, 
kampeergoederen, kniebeschermers, 
bijlen en mensen), cash geld, 
documenten/geschriften/bestanden en 
afbeeldingen van gedachtegoed en 
audiobestanden.  
 

Chatberichten (wens om te reizen en 
te strijden), facebookberichten 
organisatie, informatie vliegtickets, 
baan opzeggen, 
informatie/afbeeldingen/video’s over 
de strijd en kalifaat. 
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organisatie (Moord en/of doodslag en 
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Vliegticket voorhanden hebben gehad, 
geldbedragen voorhanden hebben.  

Afscheidsbrief van verdachte, 
medereizigers die zich hebben 
aangesloten bij IS.  

Bewezen art. 
46 Sr 

Rechtbank Rotterdam 23 
oktober 2013 
ECLI:NL:RBROT:2013:8265 

Thuisblijver  
met plan  

Subsidiair 134a Sr 
Moord en/of doodslag 

Vliegtickets voorhanden, koffer met 
reisuitrusting, contant geld.  

Websites bezocht 
(Strijd/gedachtegoed), Wens uiten 
om naar Syrië te gaan en te strijden 
(o.a. in chats/e-mails), documenten 
gestuurd, informatiedragers 
voorhanden. 

Bewezen art. 
46 Sr  
 

Rechtbank Rotterdam 21 
maart 2017 
ECLI:NL:RBROT:2017:2114 

Uitreiziger/ 
terugkeerder 

Subsidiair 96 tweede lid Sr  
Moord 

Vuurwapens voorhanden hebben en 
gebruiken, aangesloten bij organisatie, 
chatgesprekken. 

Daadwerkelijk uitreizen, wapens, 
foto’s, chatgesprekken, informeren, 
kennis vergaren over 
gevechtshandelingen, aansluiten bij 
organisatie.  

Bewezen  
art. 46 Sr 
 

Rechtbank Rotterdam 23 
oktober 2013 
ECLI:NL:RBROT:2013:8266 
 

Poging 
uitreizen 

Alternatief 134a Sr 
Brandstichting  

Websites bezoeken (maken van 
bommen), goederen kopen (gasfles, 
ontstekingslont en aluminiumpoeder) en 
informatiedragers (Dvd’s) met informatie 
over maken van explosieven. 

Websites bezocht (strijd/jihad, 
visumaanvraag), filmpjes geplaatst op 
websites, reisvisum verkregen, wens 
geuit om naar Syrië te reizen, 
informatiedragers 

Bewezen  
Art. 46 Sr  
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Gerechtshof Den Haag 27 
januari 2015 
ECLI:NL:GHDHA:2015:83 

 (gedachtegoed/martelaarschap), zich 
begeven op reis naar Syrië.  
 

Rechtbank Gelderland 9 
februari 2015 
ECLI:NL:RBGEL:2015:756 
 
Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden 15 maart 2016 
ECLI:NL:GHARL:2016:2024 

Poging 
uitreizen 

Alternatief 96 tweede lid 
Moord en/of doodslag 
Brandstichting 
Zware mishandeling  
 
Gerechtshof voorbereiding 
deelnemen aan organisatie. 

Auto’s voorhanden, geldbedragen 
voorhanden, rugzakken (reisspullen), 
telefoonabonnement en krediet 
afgesloten, informatiedragers 
(video’s/documenten), contact 
gezocht/ontmoetingen, e-mails en 
reisdocumenten vernieuwd.  

Rechtbank: opzet ontbreekt. Niet 
duidelijk welk concreet misdrijf is 
voorbereid.  
Hof: Wetenschap deelnemen broer 
ontbreekt of zelf deelnemen aan 
organisatie onvoldoende concreet. 

Rechtbank en 
Gerechtshof: 
vrijspraak 
artikel 46 Sr. 
 



 

Bijlage B.  
 

Arrest/Vonnis Soort zaken Welke misdrijven Middelen/handelingen Intentie/opzet/bestemming tot   Beslissing  
Rechtbank Amsterdam 1 
november 2016 
ECLI:NL:RBAMS:2016:7126 

Thuisblijver  
Met plan 

Moord en/of doodslag 
 

Reisuitrusting/outdoorspullen aanschaffen dan 
wel voorhanden hebben (bergschoenen, 
kampeergoederen, camouflagekleding, 
kniebeschermers, messen en bijlen), websites 
bezocht op internet voor informatie en 
video’s/afbeeldingen over de strijd en 
documenten of afbeeldingen of geschriften 
voorhanden met daarop info over gedachtegoed 
en martelaarschap.  

Chatberichten (wens uiten om te 
reizen en te strijden/ zoeken naar 
personen voor onderdak), facebook 
verwezen naar terroristische 
organisatie, geldbedrag voorhanden 
(1850 euro), baan opzeggen, 
informatie gezocht over vluchten, 
websites bezocht over de strijd 
 
 

Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr  

Rechtbank Rotterdam 8 
september 2015 
ECLI:NL:RBROT:2015:6396 
 
Gerechtshof Den Haag 20 
juni 2016 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1733 

Thuisblijver  
met plan 

Brandstichten en moord en/of 
doodslag 
 
 
 
 
 

De handelingen die zijn ten laste gelegd zijn: gedachtegoed, zich via internet laten 
informeren/chatten over de wens zich aan te sluiten bij strijd, websites bezocht met 
informatie of jihad, via chatberichten laten informatie en geuit over websites bezoeken 
voor informatie verkrijgen vuurwapens en explosieven, gegevensdragers voorhanden 
informatie gedachtegoed, notieboekje informatie over explosieven.  
 
(De chatberichten en de wens om te strijden werden door het hof wel gezien. Hof was 
echter van mening dat niet voldoende concreet het misdrijf bekend was, hierdoor ontbrak 
ook het oogmerk). 

Rechtbank en 
gerechtshof: 
Vrijspraak art. 96, 
tweede lid, Sr 

Rechtbank Den Haag 27 juni 
2017 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6927 

Uitreiziger/ 
Terugkeerder  

Brandstichting en moord en/of 
doodslag 

Goederen verkocht ter financiering, de reis naar 
Syrië gemaakt, deelgenomen aan een 
trainingskamp, deelgenomen en of bijgedragen 
aan de strijd en vuurwapens gebruikt.  

Gedachtegoed van de verdachte 
welke kan worden afgeleid uit 
aangetroffen gesprekken, foto’s en 
liederen.  

Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr 
 

Rechtbank Den Haag 27 juni 
2017 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6924 

Uitreiziger/ 
terugkeerder  

Brandstichting, moord en/of 
doodslag. 
 

Goederen aangeschaft (bergschoenen, lenzen en 
telefoon), goederen verkocht, de reis gemaakt, 
deelgenomen aan een trainingskamp, 
deelgenomen of bijgedragen aan gewelddadige 
jihadstrijd, vuurwapens gebruikt, een ander 
geworven en financiële middelen geworven.  

Het oogmerk van de verdachte kan 
worden afgeleid uit de opvattingen 
van de verdachte.  

Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr 
 

Rechtbank Amsterdam 5 juli 
2016 
ECLI:NL:RBAMS:2016:4122 

Poging uitreizen Moord en/of doodslag 
 

In deze zaak staan niet alle handelingen opgesomd zoals het geval was bij de overige 
zaken. De verdachte wilde in deze zaak gaan strijden in Syrië en daardoor uitreizen. Het 

Vrijspraak art. 96, 
tweede lid, Sr 
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enkel naar Syrië gaan en aansluiten is volgens de rechter niet voldoende. Uit de 
handelingen moet dan wel blijken dat de verdachte ook een strijder zou worden.  

Rechtbank Den Haag 10 
december 2015 
ECLI:NL:RBDHA:2015:14365 
 
(Meerdere verdachten in 
deze zaak) 

Uitreiziger/ 
terugkeerder    

Ontploffing en moord en/of 
doodslag  
 
 

Begeven op de reis met als eindbestemming Syrië, 
deelgenomen aan een trainingskamp, contact 
met elkaar onderling gehad (boodschappen 
doorgeven, voorwerpen uitlenen), voorhanden 
hebben van wapens, deelnamen gewapende 
strijd, geld aan organisatie gegeven, afspraken om 
misdrijven te plegen en andere deelnemers bij 
grens opgehaald.  

Berichten op sociale media, 
gesprekken met elkaar, geld aan 
organisatie gegeven en afspraken om 
misdrijven te plegen. 

Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr  

Rechtbank Den Haag 1 
december 2014 
ECLI:NL:RBDHA:2014:14652 
 
Gerechtshof Den Haag 7 juli 
2017 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1978 

Uitreiziger/ 
terugkeerder 

Moord en/of doodslag 
 
 
 

Websites bezocht (aanschaf outdoorspullen en 
informatie over de strijd), gegevensdragers 
voorhanden met informatie over gedachtegoed, 
informeren over het afreizen naar Syrië, zich 
begeven op een reis met als eindbestemming 
Syrië, Deelgenomen of bijgedragen aan de 
gewapende strijd en 
vuurwapens/camouflagekleding voorhanden 
hebben gehad.  

Chatberichten geuit over zijn wens 
zich te geven naar Syrië dan wel daar 
aan te sluiten.  
 
De combinatie van handelingen in 
samenhang met de intentie (het 
gedachtegoed), leidden ertoe dat 
art. 96, tweede lid, Sr kan worden 
aangenomen. Hof neemt daarbij ook 
de kennis van verdachte over Syrië 
mee.  

Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr 

Rechtbank Den Haag 22 
februari 2017 
ECLI:NL:RBDHA:2017:1598 

Poging uitreizen  2 dagvaardingen:  
Brandstichting en moord en/of 
doodslag  
 
 

Dagvaarding 1 
De reis via Duitsland naar de grens van Turkije-
Syrië gemaakt. De grens geprobeerd over te 
steken op een illegale plek naar Syrië, notities 
gemaakt over de gewapende strijd en contact 
gehad met personen via de WhatsApp.  
 
Dagvaarding 2: 
De reis via Duitsland en Bulgarije naar Turkije 
hebben gemaakt en in de Turkse stad Hatay (nabij 
Syrische grens) verbleven ten behoeve van het 
zich begeven naar het strijdgebied in Syrië.  

Dagvaarding 1: 
Verder sprake van voldoende 
concreetheid doordat hij aan het 
einde van zijn reis in Syrië wilde 
deelnemen als strijder. Verder heeft 
hij zich geuit over de wens om naar 
Syrië te mogen gaan en zich aan te 
sluiten in de strijd.  
 
Dagvaarding 2:  
De overtuiging voor het oogmerk 
haalt de rechtbank uit de 
opvattingen die verdachte heeft 
gemaakt tegenover anderen en op 
sociale media. Verder sprake van 
voldoende concreetheid doordat hij 
aan het einde van zijn reis in Syrië 
wilde deelnemen als strijder.  

Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr 
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Rechtbank Gelderland 15 
juni 2016 
ECLI:NL:RBGEL:2016:3239 

Poging uitreizen Brandstichting en 
Moord en/of doodslag 
 
 
 

De handelingen die in deze zaak zijn ten laste gelegd, zijn: gedachtegoed, het volgen van 
Arabische lessen, gegevensdragers voorhanden met informatie over gedachtegoed, geuit 
over de wens zich te geven naar Syrië, contact gelegd en inlichtingen ingewonnen via 
chatberichten/sociale media/internet, geld gespaard/ingezameld of 
verkregen/voorhanden hebben gehad, nieuw telefoonnummer en laptop aangeschaft, 
tickets geboekt, andere identiteit aangenomen en naar Turkije gereisd.  
 
(Rechtbank: de enkele wil om je aan te sluiten bij een terroristische organisatie niet 
voldoende om te kunnen spreken van oogmerk).  

Vrijspraak art. 96, 
tweede lid, Sr 

Rechtbank Den Haag 11 juli 
2017 
ECLI:NL:RBDHA:2017:7502 

Poging uitreizen Brandstichting en moord en/of 
doodslag  
 

Deelgenomen aan airsoft activiteit, vliegtickets 
geboekt voor de vlucht naar Turkije, contante 
geldbedragen opgenomen voor de reis en vanaf 
Schiphol vliegtuig naar Turkije willen nemen.  
 
 
 
 

Het oogmerk van de verdachte wordt 
in deze zaak gehaald uit de 
geschreven afscheidsbrief die hij 
heeft achtergelaten en uit het feit 
dat zijn medereizigers daadwerkelijk 
in Syrië terecht zijn gekomen. De 
gesprekken met hun duiden erop aan 
dat verdachte ook de wil had om zich 
aan te sluiten bij een terroristische 
organisatie.  

Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr 

Rechtbank Midden-
Nederland 3 juni 2016 
ECLI:NL:RBMNE:2016:3000 

Thuisblijver  
met plan 

Brandstichten en  
Moord en/of doodslag  
 

De ten laste gelegde handelingen zijn: rugzak (batterijen, hoofdlamp, horloge met 
hoogtemeter, slaapzak, slaapmatje en klamboe), contact geldbedrag, een auto, 
gegevensdrager met informatie over trainingsschema, documenten over het 
gedachtengoed, mobiele telefoon met documenten over gedachtengoed, USB-stick met 
geluidsbestanden over de gewapende strijd en vier landkaarten.  
 
(Verdachte ging deze voorwerpen naar zijn broer brengen die hij in Turkije zou ontmoeten. 
Zijn broer was lid van organisatie, maar wil niet zeggen dat met deze voorwerpen dan 
terroristisch misdrijf wordt gepleegd. Daarom vrijspraak).  

Vrijspraak art. 96, 
tweede lid, Sr 

Rechtbank Rotterdam 8 juni 
2015 
ECLI:NL:RBROT:2015:3957 

Uitreiziger/  
terugkeerder   

Moord en/of doodslag en 
Brandstichting/ontploffing  
 

Het voorhanden hebben van vuurwapens en 
voorbereidingen getroffen voor het plegen van 
gewapende overvallen.  
 
Veroordeling voor het werven van fondsen en zo 
het in stand laten van de organisatie.  

Gesproken over ervaringen tijdens 
de gewapende strijd, de 
wens/voornemen geuit om geld te 
generen voor de strijd, met andere 
gesproken over plegen van 
gewelddadige aanslagen en 
gesproken over de wijze van 
gedragen in zo een organisatie. 

Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr 

Rechtbank Gelderland 9 
februari 2015 
ECLI:NL:RBGEL:2015:756 
 

Poging uitreizen Moord en/of doodslag, zware 
mishandeling en brandstichting 
(ontploffing/overstroming) 
 
 

De ten laste gelegde handelingen zijn als volgt: aanvragen van reisdocumenten, overlaten 
schrijven van woonadres, contact gezocht met personen en zo informatie ingewonnen 
over aan te schaffen goederen en instructies over route, auto’s gehuurd voor de reis, 
geldbedragen voorhanden gehad, Koffers (onder andere: kleding, survivalbenodigdheden, 
mutsen, schoenen, iPhone en woordenboeken), video’s voorhanden hebben gehad, 

Vrijspraak art. 96, 
tweede lid, Sr 
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Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden 15 maart 2016 
ECLI:NL:GHARL:2016:2024 

 
 

mailverkeer gevoerd, gegevensdragers met informatie over gedachtegoed, 
telefoonabonnementen afgesloten en ontmoeten gehad.  
 
(Rechtbank en gerechtshof zijn van mening dat onvoldoende was om aan te nemen dat 
sprake was van voorbereiding. Het oogmerk kon niet zo uit de gedragingen worden 
afgeleid. Rechtbank zegt dat hij zelf in gesprekken met broer niet inhoudelijk op de strijd 
ingaat en dat het willen stichten van islamitische staat niet voldoende is. Gerechtshof zegt 
dat hij wetenschap moet hebben gehad van zijn broers aandeel in strijd en dat dat niet 
blijkt uit bewijsmiddelen). 

Rechtbank Midden-
Nederland 26 september 
2016 
ECLI:NL:RBMNE:2016:5144 
 
Gerechtshof Arnhem- 
Leeuwarden 19 juli 2017 
ECLI:NL:GHARL:2017:6123 

Poging uitreizen Brandstichting/ontploffing en 
Moord en/of doodslag 
 
 
 
 

Handelingen die zijn ten laste gelegd: gedachtegoed, door middel van contact met 
personen inlichtingen ingewonnen (betreft goederen en werkwijze van de gewapende 
strijd of de route), informatie over de strijd gezocht/gevonden (via personen, websites en 
filmpjes), gesproken over ervaringen tijdens de strijd en voornemen aansluiten, een 
huwelijk afgesloten voor vertrek, tickets gekocht, winterkleding en camouflage kleding 
voorhanden, zich begeven op de reis en de Arabische taal eigen gemaakt.  
 
(Rechtbank is van mening dat er niet voldoende concreet is wel delict de verdachte zou 
gaan plegen. Het gerechtshof is van mening dat de verdachte zich heeft verdiept in 
gedachtegoed, taal, maar ook in de strijd en de wens heeft geuit om daar te mogen 
strijden. Dat leidt tot een bewezenverklaring).  

Rechtbank 
Vrijspraak, art. 96, 
tweede lid, Sr 
 
Gerechtshof: 
Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr 

Rechtbank Noord-Holland 
26 mei 2016 
ECLI:NL:RBNHO:2016:4313 
 
Gerechtshof Amsterdam 27 
juli 2017 
ECLI:NL:GHAMS:2017:3041 

Poging uitreizen   Moord en/of doodslag en 
brandstichting/ontploffing 
 
 

Eén of meerdere reizen ondernomen naar het 
grensgebied van Turkije/Syrië, het oversteken 
naar Syrië, gegevensdrager met informatie over 
gedachtegoed, aangemaakte WhatsApp groep, 
audiobestand met daarop de eed van trouw, 
contante geldbedragen voorhanden, tassen met 
kleding voorhanden en ontmoetingen met 
anderen.  

Contact gezocht met personen en 
inlichtingen van deze personen 
ingewonnen.  
 
Ook wordt wat algemeen bekend is 
over Syrië en kennis van verdachte 
daarover meegenomen.  

Rechtbank en 
gerechtshof: 
Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr   

Rechtbank Rotterdam 29 
augustus 2016 
ECLI:NL:RBROT:2016:6681 

Poging uitreizen Brandstichting en moord en/of 
doodslag 
 

Chatsessies gemaakt en plannen gemaakt, 
informatie ingewonnen en verkregen voor het 
aanvragen en verkrijgen van paspoort, 
geldbedragen ingezameld en overgemaakt en 
voorhanden hebben voor de paspoorten, 
personen trachten te bewegen een paspoort te 
regelen en een persoon te bewegen (te trouwen 
en als partner) mee te gaan naar strijdgebied. 

Het gedachtegoed aanhangen, 
gegevensdragers met informatie 
over het gedachtegoed, websites 
bezocht met informatie over jihad en 
gedachtegoed, de wens geuit zich te 
geven naar Syrië en zich aan te 
sluiten.  
 
 

Bewezen art. 96, 
tweede lid, Sr 
 

Rechtbank Den Haag 28 
maart 2017 
ECLI:NL:RBDHA:2017:2933 

Poging uitreizen  Brandstichting en moord en/of 
doodslag 
 

Gedachtegoed, het sluiten van een huwelijk kort voor vertrek, het verwerven van 
financiële middelen, vliegtickets laten kopen door een onbekend persoon, accommodatie 
geboekt in Turkije, testament opgemaakt en achtergelaten, een omreis gemaakt, 
teruggekeerd naar Duitsland.  

Vrijspraak art. 96, 
tweede lid, Sr 



Bijlage C.  
 

Arrest/Vonnis  Soort zaken Welk misdrijven Middelen/handelingen Intentie/opzet/bestemming tot   Beslissing  
Rechtbank Amsterdam 1 
november 2016 
ECLI:NL:RBAMS:2016:7126 

Thuisblijver  
met plan 

Brandstichting, deelnemen aan 
een terroristische organisatie, 
moord, en vernielen/beschadigen 
gebouw 
 

Website van wapenhandel bezocht, op google 
gezocht met de zoekterm ak45, op een website 
bezoeken en kijken hoe je een ak47 maakt en 
websites bezocht waar onderdelen van het 
machinegeweer ak47 worden verkocht. 
 
 
 
 
 
 

Chatberichten (wens uiten om te 
reizen en te strijden/ zoeken naar 
personen voor onderdak), facebook 
verwezen naar terroristische 
organisatie, reisuitrusting 
(outdoorspullen) aanschaffen dan 
wel hebben (bergschoenen, 
camouflagekleding, 
kampeergoederen, 
kniebeschermers, bijl en messen), 
geldbedrag voorhanden (1850 euro), 
baan opzeggen, informatie gezocht 
over vluchten, websites bezocht over 
de strijd 

Bewezen art. 134a 
Sr 
 

Rechtbank Rotterdam 8 
september 2015 
ECLI:NL:RBROT:2015:6396 
 
Gerechtshof Den Haag 20 
juni 2016 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1733 

Thuisblijver 
met plan 

Brandstichting, moord en/of 
doodslag en deelnemen aan een 
terroristische organisatie 
 
 
 
 

Chatberichten (informatie vuurwapens en maken 
explosieven) en notitieboekje voorhanden met 
handleiding daarin over maken van een bom.  
 
 
 

 Chatgesprekken (geuit over 
aansluiten bij strijd), via internet 
laten informeren, website gezocht 
met informatie over de gewapende 
strijd en gegevensdragers 
voorhanden met informatie. 
 
(Een aantal van deze handelingen 
had onvoldoende verband met 
training, daarom alleen intentie 
hieruit afgeleid).  

Rechtbank: 
Vrijspraak 134a Sr 
 
Gerechtshof: 
Bewezen 134a Sr  

Rechtbank Rotterdam 4 
augustus 2016 
ECLI:NL:RBROT:2016:6105 

Poging 
uitreizen 

Deelnemen aan een terroristische 
organisatie, brandstichting, moord 
en/of doodslag, samenspanning 
en voorhanden hebben van 
wapens 

Het bezoeken van websites over de strijd en 
documenten/geluidsfragmenten/videobestande
n/afbeeldingen/geschreven tekst voorhanden 
hebben met informatie.  
 

Radicaal extremistische 
gedachtegoed en discussiëren 
personen over strijd.  

Vrijspraak 134a Sr 

Rechtbank Rotterdam 23 
oktober 2013 
ECLI:NL:RBROT:2013:8265 

Thuisblijver 
met plan  

Brandstichting, deelnemen aan 
terroristische organisatie, moord, 
aanslag plegen en vernielen 

Websites bezocht (informatie over strijd), uiten wens uit te reizen, documenten met 
bedankbrieven, chats dan wel e-mails gestuurd (mededeling dat hij wil strijden, wapens 
zou gebruiken, conflict volgt), ontmoeten met elkaar, chatsessies (geld verzamelen, 
aangeschafte en nog aan te schaffen goederen), foto’s gestuurd, meerdere vliegtickets 
gekocht, meerdere personen trachten te bewegen om mee te gaan, gegevensdragers 

Vrijspraak 134a Sr 
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voorhanden (informatie over gedachtegoed), koffer met reisuitrusting en geldbedragen 
voorhanden. 
 
(Er wordt enkel over deze handelingen gezegd dat er geen verband is met training en 
daarom wordt er vrijgesproken).  

Rechtbank Rotterdam 21 
maart 2017 
ECLI:NL:RBROT:2017:2114 

Uitreiziger/ 
terugkeerder  

Niet bekend  Met andere plannen gemaakt over het afreizen 
naar strijdgebied, kennis vergaren over 
groeperingen, zich begeven naar Syrië, kennis 
vergaard over 
gevechtshandelingen/deelgenomen aan een 
training, vuurwapens dan wel munitie dan wel 
gevechtskleding voorhanden hebben gehad, 
kogels afgevuurd, aangesloten bij een 
organisatie.  

Het oogmerk kon in deze zaak niet 
bewezen worden.  

Vrijspraak 134a Sr 

Rechtbank Rotterdam 23 
oktober 2013 
ECLI:NL:RBROT:2013:8266 
 
Gerechtshof Den Haag 27 
januari 2015 
ECLI:NL:GHDHA:2015:83 

Poging 
uitreizen  

Brandstichting, moord en/of 
doodslag, deelnemen aan een 
terroristische organisatie en 
vernietigen van gebouwen  
 

Websites bezocht en zoekvragen gesteld of het 
maken van bommen, 
ontstekingslont/aluminiumpoeder en ander 
materiaal aangeschaft en 10 dvd’s of andere 
gegevensdragers voorhanden met daarop 
informatie over explosieven.  
 
 

Websites (informatie over jihad, 
strijd, informatie over visum), films 
geplaatst op websites, reisvisum 
aangeschaft, uiten over wens te 
begeven naar strijdgebied, 
documenten of gegevensdragers 
voorhanden met informatie over 
jihadistisch gedachtegoed (zoals 10 
dvd’s) en begeven op reis met als 
eindbestemming Syrië.  

Rechtbank: 
Vrijspraak 134a Sr 
 
Gerechtshof 
Bewezen 134a Sr  

Rechtbank Den Haag 27 juni 
2017 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6927 

Uitreiziger/ 
Terugkeerder  

Brandstichting en moord en/of 
doodslag 

Het deelnemen aan een trainingskamp.  
 

Goederen verkopen ter financiering 
van de reis, zich begeven naar het 
strijdgebied, deelgenomen en of 
bijgedragen aan de strijd en 
vuurwapens gedragen.  

Bewezen 134a Sr  

Rechtbank Den Haag 27 juni 
2017 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6924 

Uitreiziger/  
Terugkeerder  

Moord en/of Doodslag en 
brandstichting 
 

Deelgenomen aan een trainingskamp.  Goederen aangeschaft 
(bergschoenen, lenzen en telefoon), 
goederen verkocht voor de reis, de 
reis gemaakt, deelgenomen of 
bijgedragen aan de strijd, iemand 
geworven om deel te nemen en geld 
geworven.  

Bewezen 134a Sr 

Rechtbank Amsterdam 5 juli 
2016 
ECLI:NL:RBAMS:2016:4122 

Poging 
uitreizen  

Deelnemen aan een terroristische 
organisatie  
 

Chatgesprekken gevoerd met lid van de 
terroristische organisatie is hier vooral de 
gedraging geweest waaruit training kon worden 
afgeleid. De overige handelingen waar niet 

Websites bezoeken, tijdschriften 
downloaden, e-boek downloaden.  

Bewezen 134a Sr  
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voldoende. Wel kon daar het verschaffen van 
inlichtingen uit worden afgeleid. Zie de overige 
handelingen hiernaast.  

Rechtbank Den Haag 10 
december 2015 
ECLI:NL:RBDHA:2015:14365 

Uitreizigers/  
terugkeerders  

Ontploffing en moord en/of 
doodslag 
 
 

Deelnemen aan trainingskamp.  Zich begeven op de reis, 
gedachtegoed en laten informeren 
over afreizen.  

Bewezen 134a Sr 

Rechtbank Den Haag 1 
december 2014 
ECLI:NL:RBDHA:2014:14652 
 
Gerechtshof Den Haag 7 juli 
2017 
ECLI:NL:GHDHA:2016:1978 

Uitreizigers/ 
Terugkeerders  

Moord en/of doodslag  
 
 
 

Websites bezocht (informatie outdoorspullen en 
informatie jihad), gegevensdragers met 
informatie over gedachtegoed, laten informeren 
over het afreizen naar Syrië, zich begeven op een 
reis, deelgenomen of bijgedragen een de 
gewapende strijd, vuurwapens en kleding 
voorhanden hebben gehad.  

Chatgesprekken (uiten over wens 
deel te nemen aan de strijd),  
 
 

Rechtbank en 
Gerechtshof: 
Bewezen 134a Sr 
 

 
 
 

 
 


