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‘Reeds in een vroegtijdig stadium dient het strafrechtelijk instrumentarium te kunnen worden 

ingezet opdat – om erger te voorkomen – elke concrete en serieuze voorbereiding van een 

ernstig terroristisch misdrijf kan worden tegen gegaan.’1 

 

Voorwoord 

Met veel motivatie en enthousiasme ben ik in 2012 begonnen met de opleiding 

Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Gedurende mijn studie werd mij duidelijk dat 

met name het strafrecht mijn interesse wekte. Om die reden wilde ik mij nog meer in het 

strafrecht verdiepen, waardoor ik voor deze afstudeerrichting heb gekozen. Vanwege de 

actualiteit van terrorisme en de uitreizigersproblematiek wist ik al snel wat het onderwerp van 

mijn scriptie moest zijn. Ik was immers benieuwd naar de mogelijkheden binnen het Wetboek 

van Strafrecht om terrorisme te bestrijden en dan met name hoe de problematiek omtrent 

Syriëgangers aangepakt zou kunnen worden. 

   

Na een aantal maanden onderzoek ligt mijn masterscriptie ter afronding van de opleiding 

rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting strafrecht, voor u klaar. Middels deze weg wil ik een 

aantal personen bedanken voor de steun, interesse en het vertrouwen dat zij in mij hebben 

gehad. Allereerst wil ik mijn ouders bedanken die het volgen van mijn studie mogelijk hebben 

gemaakt en mij te allen tijde hebben ondersteund. Daarnaast wil ik mijn zus en mijn vriend 

bedanken voor de ruimte die zij mij hebben gegeven tijdens het schrijven van mijn scriptie. Ik 

heb mij namelijk veelal afgezonderd, waardoor ik niet altijd even gezellig ben geweest. 

Natuurlijk wil ik ook mijn scriptiebegeleidster mevrouw van Poecke bedanken voor de 

leerzame feedback die ik heb gekregen en het vertrouwen die zij in mij heeft getoond. 

Hierdoor wilde ik nog meer uit mijzelf halen. Ook gaat mijn dank uit naar de heer Bijlsma, 

die heeft bijgedragen aan de opbouw van mijn scriptie.  

 
Tot slot wil ik ter nagedachtenis aan mijn vriendin en medestudente Hagar Kavakli mijn laatste 

dank uitspreken voor de leuke tijd die ik met haar op de VU heb gehad.  

 

Rest mij u enkel nog veel plezier te wensen bij het lezen van mijn scriptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kamerstukken II 2003/04, 28 463, 10, p. 17-18.  
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Hoofdstuk 1  

Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
Van oudsher kende het Nederlandse Wetboek van Strafrecht geen specifieke bepalingen die 

waren gericht op de bestrijding van terrorisme.2 Weliswaar konden de bepalingen van moord 

en doodslag worden ingezet, maar er waren nog geen bepalingen die als terroristische 

misdrijven konden worden beschouwd. Dit veranderde door de toegenomen dreiging van 

terroristische aanslagen. Dat de dreiging reëel was bleek uit de aanslagen in de Verenigde 

Staten op 11 september 2001, de aanslagen van 11 maart 2004 in Madrid en de aanslagen in 

Londen van 7 juli 2005.3 De aanslagen in de Verenigde Staten hebben er met name toe geleid 

dat zowel op internationaal alsook op nationaal niveau is nagegaan of het strafrecht voldoende 

was toegesneden op terrorisme.4 Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Sr) is hierdoor aan 

verandering onderhevig geweest. Te denken valt aan de introductie van de Wet terroristische 

misdrijven. Hierin is onder andere deelneming aan een criminele organisatie met een 

terroristisch oogmerk alsmede terroristische samenspanning strafbaar gesteld.5  Een andere 

belangrijke wetswijziging is te zien bij art. 46 Sr, waarbij de bestanddelen ‘in vereniging’ 

alsook de bestanddelen ‘gelden of andere betaalmiddelen’ zijn geschrapt.6 Daaropvolgend 

werd tevens het bestanddeel ‘kennelijk’ uit art. 46 Sr geschrapt zodat meer duidelijkheid zou 

komen omtrent de interpretatie van het artikel.7 De discussie omtrent terrorismebestrijding 

heeft na de bovengenoemde veranderingen enige tijd stil gelegen totdat weer een nieuwe 

reeks aanslagen volgden. In Europa valt te wijzen op de aanslagen in Parijs op 2 november 

2011, in Toulouse op 19 maart 2012, in Brussel op 24 mei 2014, in Parijs op 7 januari 2015, 

wederom in Parijs op 13 november 2015, nogmaals in Brussel op 22 maart 2016, in Nice op 

14 juli 2016 en in Charleroi op 6 augustus 2016.8 Door deze gruwelijke aanslagen staat het 

onderwerp terrorismebestrijding weer centraal in het maatschappelijk debat.9  

  Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is de 

grootste terroristische dreiging, de dreiging van jihadistisch terrorisme.10 Het dreigingsniveau 

is thans vastgesteld op substantieel, hetgeen betekent dat een reële kans bestaat dat er een 

aanslag in Nederland kan plaatsvinden.11 Niet alleen de vele aanslagen hebben geleid tot dit 

niveau, maar ook de vluchtelingencrisis draagt hieraan bij. Door de oorlog in Syrië komen 

steeds meer vluchtelingen naar Nederland toe, waardoor de angst heerst of hier wellicht 

terroristen tussen zitten.12 Bovendien is het dreigingsniveau ook te verklaren doordat de 

                                                           
2 Van der Woude 2015, p. 746. 
3 Van der Woude 2015, p. 746. ‘Zie ook: Spronken 2014, p. 3 en Groenhuijsen en Kooijmans 2010, p. 17.’ 
4 Kamerstukken II 2001/02, 28 463, 3, p. 1. 
5 Stb. 2004, 290. 
6 Stb. 2001, 675. 
7 Stb. 2006, 580. ‘Zie ook: Kamerstukken II, 2004/05, 30 164, 3, p. 6.’ 
8 ‘Terreur in Europa; een bloedige lijst’, NOS 14 november 2015, www.nos.nl (zoek op: terreur in Europa). ‘Zie 

ook: ‘IS eist aanslag Charleroi op, ‘dader verbleef illegaal in België’’, Knack 7 augustus 2016, www.knack.be 

(zoek op: aanslag Charleroi) en ‘IS zegt dat ‘soldaat’ aanslag Nice heeft gepleegd’ NOS 16 juli 2016, 

www.nos.nl (zoek op: aanslag Nice).’ 
9 ‘Is meer surveillance gewenst na de aanslagen in Parijs?,  RTL nieuws 19 november 2015, www.rtlnieuws.nl 

(zoek op: surveillance na de aanslagen in Parijs). ‘Zie ook: Alberts, ‘Er dreigt een verkeerde focus op 

vluchtelingen’, VN 24 november 2015, www.vn.nl (zoek op: aanslagen in Parijs).’ 
10 ‘Terrorismebestrijding’, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, www.nctv.nl (zoek op: 

Wat is terrorisme: Jihadisme en jihadistische terrorisme). 
11 ‘Terrorismebestrijding’, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid juni 2015, www.nctv.nl 

(zoek op: Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 39). 
12 Alonso, ‘Het ligt nu op tafel in Europa: zijn vluchtelingen terroristen?’, NRC 16 november 2015, www.nrc.nl 

(zoek op: vluchtelingen en terroristen). 

http://www.nos.nl/
http://www.knack.be/
http://www.nos.nl/
http://www.rtlnieuws.nl/
http://www.vn.nl/
http://www.nctv.nl/
http://www.nctv.nl/
http://www.nrc.nl/
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terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) steeds groter wordt.13 Deze organisatie wordt 

ondersteund door buitenlandse strijders, waaronder strijders uit Nederland. Momenteel zijn er 

ongeveer tweehonderd Nederlanders naar Syrië afgereisd waarvan er circa vijfendertig zijn 

teruggekeerd die een concrete dreiging kunnen vormen.14 Deze zogenoemde jihadistische 

beweging vormt de grondslag achter de huidige terroristische opmars.15 

 

Door deze problematiek rijst de vraag in hoeverre het Wetboek van Strafrecht is toegesneden 

op de thans bestaande terreurdreiging. In dit onderzoek zal in het bijzonder worden gekeken 

naar de situatie dat Nederlanders naar Syrië afreizen om zich daar aan te sluiten bij IS. Deze 

groep personen zal verder worden aangeduid met de term ‘Syriëgangers’. Het is niet 

eenvoudig om deze personen strafrechtelijk tegen te houden omdat de strafbepalingen die in 

deze situatie van toepassing zouden kunnen zijn verschillende voorwaarden stellen waar niet 

altijd aan voldaan zal zijn. Doordat het lastig is om de gedragingen van de Syriëgangers onder 

een bepaalde strafbepaling te plaatsen wordt wel eens betoogd dat het Wetboek van Strafrecht 

te weinig houvast biedt voor dergelijke situaties.16 Gelet op deze problematiek wordt in mijn 

scriptie onderzocht welke mogelijkheden het Wetboek van Strafrecht biedt voor de situatie 

dat Nederlanders naar Syrië afreizen om zich aldaar aan te sluiten bij IS. Dit onderzoek is 

relevant omdat er thans geen specifieke strafbaarstelling bestaat die ziet op deze situatie en er 

veel onrust bestaat over mogelijke terroristische aanslagen in Nederland.  

 

De probleemstelling in dit onderzoek luidt als volgt:  

In hoeverre is het afreizen naar Syrië om aan te sluiten bij IS strafbaar volgens het Wetboek 

van Strafrecht en zijn deze strafbaarstellingen adequaat? 

 

Met deze probleemstelling zal inzicht worden gegeven in de verschillende mogelijkheden 

binnen het Wetboek van Strafrecht en zal per strafbepaling worden bekeken of deze 

voldoende bescherming biedt voor de problematiek rondom de Syriëgangers. Met voldoende 

bescherming oftewel met de term adequaat wordt bedoeld indien de strafbepaling tot 

strafbaarheid leidt.  

 

1.2 Doelstelling 

Het onderhavige onderzoek heeft als doelstelling een overzicht te geven van huidige 

strafbepalingen die tot strafbaarheid van Syriëgangers kunnen leiden alvorens zij 

daadwerkelijk naar Syrië uitreizen om zich aldaar bij IS aan te sluiten. Zoals hierboven 

benoemd is, is dit relevant om te onderzoeken omdat er thans geen specifieke strafbaarstelling 

bestaat die op deze situatie is toegesneden. Dit is des te meer relevant nu op Nederland de 

internationale verplichting rust om terrorisme te bestrijden, ook als dat in een ander land 

plaatsvindt. Het afreizen naar Syrië met het doel om zich bij IS aan te sluiten moet mede 

daardoor ontmoedigd worden. Door de strafrechtelijke mogelijkheden in kaart te brengen en 

eventuele knelpunten te signaleren kan worden beoordeeld of een nieuwe strafbepaling 

wellicht noodzakelijk is. Dientengevolge wil ik met dit onderzoek bijdragen aan het politieke, 

juridische alsmede sociale debat omtrent de uitreizigersproblematiek. In het bijzonder kan dit 

                                                           
13 Van der Woude 2015, p. 748. 
14 ‘Kamerbrief over beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 38’, Rijksoverheid 7 april 2014, 

www.rijksoverheid.nl (zoek op: Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 38). ‘Zie ook: 

Dreigingsniveau terrorisme gehandhaafd op ‘substantieel’, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid 29 juni 2015, www.nctv.nl (zoek op Actueel: persberichten).’ 
15 Hof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83. 
16 Wiergenga: ‘Strafrecht is niet geschikt om terrorisme te voorkomen’, Volkskrant 14 februari 2015, 

www.volkskrant.nl (zoek op: strafrecht en terrorisme). ‘Zie ook: Groen: ‘De rechtbank zit met een lastige 

jihadistenpuzzel’, Volkskrant 28 september 2015, www.volkskrant.nl (zoek op: strafrecht en terrorisme).’ 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.nctv.nl/
http://www.volkskrant.nl/
http://www.volkskrant.nl/
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onderzoek een aanvulling zijn op politiek gebied omdat het invoeren van een afreisverbod 

naar Syrië thans vaak een discussiepunt is.17 Om die reden zou het onderhavige onderzoek 

wellicht als achtergrondinformatie kunnen fungeren binnen het politiek debat.  

 

1.3 Methodologische verantwoording  

Teneinde bovengenoemde normatieve vraagstelling te beantwoorden zal een beschrijvend 

onderzoek plaatsvinden, welke juridisch van aard is. In het navolgende zal dit worden 

toegelicht. Allereest zal de kwestie in Syrië worden onderzocht, zoals de redenen waarom het 

geschil tot een burgeroorlog heeft geleid en welke conflicten er momenteel spelen. De situatie 

in Syrië wordt in verband gebracht met Nederland. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de 

vraag waarom Nederlanders naar Syrië willen afreizen. In dit hoofdstuk wordt grotendeels 

gebruik gemaakt van internetbronnen alsmede van rapporten. Met name de jaarverslagen van 

de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) spelen in dit hoofdstuk een 

belangrijke rol. De AIVD kent de problematiek rondom Syrië immers als geen ander, 

aangezien het de taak van de AIVD is om dreigingen, risico’s en internationale politieke 

ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de belangen van Nederland te onderzoeken 

opdat dreigingen en risico’s kunnen worden afgewend.18 

 

Na de beschrijving van de situatie in Syrië wordt het theoretisch en/of juridisch kader van de 

nationale wetgeving beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de parlementaire 

wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur. Ik zal beginnen door onder andere te zoeken op 

termen als ‘voorbereiding’, ‘terrorisme’ en ‘Syriëgangers’. In het verloop van het onderzoek 

zal ik de zoektermen specificeren. Uit het aantal gevonden treffers zal ik een selectie maken 

met hetgeen ik relevant vind voor mijn scriptie. Bij de term ‘voorbereiding’ zal ik 

bijvoorbeeld een strikte selectie moeten maken, omdat dit artikel ook op andere strafbare 

voorbereidingshandelingen ziet en dus niet alleen op de voorbereiding van een terroristisch 

misdrijf.  

  Er wordt een analyse gemaakt van de reikwijdte van de verschillende strafbepalingen 

uit het Wetboek van Strafrecht. Deze analyse wordt toegepast op de situatie omtrent de 

Syriëgangers. Bij het onderzoek van de strafbepalingen wordt gekeken naar de verschillende 

bestanddelen. Deze bestanddelen zullen vervolgens worden toegelicht. Voor de uitleg hiervan 

wordt de parlementaire wetsgeschiedenis bekeken zodat inzichtelijk wordt gemaakt wat de 

achterliggende gedachte is achter deze strafbaarstellingen door onder meer te kijken naar 

hetgeen is overwogen bij de totstandkoming van de bepalingen. Daarnaast zal een 

literatuuronderzoek plaatsvinden, waarbij de bestanddelen nader worden verduidelijkt. Door 

het literatuuronderzoek verkrijg ik inzicht in verschillende opvattingen, hetgeen relevant is 

omdat ik aan het einde van mijn onderzoek zelf een eigen mening naar voren wil brengen, 

waardoor ik mij wellicht kan laten inspireren door anderen. Voorts volgt een jurisprudentie 

onderzoek opdat kan worden bezien in hoeverre de reeds besproken artikelen in de praktijk 

worden toegepast. Zowel uitspraken van de Hoge Raad alsmede uitspraken van de 

feitenrechters komen aan bod. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de meeste zaken omtrent 

                                                           
17 ‘VVD en PVV botsen over reisverbod Syriëgangers’, Nu.nl 25 november 2014, www.nu.nl (zoek op: 

reisverbod Syrië).  
18 ‘Het werk van de AIVD’, Rijksoverheid 2 november 2016, www.rijksoverheid.nl (zoek op: taak van de 

AIVD). 

 

http://www.nu.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Syriëgangers door de rechtbanken zijn behandeld, waardoor met name de feitenrechtspraak 

een belangrijke rol speelt bij het antwoord op de probleemstelling. 

Doordat de huidige strafbepalingen worden besproken en de daarbij behorende voorwaarden 

met eventuele knelpunten in kaart worden gebracht, omvat het onderhavige onderzoek – zoals 

reeds benoemd is - een beschrijvend onderzoek. Daarenboven is het onderzoek tevens 

evaluerend van aard, aangezien vanuit de bevindingen een conclusie wordt getrokken waarna 

een aanbeveling wordt gedaan omtrent de uitreizigersproblematiek. 

 

1.4 Opbouw 

Allereerst zal in hoofdstuk 2 de situatie in Syrië worden besproken. Daarna zullen 

verschillende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht worden onderzocht. Bij dit onderzoek 

wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘de voorfase’ en ‘misdrijven tegen de openbare orde’. 

In hoofdstuk 3 zal ‘de voorfase’ worden behandeld, waarbij wordt bekeken welke gedraging 

ter voorbereiding van een strafbaar feit zelf reeds een strafbaar feit oplevert. In dit verband 

zullen drie artikelen worden besproken die de mogelijkheid bieden om strafrechtelijk te 

kunnen optreden alvorens een daadwerkelijke uitvoeringshandeling is verricht. Dit zijn de 

artikelen 46, 80 en 96 lid 2 Sr. In hoofdstuk 3 wordt tevens art. 83a Sr behandeld. In 

hoofdstuk 4 komen twee bepalingen aan bod die vallen onder de titel ‘misdrijven tegen de 

openbare orde’. Dit zijn de artikelen 140a Sr alsmede art. 134a Sr, die deelname aan een 

terroristische organisatie respectievelijk het deelnemen en meewerken aan training voor 

terrorisme strafbaar stelt.  

  De reden waarom voor bovengenoemde artikelen is gekozen, is omdat zij onder andere 

in het kader van terrorismebestrijding aan verandering onderhevig zijn geweest en/of zijn 

geïntroduceerd en derhalve van belang zijn voor de beantwoording van de probleemstelling.  

Wanneer alle relevante artikelen geanalyseerd zijn, wordt in hoofdstuk 5 onderzocht in 

hoeverre de besproken artikelen adequaat zijn voor de situatie zoals die in de probleemstelling 

is geformuleerd. Hoewel art. 83a Sr een onmisbare bepaling is voor de bewezenverklaring van 

de artikelen 80, 96 lid 2 en 140a Sr, heb ik er niet voor gekozen om deze bepaling in 

hoofdstuk 5 als eerst te behandelen omdat het artikel bijvoorbeeld geen rol speelt bij de 

bewezenverklaring van art. 46 en 134a Sr. Om die reden is het mijns inziens overzichtelijker 

om de bepalingen in hoofdstuk 5 op dezelfde volgorde te bespreken als hoe zij in de 

navolgende hoofdstukken zijn onderverdeeld. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met 

een conclusie waarin een antwoord wordt gegeven op de probleemstelling. Daarenboven komt 

mijn eigen mening naar voren en wordt tevens een aanbeveling gedaan.  
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Hoofdstuk 2 

Syriëgangers  

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de situatie in Syrië en de daarmee gepaard gaande problematiek 

centraal. Alvorens in te gaan op de vraag of het afreizen naar Syrië om zich daar aan te sluiten 

bij IS strafbaar is, is het namelijk relevant om te beseffen wat zich precies in Syrië afspeelt. 

Om die reden zal in paragraaf 2.2 het conflict in Syrië worden besproken. De totstandkoming 

van de burgeroorlog komt aan de orde alsmede welke groeperingen een belangrijke rol spelen 

in het conflict. Naar voren zal komen dat de burgeroorlog in Syrië heeft geleid tot de vestiging 

van verscheidende terreurorganisaties. IS is één van de bekendste terreurorganisatie, waardoor 

zij in paragaaf 2.3 zal worden behandeld. In paragraaf 2.4 wordt het probleem van de 

Nederlandse Syriëgangers besproken. Er wordt bekeken welke redenen de westerse jongeren 

hebben om naar Syrië af te willen reizen en wat voor gevaar bestaat wanneer deze 

Syriëgangers weer naar Nederland terugkeren. Tot slot wordt in paragraaf 2.5 afgesloten met 

een tussenconclusie.   

 

2.2 Het conflict in Syrië 

Het conflict in Syrië is onder meer ontstaan door omstandigheden die zich in andere 

Arabische landen afspeelden. Dit begon met de zelfdoding van Mohamed Bouazizi die 

zichzelf op 17 december 2010 in Tunesië uit protest in brand stak. Mohamed wilde zich 

verzetten tegen werkloosheid, corruptie, armoede en onderdrukking. Deze persoonlijke actie 

was het begin van een aantal protesten tegen de regering van Tunesië, die geleid hebben tot de 

val van Ben Ali, de toenmalige president van Tunesië.19 Door deze gebeurtenis kwamen er 

ook opstanden in andere landen in de regio, waarbij het volk zich ging verzetten tegen hun 

eigen dictatuur. Na de opstand in Tunesië, begonnen in het begin van 2011 de demonstraties 

in Jemen, Egypte en Libië. Deze golf van opstanden, protesten en revoluties in de Arabische 

wereld wordt de Arabische Lente genoemd.20 In Syrië duurde het wat langer voordat de 

opstanden begonnen. Dit had te maken met het feit dat protesteren in Syrië gevaarlijker was. 

Men was immers niet vergeten wat Hafez al-Assad, de vader van de huidige president Bashar 

al-Assad in 1982 had aangericht bij een gewapende opstand tegen zijn regime.21 Het was bij 

het volk duidelijk dat de tegenstanders van het regime gestraft zouden worden. Gelet op deze 

wetenschap was de oppositie in Syrië tot 2011 niet erg groot. Dit veranderde toen de Syrische 

politie een aantal kinderen had opgepakt omdat zij in het openbaar hadden geschreven ‘weg 

met het regime’. De kinderen werden gevangengezet en mishandeld. Uit verontwaardiging 

over deze handelswijze gingen vele burgers protesteren. Dit begon aanvankelijk als een 

vreedzaam kleinschalig protest, maar dat veranderde al snel door het gewelddadige optreden 

van de politie waarbij enkele doden vielen. Door dit politie optreden kwamen er steeds 

hevigere demonstraties22 waarbij het aantal slachtoffers toenam.23 De demonstraties hebben 

geleid tot een burgeroorlog die tot op de dag van vandaag voortduurt. De burgeroorlog heeft 

                                                           
19 ‘Europa en de onrust in de Arabische wereld’, Europa Nu 26 december 2015 www.europa-nu.nl ( zoek op: 

Arabische Lente). ‘Zie ook: De Jong, ‘Precies een jaar geleden begon de Arabische Lente’, Volkskrant 17 

december 2011, www.volkskrant.nl (zoek op: Arabische Lente).’ 
20 ‘Dossier Arabische Lente’, NPO Journalistiek 2011, www.npo.nl  (zoek op: Arabische Lente) 
21 Beemsterboer, de Gruyter, Roelants en Zantingh, ‘De tien vragen over Syrië die je niet durfde te stellen’, NRC 

10 februari 2016, www.nrc.nl (zoek op: Syrië). ‘Zie ook: Schippers 2011, p. 402.’ 
22 Schippers 2011, p. 401. 
23 Opnieuw tientallen doden in Syrië’, NOS 6 mei 2011, www.nos.nl (zoek op: burgeroorlog Syrië) 
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extra gewicht gekregen doordat niet alleen meer gevochten wordt tegen het regime van Assad. 

Er zijn momenteel steeds meer groeperingen die tegen elkaar vechten, waardoor de strijd in 

Syrië onoverzichtelijker wordt. Hieronder zullen de belangrijkste groeperingen en/of partijen 

in Syrië worden beschreven.  

 

Allereerst het Syrische regeringsleger dat vecht voor de president Assad. Zij worden gesteund 

door de groepering Hezbollah. Dit is een Libanese beweging die gewapende strijders naar 

Syrië heeft gestuurd om samen met het Syrische regeringsleger te vechten. Daarnaast 

ontvangt het Syrische regeringsleger ook steun van Iran en Rusland, bestaande uit het leveren 

van wapens en geld. Tegenover het Syrische regeringsleger bestaan meerdere opposities. Zo 

bestaat het Vrije Syrische Leger of de Syrische Nationale coalitie. Zij krijgen voornamelijk 

steun van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk door het versturen van wapens 

en het verzorgen van trainingsprogramma’s voor gematigde rebellen. Ook Turkije, Qatar en 

Saoedi-Arabië bieden hulp aan het Vrije Syrische Leger.24 Naast deze gematigde 

rebellengroepen bestaan steeds meer strijdende extremistische islamitische groeperingen.25 IS 

is de bekendste islamitische groepering in Syrië. Zij zijn voornamelijk bekend geworden door 

hun ontvoeringen, martelingen en onthoofdingen. Doordat IS een strikte interpretatie van de 

sharia door wil voeren, vecht zij niet alleen meer tegen het regeringsleger van Assad, maar 

ook tegen de gematigde rebellengroepen of andere minderheden. De groep bestaat 

voornamelijk uit buitenlandse jongeren waar in paragraaf 2.4 nader op zal worden ingegaan. 

Naast IS bestaat de islamitische groepering Jabhat al-Nusra. In tegenstelling tot IS, bestaat 

deze groepering voornamelijk uit Syriërs die zich verzetten tegen het regime van Assad. 

Voorts bestaat nog de groepering het Islamitische Front die de strijd aan IS heeft verklaard.26 

In het navolgende zal ik mij richten op IS omdat deze groep een belangrijke rol speelt in de 

Syrische burgeroorlog en voornamelijk uit buitenlandse strijders bestaat, hetgeen relevant is 

voor de probleemstelling van het onderhavige onderzoek.   

2.3 Islamitische Staat 

IS heeft verschillende namen gekend. Allereerst noemde de groepering zichzelf ISI, wat een 

afkorting is van Islamitische Staat in Irak. Ze noemde zichzelf zo omdat zij gebieden in Irak 

hadden veroverd. Voor deze veroveringen behoorden zij tot de Iraanse tak van Al-Qaida. 

Door de burgeroorlog in Syrië heeft de groepering zich ook hier naar toe verplaatst, waardoor 

de naam veranderde in ISIS, wat staat voor Islamitische Staat in Irak en Syrië. Nadat de 

groepering een eigen kalifaat heeft uitgeroepen in Irak en Syrië noemt de groepering zichzelf 

de Islamitische Staat, oftewel IS.27  

  De inkomsten van IS zijn voornamelijk afkomstig uit de handel in olie en gas. De 

belangrijkste olievelden van Syrië zijn namelijk veroverd door IS. Dit verkopen zij vervolgens 

aan het Syrische regime of aan buurlanden. Voor de regering is het immers eenvoudiger om 

het terug te kopen van IS dan om het ergens anders vandaan te halen. Bovendien beschikt IS 

over archeologische vondsten die zij hebben veroverd en vervolgens verkopen. Voorts heeft 

                                                           
24 Beemsterboer, de Gruyter, Roelants en Zantingh, ‘De tien vragen over Syrië die je niet durfde te stellen’, NRC 

10 februari 2016, www.nrc.nl (zoek op: Syrië). Zie ook: ‘Achtergrond: Wie vecht tegen wie in Syrië?’, Nu.nl 22 

januari 2014, www.nu.nl  (zoek op: Syrië). 
25 De Witt, ‘Vrijwel overal waar ooit ‘Arabische lente’ uitbrak, is het nu oorlog’, Elsevier 31 maar 2015, 

www.elsevier.nl (zoek op: Arabische lente)  
26 ‘Achtergrond: Wie vecht tegen wie in Syrië?’, Nu.nl 22 januari 2014, www.nu.nl (zoek op: Syrië).  
27 ‘Is, de Islamitische Staat’, Mens-en-samenleving 18 november 2015, www.mens-en-samenleving.infonu.nl  

(zoek op: IS). ‘Zie ook: Beemsterboer, de Gruyter, Roelants en Zantingh, ‘De tien vragen over Syrië die je niet 

durfde te stellen’, NRC 10 februari 2016, www.nrc.nl (zoek op: Syrië).’ 
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IS zijn inkomsten te danken aan de belasting die burgers moeten betalen die wonen in de 

delen die door IS zijn bezet. Christenen hebben bijvoorbeeld de keus om zich te bekeren tot 

de islam, belasting te betalen of de dood. Zij kiezen veelal voor het betalen van de belasting.28 

Ook ontvoeringen en het innen van losgeld levert veel geld op. Daarnaast krijgt IS giften van 

geloofsgenoten.29 IS beschikt aldus over voldoende middelen om hun strijd te kunnen 

bekostigen. Aanvankelijk gedoogden de andere rebellengroepen de opmars van IS, maar door 

de wrede acties veranderde dit al snel. In februari 2014 verbrak Al Qaida dan ook de banden 

met IS.30 

  In tegenstelling tot andere groeperingen richt IS zich minder op de strijd tegen het 

Syrische regime. Dit is dan ook een belangrijk verschil tussen IS en de andere islamitische 

groeperingen. IS wil namelijk een eigen staat oprichten, terwijl de andere groeperingen als 

doel hebben om de zittende regering omver te werpen zonder verder intenties te hebben om 

het land te regeren.31 Door het uitroepen van een kalifaat in Irak en Syrië is het doel van IS 

enigszins volbracht.32 Het uitroepen van een kalifaat zal ervoor zorgen dat de regels in het 

hele gebied worden uitgevoerd.33 De omvang van IS is thans nog onduidelijk. Er is een 

oproep gedaan aan alle moslims wereldwijd om zich in het kalifaat te vestigen. Voor het 

voortbestaan van het kalifaat is het namelijk van belang dat zij ook beschikking krijgen over 

mensen met een goede scholing voor complexere zaken zoals het onderhoud van 

infrastructuur en/of gezondheidszorg. Aan deze oproep wordt door veel islamitische jongeren 

uit het westen gehoor gegeven omdat zij bijvoorbeeld door werkloosheid vaak niet 

volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij waarin zij leven. Het kalifaat is voor hen 

een kans om een nieuw leven op te bouwen.34 Hier zal in de volgende paragraaf nader op 

worden ingegaan.  

 

2.4 Nederlandse Syriëgangers 

In 2013 zijn er ruim 100 personen met jihadistische intenties vanuit Nederland naar Syrië 

gereisd.35 In 2014 is dit aantal verder gestegen tot ongeveer 180 personen en in 2015 tot 

ongeveer 230 personen. Zij sloten zich aan bij groeperingen als IS, Jabhat al-Nusra of andere 

jihadistische strijdgroepen. Ongeveer 35 personen zijn naar Nederland teruggekeerd.36 De 

reden waarom sommige jonge moslims naar Syrië willen vertrekken is omdat zij zich in 

Nederland slecht behandeld voelen. Zij hebben het gevoel dat ze er in Nederland niet bij 

horen, waardoor deze jongeren snel kunnen radicaliseren. De sociale media spelen een 

belangrijke rol bij de radicalisering van westerse jongeren.37  

                                                           
28 ‘Is, de Islamitische Staat’, Mens-en-samenleving 18 november 2015, www.mens-en-samenleving.infonu.nl  

(zoek op: IS). 
29 ‘Zo komt Islamitische Staat aan zijn geld’, NOS 16 november 2015, www.nos.nl (zoek op: inkomsten IS). 
30 ‘Al-Qaeda verbreekt band met groep Syrië’, NRC 4 februari 2014, www.nrc.nl (zoek op: al-qaeda verbreekt 

band).  
31 ‘Jaarverslag AIVD 2014’, Rijksoverheid 1 april 2015, www.rijksoverheid.nl (zoek op: jaarverslag 2014), p. 8. 
32 ‘Is, de Islamitische Staat’, Mens-en-samenleving 18 november 2015, www.mens-en-samenleving.infonu.nl  

(zoek op: IS). 
33 Zandstra, ‘Wat weten we van het nieuwe kalifaat in Irak en Syrië?’, NRC 30 juni 2014, www.nrc.nl (zoek op: 

kalifaat).  
34 ‘Is, de Islamitische Staat’, Mens-en-samenleving 18 november 2015, www.mens-en-samenleving.infonu.nl  

(zoek op: IS). 
35 ‘Jaarverslag AIVD 2013’, Rijksoverheid 1 april 2014, www.rijksoverheid.nl (zoek op: jaarverslag 2013), p. 9– 

10. 
36 ‘Jaarverslag AIVD 2014’, Rijksoverheid 1 april 2015, www.rijksoverheid.nl (zoek op: jaarverslag 2014),  

p. 16. ‘Zie ook: ‘Jaarverslag AIVD 2015’, Rijksoverheid 21 april 2016, www.rijksoverheid.nl (zoek op: 

jaarverslag 2015), p. 15.’ 
37 Grol, Weggemans en Bakker 2014, p. 14-19. 
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Op die manier is er immers persoonlijk contact met strijders in Syrië, waardoor jihadisten 

elkaar kunnen informeren en elkaar kunnen beïnvloeden.38 Vaak wordt de boodschap 

overgedragen dat het Westen de moslims heeft vernederd door de invallen van Amerika in 

Afghanistan.39 Bovendien worden beelden getoond van gewonde en gedode vrouwen en 

kinderen. Hierdoor wil IS laten zien dat zij het opnemen voor vernederende moslims. De 

westerse jongeren krijgen hierdoor het gevoel dat ze door het afreizen naar Syrië zwakkeren 

kunnen helpen. Daar komt bij dat de jihadisten er meestal op aandringen dat de westerse 

jongeren hun banden met hun familie en vrienden moeten verbreken. Dit vergroot de kans dat 

de westerse jongeren bereid zullen zijn het leven in Nederland op te geven om aan de zijde 

van IS te vechten.40 Voorts worden foto’s getoond van het lokale eten en beelden over hoe 

avontuurlijk het in Syrië is. Dit zou de indruk moeten wekken dat het leven in Syrië beter is 

dan in Nederland.41 

  Er bestaat geen eenduidig profiel van de Syriëganger. De één is hoog opgeleid, terwijl 

de ander helemaal geen opleiding heeft afgerond. De meerderheid van de Nederlandse 

Syriëgangers heeft een Marokkaanse achtergrond, maar zo bestaan ook Nederlandse 

Syriëgangers met een Turkse, Somalische of Antilliaanse afkomst. Bovendien reizen er naast 

mannen ook vrouwen naar Syrië toe. De kennis die zij hebben van de islam beperkt zich 

meestal tot een gewelddadige interpretatie daarvan. De islam wordt door hen vaak gebruikt 

als religieuze rechtvaardiging om geweld te kunnen gebruiken.42  

  Dit is problematisch omdat zij hierdoor een gevaar kunnen vormen voor Nederland. 

Personen die naar Syrië zijn vertrokken raken namelijk betrokken bij gewelddadigheden, 

waardoor zij aan dit geweld gewend kunnen raken. Zij hebben bijvoorbeeld leren omgaan met 

automatische wapens en explosieven.43 Voorts bestaat de mogelijkheid dat zij contacten 

hebben gelegd met andere internationaal opererende jihadistische netwerken. Deze 

omstandigheden zouden ervoor kunnen zorgen dat de westerse jongeren verder radicaliseren, 

hetgeen problematisch is indien zij terugkeren naar Nederland. De aanwezigheid van deze 

westerse jongeren is voor IS juist positief. Dit is namelijk een kans om de jongeren te kunnen 

trainen voor het plegen van aanslagen44 of om andere personen te stimuleren om naar Syrië te 

gaan. De terugkerende Syriëgangers hebben namelijk een bepaalde status gekregen in hun 

omgeving waardoor zij een radicaliserende invloed kunnen hebben. Zij kunnen een voorbeeld 

zijn voor jongeren die zich al enigszins aan het radicaliseren zijn.45 

                                                           
38‘Jaarverslag AIVD 2014’, Rijksoverheid 1 april 2015, www.rijksoverheid.nl (zoek op: jaarverslag 2014), p. 17. 
39 Ronda, ‘Wat drijft de jihadpuber?’, kennislink 5 februari 2015, www.kennislink.nl  (zoek op: jihad).’Zie ook: 

Kouwenhoven, ‘De stokslagen vallen echt mee’, nrc 31 maart 2016, www.nrc.nl (zoek op: Nederlandse 

Syriëganger).’ 
40 Ronda, ‘Wat drijft de jihadpuber?’, kennislink 5 februari 2015, www.kennislink.nl  (zoek op: jihad). 
41‘Transformatie van het jihadisme in Nederland, zwermdynamiek en nieuwe slagkracht’, AIVD juni 2014, 

www.aivd.nl (zoek op: transformatie van het jihadisme), p. 18. 
42‘Jaarverslag AIVD 2014’, Rijksoverheid 1 april 2015, www.rijksoverheid.nl (zoek op: jaarverslag 2014), p. 15. 

‘Zie ook: De Vries, ‘Achtergrond, aard en dreiging van de Nederlandse Syriëgang’, Militaire Spectator 29 juni 

2015, www.militairespectator.nl (zoek op: profiel van de Syriëganger).’ 
43 Nederpelt, ‘Terugkerende Syriëganger ervaren met wapens’, nu.nl 10 november 2013, www.nu.nl (zoek op: 

Syriëganger). 

44 ‘800 teruggekeerde Syriëgangers klaar om aanslagen te plegen in Europa’, Terrorisme Monitor 28 augustus 

2015, www.terrorismemonitor.nl (zoek op: teruggekeerde Syriëgangers). 
45 ‘Jaarverslag AIVD 2013’, Rijksoverheid 1 april 2014, www.rijksoverheid.nl (zoek op: jaarverslag 2013), p. 9– 
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Het is om bovengenoemde redenen evident dat terugkerende Syriëgangers een dreiging 

kunnen vormen voor Nederland. Terugkerende Syriëgangers zouden in Europa namelijk 

wachten op instructies van IS om aanslagen te plegen. De terrorist die een aanslag in de 

Thalys wilde plegen zou ook instructies hebben ontvangen voordat hij de trein instapte.46 De 

aanslagen in Parijs op 7 januari 2015 en die van 13 november 2015 alsmede de aanslagen in 

Brussel op 24 mei 2014 en die op 22 maart 2016 laten tevens de concrete dreiging van 

terugkerende Syriëgangers zien, aangezien deze aanslagen door Syriëgangers zijn gepleegd.47 

  Het invoeren van een afreisverbod naar Syrië zou een mogelijkheid kunnen zijn om de 

dreiging terug te dringen, maar vooralsnog staat het kabinet hier niet achter.48 Om die reden is 

het relevant om te onderzoeken welke strafrechtelijke mogelijkheden er bestaan om personen 

te vervolgen alvorens zij de reis naar Syrië afleggen om zich daar aan te sluiten bij IS. In de 

volgende hoofdstukken zal daar nader op worden ingegaan.  

2.5 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat er in Syrië een burgeroorlog gaande is. Deze 

burgeroorlog heeft geleid tot een ingewikkelde strijd tussen verschillende groeperingen. IS is 

één van de bekendste terroristische groepering in Syrië en onderscheidt zich van andere 

groeperingen doordat zij zich voornamelijk richt op het oprichten van een eigen Islamitische 

Staat. Andere groeperingen houden zich namelijk hoofdzakelijk bezig met de strijd tegen het 

Syrische regime. Door IS wordt veel geweld gebruikt, maar dat wordt niet door iedereen 

afgekeurd. Het is voor westerse jongeren juist veelal een inspiratie om naar Syrië af te reizen 

om de strijders aldaar te steunen. Als de westerse jongeren in Syrië zijn aangekomen dan 

komen zij in aanraking met bruut geweld, waardoor zij hieraan gewend kunnen raken. 

Bovendien kunnen zij in contact komen met andere jihadisten en kunnen ze worden getraind 

om terroristische aanslagen te plegen. Het is gevaarlijk als deze personen terugkeren naar 

Nederland, omdat de kans op een terroristische aanslag dan groot is. Dit blijkt onder meer uit 

eerder gepleegde aanslagen in Europa die door terugkerende Syriëgangers zijn gepleegd.   

 

 

 

 

 

                                                           
46 ‘800 teruggekeerde Syriëgangers klaar om aanslagen te plegen in Europa’, Terrorisme Monitor 28 augustus 

2015, www.terrorismemonitor.nl (zoek op: teruggekeerde Syriëgangers). 
47 ‘Jaarverslag AIVD 2014’, Rijksoverheid 1 april 2015, www.rijksoverheid.nl (zoek op: jaarverslag 2014), p. 

16. ‘Zie ook: Born, Van Ast en Klomp, ‘Dit weten we tot nu toe over de aanslagen in Brussel’, AD 9 mei 2016, 

www.ad.nl (zoek op: aanslagen in Brussel), ‘De daders van de aanslagen in Parijs’, Nu.nl 9 december 2015, 

www.nu.nl (zoek op: de daders van de aanslagen in Parijs), Kouwenhoven, ‘De stokslagen vallen echt mee’, nrc 

31 maart 2016, www.nrc.nl (zoek op: Nederlandse Syriëganger), ‘Dit is wat we nu weten over de aanslag op 

Charlie Hebdo in Parijs’, Nu.nl 14 januari 2015, www.nu.nl (zoek op: dader aanslag op Charlie Hebdo), ‘Politie 

weet wie daders aanslag Parijs zijn’, Volkskrant 7 januari 2015, www.volkskrant.nl (zoek op: daders aanslagen 

Parijs op 7 januari 2015) en ‘Dader aanslag Brussel was Syriëganger’, RTL nieuws 1 juni 2014, 

www.rtlsnieuws.nl (zoek op: dader aanslag Brussel 24 mei 2014).’ 
48 ‘VVD en PVV botsen over reisverbod Syriëgangers’, Nu.nl 25 november 2014, www.nu.nl (zoek op: 

reisverbod Syrië). Zie ook: ‘Kabinet: verblijf Syrië niet strafbaar maken’, De Telegraaf 19 november 2015, 

www.telegraaf.nl (zoek op: verblijf in Syrië niet strafbaar). 
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Hoofdstuk 3  

De voorfase 

3.1 Inleiding 

Allereerst wordt in dit hoofdstuk voorbereiding krachtens art. 46 Sr in paragraaf 3.2 

besproken waarbij wordt ingegaan op de wetsgeschiedenis van deze bepaling. In paragraaf 

3.2.1 komen de bestanddelen van dit artikel aan bod, waarbij wordt bekeken welke 

wijzigingen dit artikel heeft ondergaan. Vervolgens is paragraaf 3.3 gewijd aan de tweede 

bepaling, namelijk het artikel van samenspanning dat ingevolge art. 80 Sr strafbaar is gesteld. 

Het juridisch kader inzake art. 80 Sr zal in paragraaf 3.3.1 uiteengezet worden. 

Daaropvolgend wordt in paragraaf 3.3.2 het terroristisch oogmerk ex. art. 83a Sr besproken. 

Daarna komt de derde bepaling, namelijk art. 96 Sr in paragraaf 3.4 aan de orde. Deze 

bepaling stelt samenspanning tot, alsmede enkele handelingen ter voorbereiding of 

bevordering van specifieke misdrijven strafbaar. Het artikel behelst dus zowel strafbare 

voorbereiding als samenspanning, maar in dit hoofdstuk wordt alleen gekeken naar de 

voorbereidings- en bevorderingshandelingen die ingevolge het tweede lid strafbaar zijn 

gesteld. In paragraaf 3.4.1 zal worden ingegaan op de totstandkoming van art. 96 lid 2 Sr, 

waarna in paragraaf 3.4.2 een uitzetting zal volgen omtrent het juridisch kader van de 

betreffende bepaling. Voorts wordt de verhouding tussen art. 96 lid 2 Sr ten opzichte van art. 

46 Sr in paragraaf 3.4.3 besproken. Tot slot volgt in paragraaf 3.5 een tussenconclusie.  

3.2 Totstandkoming van strafbare voorbereiding  

Strafbare voorbereiding is thans vastgelegd in art. 46 Sr en luidt 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, 

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

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

Om de huidige bepaling van strafbare voorbereiding goed te kunnen begrijpen is het van 

belang om naar de geschiedenis van de betreffende bepaling te kijken.  

  Voordat de algemene strafbaarstelling van voorbereiding werd ingevoerd waren alleen 

enkele voorbereidingshandelingen strafbaar die specifiek zagen op een bepaald misdrijf. Zo 

werd in 1985 het voorbereiden of bevorderen van de handel in harddrugs strafbaar gesteld49 

en waren andere voorbereidingshandelingen beperkt tot een aantal ernstige misdrijven tegen 

de veiligheid van de staat.50 De reden om de Opiumwet in 1985 uit te breiden was gelegen in 

het bezwaar dat anders pas in een laat stadium strafrechtelijk kon worden opgetreden, 

namelijk wanneer het delict al was voltooid of indien sprake was van strafbare poging.51 Er 

was immers geen algemene strafbaarstelling van voorbereiding, waardoor de strafbare poging, 

naast de specifieke strafbare voorbereidingshandelingen, de enige mogelijkheid was om 

strafrechtelijk te kunnen ingrijpen alvorens het delict daadwerkelijk was voltooid. Dit was 

enigszins problematisch voor situaties waarin de dader een handeling heeft verricht met de 

intentie om een bepaald delict te plegen, zonder dat sprake is van een begin van uitvoering 

van het beoogde delict. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is te zien in het 

Grenswisselkantoor-arrest.52 In deze zaak heeft de Hoge Raad overwogen dat het rijden in een 

auto naar een bank met het voornemen om die bank te overvallen nog geen strafbare poging 

                                                           
49 Stb. 1985, 495. 
50 Smith 2003, p. 1.  
51 Blom 2006, art. 10a Opiumwet, aant. 1. 
52 HR 8 september 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0501. 
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oplevert wanneer de inzittenden van de auto om wat voor reden dan ook de auto nog niet 

hebben verlaten en ook in of vanuit de auto nog geen gedraging hebben verricht die naar haar 

uiterlijke verschijningsvorm moet worden geacht te zijn gericht op voltooiing van het 

voorgenomen misdrijf.53 Doordat voorbereiding toentertijd niet strafbaar was, gingen de 

personen in het Grenswisselkantoor-arrest, voor wat betreft de aanklacht poging tot een 

gewapende overval, vrijuit.54 Door deze onbevredigende uitkomst en door de toeneming van 

zware criminaliteit kwam steeds meer kritiek over de tekortschietende wetgeving.55 Mede 

hierdoor werd op 24 juni 1988 door de Minister van Justitie de ‘werkgroep strafbaarstelling 

van voorbereidingshandelingen’ ingesteld onder leiding van prof. Mr. Th.W. van Veen.56 De 

werkgroep had als opdracht om te onderzoeken of het wenselijk was om 

voorbereidingshandelingen bij bepaalde misdrijven strafbaar te stellen. De werkgroep 

adviseerde om twee zelfstandige strafbepalingen van voorbereidingshandelingen in het 

Wetboek van Strafrecht toe te voegen. Een algemene strafbaarstelling van 

voorbereidingshandelingen zou te ver gaan omdat het bij strafbare feiten niet om planning, 

maar om gedragingen moet gaan.57 Desondanks heeft de wetgever gekozen voor een 

algemene strafbaarstelling van voorbereiding.58 Op 1 april 1994 werd art. 46 Sr ingevoerd59 

dat tot op de dag van vandaag nog steeds de grondslag vormt voor strafbare voorbereiding.  

 

3.2.1 Bestanddelen art. 46 Sr 

De wetgever heeft aan aantal voorwaarden in art. 46 Sr opgenomen60, die voor een 

beperkende werking zouden moeten zorgen. Deze voorwaarden zullen achtereenvolgens aan 

de orde komen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige voorwaarden thans niet meer 

bestaan omdat deze in de loop der tijd zijn geschrapt. Bij de bespreking van deze 

bestanddelen zal dit worden aangegeven. 

  Om te kunnen spreken van strafbare voorbereiding moet allereerst sprake zijn van een 

misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is 

gesteld. Met deze grens wilde de wetgever zich beperken tot delicten waarvan directe, 

ontoelaatbare gevaarzetting voor de samenleving te vrezen is.61 Bovendien moet de dader 

opzet op de delictsvoltooiing hebben gehad, waarbij het opzet moet zijn gericht op alle 

navolgende bestanddelen zoals in de delictsomschrijving zijn benoemd. Voorwaardelijk opzet 

is voldoende.62 Daarnaast moet sprake zijn van een voorbereidingsmiddel. Dit kunnen 

voorwerpen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen, informatiedragers, ruimten of 

vervoermiddelen zijn. Met voorwerpen worden alle zelfstandige zaken bedoeld die dienstig 

kunnen zijn aan een crimineel doel. Met stoffen worden zaken bedoeld die niet de 

zelfstandigheid bezitten waardoor zij als voorwerpen zijn te beschouwen. Gedacht kan 

worden aan gassen en vloeistoffen.63 Van gelden of andere betaalmiddelen in de zin van dit 

artikel is sprake, indien daarover is beschikt om de in deze bepaling genoemde voorwerpen te 

                                                           
53 HR 8 september 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0501. 
54 Kooijmans 2014, p. 208. 
55 Kamerstukken II, 1990/91, 22 268, 3, p.1 
56 Smith 2003, p. 2. 
57 Kamerstukken II, 1990/91, 22 268, 3, p.2.  
58 Smith 2003, p. 4 en 5. 
59 Stb. 1994, 60.  
60 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, 3, p. 13 en 14. 
61 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, 3, p. 14. 
62 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, 3, p. 15 en 16. 
63 Smith 2003, p. 45. 
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verwerven.64 Dit bestanddeel is in 2001 komen te vervallen65 omdat dit voorbereidingsmiddel 

nu onder het vijfde lid van art. 46 Sr kan vallen, waarin is vastgesteld dat onder ‘voorwerpen’ 

worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.66 Het begrip ‘informatiedrager’ kan 

alles omvatten waarop bruikbare informatie is vastgelegd voor het begaan van een misdrijf. 

Dit kan bijvoorbeeld een usb-stick zijn, maar ook een vel papier met informatie over het 

misdrijf.67 Bij het begrip ‘ruimten’ kan gedacht worden aan voorgenomen gijzelingsacties68 

en bij ‘vervoermiddelen’ kan worden gedacht aan voorwerpen die behulpzaam zijn voor het 

transport van goederen of personen.69  

  Naast de bovengenoemde voorbereidingsmiddelen zijn ook de gedragingen limitatief 

opgesomd. Het moet gaan om verwerven, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of voor handen 

hebben. Onder het begrip ‘verwerven’ worden alle handelingen verstaan die tot gevolg 

hebben dat iemand de feitelijke zeggenschap krijgt over het voorbereidingsmiddel.70 Met de 

termen invoeren, doorvoeren en uitvoeren wordt binnen, door en buiten het grondgebied van 

Nederland brengen bedoeld. Onder ‘voor handen hebben’ wordt verstaan ‘ieder feitelijk 

aanwezig hebben met welk doel of krachtens welke titel dan ook’. Het is niet vereist dat de 

dader altijd direct over het goed kan beschikken, omdat het goed ook ergens anders 

opgeslagen kan zijn.71  

 

Een andere voorwaarde van art. 46 Sr, dat thans niet meer bestaat, was dat sprake moest zijn 

van een verenigd verband. Dit had te maken met het doel van het wetsartikel, namelijk de 

bestrijding van georganiseerde criminaliteit.72 De betreffende bepaling was aldus niet bedoeld 

om eenmansacties te bestrijden. Bij 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 is het bestanddeel ‘in vereniging’ echter komen te vervallen.73 

Deze wijziging betekende een aanmerkelijke verruiming van art. 46 Sr. Eenmansacties 

zouden nu immers ook onder de reikwijdte van het artikel vallen. 

  Naast de voorwaarde ‘in vereniging’ is ook het bestanddeel ‘kennelijk’ komen te 

vervallen. Dit bestanddeel hield in dat de gebezigde middelen kennelijk bestemd moesten zijn 

tot het begaan van dat misdrijf. In de Memorie van Toelichting bij art. 46 (oud) Sr staat dat 

het misdadige doel voor de gemiddelde rechtsgenoot, gelet op de omstandigheden waaronder 

de middelen werden gebruikt en aangetroffen, duidelijk moest zijn.74 Dit duidt op een 

objectieve benadering van het begrip ‘kennelijk’.75 In de rechtspraak kwam echter steeds meer 

ruimte voor een meer subjectieve benadering, doordat de intentie van de voorbereider mocht 

worden betrokken bij de vraag omtrent de kennelijke bestemming van de 

voorbereidingsmiddelen. Dit blijkt uit het Ford Transit-arrest waarin de Hoge Raad drie 

criteria geformuleerd heeft om te kunnen bepalen of een voorwerp kennelijk is bestemd tot 

het begaan van een specifiek misdrijf. Gekeken dient te worden naar de uiterlijke 

                                                           
64 Smith 2003, p. 45. 
65 Stb. 2001, 675.  
66 Kamerstukken II 2001/02, 28 031, 5, p. 4.  
67 Smith 2003, p. 45. 
68 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, 3, p. 15 en 16. 
69 Smith 2003, p. 45. 
70 Sikkema 2012, p. 26. 
71 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, 3, p. 18. 
72 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, 3, p.1. ‘Zie ook: Kamerstukken II, 1990/1991, 22 268, 5, p.3.’ 
73 Stb. 2001, 675. 
74 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, 3, p. 18. 
75 Lintz 2007, p. 396. ‘Zie ook: Sikkema 2012, p. 31.’ 
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verschijningsvorm, het gebruik van het voorwerp en het misdadige doel dat de verdachte met 

het gebruik voor ogen had.76 Door deze uitspraak kwamen er in de literatuur verschillende 

opvattingen naar voren over de vraag of het begrip ‘kennelijk’ subjectief dan wel objectief 

moest worden uitgelegd.77 Doordat de Hoge Raad geen hoge eisen meer stelde aan het 

bestanddeel ‘kennelijk’ en in de literatuur geen eenduidigheid bestond over het begrip, had de 

wetgever voorgesteld om het bestanddeel ‘kennelijk’ te schrappen om zo meer duidelijkheid 

te creëren omtrent de interpretatie van art. 46 Sr.78 In 2007 is het bestanddeel dan ook komen 

te vervallen.79 Uit de uitspraken die daarop volgden is echter gebleken dat het schrappen van 

het bestanddeel ‘kennelijk’ geen wezenlijke invloed op de rechtspraak heeft gehad. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het Samir A. arrest.80 Het gerechtshof ’s-Gravenhage had Samir A. 

vrijgesproken doordat voornamelijk werd gekeken naar het reële belang dat het betreffende 

materiaal voor het plegen van het uiteindelijke misdrijf zou kunnen hebben en daarmee de 

concrete gevaarzetting die van het voorhanden hebben van dat materiaal uitgaat. Het 

gerechtshof oordeelde dat geen twijfel bestond aan de terroristische intentie van de verdachte, 

maar nam geen strafbare voorbereiding aan omdat de verdachte zich in een zodanig pril 

stadium bevond, dat daarvan geen reële dreiging kon uitgaan.81 De Hoge Raad was echter van 

mening dat het gerechtshof heeft nagelaten te beoordelen of de voorwerpen, afzonderlijk dan 

wel gezamenlijk naar hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig 

kunnen zijn aan het misdadige doel dat de verdachte met het gebruik van de voorwerpen voor 

ogen had. Volgens de Hoge Raad mocht niet worden geabstraheerd van het misdadige doel 

dat de verdachte met het gebruik van die voorwerpen voor ogen had.82 Hieruit blijkt dat ook 

na de schrapping van het bestanddeel ‘kennelijk’ een subjectieve tendens zichtbaar is, 

waardoor voorbereiding niet louter een objectief karakter heeft. 

  Tot slot heeft de wetgever de laatste voorwaarde van art. 46 Sr niet in deze bepaling 

opgenomen, maar in art. 46b Sr. In dit artikel staat dat geen sprake is van voorbereiding 

indien het misdrijf niet is voltooid ten gevolge van omstandigheden van de wil van de dader 

afhankelijk. Met andere woorden ‘indien sprake is van vrijwillige terugtred’.83  

 

3.3 Samenspanning 

Naast de strafbare voorbereiding bestaat nog een andere bepaling die ziet op de mogelijkheid 

om strafrechtelijk te kunnen optreden alvorens een daadwerkelijke uitvoeringshandeling is 

verricht. Dit is de bepaling van samenspanning ex art. 80 Sr. Het begrip samenspanning kan 

worden opgevat als een in het voorbereidingsstadium verkerend deelnemen aan strafbare 

feiten.84  

 

3.3.1 Juridisch kader inzake artikel 80 Sr 

Samenspanning is strafbaar gesteld bij de wet van 3 maart 188185 en is vastgelegd in art. 80 

Sr. Het betreffende artikel luidt als volgt: Samenspanning bestaat zodra twee of meer 

personen overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen. Het doel van deze strafbaarstelling 

                                                           
76 HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0535. ‘Zie ook: Sikkema 2012, p. 35.’ 
77 Gritter en Sikkema 2006, p. 1-19. ‘Zie ook: Kamerstukken II 2004/05, 30 164, 3, p. 49.’ 
78 Kamerstukken II 2004/05, 30 164, 3, p. 6 en 49. 
79 Stb. 2006, 580. 
80 HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213. 
81 Hof ’s-Gravenhage 18 november 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU6181. 
82 HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213 
83 Lintz 2007, p. 406. 
84 Keijzer 1983, p. 86. 
85 Van der Woude 1984, art. 80 Sr, aant. 1. ‘Zie ook: Stb. 1881, 35.’ 
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was het beschermen van de Nederlandse staat tegen misdrijven die haar veiligheid kunnen 

aantasten.86 Zoals hierboven benoemd is, hoeft geen daadwerkelijke uitvoeringshandeling te 

zijn verricht. De reden hiervoor is dat het gevaar voor een daadwerkelijke aantasting van de 

veiligheid van de staat groter is indien twee of meer personen een afspraak hebben gemaakt 

om een misdrijf te plegen dan wanneer sprake is van een individueel voornemen. Wanneer er 

immers meer personen bij een plan betrokken zijn dan kan een taakverdeling worden 

gemaakt, waardoor resultaten kunnen worden bereikt waartoe een individu wellicht niet in 

staat zou zijn. Bovendien is de kans op inkeer kleiner.87 Dit gevaar was dan ook de reden om 

een bepaling in het Wetboek van Strafrecht op te nemen omtrent een vorm van collectieve 

voorbereiding.88  

  Bij samenspanning gaat het er om dat twee of meer personen een afspraak hebben 

gemaakt om een in de wet omschreven misdrijf te plegen. Deze afspraak is niet aan een 

bijzondere vorm gebonden, zolang de overeenkomst maar definitief, ernstig gemeend en 

concreet is.89 Ten aanzien van het begrip ‘definitief’ geldt dat onderhandelingen nog geen 

overeenkomst impliceren en wat betreft het begrip ‘ernstig gemeend’ geldt dat niet gemeende 

voornemens niet volstaan. Voorts wordt met het begrip ‘concreet’ bedoeld dat het 

voorgenomen misdrijf voldoende vorm moet hebben gekregen.90 De enkele overeenkomst is 

aldus voldoende voor strafbaarheid van samenspanning. Wanneer al met de voorbereiding van 

het voorgenomen misdrijf is begonnen dan zal art. 46 Sr immers van toepassing zijn.91 

Samenspanning ziet dus op een fase die zich daarvoor afspeelt. De overeenkomst van de 

samenspanners kan worden afgeleid uit verklaringen van hen die de afspraak hebben gemaakt, 

maar kan ook blijken uit afgeluisterde telefoongesprekken of getuigenverklaringen.92 

Opmerking verdient wel dat samenspanning moeilijker te bewijzen is dan voorbereiding. Het 

is namelijk lastiger om te bewijzen wat samenspanners precies (mondeling) zijn 

overeengekomen dan te bewijzen welke daadwerkelijke handelingen ter voorbereiding van 

een misdrijf zijn verricht.93 Dit laat zien dat voorbereiding minder subjectief is dan 

samenspanning omdat daarvoor vereist is dat uitvoering is gegeven aan het misdadige plan 

door middel van voorbereidingsmiddelen en gedragingen, terwijl bij samenspanning de enkele 

overeenkomst, oftewel het plan, voldoende is. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen is 

het delict voltooid.94 De geuite intentie is met andere woorden het objectieve bestanddeel voor 

strafbaarheid.95 Het is voor samenspanning wel vereist dat voldoende zekerheid moet bestaan 

over welk concreet misdrijf gepleegd gaat worden en waar en wanneer dit zal plaatsvinden. 

Dit is een belangrijke beperking van de strafbaarheid van samenspanning.96  

 

Zoals eerder is aangegeven was het beschermen van de Nederlandse staat het doel van deze 

strafbaarstelling. Voor de inwerkingtreding van de Wet terroristische misdrijven zag 

samenspanning dan ook voornamelijk op delicten die de staatsveiligheid betreffen, zoals een 

                                                           
86 Van der Woude 1984, art. 80 Sr, aant. 2. 
87 N. Keijzer 1983, p. 43. 
88 Van der Woude 1984, art. 80 Sr, aant. 2. 
89 Van der Woude 1984, art. 80 Sr, aant. 3. 
90 Kamerstukken II 2003/04, 28 463, 10, p. 35. 
91 Kamerstukken II 2002/03, 28 463,  8, p. 6. 
92 Kamerstukken II 2002/03, 28 463, 8, p. 5 en 6. 
93 Keijzer 1983, p.87. 
94 Keijzer 1983, p. 44. 
95 Van der Wilt 2007, p. 16. 
96 Kamerstukken II 2003/04, 28 463, 10, p. 23. 
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aanslag op de koningin of het verlenen van hulp aan de vijand.97 Dit veranderde met de 

inwerkingtreding van de Wet terroristische misdrijven98 waarbij het toepassingsgebied van 

samenspanning aanzienlijk is uitgebreid. Samenspanning strekt zich nu namelijk tevens uit tot 

vierentwintig misdrijven die gekwalificeerd kunnen worden als terroristische misdrijven.99 De 

bepaling ziet dientengevolge niet meer alleen op delicten die de staatsveiligheid betreffen, 

waardoor de strafrechtelijke aansprakelijkheid aanmerkelijk is uitgebreid.  

  Door de toenmalige minister van Justitie werden drie argumenten aangevoerd voor 

deze ruime uitbreiding. Allereerst werd gesteld dat terroristische misdrijven behoren tot de 

ernstige misdrijven en dat het terroristisch oogmerk, dat kenmerkend is voor deze misdrijven, 

duidelijk maakt dat het ook bij deze misdrijven gaat om misdrijven die de Staat en de 

samenleving in ernstige mate bedreigen.100 Met andere woorden kunnen terroristische 

misdrijven worden aangemerkt als staatsgevaarlijke misdrijven, waardoor de uitbreiding goed 

past binnen de bestaande wettelijke systematiek.101  

  Als tweede argument voert de minister aan dat, in het kader van terrorismebestrijding, 

ook internationaal gezien, de nadruk ligt op de strafbaarstelling van deelneming aan een 

terroristische groep. Dit is in Nederland strafbaar gesteld in art. 140a Sr. Het kan echter 

voorkomen dat dit niet kan worden bewezen, terwijl wel kan worden vastgesteld dat twee of 

meer personen zijn overeengekomen om terroristische misdrijven te plegen. Wellicht kan dan 

gedacht worden aan de bepaling van voorbereiding, maar ook dit artikel is niet altijd 

toereikend vanwege de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. In een dergelijke situatie zou 

de strafbaarstelling van samenspanning tot terroristische misdrijven een oplossing kunnen 

zijn.102 De uitbreiding dient dan als een aanvulling op de bestaande mogelijkheden om in de 

voorbereidingsfase tegen terroristische initiatieven op te kunnen treden.103  

  Voorts voert de minister aan dat de strafbaarstelling van samenspanning tot 

terroristische misdrijven past in de internationale context van terrorismebestrijding. De 

internationale samenwerking en wederzijdse rechtshulp kan door deze strafbaarstelling 

worden vergemakkelijkt.104  

 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat bij de selectie van de terroristische misdrijven 

waartoe samenspanning strafbaar is gesteld, aansluiting is gezocht bij misdrijven die tot 

levenslange gevangenisstraf kunnen leiden.105 Niet alle artikelen zijn echter met een 

levenslange gevangenisstraf bedreigt, maar in sommige gevallen kan het strafmaximum 

worden verhoogd wanneer zij met een terroristisch oogmerk worden gepleegd.106 Het 

terroristisch oogmerk fungeert in dergelijke situaties als een strafverzwarende omstandigheid 

ten opzichte van het gronddelict. Wanneer delicten wel met een levenslange gevangenisstraf 

zijn bedreigd dan is het terroristisch oogmerk slechts een voorwaarde om een misdrijf als een 

                                                           
97 Zie bijvoorbeeld art. 96, art. 103 en art. 122 Sr. ‘Zie ook: Lintz 2007, 236.’ 
98 Stb. 2004, 290. 
99 Van der Wilt 2007, p. 15. 
100 Kamerstukken II 2002/03, 28 463, 8, p. 4 en 5. 
101 Van der Wilt 2007, p. 15. 
102 Kamerstukken II 2002/03, 28 463, 8, p. 5. 
103 Van der Wilt 2007, p. 15. 
104 Kamerstukken II 2002/03, 28 463, 8, p. 5. 
105 Zie de artikelen 108, 115, 117, 157, 161 onderdeel 2 of 3, 161bis onderdeel 3 of 4, 161quater, 161sexies 

onderdeel 3 of 4, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 173a, 174, 282b, 288a, 289, 303, 385a, 385b en 185d Sr alsmede 

art. 80, tweede lid, Kernergiewet.  
106 Van der Woude 2004, art. 83a Sr aant. 2 en 3. Zie bijvoorbeeld de artikelen 282b, 282c, 288a, 289a, 304a, 

304b, 415a en 415b Sr.  
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terroristisch misdrijf te kunnen kwalificeren.107 Het begrip ‘terroristisch oogmerk’ is aldus een 

belangrijk onderdeel voor onder meer de strafbaarheid van samenspanning tot terroristische 

misdrijven.108 Hier zal in de volgende paragraaf nader op worden ingegaan.  

 

3.3.2 Terroristisch oogmerk (art. 83a Sr) 

De Wet terroristische misdrijven109 is een implementatie van het kaderbesluit inzake 

terrorismebestrijding.110 Uit art. 1 van het Kaderbesluit blijkt dat terroristische misdrijven als 

zodanig kunnen worden aangemerkt indien de strafbare feiten overeenkomstig het nationale 

recht als terroristische misdrijven worden gekwalificeerd en indien de dader deze feiten heeft 

gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van een 

terroristisch oogmerk mede de basis vormt om terroristische misdrijven te kunnen 

vervolgen.111  

  De definitie van ‘terroristisch oogmerk’ is omschreven in art. 83a Sr, dat luidt als 

volgt: ‘Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel 

der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale 

organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de 

fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een 

internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.’ 

  Het begrip ‘oogmerk’ kan worden aangemerkt als een opzetvariant, waarbij opzet met 

zekerheids- of noodzakelijkheidsbewustzijn in het algemeen voldoende is voor het aannemen 

van oogmerk.112 Dit houdt in dat de dader geen opzet had om bijvoorbeeld iemand te 

vermoorden, maar dat dit wel noodzakelijk was voor zijn/haar uiteindelijke doel. Daarentegen 

is voorwaardelijk opzet onvoldoende om van ‘oogmerk’ te kunnen spreken.113 De Hoge Raad 

stelt immers dat voorwaardelijk opzet en oogmerk onverenigbaar zijn.114  

  De vraag is echter hoe het begrip oogmerk bij het bestanddeel ‘terroristisch oogmerk’ 

moet worden begrepen. Er bestaat hier nog geen volledige duidelijkheid over, maar het lijkt 

erop dat opzet met zekerheidsbewustzijn, in tegenstelling tot bij het ‘gewone’ oogmerk zoals 

hierboven is opgemerkt, niet volstaat voor het aannemen van een terroristisch oogmerk. De 

minister heeft in dit verband immers gezegd dat het misdrijf daadwerkelijk het doel moet 

hebben gehad om bijvoorbeeld de bevolking ernstig vrees aan te jagen. Indien de dader zich 

bewust is van de mogelijkheid dat de bevolking een ernstig vrees kan worden aangejaagd 

maar dit niet heeft beoogd, dan valt dit volgens de minister buiten het bereik van een 

terroristisch oogmerk.115 Deze redenering is ook terug te zien in de uitspraak van de rechtbank 

Amsterdam in de zaak tegen Mohammed B. Hierin is geoordeeld dat de verdachte, door het 

schieten op agenten, willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er dodelijke 

slachtoffers zouden kunnen vallen, maar hiermee kan niet gezegd worden dat de verdachte 

zijn misdrijf met een terroristisch oogmerk heeft gepleegd. De verdachte had namelijk niet tot 

doel om de bevolking een ernstig vrees aan te jagen, maar wilde door het schieten 

bewerkstelligen dat op hem werd teruggeschoten zodat hij als martelaar zou kunnen 

                                                           
107 Kwakman 2010, p. 53. 
108 Kamerstukken II 2002/03, 28 463, 8, p. 6 en 7. ‘Zie ook: Kamerstukken II 2003/04, 28 463, 10, p. 32.’ 
109 Stb. 2004, 290. 
110 Kaderbesluit 2002/475/JBZ. 
111Van der Woude 2004, art. 83a Sr, aant. 1. 
112 Lintz 2007, p. 57. 
113 Lintz 2007, p. 58. 
114 HR 15 juni 1982, ECLI:NL:HR:1982:AC4197. 
115 Kamerstukken II 2002/03, 28 463, 6, p.5. ‘Zie ook: Lintz 2007, p. 60 en 61.’ 
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sterven.116 Hieruit kan worden afgeleid dat bekeken dient te worden naar wat de verdachte 

met een concreet misdrijf beoogde. Volgens Lintz lijkt het erop dat het bestanddeel 

‘terroristisch oogmerk’ de betekenis heeft van doelbewust en doelgericht handelen.117 

 

Het terroristisch oogmerk kan blijkens art. 83a Sr op drie situaties betrekking hebben. Deze 

zullen achtereenvolgens worden besproken. Allereerst het oogmerk om de bevolking of een 

deel der bevolking van een land ernstig vrees aan te jagen. Deze zinsnede wijkt af van art.1 

van het kaderbesluit118, aangezien het kaderbesluit niet spreekt over ‘een deel der bevolking’. 

In die zin is de bepaling van art. 83a Sr ruimer, omdat niet vereist is dat het misdrijf erop 

gericht is om de volledige bevolking van een land vrees aan te jagen. De Minister van Justitie 

kon geen precieze criteria formuleren om te kunnen vaststellen wanneer sprake zou zijn van 

het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land vrees aan te jagen. De 

Minister stelde dat het in ieder geval moet gaan om een aanzienlijke groep van personen. Ook 

misdrijven tegen een bepaalde groep gelovigen kunnen de bevolking vrees aanjagen.119 

Overigens is niet vereist dat de bevolking daadwerkelijk bang is geworden ofwel dat 

daadwerkelijk een vrees is aangejaagd.120  

  De tweede situatie waar het terroristisch oogmerk betrekking op kan hebben is het 

oogmerk om een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te 

doen, niet te doen of te dulden. Het begrip ‘wederrechtelijk’ betekent ‘zonder bevoegdheid’ of 

‘zonder eigen recht’.121 Het bestanddeel ‘dwingen’ houdt in dat een slachtoffer tegen zijn wil 

iets doet, nalaat of duldt, terwijl het slachtoffer dit zonder de gedraging van de verdachte niet 

had gedaan. De overheid of een internationale organisatie is in het kader van art. 83a Sr het 

‘slachtoffer’. Onder het begrip ‘overheid’ vallen tevens buitenlandse of lagere overheden.122 

Het begrip moet aldus ruim worden opgevat.123 Volgens Lintz geven de wetgevende, 

bestuurlijke alsmede de rechterlijke macht invulling aan het begrip overheid krachtens art. 83a 

Sr.124   

  Tot slot bestaat nog de derde situatie, te weten het oogmerk om fundamentele 

politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale 

organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. De wetsgeschiedenis is niet heel duidelijk 

over wat onder deze situatie wordt verstaan. De minister heeft slechts gewezen op het feit dat 

het begrip fundamentele structuren beperkt is tot politieke, constitutionele, economische of 

sociale structuren. Daarnaast heeft de minister gezegd dat uit de context van de bepaling, 

waarin gesproken wordt van een ‘land of internationale organisatie’ kan worden afgeleid dat 

aan publiekrechtelijke organisaties is gedacht en dus niet aan privaatrechtelijke 

organisaties.125 In de rechtspraak is deze derde variant aan de orde gekomen, waardoor hier 

wellicht meer duidelijkheid over kan worden verschaft. In de zaak tegen de leden van de 

Hofstadgroep werden geschriften gevonden waarin stond dat een gewelddadige revolutie zou 

komen, die gericht zou zijn op het omverwerpen van de democratische rechtsorde. 

Ongelovigen en enkele politici zouden worden gedood, waardoor een grote angst teweeg zou 

                                                           
116 Rb. Amsterdam 26 juli 2005, ECLI:NL:RBAMS:2005:AU0025. 
117 Lintz 2007, p. 62. 
118 Kaderbesluit 2002/475/JBZ. 
119 Kamerstukken II 2003/04, 28 463, 10, p. 5 en 6.  
120 Van der Woude 2004, art. 83a Sr, aant. 1. ‘Zie ook: Kamerstukken II 2001/02, 28 463, 3, p. 3.’ 
121 Lindenberg 2007, p. 248. ‘Zie ook: Lintz 2007, p. 94.’ 
122 Kamerstukken II 2001/02, 28 463, 3, p. 5. 
123 Lintz 2007, p. 99. 
124 Lintz 2007, p. 100 en 105.  
125 Kamerstukken II 2003/04, 28 463, C, p. 14. ‘Zie ook: Lintz 2007, p. 110.’ 
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worden gebracht. Volgens de rechtbank zijn deze bedreigingen gepleegd met een terroristisch 

oogmerk om politieke en constitutionele structuren te vernietigen en om de bevolking een 

ernstige vrees aan te jagen.126 Ook in de zaak tegen Mohammed B is deze situatie aan de orde 

gekomen. In deze zaak heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de verdachte de moord 

op Theo van Gogh en de bedreiging van Ayaan Hirsi Ali heeft begaan met het oogmerk de 

Nederlandse bevolking vrees aan te jagen en/of de politieke en constitutionele structuren van 

Nederland te ontwrichten of te vernietigen. Met betrekking tot de bedreiging van Ayaan Hirsi 

Ali kwam naar voren dat de verdachte een Tweede-Kamerlid opzettelijk heeft verhinderd om 

haar werk als lid van de Staten-Generaal uit te oefenen, waardoor het functioneren van de 

volksvertegenwoordiging in het geding is gekomen.127 Uit het vonnis is niet heel duidelijk te 

zien of deze redenering van doorslaggevende betekenis is geweest voor het oordeel dat de 

verdachte het oogmerk had om fundamentele politieke en/of constitutionele structuren van 

Nederland te ontwrichten, maar de redenering laat wel zien aan wat voor soort situaties 

gedacht kan worden bij dit oogmerk.  

 

3.4 Samenspanning tot, alsmede enkele handelingen ter voorbereiding of bevordering 

van specifieke misdrijven 

Zoals in paragraaf 3.2 benoemd is, waren slechts enkele voorbereidingshandelingen strafbaar 

die specifiek zagen op een bepaald misdrijf voordat de algemene strafbaarstelling van 

voorbereiding werd ingevoerd. Art. 96 lid 2 Sr is hier een voorbeeld van. Dit was namelijk 

één van de bepalingen die reeds bestond voor de inwerkingtreding van art. 46 Sr.  

3.4.1 Totstandkoming van art. 96 lid 2 Sr 

Art. 96 Sr is ingevoerd bij de wet van 3 maart 1881 tot vaststelling van een Wetboek van 

Strafrecht.128 Het toenmalige artikel luidde als volgt: ‘De samenspanning tot een der in de 

artikelen 92-95 omschreven misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogte vijf 

jaren.’ De bepaling zag oorspronkelijk dus alleen op samenspanning, dat thans nog steeds in 

art. 96 lid 1 Sr is vastgelegd. Het artikel is bij de wet van 28 juli 1920129 uitgebreid met een 

tweede lid waarin het voorbereiden en bevorderen van een der in de artikelen 92-95 

omschreven misdrijven strafbaar is gesteld. Het artikel stelt derhalve samenspanning tot, 

alsmede enkele handelingen ter voorbereiding of bevordering van de misdrijven omschreven 

in art. 92-95 strafbaar.130 Met de inwerkingtreding van de Wet terroristische misdrijven131 is 

het toepassingsgebied van art. 96 lid 2 Sr uitgebreid door de bepaling toepasselijk te verklaren 

op alle terroristische misdrijven die met een levenslange gevangenisstraf worden bedreigd.132  

Deze uitbreiding hangt samen met de uitbreiding van de strafbaarheid van samenspanning133 

dat in paragraaf 3.3.1 aan de orde is gekomen. Bij alle misdrijven waartoe samenspanning  

strafbaar is gesteld, is art. 96 lid 2 Sr van overeenkomstige toepassing verklaard.134 Volgens 

de wetgever lag het namelijk voor de hand om de strafbaarstelling van gedragingen in de 

                                                           
126 Rb. Rotterdam 10 maart 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AV5108. 
127 Rb. Amsterdam 26 juli 2005, ECLI:NL:RBAMS:2005:AU0025. 
128 Stb. 1881, 35. 
129 Stb. 1920, 619. 
130 Van der Woude 2004, art. 96 Sr, aant. 1.  
131 Stb. 2004, 290. 
132 Met uitzondering van art. 140a lid 2 Sr en art. 162a jo. art. 176a Sr. ‘Zie ook: Lintz 2007, p. 235.’ 
133 Lintz 2007, p. 211.   
134 Zie bijvoorbeeld de artikelen 114b, 120b, 176b, 282c, 289a, 304b en 415b Sr. ‘Zie ook: Van der Woude 2004, 

art. 96 Sr, aant. 1.’ 
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voorfase op dezelfde wijze te kwalificeren als de voorbereidende delicten.135  

Doordat de betekenis van strafbare samenspanning in de vorige paragraaf is besproken, zal in 

het navolgende slechts naar art. 96 lid 2 Sr worden gekeken. Bij deze bepaling gaat het om het 

oogmerk om een specifiek misdrijf waarover art. 96 lid 2 zich uitstrekt, voor te bereiden of te 

bevorderen door de in onderdeel 1°-5° genoemde gedragingen. Deze voorbereidings- en 

bevorderingshandelingen zullen in de volgende paragraaf worden behandeld.  

3.4.2 Juridisch kader omtrent art. 96 lid 2 Sr 

Het huidige art. 96 lid 2 Sr luidt als volgt: ‘Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, met het 

oogmerk om een der in de artikelen 92-95a Sr 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 zich 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.’ 

Een belangrijk bestanddeel uit art. 96 lid 2 Sr vormt het begrip ‘oogmerk’. Op het moment 

van de betreffende handeling moet de dader het oogmerk hebben gehad op de voorbereiding 

of bevordering van een der misdrijven omschreven in art. 92-95a Sr.136 Zoals eerder is 

benoemd, is voorwaardelijk opzet niet voldoende om aan het bestanddeel ‘oogmerk’ te 

voldoen.137 Het oogmerk moet op een concreet misdrijf zijn gericht138 zodat kan worden 

vastgesteld of het een misdrijf betreft die onder het bereik van art. 96 lid 2 Sr valt. Daarnaast 

dient te worden opgemerkt dat, ook indien op zichzelf staande gedragingen geen strafbare 

voorbereiding opleveren, uit de combinatie van alle handelingen en de ideologie van de dader 

tezamen het oogmerk van de verdachte kan worden afgeleid.139 Een voorbeeld van een 

gedraging die op zich geen strafbare voorbereiding oplevert – en die voor dit onderzoek 

relevant is – is het afreizen naar Syrië. Zoals gezegd, kan dit door de combinatie van alle 

handelingen en het gedachtegoed van de verdachte tezamen wellicht toch tot een 

bewezenverklaring van art. 96 lid 2 Sr leiden, hetgeen in hoofdstuk 5.5 nader wordt 

uiteengezet.  

Voor de onderdelen 1° tot en met 5° wordt het vereiste van oogmerk overigens niet gesteld en 

is het voldoende als deze handelingen opzettelijk zijn verricht.140 Deze onderdelen zullen 

achtereenvolgens aan de orde komen.  

  Bij de omschrijving van sub 1 gaat het om een ander tot het beoogde feit te brengen 

door het uitoefenen van invloed. De betreffende gedraging vergt aldus een actieve handeling. 

                                                           
135 Kamerstukken II 2001/02, 28 463, 3, p. 4. 
136 Van der Woude 2004, art. 96 Sr, aant. 6. 
137 De Hullu 2015, p. 253. 
138 Noyon, Langemeijer en Remmelink 2004, art. 96 Sr, aant. 2. 
139 Rb. Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652. ‘Zie ook: Rb. Noord-Holland 26 mei 2016, 

ECLI:NL:RBNHO:2016:4313.’ 
140 Van der Woude 2004, art. 96 Sr, aant. 6. 

http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel92/
http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel96/lid2/onderdeel1
http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel96/lid2/onderdeel2
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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Uit de zinsnede blijkt dat het trachten te bewegen niet ziet op uitlokking omdat alleen 

gesproken wordt over plegen, doen plegen of medeplegen.141  

  Naast sub 1 vergt sub 2 eveneens een actieve gedraging, aangezien het trachten te 

verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen door een nalaten ofwel door passief 

handelen ondenkbaar is. Enkele voorbeelden die onder sub 2 zouden kunnen vallen, zijn het 

informeren van aankomende Syriëgangers over mee te nemen goederen bij het uitreizen naar 

Syrië142 of het versturen van telefoons en laptops naar Syrië ten behoeve van de daar in het 

strijdgebied aanwezige jihadstrijders.143 Ook kan het bezoeken van websites waar informatie 

wordt gedeeld over oorlogsmaterialen, de Jihad en de gewapende strijd onder sub 2 vallen.144 

In tegenstelling tot sub 1 spreekt sub 2 slechts van het plegen van het misdrijf, waardoor het 

trachten te verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen niet ziet op het mogelijk 

maken van andere deelnemingsvormen.145  

  Verder ziet sub 3 op het voorhanden hebben van voorwerpen waarvan hij weet dat zij 

bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf.  Bij dit onderdeel is derhalve vereist dat 

gehandeld wordt met het oog op een bepaald misdrijf.146 Ter illustratie kan gedacht worden 

aan het voorhanden hebben van vuurwapens en camouflagekleding voor de gewapende 

strijd.147  

  In tegenstelling tot sub 3 vereist sub 4 niet dat sprake is van wetenschap van de 

bestemming. Wel is vereist dat de betreffende plannen op een gegevensdrager zijn vastgelegd. 

Van plannen in iemand zijn hoofd kan namelijk niet gezegd worden dat zij in gereedheid zijn 

gebracht of dat iemand ze onder zich heeft.148 Bovendien vallen plannen voor eigen gebruik 

buiten dit onderdeel, omdat de plannen als bedoeld onder sub 4 bestemd moeten zijn om aan 

anderen te worden medegedeeld.149 Gedacht kan worden aan het voeren van chatsessies 

waarin plannen worden gemaakt omtrent de reis naar Syrië.150 

  Tenslotte ziet sub 5 op ‘enige maatregel van regeringswege genomen om de uitvoering 

van het misdrijf te voorkomen of te onderdrukken, tracht te beletten, te belemmeren of te 

verijdelen.’ Dit onderdeel bevat geen voorbereidingshandeling, maar ziet op een vorm van 

bevordering van het delict.151 De bestanddelen van dit onderdeel spreken mijns inziens voor 

zich. Alleen het begrip verijdelen is wellicht onduidelijk, maar hiermee wordt het ontnemen 

van de werking bedoeld.152 In tegenstelling tot sub 1 en 2 kan het trachten bij dit onderdeel 

wel bestaan uit passief handelen. Gedacht kan worden aan de situatie dat een maatregel die 

door de regering is opgelegd opzettelijk niet wordt nagekomen. Het is overigens niet vereist 

dat de dader moet hebben geweten dat de maatregel afkomstig was van de regering.153  

   

                                                           
141 Noyon, Langemeijer en Remmelink 2004, art. 96 Sr, aant. 3. ‘Zie ook: Van der Woude 2004, art. 96 Sr, aant. 

7 en Lintz 2015, art. 79, aant. C.2.2.’ 
142 Rb. Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365, r.o. 17.71-17.72. 
143 Rb. Rotterdam 18 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1264. 
144 Rb. Rotterdam 29 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6681. 
145 Noyon, Langemeijer en Remmelink 2004, art. 96 Sr, aant. 4. 
146 Noyon, Langemeijer en Remmelink 2004, art. 96 Sr, aant. 5. 
147 Rb. Rotterdam 18 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1264. ‘Zie ook: Rb. Den Haag 10 december 2015, 

ECLI:NL:RBDHA:2015:14365, Rb. Den Haag 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8464, Rb. Den Haag 22 

juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8411, Rb. Den Haag 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8412 en Rb. Den 

Haag 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8465.’ 
148 Noyon, Langemeijer en Remmelink 2004, art. 96 Sr, aant. 6. 
149 Lintz 2015, art. 79 Sr, aant. C.2.2. 
150 Rb. Rotterdam 29 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6681. 
151 Lintz 2007, p. 229. 
152 Van der Woude 2004, art. 96 Sr, aant. 7. 
153 Noyon, Langemeijer en Remmelink 2004, art. 96 Sr, aant. 7. 
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3.4.3 Verhouding art. 96 lid 2 Sr ten opzichte van art. 46 Sr 

De bovengenoemde handelingen zijn zelfstandig strafbaar gesteld als voltooide delicten. Dit 

is een verschil met de onvoltooide delictsvorm van voorbereiding ex art. 46 Sr, waarbij de 

strafwaardigheid onderworpen is aan de strafwaardigheid van het misdrijf dat wordt 

voorbereid. Het zijn van een zelfstandig strafbaar gesteld voltooid delict brengt met zich dat 

de uitkomst van de betreffende gedraging irrelevant is.154 Het doet derhalve niet ter zake of de 

misdrijven daadwerkelijk voorbereid, bevorderd of gerealiseerd zijn.155  

  Een ander verschil tussen art. 96 lid 2 en art. 46 Sr is dat het vereiste oogmerk, zoals 

hierboven aan de orde is gekomen, niet vereist is voor art. 46 Sr. Bij dit artikel is 

voorwaardelijk opzet immers al voldoende voor strafbaarheid. Het vereiste oogmerk zorgt 

derhalve voor een inperking van art. 96 lid 2 Sr.156 In dat opzicht is art. 46 Sr ruimer, maar 

voor het overige heeft art. 96 lid 2 Sr een breder bereik. Art. 96 lid 2 Sr bevat immers niet 

alleen voorbereidingshandelingen en voorbereidingsmiddelen, maar ziet ook op verschillende 

vormen van bevordering van de betreffende misdrijven. Bovendien ziet art. 46 Sr op situaties 

waarin de voorbereiding al verder is gevorderd, waardoor de handelingen meer concreet 

dienen te zijn dan bij art. 96 lid 2 Sr, aangezien het enkele trachten voor strafbaarheid 

krachtens art. 96 lid 2 Sr reeds voldoende kan zijn.157 De rechtvaardiging voor deze ruimere 

reikwijdte is te vinden in de omstandigheid dat het artikel, in tegenstelling tot art. 46 Sr, 

slechts van toepassing is op de meest ernstige misdrijven.158  

  Wel zijn de voorbereidingshandelingen van art. 96 lid 2 Sr in de meeste gevallen ook 

gedekt door art. 46 Sr. In een dergelijk geval rijst de vraag welke bepaling moet worden 

toegepast. In zo’n situatie kan art. 55 lid 2 Sr uitkomst bieden omdat deze bepaling ziet op een 

specialiteitsverhouding. Bij art. 96 lid 2 alsmede art. 46 Sr kan gesteld worden dat sprake is 

van een specialiteitsverhouding, meer in het bijzonder kan gesproken worden van een 

systematische specialiteit.159 Dit houdt in dat de delictsomschrijving van art. 96 lid 2 en art. 

46 Sr niet identiek is, maar de specialiteitsverhouding uit het wettelijk stelsel en uit de 

bedoeling van de wetgever kan worden afgeleid.160 De doelstelling achter beide bepalingen is 

het in een zo vroeg mogelijk stadium strafrechtelijk te kunnen optreden om de samenleving te 

beschermen tegen ernstige misdrijven. Het gaat daarbij om een stadium waarin het werkelijk 

plegen van dit misdrijf nog kan worden voorkomen.161 Met betrekking tot het wettelijk stelsel 

kan gewezen worden op de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van art. 46 Sr 

waarbij art. 10a van de Opiumwet als voorbeeld wordt genoemd als bijzondere bepaling ten 

opzichte van art. 46 Sr.162 Volgens Lintz ligt het voor de hand om ook art. 96 lid 2 als zodanig 

aan te merken, aangezien de bepalingen sterke overeenkomsten vertonen.163 De bepaling van 

art. 96 lid 2 Sr kan derhalve worden gezien als een lex specialis ten opzichte van de lex 

generalis van art. 46 Sr. Dit brengt met zich dat ingevolge art. 55 lid 2 Sr alleen art. 96 lid 2 Sr 

                                                           
154 Noyon, Langemeijer en Remmelink 2004, art. 96 Sr, aant. 3. ‘Zie ook: Van der Woude 2004, art. 96 Sr, aant. 

7.’ 
155 Van der Woude 2004, art. 96 Sr, aant. 7. ‘Zie ook: Hof Den Haag 2 oktober 2008, 

ECLI:NL:GHSGR:2008:BF3987 en HR 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7544.’ 
156 Van Noorloos 2015, p. 24. ‘Zie ook: Hof Amsterdam 25 maart 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:914, Hof 

Amsterdam 25 maart 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:915 en HR 6 december 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BR1144.’ 
157 HR 2 februari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:375. 
158 Van Noorloos 2015, p. 24. 
159 Lintz 2007, p. 217. 
160 De Hullu 2015, p. 530. 
161 Lintz 2007, p. 217. 
162 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, 3, p. 19. 
163 Lintz 2007, p. 212. 
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in aanmerking komt in een situatie waarin beide bepalingen toepasbaar kunnen zijn. De 

wetgever heeft immers aangegeven dat de bijzondere strafbaarstellingen van 

voorbereidingshandelingen voorrang dienen te krijgen boven de algemene strafbaarstelling 

van art. 46 Sr.164 

 

3.5 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk zijn enkele bepalingen aan de orde gekomen die zien op strafwaardige 

gedragingen in de voorfase van een strafbaar feit. Allereerst is de aandacht gevestigd op art. 

46 Sr, dat de algemene strafbaarstelling van voorbereiding is. Vervolgens is de bepaling van 

samenspanning ex art. 80 Sr aan de orde gekomen, waarin naar voren is gekomen dat ook 

deze bepaling de mogelijkheid biedt om strafrechtelijk te kunnen optreden alvorens sprake is 

van een begin van uitvoering. Door de bepaling van samenspanning is de strafbaarheid ver in 

de voorfase van het delict komen te liggen. De enkele overeenkomst tussen de samenspanners 

is immers al voldoende voor strafbaarheid. Dit is dan ook een verschil met de strafbare 

voorbereiding, omdat art. 46 Sr vereist dat reeds voorbereidingshandelingen zijn verricht.  

  Een ander verschil is dat samenspanning ziet op een aantal specifieke misdrijven, 

terwijl art. 46 Sr ziet op alle misdrijven, mits daar een gevangenisstraf van acht jaren of meer 

op is gesteld. Dit is tevens een verschil met art. 96 lid 2 Sr, welke bepaling ook ziet op 

specifieke misdrijven. Bij alle misdrijven waartoe samenspanning strafbaar is gesteld, is art. 

96 lid 2 Sr met de Wet terroristische misdrijven van overeenkomstige toepassing verklaard. 

De gedragingen die in art. 96 lid 2 Sr zijn beschreven betreffen zowel voorbereidings- 

alsmede bevorderingshandelingen, waardoor dit artikel een ruimer toepassingsbereik heeft 

dan art. 46 Sr.  

  Tenslotte is nog aandacht besteed aan art. 83a Sr omdat deze bepaling in sommige 

gevallen fungeert als strafverzwarende omstandigheid en in andere gevallen een voorwaarde 

is om een misdrijf als terroristisch misdrijf te kunnen kwalificeren. Dit laatste is bijvoorbeeld 

belangrijk voor de strafbaarheid van samenspanning tot terroristische misdrijven, maar ook 

voor de voorbereiding en/of bevordering van terroristische misdrijven. Dientengevolge is art. 

83a Sr een onmisbare bepaling in het kader van terrorismebestrijding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Kamerstukken II 1990/91, 22 268, 3, p. 19. 
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Hoofdstuk 4 

Misdrijven tegen de openbare orde 
 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de artikelen 140a en 134a Sr aan bod, welke bepalingen vallen onder 

de titel ‘misdrijven tegen de openbare orde’. Allereerst komt art. 140a Sr aan de orde, dat 

deelneming aan een terroristische organisatie strafbaar stelt. In paragraaf 4.2 komt de 

totstandkoming van art. 140a Sr aan bod en wordt de verhouding met art. 140 Sr besproken.  

Daaropvolgend wordt aandacht besteed aan de bestanddelen van het betreffende artikel. Zo 

worden de bestanddelen ‘organisatie’, ‘deelneming’ en ‘oogmerk tot het plegen van 

terroristische misdrijven’ respectievelijk in paragraaf 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 besproken. Daarna 

komt de tweede bepaling aan bod, te weten art. 134a Sr dat het deelnemen en meewerken aan 

training voor terrorisme strafbaar stelt. In paragraaf 4.3 wordt de totstandkoming van art. 134a 

Sr besproken en daaropvolgend komen de bestanddelen van de betreffende bepaling in 

paragraaf 4.3.1 aan bod. Tot slot volgt in paragraaf 4.4 een tussenconclusie. 

 

4.2 Deelname aan een terroristische organisatie ex art. 140a Sr 

Sinds de invoering van de Wet terroristische misdrijven is deelneming aan een terroristische 

organisatie strafbaar gesteld in art. 140a Sr.165 Dit artikel luidt als volgt: ‘Deelneming aan een 

organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met 

een gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of een geldboete van de vijfde categorie.’ 

De leden 2 en 3 van dit artikel blijven buiten beschouwing omdat deze niet relevant zijn voor 

het onderhavige onderzoek. Zo zullen Syriëgangers bijvoorbeeld veelal geen leiders, 

bestuurders of oprichters zijn zoals in deze bepaling bedoeld is. De bespreking van lid 4 komt 

daarentegen wel in paragraaf 4.2.2 aan bod.  

  Voor de invoering van art. 140a Sr diende art. 140 Sr, dat deelneming aan een 

criminele organisatie strafbaar stelt, als grondslag voor de bestrijding van terroristische 

misdrijven166, maar doordat art. 140a Sr thans een lex specialis is van art. 140 Sr dient 

ingevolge art. 55 lid 2 Sr de bijzondere bepaling te worden toegepast in geval beide 

bepalingen toepasbaar kunnen zijn.167 In de memorie van toelichting komt naar voren dat de 

bestanddelen van art. 140a Sr voor het grootste gedeelte zijn overgenomen uit art. 140 Sr en 

op dezelfde wijze als in die bepaling moeten worden uitgelegd.168 Het gaat daarbij om de 

bestanddelen ‘organisatie’ en ‘deelneming’. Het bestanddeel ‘oogmerk tot het plegen van 

terroristische misdrijven’ geldt daarentegen alleen voor art. 140a Sr. De betreffende 

bestanddelen zullen hieronder worden besproken.  

 

4.2.1 Bestanddeel organisatie  

Art. 140a Sr ziet op deelneming aan een georganiseerd samenwerkingsverband die het plegen 

van terroristische misdrijven tot oogmerk heeft. Niet ieder samenwerkingsverband kan echter 

een organisatie in de zin van art. 140(a) Sr zijn. Een organisatie krachtens art. 140(a) Sr wordt 

in de rechtspraak immers vaak omschreven als een samenwerkingsverband met een zekere 

duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en ten minste één andere persoon.169 Anders 

geformuleerd dient voor een organisatie sprake te zijn van een gestructureerd en duurzaam 

                                                           
165 Ten Voorde 2006, art. 140a Sr, aant. 1. 
166 Kesteloo 2011, p. 115. 
167 Ten Voorde 2006, art. 140a Sr, aant. 8. ‘Zie ook: Kesteloo 2011, p. 116.’ 
168 Kamerstukken II 2001/02, 28 463, 3, p. 9. 
169 HR 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7134. ‘Zie ook: Ten Voorde 2012, art. 140 Sr, aant. 10.’ 
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samenwerkingsverband.170 Hierdoor rijst de vraag wanneer gesproken kan worden van een 

zodanige samenwerkingsverband. Hiervoor zijn enkele kenmerken geformuleerd, zoals het 

bestaan van gemeenschappelijke regels en een gemeenschappelijke doelstelling, waaraan de 

leden in de organisatie gebonden zijn. Dat de organisatie eigen gemeenschappelijke regels 

hanteert, betekent niet dat deze door alle deelnemers dienen te zijn opgesteld. Het is namelijk 

niet ondenkbaar dat slechts één of enkele personen de regels van de organisatie opstellen, die 

vervolgens door de overige deelnemers worden geaccepteerd.171 Met betrekking tot de 

gemeenschappelijke doelstelling geldt dat het doel van een individu hieraan ondergeschikt is. 

Het doel van een individu hoeft evenwel niet ondergeschikt te zijn aan dat van de andere 

leden van de groep. Er behoeft immers geen hiërarchische relatie te bestaan tussen de 

verschillende deelnemers om te kunnen voldoen aan art. 140(a) Sr, doch kan dit wel een 

aanknopingspunt zijn voor de gestructureerdheid van het samenwerkingsverband.172 Een 

ander aanknopingspunt om van een organisatie te kunnen spreken is als het 

samenwerkingsverband naar derden toe optreedt onder een gemeenschappelijke naam.173 

Hieruit kan immers worden afgeleid dat de deelnemers zelf ook door derden als zodanig 

willen worden aangemerkt.174  

  Naast de gestructureerdheid van het samenwerkingsverband, dient het 

samenwerkingsverband over een zekere duurzaamheid te beschikken.175 Art. 140(a) Sr heeft 

namelijk niet betrekking op een eenmalige, korte samenwerking.176 Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat het samenwerkingsverband niet onafgebroken hoeft te hebben bestaan177 en dat 

de organisatie niet steeds dezelfde personen hoeft te omvatten, waardoor de groep in 

samenstelling kan wisselen.178 Een vaste kern zal daarentegen wel noodzakelijk zijn voor het 

voortbestaan van de gestructureerde eenheid.179  

4.2.2 Bestanddeel deelneming 

Niet het oprichten van een terroristische organisatie noch het bestaan daarvan is strafbaar 

gesteld in art. 140a Sr, maar het deelnemen aan deze organisatie. Zonder 

deelnemingshandeling kan derhalve geen sprake zijn van strafbaarheid ex art. 140a Sr.180 Het 

bestanddeel ‘deelneming’ in de zin van dit artikel heeft niet dezelfde betekenis als deelneming 

krachtens art. 47 en 48 Sr. Bij deze laatste artikelen gaat het immers om deelneming aan een 

bepaald strafbaar feit, terwijl art. 140a Sr ziet op deelneming aan een bepaalde organisatie.181  

  Het begrip ‘deelneming’ ex art. 140a Sr heeft aldus een zelfstandige betekenis.182 

Hiervan is sprake wanneer de deelnemer behoort tot het samenwerkingsverband en een 

aandeel heeft in, dan wel ondersteuning geeft aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks 

                                                           
170 Vries-Leemans 1995, p. 34.. ‘Zie ook: De Vries-Leemans 1995, p. 32 en Lintz 2007, p. 143.’ 
171 De Vries-Leemans 1995, p. 32 en 33. 
172 HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130. ‘Zie ook: Ten Voorde 2012, art. 140 Sr, aant. 10 en De 

Vries-Leemans 1995, p. 32.’ 
173 De Vries-Leemans 1995, p. 35. ‘Zie ook: HR 16 oktober 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1248.’ 
174 HR 26 november 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC9122. ‘Zie ook: Lintz 2007, p. 143 en 144.’ 
175 De Vries-Leemans 1995, p. 32. ‘Zie ook: Lintz 2007, p. 144.’ 
176 Mols en Wöretshofer 1995, p. 66. 
177 Ten Voorde 2012, art. 140 Sr, aant. 10. 
178 HR 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7134. 
179 De Vries-Leemans 1995, p. 35. 
180 Lintz 2007, p. 152. 
181 De Vries-Leemans 1995, p. 22. 
182 De Vries-Leemans 1995, p. 49. 
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verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk tot het plegen van misdrijven.183 Er 

dient aldus te zijn voldaan aan twee voorwaarden alvorens van deelneming kan worden 

gesproken. De eerste voorwaarde houdt in dat de betrokkene deel uitmaakt van de 

organisatie.184 Deze eis brengt met zich dat enkel sympathisanten geen deelnemer zijn 

krachtens deze bepaling. De tweede voorwaarde houdt in dat de deelnemer betrokken moet 

zijn geweest bij de gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de 

verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.185  

  Door dit verband kunnen gedragingen die betrekking hebben op het functioneren van 

de organisatie, maar die geen verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk, 

buiten het bereik van art. 140a Sr worden geplaatst.186 Het enkel behoren tot of deel uitmaken 

van de organisatie is hierdoor niet zonder meer strafbaar, omdat voor deelneming meer vereist 

is, zoals het aandeel hebben in ofwel het ondersteunen van de misdadige activiteiten van de 

organisatie.187 Wanneer gedragingen een aandeel hebben in of ondersteuning bieden aan de 

misdadige activiteiten van de organisatie kunnen deze gedragingen als 

deelnemingshandelingen worden gekwalificeerd, ook wanneer deze gedragingen op zichzelf 

genomen niet strafbaar zijn.188 Voorbeelden hiervan zijn onder meer het organiseren van 

bijeenkomsten en het tonen van beeldmateriaal die verband houden met de gewelddadige 

jihad waarop te zien is dat personen om het leven worden gebracht.189 Voor de strafbaarheid 

van dergelijke gedragingen is, zoals gezegd, wel vereist dat betrokkene behoort tot de 

organisatie. 

  Daarnaast moet de betrokkene in zijn algemeenheid weten dat de organisatie het 

oogmerk heeft om terroristische misdrijven te plegen.190 De Hoge Raad spreekt over 

‘onvoorwaardelijk opzet’, waardoor een verscherpt opzetvereiste geldt.191 In zoverre is 

voorwaardelijk opzet dus niet voldoende.192 Het is hierbij niet vereist dat de deelnemer 

wetenschap heeft van een of meer concrete misdrijven die door de organisatie worden 

beoogd.193 De betrokkene moet aldus daadwerkelijk hebben geweten dat het plegen van 

terroristische misdrijven het oogmerk van de organisatie was, maar daarentegen is het niet 

vereist dat de verdachte op de hoogte was van alle concrete misdrijven waarop het oogmerk 

van de organisatie betrekking had.194  

 

Tenslotte wordt ingevolge art. 140 lid 4 jo art. 140a lid 3 Sr onder deelneming mede begrepen 

het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of 

personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie. Deze zinsnede ziet voornamelijk 

op personen die niet tot de vaste kern van de organisatie behoren, maar zo nu en dan hand- en 

spandiensten voor de organisatie verrichten. Met name gaat het hier om het financieren van de 

                                                           
183 HR 16 oktober 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1248. ‘Zie ook: HR 18 november 1997, 

ECLI:NL:HR:1997:ZD0858.’ 
184 De Vries-Leemans 1995, p. 52. 
185 De Vries-Leemans 1995, p. 52. 
186 HR 16 oktober 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1248. ‘Zie ook: De Vries-Leemans 1995, p. 50 en 51.’ 
187 De Vries-Leemans 1995, p. 53. 
188 Lintz 2007, p. 152. 
189 HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5132. 
190 Rb. Rotterdam 10 maart 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AV5108. ‘Zie ook: Lintz 2007, p. 154.’ 
191 HR 18 november 1997, ECLI:NL:HR:1997, m.nt. de Hullu. 
192 HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5132. 
193 HR 18 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0858. ‘Zie ook: HR 5 september 2006, 

ECLI:NL:HR:2006:AV4122.’ 
194 Lintz 2007, p. 155. 



Masterscriptie Lindsay van Halderen (2525376) 

29 
 

organisatie195, maar in feite kan hieruit worden afgeleid dat elke bijdrage aan een 

terroristische organisatie strafbaar kan zijn.196  

 

4.2.3 Bestanddeel oogmerk tot het plegen van terroristische misdrijven 

Bij art. 140a Sr moet de organisatie het oogmerk hebben tot het plegen van terroristische 

misdrijven. In paragraaf 3.3.2 is naar voren gekomen dat een misdrijf als een terroristisch 

misdrijf gekwalificeerd kan worden indien de dader deze feiten heeft gepleegd met een 

terroristisch oogmerk. Dit breng met zich dat art. 140a Sr een dubbel oogmerk vereist. De 

organisatie moet namelijk het oogmerk hebben tot het plegen van misdrijven met een 

terroristisch oogmerk.197 Het terroristisch oogmerk ex art. 83a Sr is reeds in paragraaf 3.3.2 

aan de orde, waardoor nu alleen wordt ingegaan op het oogmerk tot het plegen van 

terroristische misdrijven. Bij de beoordeling van dit oogmerk wordt in de rechtspraak 

aandacht besteed aan de geloofsovertuiging van de betrokkene.198 Zo is bijvoorbeeld bepaald 

dat een oogmerk niet slechts uit de ideologie van een verdachte kan worden afgeleid.199 

Anderzijds kan een ideologie wel bijdragen aan het bewijs van het oogmerk indien het 

gedachtegoed van de organisatie strekt tot het aanzetten tot terroristisch geweld.200 De 

ideologie kan aldus wel van belang zijn voor het bewijs van het oogmerk, maar kan hier niet 

uitsluitend op worden gebaseerd. Het bewijs van dit oogmerk is derhalve een combinatie van 

een beoordeling van objectieve omstandigheden en gedragingen alsmede de beoordeling van 

het ideologisch kader.201 

4.3 De totstandkoming van art. 134a Sr 

Een ander belangrijk artikel dat in het hoofdstuk ‘misdrijven tegen de openbare’ staat en die 

in het kader van terrorismebestrijding belangrijk is, betreft art. 134a Sr.  

Het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme ex art. 134a Sr is in 2009 strafbaar 

gesteld202 en heeft tot doel om de openbare orde te beschermen. In het bijzonder beoogt het 

artikel de samenleving te beschermen tegen terroristische misdrijven.203 Art. 134a Sr is net als 

de bepaling van strafbare voorbereiding, samenspanning en deelneming aan een terroristische 

organisatie, een zelfstandig strafbaar gesteld voorbereidingsdelict. De gedragingen die onder 

art. 134a Sr vallen, zouden veelal ook onder de artikelen 46, 80, 96 lid 2 en 140a Sr kunnen 

worden geschaard. Volgens de minister konden echter niet alle strafwaardige gedragingen in 

verband met training voor terrorisme hieronder vallen.204 Het is namelijk mogelijk dat een 

individu het voornemen heeft om een terroristisch misdrijf te plegen en hiervoor een training 

volgt. In een dergelijk geval is geen sprake van een duurzaam en gestructureerd 

samenwerkingsverband, hetgeen vereist is voor art. 140a Sr en is evenmin sprake van 

samenspanning. Indien de verdachte ook geen stoffelijke voorbereidingsmiddelen, die 

bestemd zijn tot het begaan van het misdrijf, voorhanden heeft dan kan ook strafbare 

                                                           
195 Ten Voorde 2012, art. 140 Sr, aant. 10. 
196 Kamerstukken II 2003/04, 28 463, 10, p. 10. ‘Zie ook: Ten Voorde 2012, art. 140 Sr, aant. 10.’ 
197 Ten Voorde 2006, art. 140a Sr, aant. 6. ‘Zie ook: Rb. Rotterdam 10 maart 2006, 

ECLI:NL:RBROT:2006:AV5108.’ 
198 Ten Voorde 2006, art. 140a Sr, aant. 6. 
199 HR 2 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5193. 
200 Ten Voorde 2006, art. 140a Sr, aant. 6. ‘Zie ook: Hof Amsterdam 25 maart 

2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:914 en Hof Den Haag 30 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1082.’ 
201 Ten Voorde 2006, art. 140a Sr, aant. 6. ‘Zie ook: Hof Den Haag 30 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1082 

en HR 2 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5193.’ 
202 Stb. 2009, 245. 
203 Ten Voorde 2010, art. 134a Sr, aant. 5. 
204 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, 3, p. 5 en 6. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28463-10.html
https://www.navigator.nl/document/id0da1468dae284290999da71d531b402e?h1=(art.)%2C(140a)%2C(Sr)&anchor=id-90c89745-6537-49e4-a21b-2f48ca0e3858
https://www.navigator.nl/document/id99ff2f2bd0eb4d598905761c4b153a3d?h1=(art.)%2C(140a)%2C(Sr)&anchor=id-3b12564f-c2bf-45fe-bd55-57ba286c9b83
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voorbereiding geen oplossing bieden. Hieruit blijkt dat de mogelijkheden in het Wetboek van 

Strafrecht voor de invoering van art. 134a Sr op enkele punten tekortschoot. Mede om in deze 

lacunes te voorzien is art. 134a Sr ingevoerd om ervoor te zorgen dat het deelnemen en 

meewerken aan training voor terrorisme, ook in bovengenoemde gevallen onder het bereik 

van het strafrecht valt.205 Bovendien is de invoering van deze bepaling in lijn met het Verdrag 

van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme 206 alsmede met het gewijzigde 

Kaderbesluit inzake terrorismebestrijding207 waarin het de verdragspartijen wordt verplicht 

om het meewerken aan training voor terrorisme strafbaar te stellen.208 De Nederlandse 

wetgever wilde naast het meewerken ook het deelnemen aan een terroristische training 

strafbaar stellen, waardoor art. 134a Sr de grondslag vormt voor de strafbaarstelling van 

zowel het meewerken (als trainer) en het deelnemen (als getrainde) aan trainingen voor 

terrorisme.209 Voorts wordt in art. 134a Sr, naast het zich verschaffen of trachten te 

verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen ook het verwerven van kennis of 

vaardigheden tot het plegen van terroristische misdrijven of misdrijven ter voorbereiding of 

vergemakkelijking daarvan strafbaar gesteld.  

4.3.1 De bestanddelen van art. 134a Sr 
De wetgever heeft het begrip ‘training’ in art. 134a Sr bewust achterwege gelaten210 en 

gekozen voor een delictsomschrijving die alle strafwaardige gedragingen bevat die 

uitdrukking geven aan het begrip ‘training’.211 Het artikel luidt als volgt: ‘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 een gevangenisstraf van ten hoogste acht 

jaren of geldboete van de vijfde categorie.’ In het navolgende zullen de bestanddelen van art. 

134a Sr worden behandeld. 

  Allereerst het vereiste van opzet. Doordat het bestanddeel ‘opzet’ aan het begin van de 

zinsnede staat dient het opzet te zijn gericht op alle opvolgende bestanddelen.212 Er dient 

daarbij wel een onderscheid te worden gemaakt tussen het opzet van degene die de training 

volgt en degene die de training geeft. Voor degene die de training geeft is voorwaardelijk 

opzet immers voldoende, terwijl een zwaarder opzet is vereist voor degene die de training 

volgt.213 Met betrekking tot degene die de training geeft geldt dat de trainer strafbaar kan zijn 

indien hij/zij zich welbewust blootstelt aan de aanmerkelijke kans dat een deelnemer die 

training volgt met het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf.214 Voor degene die de 

training volgt geldt dat hij/zij willens en wetens kennis of vaardigheden verwierf voor het 

plegen van een terroristisch misdrijf of een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking 

daarvan.215 Het opzet hoeft dus niet gericht te zijn op het plegen van een terroristisch misdrijf, 

maar op het verwerven van kennis en vaardigheden voor het plegen van een terroristisch 

                                                           
205 Kwakman 2010, p. 45. 
206 Trb. 2006, 34. 
207 Kaderbesluit 2008/919/JBZ. 
208 Ten Voorde 2010, art. 134a Sr, aant. 1.  
209 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, 3, p. 5 en 6. ‘Zie ook: Hof Den Haag 27 januari 2015, 

ECLI:NL:GHDHA:2015:83.’ 
210 Handelingen I  2009/10, 31 386, 18, p. 790. 
211 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 4. 
212 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 6. ‘Zie ook: Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 12, p. 4 en Ten Voorde 

2010, art. 134a Sr, aant. 7.’ 
213 De Jong 2015, p. 75. ‘Zie ook: Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 6 en 8.’ 
214 Handelingen II 2008/09, 31 386, 43, p. 3795. ‘Zie ook: Hof Den Haag 27 januari 2015, 

ECLI:NL:GHDHA:2015:83.’ 
215 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 4. ‘Zie ook: Kamerstukken II 2007/08, 31 386, 3, p. 9.’ 
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misdrijf of van een misdrijf waarmee het plegen van een terroristisch misdrijf wordt 

vergemakkelijkt.216 Er dient derhalve te worden gekeken naar het criminele doel van de 

training.217 Het enkel volgen van een training in een vechtsport is namelijk niet strafbaar. 

Het bewijs van opzet kan worden afgeleid uit de achtergrondinformatie van de verdachte. 

Wellicht is er informatie bekend over diens haat tegen de Westerse wereld, zijn/haar fixatie op 

het terrorisme en het radicaliseringsproces dat de verdachte heeft ondergaan. Daarenboven 

kan ook de aard en het karakter van de training inzichtelijk maken welk doel de dader voor 

ogen heeft. Indien het bewijs van opzet ontbreekt met betrekking tot het doel van de training 

dan kan strafbaarheid niet worden aangenomen.218  

  Het volgende bestanddeel in art. 134a Sr is ‘hij die zich of een ander gelegenheid, 

middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen’. In de wetsgeschiedenis is niet 

veel aandacht besteed aan de vraag wat onder deze zinsnede kan worden verstaan. De 

wetgever heeft enkel opgemerkt dat deze begrippen al elders in het Wetboek van Strafrecht 

voorkomen en dat zij dezelfde betekenis hebben als in art. 48 onderdeel 2° Sr. Hieruit kan 

worden afgeleid dat het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen de uitvoering 

van het misdrijf makkelijker moet maken.219 Anders gezegd gaat het er om of het misdrijf 

hierdoor kan worden bevorderd.220 Gedacht kan worden aan de situatie dat een Nederlandse 

jihadganger een training volgt voor het gebruik van wapens en zijn geld aan de trainer 

beschikbaar stelt om betere wapens te kopen. In een dergelijk geval wordt een middel 

verstrekt in het kader van training voor terrorisme.221 Met de zinsnede ‘het zich of een ander 

verschaffen of trachten te verschaffen’ is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij reeds 

bestaande aansprakelijkheidsregelingen, met name bij art. 96 lid 2 onderdeel 1 en 2 Sr.222 Het 

trachten te verschaffen laat zien dat het voor art. 134a Sr niet noodzakelijk is dat een training 

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.223 Dit onderdeel ziet dus op een vorm van poging in het 

artikel.224 Bij het onderdeel ‘verschaffen’ gaat het er om dat iemand zichzelf of een ander 

daadwerkelijk voorziet van gelegenheid, middelen of inlichtingen.  

 

Voorts ziet de strafbare training op het plegen van een terroristische misdrijf dan wel een 

misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf. Het moet dus 

gaan om een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 83 en 83b Sr.225 Hoewel een 

terroristisch oogmerk een vereiste is voor het aannemen van een terroristisch misdrijf, is dit 

geen vereiste voor een bewezenverklaring van art. 134a Sr aangezien het geen bestanddeel 

van voornoemde bepaling is.226 Zo kan een trainer – ondanks dat hij/zij zelf geen 

terroristische motieven heeft - zich schuldig maken aan art. 134a Sr indien de training wordt 

gegeven, wetende dat degene die de training volgt deze vaardigheden en kennis wil 

verwerven voor het plegen van een terroristisch misdrijf. Voor degene die de training volgt 

geldt eveneens dat dit niet hoeft te geschieden met het oogmerk om bijvoorbeeld de bevolking 

een ernstige vrees aan te jagen. Voor strafbaarheid ex art. 134a Sr is, zoals hierboven reeds 

                                                           
216 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 8. ‘Zie ook: De Jong 2015, p. 75.’ 
217 Kamerstukken II, 2008/09, 31 386, 8, p. 7 en 8. 
218 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 6. ‘Zie ook: Hof Den Haag 27 januari 2015, 

ECLI:NL:GHDHA:2015:83.’ 
219 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 7. ‘Zie ook: De Jong 2015, p. 81.’ 
220 HR 17 juni 1940, ECLI:NL:HR:1997:ZD0749.  
221 De Jong 2015, p. 82. 
222 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 12, p. 4. ‘Zie ook: Hof Den Haag 27 januari 2015, 

ECLI:NL:GHDHA:2015:83.’ 
223 Ten Voorde 2012, p. 7 en 8. 
224 De Jong 2015, p. 81. 
225 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, 3, p. 5 en 9.  
226 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 6.  
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benoemd is, slechts vereist dat het opzet van de verdachte is gericht op het verwerven of 

bijbrengen van kennis of vaardigheden voor het plegen van een terroristisch misdrijf of een 

misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking daarvan. Het oogmerk krachtens art. 83a Sr 

komt pas in beeld indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot het plegen van een terroristisch 

misdrijf.227 Dientengevolge is het terroristisch oogmerk geen vereiste op het moment dat de 

verdachte een training geeft en/of volgt.228  

  Naast de terroristische misdrijven genoemd in art. 83 Sr ziet art. 134a Sr tevens op 

misdrijven die ter voorbereiding of vergemakkelijking van terroristische misdrijven worden 

begaan. Deze misdrijven zijn in art. 83b Sr opgesomd. Hiermee is beoogd aan te geven dat de 

bepaling van art. 134a Sr zich uitstrekt tot enkele commune delicten in het Wetboek van 

Strafrecht. Dit is echter alleen het geval voor zover daarmee het plegen van een terroristisch 

misdrijf wordt voorbereid of gemakkelijk wordt gemaakt.229  

  Het laatste bestanddeel van art. 134a Sr betreft ‘het verwerven of bijbrengen van 

kennis of vaardigheden’. Dit bestanddeel ziet op het verkrijgen van of het bekwamen in 

kennis of vaardigheden die tijdens een training of op een terroristisch trainingskamp zijn 

verworven.230 Voorbeelden die in de wetsgeschiedenis naar voren zijn gekomen, zijn het 

volgen van vlieglessen of het ondergaan van een training in een vechtsport.231 Bovendien 

kunnen kennis of vaardigheden ook via het internet worden verworven dan wel worden 

bijgebracht.232 Gedacht kan worden aan de situatie dat de verdachte op internet zoekt hoe een 

bom kan worden gemaakt. Hiermee verwerft de verdachte kennis en vaardigheden om een 

terroristisch misdrijf te kunnen plegen.233 Kort gezegd gaat het bij art. 134a Sr derhalve om de 

verwerving van zowel fysieke als intellectuele kennis.234 Voorts is het overigens niet relevant 

of de training in het buitenland of in Nederland plaatsvind, omdat het onder alle 

omstandigheden strafbaar moet worden geacht.235  

4.4 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk zijn twee bepalingen aan de orde gekomen die onder de titel ‘misdrijven 

tegen de openbare’ zijn geplaatst. Allereerst is art. 140a Sr besproken, dat zowel 

voorbereidings- als deelnemingselementen omvat. In die zin vertoont de bepaling 

overeenkomsten met de artikelen 46, 80 en 96 lid 2 Sr. Dit zijn namelijk zelfstandig strafbaar 

gestelde voorbereidingsdelicten, zij het met een deelnemingscomponent. Bij art. 140a Sr 

treedt het deelnemingscomponent, evenals bij art. 80 Sr op de voorgrond. Het 

deelnemingscomponent is bij samenspanning te vinden in de afspraak tussen twee of meer 

personen en bij art. 140a Sr bestaat dit component uit het actief zijn binnen een duurzaam en 

gestructureerd samenwerkingsverband. Daarnaast zijn beide bepalingen beperkt tot specifieke 

misdrijven. ex art. 140a Sr, terwijl wel kan worden vastgesteld dat twee of meer personen zijn 

overeengekomen een terroristisch misdrijf te plegen, dan is vervolging via strafbare 

samenspanning mogelijk. Hierdoor is een effectieve bestrijding van terrorisme mogelijk.  

  De tweede bepaling die in dit hoofdstuk is besproken, betreft art. 134a Sr. Evenals de 

hierboven besproken bepalingen is art. 134a Sr ook een zelfstandig strafbaar gesteld 

                                                           
227 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 6. 
228 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 12, p. 5. 
229 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, 3, p. 8. ‘Zie ook: Ten Voorde 2010, art. 134a Sr, aant. 8.’ 
230 De Jong 2015, p. 83. ‘Zie ook: Ten voorde 2010, art. 134a Sr, aant. 8.’ 
231 Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 4. 
232 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, 3, p. 5 en 6. ‘Zie ook: Kamerstukken II 2008/09, 31 386, 8, p. 5.’ 
233 De Jong 2015, p. 83. 
234 Hof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83. ‘Zie ook: Ten Voorde 2010, art. 134a Sr, aant. 

1.’ 
235 Handelingen I 2009/10, 31 386, 18, p. 791. ‘Zie ook: Kamerstukken II 2007/08, 31 386, 3, p. 10 en Hof Den 

Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83.’ 
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voorbereidingsdelict. Het verschil met de artikelen 80 en 140a Sr is echter dat art. 134a Sr 

geen deelnemingscomponent bevat. Het artikel is namelijk mede ingevoerd voor de situatie 

dat een individu het voornemen heeft om een terroristisch misdrijf te plegen en hiervoor een 

training volgt. Om die reden vertoont art. 134a Sr eerder gelijkenissen met art. 46 en art. 96 

lid 2 Sr.  
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Hoofdstuk 5  

Zijn de strafbepalingen adequaat? 

5.1 Inleiding  

In de voorgaande hoofdstukken is het juridisch kader van enkele artikelen besproken die 

relevant kunnen zijn ter bestrijding van terrorisme. Meer in het bijzonder ter bestrijding van 

de Syriëganger die zich bij IS wil aansluiten. In dit hoofdstuk zal worden onderzocht in 

hoeverre de besproken bepalingen daadwerkelijk tot strafbaarheid van de Syriëganger kunnen 

leiden of dat er wellicht enkele knelpunten zijn. Om dit te onderzoeken komen verschillende 

uitspraken naar voren waarin de besproken artikelen ten laste zijn gelegd. Ik heb slechts voor 

die uitspraken gekozen die relevant zijn voor de probleemstelling. De besproken artikelen 

zullen op dezelfde volgorde worden besproken als hoe zij bij de voorgaande hoofstukken 

behandeld zijn. Tot slot volgt een tussenconclusie.  

 

5.2 Strafbare voorbereiding ex art. 46 Sr 

De enige zaken waarin art. 46 Sr inhoudelijk is behandeld omtrent een Syriëganger en welke 

zaken relevant zijn voor dit onderzoek, zijn de uitspraken van de rechtbank Gelderland van 9 

februari 2015236, inzake Mohamed el A. en Hakim B.  

  Mohamed el A. had samen met Hakim B. in Duitsland twee auto’s gehuurd om 

daarmee te reizen naar Turkije/Syrië. Zij hadden samen een geldbedrag van €15.460 en tassen 

met onder meer survival-kleding, bivakmutsen en combatkleding bij zich.237 Daarnaast 

hadden zij video’s voorhanden met daarop uitleg over hoe een Kalasjnikov werkt en op 

verschillende gegevensdragers stond informatie betreffende het jihadistisch gedachtegoed. Uit 

de gegevensdragers was tevens zichtbaar dat mailverkeer is gevoerd met daarin onder meer 

opgenomen links naar filmpjes over onthoofdingen. Voorts bevatte het dossier een 

afscheidsbrief waaruit kon worden afgeleid dat Mohamed el A. niet voornemens was om 

terug te keren en hij uitdrukkelijk rekening hield met de mogelijkheid daar te sterven.238 Aan 

de verdachten werden de feiten voorbereiding van commune delicten, voorbereiding van 

terroristische delicten alsmede samenspanning tot terroristische delicten cumulatief dan wel 

alternatief tenlastegelegd. De verklaring die door Mohamed el A. is gegeven is dat hij naar 

Syrië wilde omdat hij met zijn gezin in een Islamitisch land wilde leven, onder Islamitische 

wetgeving en waar hij, anders dan in Nederland, onbelemmerd zijn geloof kan belijden.239 

Hakim B. heeft wisselende verklaringen afgelegd over zijn reisplannen. Zo heeft hij eerst 

verklaard dat hij wel naar Syrië wilde, maar alleen om naar zijn broer te gaan. Daarna heeft 

hij verklaard dat hij nooit van plan was om de grens met Syrië over te gaan, maar dat hij zijn 

broer in Turkije wilde opzoeken.240  

 

De rechtbank oordeelt omtrent art. 46 Sr dat de feiten en omstandigheden op zichzelf 

onvoldoende zijn voor het aannemen van opzet op voorbereidingshandelingen voor het plegen 

van een specifiek te duiden misdrijf als onder meer moord, brandstichting en het teweeg 

brengen van een ontploffing. Uit het dossier kan immers niet met voldoende bepaaldheid 

worden afgeleid of, en zo ja, welk misdrijf verdachten met het gebruik van deze voorwerpen 

voor ogen hadden gehad. Met andere woorden is het misdadige doel onvoldoende komen vast 

                                                           
236 Rb. Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756 en Rb. Gelderland 9 februari 2015, 

ECLI:NL:RBGEL:2015:757. 
237 Rb. Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756, r.o. 3.2 en Rb. Gelderland 9 februari 2015, 

ECLI:NL:RBGEL:2015:757, r.o. 3.2. 
238 Rb. Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756, r.o. 3.3. 
239 Rb. Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756, r.o. 3.2. 
240 Rb. Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:757, r.o. 3.4. 
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te staan. Evenmin is komen vast te staan dat deze voorwerpen daadwerkelijk hebben gediend 

ter voorbereiding daarvan. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat onvoldoende bewijs 

bestaat voor een bewezenverklaring van dit tenlastegelegde feit, waardoor de verdachten 

zullen worden vrijgesproken.241 Bij dit oordeel kunnen enkele vraagtekens worden geplaatst, 

hetgeen in het navolgende zal worden toegelicht.  

 

In het Ford Transit-arrest ging het om de vraag of ‘alledaagse’ middelen, namelijk een auto 

kennelijk bestemd was tot het begaan van een misdrijf. Zoals in paragraaf 3.2.1 naar voren is 

gekomen heeft de Hoge Raad in dit arrest drie criteria geformuleerd om voornoemde vraag te 

kunnen beantwoorden.242 Op basis van deze criteria is bovengenoemde vraag bevestigend 

beantwoord, terwijl uit de uitspraak verder niet blijkt dat de auto uiteindelijk zou moeten 

dienen als middel waarmee het misdrijf zou worden gepleegd.243 

  Indien de onderhavige situatie met het Ford Transit-arrest wordt vergeleken dan is het 

opmerkelijk dat de rechtbank heeft geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat de 

voorwerpen daadwerkelijk hebben gediend ter voorbereiding van de in de tenlastelegging 

genoemde misdrijven. In het Ford Transit-arrest is dit immers ook niet komen vast te staan.  

  In de conclusie van A-G Keijzer bij het Ford Transit-arrest worden hier enkele 

woorden aan gewijd. Hierin komt naar voren dat de termen ‘bestemd tot’ niet altijd een 

toekomstige strekking hebben, maar dat het ook mogelijk is dat het voorbereidingsmiddel zijn 

bestemming al gevonden heeft voorafgaand aan de daadwerkelijke voorbereiding van het 

hoofdfeit.244 Zoals Gritter en Sikkema dit verwoorden kunnen voorwerpen die alleen een 

‘preparatoire functie’ hebben al strafbare voorbereiding opleveren.245 

  

In de onderhavige zaak kan gesteld worden dat de auto’s van de verdachten een dergelijke 

‘preparatoire functie’ hadden, aangezien zij nodig waren om naar Syrië te reizen om aldaar de 

in de tenlastegelegde genoemde misdrijven te plegen. Weliswaar vertonen de auto’s naar hun 

uiterlijke verschijningsvorm geen bijzondere aan het misdrijf te koppelen kenmerken en wijst 

het gebruik van de auto’s niet per definitie op een strafbare activiteit, maar zijn de criminele 

intenties van de verdachte dusdanig duidelijk dat hieruit de bestemming van het 

voorbereidingsmiddel kon worden afgeleid. Het was immers vrij duidelijk dat de verdachten 

geen vreedzaam doel voor ogen hadden, gelet op de voorwerpen die zij voorhanden hadden, 

zoals video’s met uitleg over hoe een Kalasjnikov werkt. Daarnaast hadden zij mailverkeer 

gevoerd met daarin onder meer opgenomen links naar filmpjes over onthoofdingen en hield 

Mohamed el A. uitdrukkelijk rekening met de mogelijkheid in Syrië te sterven. Gelet op het 

feit dat strafbare voorbereiding niet louter een objectief karakter heeft246, had aan 

bovengenoemde omstandigheden meer aandacht moeten worden besteed. Met name gelet op 

de omstandigheid dat er iets te zeggen valt voor de stellingname dat de bivakmutsen, survival-

kleding en combatkleding naar hun uiterlijke verschijningsvorm wel bijzondere aan het 

misdrijf te koppelen kenmerken vertonen evenals de video met uitleg over hoe een 

Kalasjnikov werkt. 

  Daarenboven kan met betrekking tot het geldbedrag van €15.460 worden opgemerkt 

dat ten aanzien van gelden die beschikbaar worden gehouden of gesteld voor de financiering 

van aanslagen niet gemakkelijk is vast te stellen dat uit de aard van het voorwerp de 

                                                           
241 Rb. Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756, r.o. 3.5 en Rb. Gelderland 9 februari 2015, 

ECLI:NL:RBGEL:2015:757, r.o. 3.4.  
242 HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0535. ‘Zie ook: Sikkema 2012, p. 35.’ 
243 Kooijmans 2014, p. 209. 
244 HR 18 november 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AJ0535, par. 18-20.  
245 Gritter en Sikkema 2006, p. 5. 
246 Zie bijvoorbeeld het Samir A. arrest: HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213. 
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objectieve bestemming tot het criminele doel blijkt. Geld dat voor een goed doel en/of voor 

eigen doeleinden beschikbaar wordt gehouden ziet er namelijk niet anders uit dan geld dat 

beschikbaar wordt gehouden voor een aanslag. Voor dergelijke situaties is de subjectieve 

bestemming ofwel het opzet van de dader voldoende voor strafbaarheid.247 Indien de 

rechtbank dit was nagegaan had art. 46 Sr wel bewezen kunnen worden, gelet op het gegeven 

dat het (voorwaardelijk) opzet uit bovengenoemde omstandigheden kon worden afgeleid, 

waaronder onder meer het voorhanden hebben van video’s met uitleg over hoe een 

Kalasjnikov werkt en vervolgens door de verdachten daadwerkelijk een poging is 

ondernomen om naar Syrië af te reizen. Het is opvallend dat de rechtbank hier geen aandacht 

aan heeft besteed, terwijl dit wel expliciet in de wetgeschiedenis bij de schrapping van het 

bestanddeel ‘kennelijk’ aan de orde is gekomen.248  

 

Het oordeel van de rechtbank dat niet is komen vast te staan dat de voorwerpen daadwerkelijk 

hebben gediend ter voorbereiding van het misdrijf, is gelet op het bovenstaande onjuist en/of 

onvoldoende gemotiveerd, evenals het oordeel dat het misdadige doel van de verdachten 

onvoldoende is komen vast te staan. Met het oog op het Ford Transit-arrest249, de uitleg 

hierbij van A-G Keijzer250, de opvattingen van Gritter en Sikkema251, het Samir A. arrest252 

alsmede de wetsgeschiedenis253 had art. 46 Sr wel bewezen kunnen worden. Om die reden 

biedt art. 46 Sr, ondanks dat dit niet uit de besproken uitspraak blijkt, voldoende bescherming 

voor de situatie zoals die in de probleemstelling centraal staat. 

 

5.3 Samenspanning 
In de uitspraken inzake Mohamed el A. en Hakim B254 stond de rechtbank, zoals hierboven 

reeds benoemd is, tevens voor de vraag of sprake was van samenspanning tot terroristische 

misdrijven. Het ging hierbij niet om de vraag of sprake was van samenspanning tussen 

Mohamed el A en Hakim B, maar om de vraag of zij hadden samengespannen met een 

persoon uit Syrië, namelijk met de broer van Mohamed el A. In de vorige paragraaf is naar 

voren gekomen dat art. 46 Sr niet bewezen kon worden, onder meer omdat niet kon worden 

vastgesteld of, en zo ja, welk misdrijf de verdachten voor ogen hadden. De rechtbank oordeelt 

dat de verdachten reeds om die reden van samenspanning dienen te worden vrijgesproken.255 

Voor samenspanning is het immers vereist dat voldoende zekerheid bestaat over welk 

concreet misdrijf gepleegd gaat worden.256 Daarnaast acht de rechtbank het evenmin bewezen 

dat sprake was van een overeenkomst tot het plegen van een misdrijf. Ten aanzien van 

Mohamed el A. overweegt de rechtbank dat de verdachte weliswaar meermalen telefonisch en 

middels chat of sms-berichten contact heeft gehad met zijn broer over de reis naar Syrië en 

over welke goederen hij zou meenemen, maar uit niets blijkt dat zij zijn overeengekomen om 

strafbare feiten te plegen. Ten aanzien van Hakim B. overweegt de rechtbank dat de verdachte 

niet aantoonbaar contact heeft gehad over de reis en over welke goederen zouden worden 

meegenomen. Ook voor hem geldt dat uit niets blijkt dat hij met iemand was overeengekomen 

                                                           
247 Kamerstukken II 2004/05, 30 164, 3, p. 49. 
248 Kamerstukken II 2004/05, 30 164, 3, p. 49. 
249 HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0535. 
250 HR 18 november 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AJ0535, par. 18-20.  
251 Gritter en Sikkema 2006, p. 5. 
252 HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213. 
253 Kamerstukken II 2004/05, 30 164, 3, p. 49. 
254 Rb. Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756 en Rb. Gelderland 9 februari 2015, 

ECLI:NL:RBGEL:2015:757. 
255 Rb. Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756, r.o. 3.5 en Rb. Gelderland 9 februari 2015, 

ECLI:NL:RBGEL:2015:757, r.o. 3.4. 
256 Kamerstukken II 2003/04, 28 463, 10, p. 23. 
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om strafbare feiten te plegen.257 Gelet op het bovenstaande, werden beide verdachten 

vrijgesproken voor dit onderdeel van de tenlastelegging.258  

 

Een andere zaak waarbij samenspanning wel werd toegesneden op verdachten die samen naar 

Syrië wilden, was in de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 15 juni 2016.259 In deze 

zaak ging het om twee mannen die samen een vlucht naar Turkije hadden genomen. Toen zij 

daar waren aangekomen zijn zij per taxi doorgereisd naar het grensgebied met Syrië. In de 

buurt van de grens met Syrië zijn de mannen aangehouden. In deze zaak houdt het 

alternatieve scenario van de verdachten in dat zij iemand vanuit Syrië wilde helpen bij diens 

terugkeer naar Nederland. Zij zouden de betreffende persoon hebben verteld dat zij in Syrië 

niets konden doen, maar hem wel in Turkije bij de grens konden ophalen.260 De rechtbank 

acht het alternatieve scenario onaannemelijk en komt tot het oordeel dat de feiten en 

omstandigheden niet anders kunnen worden uitgelegd dan dat de verdachten naar Syrië 

reisden met het doel zich aan te sluiten bij een jihadistische strijdgroep.261 De vraag die de 

rechtbank, gelet op het voorgaande, diende te beantwoorden was of sprake was van 

samenspanning tot moord, doodslag of brandstichting met een terroristisch oogmerk. De 

rechtbank heeft geoordeeld dat niet kan worden bewezen dat tussen de verdachten een 

overeenkomst bestond tot het plegen van voornoemde terroristische misdrijven. Weliswaar 

zijn zij samen richting Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij een jihadistische organisatie, 

maar hieruit blijkt niet dat sprake is van een dergelijke overeenkomst.262 

 

Bovengenoemde uitspraken laten zien dat ondanks de feiten en omstandigheden in een zaak 

de suggestie kunnen wekken dat de verdachten een afspraak hebben gemaakt om concrete 

misdrijven te plegen, dit gelet op het subjectieve karakter van samenspanning moeilijk te 

bewijzen is. Het is namelijk lastig om vast te stellen wat de verdachten precies zijn 

overeengekomen en/of ze überhaupt een afspraak hebben gemaakt. Dit zou slechts anders 

kunnen zijn indien dit uit een afgeluisterde telefoongesprek of uit een getuigenverklaring kan 

worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld in de Context-zaak263 wel het geval was.  

  In deze zaak is uit tapgesprekken gebleken dat de verdachten, te weten Anis Z., 

Hicham el O. en Hatim R. overleg hadden gevoerd om van IS over te stappen naar Jabhat al-

Nusra, waarna Anis Z. en Hicham en O. bewust de keuze hebben gemaakt voor die overstap. 

Daarmee hadden zij volgens de rechtbank een afspraak gemaakt met het doel om voldoende 

concrete terroristische misdrijven voor die organisatie te gaan plegen. Gelet op de al eerder 

gepleegde gevechtshandelingen en het meenemen van vuurwapens naar Jabhat al-Nusra, kan 

worden gezegd dat deze afspraak voldoende gemeend en definitief was. Aldus kan worden 

bewezen dat zij hebben samengespannen tot moord, doodslag en het teweegbrengen van een 

ontploffing, telkens met een terroristisch oogmerk.264 In zoverre kan art. 80 Sr geschikt zijn 

om Syriëgangers te veroordelen die met elkaar hebben afgesproken om zich aan te sluiten bij 

                                                           
257 Rb. Gelderland 9 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:756, r.o. 3.5 en Rb. Gelderland 9 februari 2015, 

ECLI:NL:RBGEL:2015:757, r.o. 3.4. 
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ECLI:NL:RBGEL:2016:3239. 
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ECLI:NL:RBGEL:2016:3239, r.o. 2.2.2. 
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ECLI:NL:RBGEL:2016:3239, r.o. 2.2.2. 
262 Rb. Gelderland 15 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3246, r.o. 2.5 en Rb. Gelderland 15 juni 2016, 

ECLI:NL:RBGEL:2016:3239, r.o. 2.4. 
263 Rb. Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365, r.o. 17.16-17.75.  
264 Rb. Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365, r.o. 17.75. 
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een terroristische organisatie. Het plegen van terroristische misdrijven is, volgens de 

rechtbank, daarmee immers gegeven. In een dergelijke situatie dient wel bewezen te worden 

dat de afspraak voldoende gemeend en definitief is265, zoals in de onderhavige situatie het 

geval was. 

 

Het oordeel van de rechtbank, inhoudende dat het bewijs van het maken van afspraken tot het 

plegen van terroristische misdrijven kan worden afgeleid uit de afspraak om bij een 

terroristische organisatie aan te sluiten is merkwaardig en vanuit juridisch oogpunt niet direct 

voor de hand liggend. Deze twee verschillende strafwaardige gedragingen kunnen immers 

niet op één lijn worden gesteld. Voor een bewezenverklaring van deelname aan een 

terroristische organisatie is namelijk vereist dat de verdachte zich aansluit bij een organisatie 

die het plegen van terroristische misdrijven als oogmerk heeft, met welk oogmerk de 

verdachte bekend moet zijn. De verdachte hoeft dit oogmerk niet zelf te hebben. Voor de 

bewezenverklaring van samenspanning tot terroristische misdrijven is het daarentegen wel 

vereist dat de verdachte het oogmerk heeft om dergelijke misdrijven te plegen.266 Om die 

reden kan uit het maken van afspraken over het aansluiten bij een terroristische organisatie 

niet zonder meer worden afgeleid dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan 

samenspanning tot terroristische misdrijven aangezien het terroristisch oogmerk daarmee niet 

bewezen is.  

  Desalniettemin heeft de rechtbank samenspanning tot terroristische misdrijven 

bewezen geacht. Een verschil tussen de uitspraak in de Context-zaak en de bovengenoemde 

uitspraken is dat er in de Context-zaak echt een afspraak was gemaakt, althans waar de 

afspraak kon worden bewezen. De ‘enkele’ afspraak kan derhalve voor een belemmering 

zorgen om tot een bewezenverklaring van art. 80 Sr te kunnen komen. Zoals in paragraaf 

3.3.1 en hierboven reeds naar voren is gekomen is het immers moeilijk te bewijzen dat twee 

personen een (mondelinge) afspraak hebben gemaakt. Om die reden is art. 80 Sr niet zonder 

meer adequaat.  
 

5.4 Terroristisch oogmerk ingevolge art. 83a Sr 

Met betrekking tot art. 83a Sr dient te worden opgemerkt dat de bepaling geen zelfstandig 

strafbaar feit betreft, maar van belang is om een misdrijf als terroristisch misdrijf te kunnen 

kwalificeren.267  

  In de rechtspraak is ten aanzien van art. 83a Sr een ‘standaardoverweging’ terug te 

vinden toegepast op de situatie in Syrië. Deze overweging is voor het eerst in de zaak van 

Maher H.268 aan de orde gekomen, waarbij het de verdachte onder meer werd verweten dat hij 

het plegen van moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk heeft voorbereid. In deze 

zaak had de verdachte websites bezocht over onder meer de aanschaf van outdoorspullen, de 

Jihad en het terrorisme. De verdachte heeft zich daarnaast laten informeren over een reis naar 

Syrië door iemand die zich in het strijdgebied bevond en heeft zich vervolgens daadwerkelijk 

naar Syrië begeven. Op foto’s is te zien dat de verdachte een Kalasjnikov in zijn hand heeft 

gehad en uit sms-berichten tussen de verdachte en zijn moeder is gebleken dat hij verteld 

heeft dat hij heeft meegedaan met een gewapende aanval.269 De verdachte heeft verklaard dat 

hij in Syrië slechts humanitaire hulp heeft verleend, welke verklaring de rechtbank 

onaannemelijk acht. Volgens de rechtbank heeft de verdachte deelgenomen aan de gewapende 

strijd en heeft hij zich in dat kader aangesloten bij één van de in die regio actieve jihadistische 
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267 Kwakman 2010, p. 53. 
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gewapende strijdgroepen.270  

  De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat indien wordt aangenomen dat 

de verdachte heeft deelgenomen aan gevechten, hiermee niet tevens vaststaat dat de verdachte 

heeft gehandeld met een terroristisch oogmerk. Vechten tegen het terreurbewind van Assad is 

volgens de verdediging namelijk geen terrorisme.271 Hierdoor rest de vraag of sprake is van 

een terroristisch oogmerk.272
 

 

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. Art. 83a Sr ziet op misdrijven met een 

terroristisch oogmerk in welk land ook begaan. Ook misdrijven met een terroristisch oogmerk 

begaan tegen een verwerpelijk regime, zoals in Syrië het geval is vallen onder het bereik van 

dit artikel. De strijd die in Syrië door jihadistische strijdgroepen wordt gevoerd is gericht op 

het omver werpen van het regime van Assad om vervolgens een zuiver islamitische 

samenleving te kunnen vestigen. Het omver werpen van het regime valt onder de tweede 

situatie waar het oogmerk betrekking op kan hebben, namelijk een overheid wederrechtelijk te 

dwingen. Het doel om een zuiver islamitische samenleving te kunnen vestigen valt zowel 

onder de eerste alsmede onder de derde situatie waar het terroristisch oogmerk op kan zien. 

Het doel is immers om de fundamentele politieke structuren van Syrië te vernietigen. Daarbij 

heeft het geweld dat door deze groepen wordt gebruikt mede tot doel om grote delen van de 

bevolking ernstige vrees aan te jagen. Handelingen in dit kader vallen derhalve onder het 

bereik van art. 83a Sr, in alle betekenissen die daarin zijn omschreven. Voor een persoon die 

een grote belangstelling heeft voor de ontwikkelingen in Syrië moet dit volstrekt duidelijk zijn 

geweest alvorens hij/zij naar Syrië reist om zich aldaar aan te sluiten bij dergelijke 

organisaties. Maher H. was hier dus ook van op de hoogte en is desondanks naar Syrië 

vertrokken om zich aan te sluiten bij één van de jihadistische terroristische organisaties. 

Hierdoor komt de rechtbank, gelet op bovengenoemde feiten en omstandigheden tot de 

conclusie dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan voorbereiding van het plegen van 

moord en doodslag met een terroristisch oogmerk.273 Tegen dit oordeel is namens de 

verdachte hoger beroep ingesteld, wat heeft geleid tot de uitspraak van het hof Den Haag d.d. 

7 juli 2016.274 Het hof sluit zich grotendeels aan bij hetgeen de rechtbank heeft overwogen en 

komt dan evenals de rechtbank tot de conclusie dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan 

voorbereiding van het plegen van moord en doodslag met een terroristisch oogmerk.275  

 

De overweging van de rechtbank, welke door het hof is herhaald, is belangrijk bij de 

bewezenverklaring van art. 83a Sr toegepast op de situatie in Syrië. De betreffende 

overweging is bij verschillende uitspraken van feitenrechters terug te zien, waardoor de 

overweging binnen de feitenrechtspraak als standaardoverweging kan worden gezien.276 Uit 

deze overweging en/of uitspraken kan worden afgeleid dat art. 83a Sr voldoende is 

toegesneden op personen die naar Syrië willen afreizen om zich aldaar aan te sluiten bij een 

terroristische organisatie. Alle drie de situaties waar het oogmerk betrekking op kan hebben, 

kunnen immers van toepassing zijn, ongeacht de verklaring die de verdachte geeft voor diens 

                                                           
270 Rb. Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652, r.o. 4.5.2. 
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275 Hof Den Haag 7 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1978, r.o. 10.1.1. 
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vertrek hetgeen bijvoorbeeld uit de uitspraak inzake Maher H. is gebleken.277 Gelet op het 

bovenstaande kan geoordeeld worden dat art. 83a Sr toereikend is voor de situatie zoals die in 

de probleemstelling centraal staat.  

  Er kan echter betoogd worden dat deze overweging te kort door de bocht is. Weliswaar 

is het verweer van Maher H. om in IS gebied humanitaire hulp te verlenen anno 2016 

ongeloofwaardig, maar dit betekent niet dat elke verklaring zonder meer terzijde kan worden 

geschoven door bovengenoemde ‘standaardoverweging’ op te nemen. In die zin kan voorkeur 

worden gegeven aan het oordeel van de rechtbank Amsterdam d.d. 5 juli 2016278, waarin een 

meer beperkte interpretatie aan het terroristisch oogmerk is gegeven. In deze uitspraak is naar 

voren gekomen dat het gaan naar een strijdgebied en zich aansluiten bij een strijdgroep, 

zonder verdere aanwijzingen dat de verdachte zelf een rol als strijder zou vervullen, niet 

voldoende is om aan te nemen dat de verdachte het oogmerk heeft gehad op een voldoende 

geconcretiseerde moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Ter ondersteuning van 

deze stellingname wijst de rechtbank naar het rapport ‘Bestemming Syrië’279 waarin naar 

voren komt dat uitreizigers ook een andere rol binnen IS kunnen vervullen. Gedacht kan 

worden aan een baan als arts, ingenieur, hacker of werken bij een van de mediakanalen van de 

organisaties. De functie die iemand uiteindelijk zal vervullen is mede afhankelijk van de 

individuele voorkeur maar ook van zijn capaciteiten.280 Volgens de rechtbank kan, ongeacht 

het effect dat aansluiting bij IS heeft en de bijdrage die daarmee wordt geleverd aan de 

gewapende strijd, niet zonder meer worden gesteld dat elke rol bij IS zodanig bijdraagt aan 

het plegen van moord of doodslag met een terroristisch oogmerk dat eenieder die enige rol 

vervult als pleger van dergelijke misdrijven kan worden aangemerkt.281 

 

Mijns inziens is het oordeel van de rechtbank Amsterdam282 een wenselijke alternatieve 

benadering van art. 83a Sr. Indien een persoon immers in een zuiver Islamitische Staat wil 

leven en daar een baan als arts wil vervullen, kan naar mijn mening niet zonder meer een 

terroristisch oogmerk worden aangenomen. Dat uitreizigers niet zullen ontkomen aan 

verplichte wapen- en gevechtstrainingen of als reservist moeten optreden maakt dat oordeel 

niet anders.283 In paragraaf 3.3.2 is namelijk naar voren gekomen dat opzet met 

zekerheidsbewustzijn niet volstaat voor het aannemen van een terroristisch oogmerk. De 

minister heeft in dat verband gezegd dat indien de dader zich bewust is van de mogelijkheid 

dat bijvoorbeeld de bevolking een ernstig vrees kan worden aangejaagd, maar dit niet beoogd 

heeft, dit dan buiten het bereik van een terroristisch oogmerk valt.284 Deze redenering is 

tevens terug te zien in de zaak tegen Mohammed B., welke redenering reeds in paragraaf 3.3.2  

uiteengezet is.285 Ook in een uitspraak van de rechtbank Rotterdam is een soortgelijke 

redenering zichtbaar. Hierin is geoordeeld dat ook indien een groot publiek is bereikt en een 

publieke commotie is ontstaan door het handelen van de verdachte, nog geen sprake hoeft te 

                                                           
277 Rb. Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652, r.o. 4.5.2. 
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279 ‘onderzoeksrapport ‘Bestemming Syrië’’, de Rechtspraak 21 maart 2016, www.rechtspraak.nl (zoek op: 

Onderzoeksrapport bestemming Syrië), p. 85.’ 
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Onderzoeksrapport bestemming Syrië), p. 48, 79 en 85.’ 
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zijn van een terroristisch oogmerk indien geen aanwijzingen zijn dat dit door de verdachte 

was voorzien en beoogd.286 Anders geformuleerd is het voor een terroristisch oogmerk vereist 

dat de verdachte doelbewust heeft gehandeld.287  

  Gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat voornoemde ‘standaardoverweging’ 

ongenuanceerd is, waardoor ik mij af vraag of, indien een dergelijke vraag bij de Hoge Raad 

terecht komt, de overweging in stand wordt gehouden. 

 

5.5 Voorbereiding en/of bevordering van specifieke misdrijven ex art. 96 lid 2 Sr 

In de vorige paragraaf is de uitspraak inzake Maher H. reeds besproken waarin art. 96 lid 2 Sr 

bewezen is verklaard. De rechtbank heeft overwogen dat hoewel de zoekslagen op internet, 

informatie over het jihadistisch gedachtegoed en het daadwerkelijk begeven naar Syrië op 

zichzelf geen strafbare voorbereiding opleveren, kan uit de combinatie van alle handelingen 

en het gedachtegoed van de verdachte tezamen het oogmerk van de verdachte op het 

voorbereiden van moord en/of doodslag worden afgeleid.288 De betreffende uitspraak laat zien 

dat het afreizen naar Syrië op zichzelf bezien geen strafbare voorbereiding ex art. 96 lid 2 Sr 

oplevert, maar dat uit de combinatie van alle handelingen en het gedachtegoed van de 

verdachte tezamen de bewezenverklaring hebben doen ondersteunen. De ‘bijkomende 

omstandigheden’ in deze zaak waren onder meer dat de verdachte zich daadwerkelijk had 

aangesloten bij een jihadistische strijdgroep en aldaar heeft deelgenomen aan de gewapende 

strijd.289  

 

Hierdoor rest de vraag of art. 96 lid 2 Sr ook toereikend is voor de situatie waarin de 

verdachte zich (nog) niet heeft aangesloten bij een terroristische organisatie dan wel niet heeft 

deelgenomen aan de gewapende strijd, maar slechts is begonnen met de reis naar Syrië om 

zich aldaar te kunnen aansluiten bij IS. Gelet op de bovengenoemde uitspraken lijkt het erop 

dat dit niet het geval is, aangezien geoordeeld is dat het daadwerkelijk begeven naar Syrië op 

zichzelf geen strafbare voorbereiding oplevert. Er zijn echter uitspraken te vinden waarin dit 

wel voldoende werd geacht voor een bewezenverklaring van art. 96 lid 2 Sr.  

  Dit is bijvoorbeeld te zien in de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 26 mei 

2016.290 In deze zaak had de verdachte tweemaal geprobeerd om naar Syrië af te reizen met 

als verklaring dat hij naar het kalifaat wilde om daar vreedzaam te leven en de Koran te 

bestuderen. De rechtbank acht deze verklaring onaannemelijk291 en overweegt ten aanzien van 

art. 96 lid 2 Sr dat zij, anders dan de raadsman, van oordeel is dat aan de eis van de 

concreetheid ten aanzien van tijd, plaats en wijze van uitvoering is voldaan.292 Ter 

onderbouwing heeft de rechtbank de in paragraaf 5.4 genoemde standaardoverweging in haar 

oordeel betrokken. Kort gezegd is in deze overweging naar voren gekomen dat deelname aan 

de gewelddadige jihad in de praktijk deelname aan gevechtshandelingen betekent en dat het 

onder deze omstandigheden doden van mensen gekwalificeerd moet worden als moord en 

doodslag met een terroristisch oogmerk. Met het enkele uitreizen naar Syrië, ook al heeft de 

verdachte het Syrisch grondgebied uiteindelijk niet bereikt, heeft de verdachte aan een kwade 

intentie een eerste gevolg gegeven. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de verdachte het 
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plegen van moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk, heeft voorbereid en/of 

bevorderd.293  

 

Een andere uitspraak waar art. 96 lid 2 Sr bewezen is verklaard in een situatie waarin de 

verdachte in het geheel nog niet is begonnen met de reis naar Syrië, maar slechts het 

voornemen hiertoe had om zich aldaar aan te sluiten bij IS, betreft de uitspraak van de 

rechtbank Rotterdam d.d. 29 augustus 2016.294 De verdachte in deze zaak had het radicaal 

extremistisch gedachtegoed van IS eigen gemaakt (A), gegevens/informatiedragers 

voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed (B), 

websites bezocht waarop informatie over de Jihad, martelaarschap en de gewapende strijd 

wordt gedeeld (C), zich geuit over zijn wens zich te begeven naar Syrië en zich aan te sluiten 

bij de gewapende strijd (D), een of meer chatsessies gehad en plannen gemaakt met derden 

met betrekking tot het financieren en/of plannen van voornoemde reis naar het strijdgebied 

(E), informatie ingewonnen en verkregen voor het aanvragen en verkrijgen van een 

(Nederlands) (vervalst) paspoort (F), een geldbedrag ingezameld en overgemaakt ten behoeve 

van de reis en (valselijk) te verkrijgen reisdocument naar het strijdgebied in Syrië (G), 

personen trachten te bewegen om een paspoort voor hem te regelen en die personen geld in 

het vooruitzicht heeft gesteld (H) en een persoon trachten te bewegen om te trouwen en 

vervolgens als partner mee te gaan naar voornoemd strijdgebied (I).295  

  De verdediging stelt zich op het standpunt dat de verdachte van de gedragingen onder 

A, B, C, D en I dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat deze gedragingen 

op zich niet strafbaar zijn.296 Dit verweer wordt door de rechtbank verworpen, waarbij wordt 

overwogen dat de gedragingen ter voorbereiding en/of ter bevordering zijn omschreven onder 

E. tot en met I. en dat deze worden gekleurd door de handelingen als omschreven onder A. tot 

en met D., welke zien op het terroristisch oogmerk van de verdachte.297 Vervolgens neemt de 

rechtbank de standaardoverweging omtrent art. 83a Sr in overweging en oordeelt daarna dat 

hoewel de zoekslagen op internet en de vurige wens zich aan te sluiten bij de gewapende 

Jihad, op zichzelf geen strafbare voorbereiding opleveren, kan uit de combinatie van alle 

handelingen en het gedachtegoed van de verdachte tezamen het oogmerk van de verdachte op 

het voorbereiden van terroristische misdrijven worden afgeleid. Dientengevolge oordeelt de 

rechtbank dat de gedragingen onder A tot en met I, in onderling verband en samenhang bezien 

kunnen leiden tot de conclusie dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan art. 96 lid 2 

Sr.298 

 

Laatstgenoemde uitspraak laat zien dat art. 96 lid 2 Sr zich kan afspelen in een vroegtijdig 

stadium van een delict, aangezien de verdachte in deze zaak nog niet onderweg was naar 

Syrië. Daarenboven laat de uitspraak een ruime uitleg van het artikel zien doordat 

gedragingen die op zich niet strafbaar zijn (mede) hebben geleid tot een bewezenverklaring 

van art. 96 lid 2 Sr. Dit is enigszins opmerkelijk aangezien de verdachten in andere uitspraken 

wel al onderweg waren naar Syrië en dit niet onder art. 96 lid 2 Sr werd geschaard, terwijl de 

overige op zich niet-strafbare gedragingen grotendeels hetzelfde waren, zoals het radicaal 

extremistisch gedachtegoed van IS eigen maken en/of bestuderen en het bezoeken van 

websites en/of het voorhanden hebben van informatie over de gewapende strijd. Dit blijkt 
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bijvoorbeeld uit de eerder genoemde uitspraken inzake Mohamed el A. en Hakim B299 waarin 

de rechtbank heeft geoordeeld dat het enkel bij de verdachten aangetroffen goederen, in 

combinatie met de reis richting Syrië en de aangetroffen berichten en filmpjes op zichzelf 

onvoldoende is voor het aannemen van opzet op voorbereidingshandelingen voor het plegen 

van een specifiek te duiden terroristisch misdrijf.300 Tegen dit oordeel, althans tegen de 

uitspraak inzake Mohamed el A301 is door de officier van justitie hoger beroep ingesteld, wat 

heeft geleid tot de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwaarden d.d. 15 maart 2016.302  

  Het hof overweegt dat voor een bewezenverklaring van art. 96 lid 2 Sr vereist is dat de 

verdachte de gedragingen heeft verricht met het oogmerk het betreffende terroristische 

misdrijf voor te bereiden of te bevorderen. Anders dan bij de strafbare voorbereiding van art. 

46 Sr kan voorwaardelijk opzet op de voorbereiding of bevordering van een terroristisch 

misdrijf niet volstaan. De wetgever heeft met de strafbaarstelling van art. 96 Sr immers 

beoogd in uitzonderlijke situaties, namelijk bij de dreiging van een concrete aanslag tegen de 

staatsveiligheid, zeer vroeg in te kunnen grijpen. Door de gehanteerde opzetvorm wordt een 

strenge eis gesteld aan het bewijs. Het misdrijf dat wordt voorbereid of bevorderd zal in 

zoverre moeten vaststaan, dat kan worden bepaald of het een misdrijf betreft waarvan de 

voorbereiding en bevordering als bedoeld in art. 96 lid 2 Sr strafbaar is. Tijd, plaats en wijze 

van uitvoering zullen dus enigszins concreet moeten vaststaan. Het hof oordeelt vervolgens 

dat indien sprake is van voorbereidingshandelingen die bij afwezigheid van bijzondere 

omstandigheden ook als dagelijkse, niet-criminele bezigheden kunnen worden beschouwd, 

zoals in de onderhavige zaak met betrekking tot een aantal handelingen het geval was, strikte 

toetsing noodzakelijk is. Hierdoor is het hof van oordeel dat de ten laste gelegde feiten niet 

aan bovengenoemde eis van concreetheid voldoen, waardoor de verdachte van deze feiten 

wordt vrijspreken.303 

 

Een soortgelijke redenering is eveneens zichtbaar in de uitspraak van de rechtbank Midden-

Nederland304 waarbij is overwogen dat hoewel voor een bewezenverklaring niet relevant is of 

de voorbereidende of bevorderende gedragingen resulteren in het plegen van het beoogde 

misdrijf, is het toepassingsbereik van art. 96 lid 2 Sr niet zo groot dat een ieder die wil gaan 

deelnemen aan een terroristische organisatie, zich daarbij tevens per definitie schuldig maakt 

aan het voorbereiden dan wel het bevorderen van concrete misdrijven met een terroristisch 

oogmerk. Om vast te kunnen stellen dat verdachte het oogmerk heeft gehad op de ten laste 

gelegde terroristische misdrijven, zullen tijd, plaats en wijze van uitvoering enigszins concreet 

moeten vaststaan. Uit de bewijsmiddelen van de onderhavige zaak blijkt niet van een 

enigszins concrete voorbereiding of bevordering ter zake van één van de genoemde strafbare 

feiten, waardoor de verdachte zal worden vrijgesproken van dit onderdeel van de 

tenlastelegging.305  

  Uit bovengenoemde uitspraken blijkt dat de bewezenverklaring van art. 96 lid 2 Sr 

veelal ‘stuk’ loopt bij de eis van concreetheid. Zoals in de uitspraak van de rechtbank 
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Amsterdam d.d. 5 juli 2016306 naar voren is gekomen, staat de aanwezigheid van het oogmerk 

en de concreetheid van het beoogde misdrijf in art. 96 lid 2 Sr immers centraal. 307 

 

Bovengenoemde uitspraken laten, in tegenstelling tot de uitspraken van de rechtbank Noord-

Holland d.d. 26 mei 2016308 en de rechtbank Rotterdam d.d. 29 augustus 2016309, een strikte 

benadering van art. 96 lid 2 Sr zien. Het is opmerkelijk dat het uitreizen naar Syrië, ook al 

heeft de verdachte het Syrisch grondgebied nog niet bereikt, in de ene zaak wel voldoende is 

voor een bewezenverklaring van art. 96 lid 2 Sr en in een andere zaak is de enkele wil en 

poging naar Syrië te reizen onvoldoende om te bewijzen dat de verdachte terroristische 

misdrijven heeft voorbereid en/of bevorderd.310   

  De verschillen tussen deze uitspraken kunnen worden verklaard door hetgeen de 

rechtbank Rotterdam311 in aanmerking neemt, ter onderbouwing van de bewezenverklaring 

van art. 96 lid 2 Sr. De betreffende rechtbank heeft geoordeeld dat zij, anders dan de 

hierboven besproken uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden312, ten aanzien van art. 96 lid 

2 Sr niet uitgaat van de wetsgeschiedenis zoals die is geschreven voor de inhoud van de 

artikelen 92 tot en met 95a Sr, waarop art. 96 lid 1 Sr betrekking heeft. De artikelen 176b en 

289a Sr verwijzen voor de definiëring van de handelingen immers zelf uitsluitend naar art. 96 

lid 2 Sr. De eisen die aan art. 96 lid 1 Sr worden gesteld, doen naar het oordeel van de 

rechtbank derhalve niet ter zake, nu die (samenspannings)handelingen zien op misdrijven 

tegen de staat en/of het staatshoofd waaraan door de wetgever andere eisen worden gesteld 

dan aan de voorbereidings- en/of bevorderingshandelingen van overige (terroristische) 

misdrijven. Voor de beoordeling van de concreetheid van de voorbereidings- en/of 

bevorderingshandelingen ex art. 96 lid 2 Sr, dient volgens de rechtbank eerder aanknoping te 

worden gezocht bij recentere wetgeving zoals bij de wetgeving van art. 46 Sr.313 Uit de Nota 

naar aanleiding van het nader verslag bij de totstandkoming van de Wet terroristische 

misdrijven, blijkt immers dat de eisen, te stellen aan de concreetheid van het voorgenomen 

misdrijf, vergelijkbaar zijn met de eisen te stellen aan de concreetheid van het misdrijf in de 

context van de strafbare voorbereidingshandelingen.314 Hierbij is bijvoorbeeld de uitleg van 

de voorbereiding en/of bevordering van art. 10a van de Opiumwet van belang, waarbij de 

Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor de verwezenlijking van voorbereidingshandelingen in 

de Opiumwet niet is vereist dat van de handelingen reeds bekend is ter voorbereiding of 

bevordering van welke concreet misdrijf deze dienen.315 Gelet op het bovenstaande oordeelt 

de rechtbank dat het gerechtshof te strenge en onjuiste eisen stelt aan de concreetheidsvereiste 

van voorbereidings- of bevorderingshandelingen, namelijk die ter zake van samenspanning.316    

    De eisen uit de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwaarden317, waar de rechtbank op 

doelt is dat het misdrijf dat de verdachte voor ogen heeft naar tijd, plaats en wijze van 
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uitvoering enigszins concreet moeten vaststaan. Deze eisen worden niet alleen door het hof 

gehanteerd, maar zijn ook naar voren gekomen in de hierboven besproken uitspraken waarin 

art. 96 lid 2 Sr niet bewezen werd geacht. 

 

De uiteenlopende uitspraken zijn derhalve te verklaren doordat de ene rechter bij de 

beoordeling of het oogmerk van de verdachte op een concreet misdrijf is gericht, kijkt naar de 

eisen die gelden voor de samenspanning ingevolge art. 96 lid 1 Sr en de andere rechter kijkt 

naar de eisen die gelden voor verschillende voorbereidingshandelingen, zoals die gelden voor 

art. 46 Sr of art. 10a van de Opiumwet. Mijns inziens is deze laatste benadering de juiste. De 

reden hiervoor is dat art. 96 Sr voorheen alleen samenspanning tot, alsmede enkele 

handelingen ter voorbereiding of bevordering van de misdrijven omschreven in art. 92-95 

strafbaar stelde. Zoals in paragraaf 3.4.1 naar voren is gekomen, is met de inwerkingtreding 

van de Wet terroristische misdrijven het toepassingsgebied van art. 96 lid 2 Sr aanzienlijk 

uitgebreid, terwijl het toepassingsbereik van art. 96 lid 1 Sr hetzelfde is gebleven. Hierdoor 

brengt het mijns inziens een tegenstrijdig gevoel met zich om voor de uitleg van het tweede 

lid van art. 96 Sr te kijken naar de eisen die gelden voor art. 96 lid 1 Sr. Met name gelet op 

hetgeen naar voren is gekomen uit de Nota naar aanleiding van het nader verslag bij de 

totstandkoming van de Wet terroristische misdrijven.318 Het lijkt erop dat de rechters die art. 

96 lid 2 Sr niet bewezen hebben verklaard, onvoldoende rekening hebben gehouden met de 

bedoeling van de wetgever bij de uitbreiding van art. 96 lid 2 Sr.  

  Daar komt bij dat zij naar mijn mening onvoldoende rekening hebben gehouden met 

de mogelijkheid dat ook indien op zichzelf staande gedragingen geen strafbare voorbereiding 

opleveren, uit de combinatie van alle handelingen en de ideologie van de dader tezamen het 

oogmerk van de verdachte kan worden afgeleid. De op zichzelf staande niet-strafbare 

gedragingen hebben in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam319 en in de uitspraak van de 

rechtbank Noord-Holland320 een rol gespeeld bij de bewezenverklaring van art. 96 lid 2 Sr. 

Weliswaar is een strikte toepassing hieromtrent op zijn plaats, maar de rechters die art. 96 lid 

2 Sr niet bewezen hebben verklaard, hebben deze gedragingen in het geheel niet in 

aanmerking genomen, althans dat is nergens uit te blijken.  

 

Alles overziend kan art. 96 lid 2 Sr toereikend zijn om een Syriëganger te veroordelen die 

zich wil aansluiten bij IS, mits bij de uitleg van de eis van concreetheid aansluiting wordt 

gezocht bij de eisen zoals die gelden voor art. 46 Sr en art. 10a van de Opiumwet. Gelet op de 

bovengenoemde uitspraken is daar nu (nog) geen voldoende duidelijkheid over aangezien 

meerdere rechters, mijns inziens onterecht, geneigd zijn om aansluiting te zoeken bij de eisen 

zoals die gelden voor art. 96 lid 1 Sr. Om die reden dient te worden gewacht op een uitspraak 

van de Hoge Raad opdat hier meer helderheid over kan worden verschaft en meer consistentie 

in de uitspraken van art. 96 lid 2 Sr omtrent de Syriëganger kan komen.  

 

5.6 Deelname aan een terroristische organisatie krachtens art. 140a Sr  

Uit de verschillende uitspraken die bestudeerd zijn omtrent art. 140a Sr is te zien dat poging, 

in de zin van art. 45 Sr tot art. 140a Sr vaker ten laste is gelegd dan het voltooide delict zelf.321 

Dit heeft te maken met het gegeven dat de verdachten in deze zaken al werden aangehouden 
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voordat zij Syrië hadden bereikt. De verdachten in de onderzochte uitspraken hebben allen 

verschillende verklaringen afgelegd over hun reis. Zo heeft de verdachte in de uitspraak van 

de rechtbank Noord-Holland322 verklaard, dat hij naar het kalifaat wilde om daar vreedzaam te 

leven en de Koran te bestuderen. In de uitspraak van de rechtbank Gelderland323, hield het 

alternatieve scenario van de verdachten in dat zij iemand vanuit Syrië wilde helpen bij diens 

terugkeer naar Nederland. In een andere uitspraak van de rechtbank Rotterdam324 heeft de 

verdachte verklaard dat hij met vakantie naar Turkije wilde gaan en in de uitspraken van de 

rechtbank Amsterdam325 hebben de verdachten verklaard dat zij in Syrië humanitaire hulp 

wilde verlenen.  

  Uit deze bestudeerde uitspraken blijkt dat het rapport ‘Bestemming Syrië’326 een 

belangrijke rol speelt om de verklaringen van de verdachten als onaannemelijk terzijde te 

schuiven. De rechters gaan veelal eerst in op de specifieke omstandigheden van een zaak, 

waarna het voornoemde rapport als ondersteuning dient voor de motivering van de rechter om 

een bepaald verweer te verwerpen.327 Zo wordt in de uitspraak van de rechtbank 

Amsterdam328 bijvoorbeeld overwogen dat het argument om naar IS gebied af te reizen met 

het oogmerk om humanitaire hulp te verlenen volgens het rapport ‘Bestemming Syrië’ erg 

onwaarschijnlijk is en oordeelt de rechtbank Noord-Holland329 met verwijzing naar het 

voornoemde rapport dat Syriëgangers van te voren heel goed weten waar zij voor kiezen en 

dat is deelname aan de gewapende strijd. Hierdoor kan geoordeeld worden dat, ook indien de 

verdachte heeft ontkend zich bij IS te willen aansluiten, dit met verwijzing naar het rapport 

‘Bestemming Syrië’ toch kan worden bewezen. Volgens dit rapport kan niemand immers de 

illusie hebben om binnen het strijdgebied een leven te leiden zonder binnen aanzienlijke tijd 

ingezet te kunnen worden voor de strijd, of anderszins namens IS geweld te moeten 

gebruiken. Non-coöperatie geassocieerd worden met spionage waardoor aansluiting bij IS een 

voorwaarde voor uitreizigers lijkt te zijn om zich binnen de door IS gecontroleerde gebieden 

te begeven en activiteiten te ontplooien.330  

  Deze laatste zinsnede zou weliswaar kunnen kloppen, maar daarmee wordt door de 

rechters onterecht - te vluchtig - de conclusie getrokken dat sprake is van (poging tot) 

deelneming aan een terroristische organisatie. Zoals in paragraaf 4.2 immers naar voren is 

gekomen is het voor deelneming onvoldoende dat de betrokkene slechts deel uitmaakt van de 

organisatie. De deelnemer moet namelijk tevens betrokken zijn geweest bij de gedragingen 

die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van 

de organisatie. Door dit verband kunnen gedragingen die betrekking hebben op het 

functioneren van de organisatie, maar die geen verband houden met de verwezenlijking van 

het oogmerk, buiten het bereik van art. 140a Sr worden geplaatst. Het is belangrijk om het 

bovengenoemde verband na te gaan, te meer nu in paragraaf 5.4 naar voren is gekomen dat 
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uitreizigers ook een andere rol binnen IS kunnen vervullen dan die van een strijder. Uit het 

navolgende blijkt dat hier onvoldoende rekening mee wordt gehouden.  

 

In de bestudeerde uitspraken komt telkens eenzelfde soort overweging terug om tot een 

bewezenverklaring van (poging tot) art. 140a Sr te kunnen komen. In de betreffende 

overweging wordt allereerst opgemerkt dat van poging sprake is wanneer het voornemen van 

de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.331 Hierbij kan gedacht 

worden aan het aanschaffen en in het bezit zijn van reisbescheiden naar Turkije, het 

daadwerkelijk reizen naar Turkije en het doorreizen naar de grens met Syrië.332 Maar ook zich 

begeven naar het vliegveld met meerdere tickets en tassen met kleding en contant geld kunnen 

wijzen op een begin van uitvoering.333 In de betreffende uitspraken wordt daarna ingegaan op 

de vraag of de in het strijdgebied aanwezige groeperingen kunnen worden aangemerkt als een 

terroristische organisatie.334 Er is met name naar IS gekeken, omdat de verdachten in de 

bestudeerde uitspraken contact hadden gehad met een IS-lid335 of anderszins informatie over 

IS hadden opgezocht336, waardoor ervan kan worden uitgegaan dat de verdachten naar Syrië 

wilden om zich bij IS aan te sluiten. Met betrekking tot IS wordt opgemerkt dat zij 

internationaal wordt aangemerkt als een terroristische organisatie. IS staat namelijk op de EU 

en VN lijst van erkende terroristische organisaties.337 Deelname aan een organisatie die op 

deze lijst staat is op zichzelf al strafbaar.338 Deelname aan IS, levert dan ook deelname aan 

een terroristische organisatie als bedoeld in art. 140a Sr op.339 Wanneer een poging wordt 

gedaan om naar het strijdgebied af te reizen om zich aldaar bij IS aan te sluiten, maakt de 

verdachte zich schuldig aan poging tot deelneming aan een terroristische organisatie.340 Gelet 

op het bovenstaande kan worden geoordeeld dat een tenlastelegging van poging tot art. 140a 

Sr adequaat is voor een veroordeling van de Syriëganger die zich bij IS wil aansluiten.  

  Naast de poging tot art. 140a Sr is ook het voltooide delict adequaat. Dit blijkt immers 

uit vier uitspraken waarin de verdachten zijn veroordeeld op basis van art. 140a Sr doordat zij 

zich bij IS hadden aangesloten. Het gaat hierbij om de uitspraken van de rechtbank Den Haag 

inzake de verdachten Noureddin B.341, Driss D.342, Abdellah R.343 en Thijs B.344 Om tot een 

bewezenverklaring van art. 140a Sr te komen heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat 
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de gewapende groepen in Syrië, zoals IS voldoende georganiseerd zijn. Zij vormen een 

samenwerkingsverband met een grote mate van duurzaamheid en structuur. Het naaste doel 

van IS, is het plegen van terroristische misdrijven waardoor zij derhalve kan worden 

beschouwd als een terroristische organisatie. Indien bij IS wordt aangesloten, zal altijd direct 

of indirect een bijdrage worden geleverd aan deze strijdgroep, waardoor sprake is van 

deelneming aan een terroristische organisatie.345  

 

Zoals gezegd, blijkt uit het bovenstaande dat onvoldoende wordt gekeken of aan het 

bestanddeel ‘deelneming’ is voldaan, aangezien (een poging tot) art. 140a Sr zonder meer 

wordt aangenomen indien een verdachte zich bij IS aansluit of daar een poging toe 

onderneemt. Hierdoor kan weliswaar geoordeeld worden dat art. 140a Sr adequaat is 

aangezien de bepaling tot strafbaarheid leidt, maar toch wringt dit enigszins met de 

omstandigheid dat het voor deelneming onvoldoende is dat de verdachte slechts deel uitmaakt 

van een organisatie. Uit de motivering van de rechters zou duidelijker moeten blijken dat de 

verdachte betrokken is geweest (of zou zijn geweest) bij de gedragingen die strekken tot of 

rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Dit 

zou bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid uit chatgesprekken, waarin een verdachte heeft 

verklaard dat hij daadwerkelijk wil deelnemen aan de gewapende strijd.  

  Desalniettemin kan geoordeeld worden dat art. 140a Sr – hoewel de motivering 

hieromtrent voor verbetering vatbaar is – adequaat is voor de onderhavige probleemstelling.  

 

5.7 Het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme ex art. 134a Sr 

Het laatste artikel dat in dit onderzoek besproken wordt, betreft art. 134a Sr. Voor deze 

bepaling is de uitspraak van het hof Den Haag d.d. 27 januari 2015346, inzake Omar H 

belangrijk. Het hof oordeelt in deze zaak dat de handelingen van de verdachte, bestaande uit 

het meermalen bezoeken van websites waarop informatie gezocht wordt over het in elkaar 

zetten van explosieven, het voorhanden hebben van gegevensdragers waarop informatie staat 

over het maken van explosieven alsmede het aanschaffen van materialen die geschikt zijn 

voor het maken van explosieven, kunnen worden gekwalificeerd als deelnemen aan training 

ex art. 134a Sr.347 De overige gedragingen van de verdachte, zoals onder meer het bezoeken 

van websites over de Jihad of het reizen naar Turkije met als eindbestemming Syrië kunnen 

op zichzelf bezien geen deelname aan training opleveren. Zij kunnen echter wel van belang 

zijn voor de vaststelling van het opzet van de verdachte.348  

  Gelet op bovengenoemde feiten en omstandigheden oordeelt het hof dat de verdachte 

opzet heeft gehad op het zich verschaffen van middelen en de verwerving van kennis en 

vaardigheden teneinde een terroristisch misdrijf te plegen met het oog op zijn beoogde afreis 

naar Syrië om zich aldaar te voegen bij de gewapende strijd en daar deze terroristische 

misdrijven te plegen.349 Volgens de verdediging zou art. 134a Sr te ver worden opgerekt door 

het raadplegen van een internetpagina onder het bereik van deze bepaling te laten vallen. Het 

hof stelt daarentegen dat de verdachte op meerdere dagen op een groot aantal trefwoorden 

heeft gezocht naar informatie om explosieven te kunnen maken en daarvoor reeds tot aanschaf 

van de grondstoffen voor het maken van explosieven is overgegaan. Die omstandigheden 

                                                           
345 Rb. Den Haag 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8464, r.o. 6. ‘Zie ook: Rb. Den Haag 22 juli 2016, 

ECLI:NL:RBDHA:2016:8411, r.o. 6, Rb. Den Haag 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8412, r.o. 6 en Rb. 

Den Haag 22 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8465, r.o. 6.’ 
346 Hof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83. 
347 Hof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83, r.o. 8.3.1. 
348 Hof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83, r.o. 8.3.4 en 8.3.6. 
349 Hof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83, r.o. 8.3.2. 



Masterscriptie Lindsay van Halderen (2525376) 

49 
 

kunnen als een vorm van training als bedoeld in art. 134a Sr worden geduid.350  

 

Met betrekking tot dit oordeel is cassatie ingesteld, waarna de HR zich hier op 31 mei 2016 

over heeft uitgelaten.351 Hierin is naar voren gekomen dat het oordeel van het hof niet blijk 

geeft van een onjuiste rechtsopvatting en toereikend gemotiveerd is. Daarvoor is met name 

van belang geweest dat in het oordeel van het hof besloten ligt dat de handelingen die 

gekwalificeerd kunnen worden als het zich verschaffen van middelen en het verweven van 

kennis en vaardigheden in voldoende verband staan met enige vorm van training voor 

terrorisme. Kwalificatie onder art. 134a Sr is immers niet mogelijk indien een voldoende 

verband tussen de gedragingen met enige vorm van training voor terrorisme ontbreekt.352 

  Deze laatste zinsnede is enigszins opmerkelijk aangezien de wetgever het vereiste van 

een voldoende verband niet heeft gesteld, waardoor de vraag rijst of de Hoge Raad een andere 

uitleg hanteert dan de wetgever mogelijk voor ogen had.  

A-G Vegter heeft hier in zijn conclusie enkele woorden aan gewijd.353 Volgens Vegter kan uit 

de wetsgeschiedenis niet worden afgeleid dat een verruiming, tot ook los van een training 

voor terrorisme staande voorbereidingshandeling, werd beoogd. Er is immers telkens 

benadrukt dat enkel met het oog op training voor terrorisme aanvullingen op bestaande 

strafbepalingen zijn gemaakt. Door het vereiste van een voldoende verband is daarmee 

kennelijk bij de bedoeling van de wetgever aangesloten. Art. 134a Sr moet volgens Vegter 

derhalve beperkter worden uitgelegd dan op grond van de letterlijke tekst van die bepaling 

verdedigbaar is.354 

  Ook de rechtbank Den Haag355 gaat op de hierboven genoemde vraag in, waarin 

geoordeeld wordt dat uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat art. 134a Sr niet ziet op 

gedragingen die geen relatie hebben tot een terroristische training.356 In de memorie van 

toelichting wordt volgens de rechtbank op verschillende plaatsen uitdrukkelijk en uitsluitend 

gesproken over de strafbaarstelling van deelneming en meewerken aan training voor 

terrorisme.357 Afgezien van dit wetshistorisch argument, dwingt een wetssystematisch 

argument ertoe om van het bovenstaande uit te gaan. De rechtbank overweegt immers het 

volgende: ‘‘Indien art. 134a Sr een strafbaarstelling zou bevatten welke geheel los staat van 

deelneming aan een terroristische training zou dit voor wat betreft het voorbereiden van het plegen 

van moord of doodslag met een terroristisch oogmerk neerkomen op een gedeeltelijke doublure van de 

reeds bestaande strafbaarstelling daarvoor op basis van de artikelen 288a en 289 in relatie tot art. 96 

lid 2 Sr. In beide strafbaarstellingen zou dan immers strafbaar gesteld zijn het zich verschaffen van 

gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van een zodanige moord/doodslag, waarbij dit 

delict op grond van de artikelen 288a/289 jo art. 96 lid 2 Sr met een maximale gevangenisstraf wordt 

bedreigd van tien jaar en op grond van artikel 134a Sr met een maximale gevangenisstraf van acht 

jaar.’’358 

 

Gelet op het bovenstaande kan geoordeeld worden dat het vereiste van een voldoende verband 

– hoewel de wetgever dit niet expliciet heeft gesteld – in overeenstemming is met de 

kennelijke bedoeling van de wetgever. Mede om die reden is het relevant om te bezien wat 

precies onder een ‘voldoende verband’ kan worden verstaan.  

                                                           
350 Hof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:83, r.o. 8.3.1. 
351 HR 31 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:1011. 
352 HR 31 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:1011, r.o. 2.4.1. 
353 HR 2 februari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:375, par. 13 en 16. 
354 HR 2 februari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:375, par. 19. 
355 Rb. Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652. 
356 Rb. Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652, r.o. 6. 
357 Kamerstukken II 2007/08, 31 386, 3, p. 5. 
358 Rb. Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14652, r.o. 6. 
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In de noot van Keijzer359 wordt daar enige aandacht aan besteed, doch kan daar geen 

eenduidigheid uit worden afgeleid. In die zin geeft de conclusie van A-G Vegter meer 

handvaten. Hierin komt naar voren dat een causaal verband te ver gaat. Een temporeel 

verband is volgens Vegter voldoende. De tijd tussen bijvoorbeeld het verschaffen van 

middelen en de training dient niet buitengewoon lang te zijn. Een enkele maand is niet 

problematisch, maar dit wordt anders bij vele jaren tijdsverloop.360  

  Door het vereiste van een voldoende verband kunnen ‘onschuldige gedragingen’ zoals 

het enkel opzoeken van informatie over de jihadistische strijd buiten het bereik van art. 134a 

Sr vallen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam361 waarin naar 

het bovengenoemde arrest van de Hoge Raad wordt verwezen. Ook A-G Vegter heeft 

geoordeeld dat het vereiste van een voldoende verband wenselijk is vanuit het oogpunt van 

begrenzing van strafbaarheid ten aanzien van op het eerste gezicht ‘onschuldige 

handelingen’.362 

  

Toegepast op dit onderzoek betekent dit dat art. 134a Sr van toepassing zou kunnen zijn op de 

situatie zoals in de probleemstelling geformuleerd is, mits een voldoende verband bestaat 

tussen de gedraging van de verdachte en enige vorm van training voor terrorisme. Een andere 

zaak die bovengenoemde stellingname doet ondersteunen is de uitspraak van de rechtbank 

Amsterdam van 5 juli 2016363. De rechtbank heeft hierin geoordeeld dat de verdachte 

inlichtingen heeft verschaft door de combinatie van het downloaden van de tijdschriften van 

IS, het downloaden van boeken en het vragen van informatie en advies in een gesprek met een 

IS-lid. Deze informatie is vergaard met het oogmerk om deel te nemen aan een terroristische 

organisatie. Ten aanzien van het chatgesprek met een prominent IS-lid bestaat telkens een 

voldoende verband met training voor terrorisme. De rechtbank heeft geoordeeld dat de 

verdachte door middel van zelfstudie via het internet aan een training voor terrorisme heeft 

deelgenomen. Deze uitspraak impliceert dat art. 134a Sr toereikend kan zijn om een 

Syriëganger te veroordelen die zich bij IS wil aansluiten. Hierbij dient echter wel te worden 

opgemerkt dat het enkele uitreizen naar Syrië onvoldoende is voor een bewezenverklaring van 

art. 134a Sr, waardoor een verdachte iets moet hebben ondernomen voorafgaand aan zijn/haar 

vertrek. Dit was immers ook bij bovengenoemde uitspraken het geval. 

 

5.8 Tussenconclusie 

Zoals in paragraaf 4.4 naar voren is gekomen, is art. 134a Sr een zelfstandig strafbaar gesteld 

voorbereidingsdelict en vertoont de bepaling gelijkenissen met art. 46 en art. 96 lid 2 Sr. In 

die zin is het interessant om te bezien hoe deze bepalingen zich in de praktijk tot elkaar 

verhouden. Gebleken is dat zowel art. 134a alsmede art. 46 Sr voldoende bescherming kunnen 

bieden. Uit de bestudeerde uitspraken is ten aanzien van art. 134a Sr immers gebleken dat al 

snel aan de voorwaarden van de betreffende bepaling is voldaan. Zo kan een training 

bijvoorbeeld al bestaan uit het bezoeken van websites en het aldaar stellen van zoekvragen of 

het verkrijgen van advies van een IS-lid. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat een 

verdachte voorafgaand aan zijn/haar vertrek naar Syrië een gedraging moet hebben verricht 

die in voldoende verband staat met een training voor terrorisme opdat onschuldige 

gedragingen buiten het bereik van de bepaling vallen.  

  Ten aanzien van art. 46 Sr dient te worden opgemerkt dat de bepaling in de besproken 

uitspraken verkeer geïnterpreteerd is. Indien het artikel goed zou zijn uitgelegd dan had de 

                                                           
359 HR 31 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:1011, m.nt. Keijzer. 
360 HR 2 februari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:375, par. 22. 
361 Rb. Rotterdam 4 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6105, r.o. 7. 
362 HR 2 februari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:375, par. 19. 
363 Rb. Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122. 
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bepaling tot strafbaarheid kunnen leiden, waardoor art. 46 Sr derhalve adequaat is. Opmerking 

verdient wel dat dit afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Voor art. 46 Sr is het 

namelijk te allen tijde vereist dat sprake is van een voorbereidingsmiddel die bestemd is tot 

het begaan van een misdrijf. Voor de strafbaarheid dient dit derhalve te worden bewezen, 

hetgeen lastig kan zijn als het voorbereidingsmiddel een alledaags voorwerp betreft en er 

evenmin iets bekend is over de criminele intentie van de verdachte. Helaas is art. 46 Sr weinig 

ten laste gelegd, anders had hier wellicht meer duidelijk over kunnen worden verschaft.  

  De reden waarom art. 46 Sr nauwelijks ten laste is gelegd heeft te maken met de 

omstandigheid dat alleen de lex specialis, namelijk art. 96 lid 2 Sr, in aanmerking komt in een 

situatie waarin beide bepalingen toepasbaar kunnen zijn. Hierdoor rijst de vraag of art. 96 lid 

2 Sr adequaat is. Hierover is gezegd dat dit niet geheel duidelijk is omdat de uitspraken 

daaromtrent van elkaar verschillen, terwijl de feiten van de zaken overeenkomsten vertonen. 

Naar voren is gekomen dat dit verschil gelegen is in de uitleg die de rechters aan de eis van 

concreetheid geven. Indien voor de betreffende uitleg aansluiting wordt gezocht bij de eisen 

die gelden voor art. 46 Sr en art. 10a van de Opiumwet, kan art. 96 lid 2 Sr toereikend zijn om 

een Syriëganger te veroordelen die zich bij IS wil aansluiten.  

 

Een andere bepaling die hiervoor toereikend is betreft art. 140a Sr. Bij de bespreking van deze 

bepaling is gebleken dat de bestanddelen eenvoudig worden bewezen, waardoor het artikel 

adequaat is aangezien het tot strafbaarheid leidt. Indien de verdachte het grondgebied van 

Syrië nog niet bereikt heeft, maar daar wel een poging toe heeft ondernomen om zich 

vervolgens bij IS te kunnen aansluiten, dan kan ook nog met succes een beroep worden 

gedaan op poging tot deelneming aan een terroristische organisatie. Om die reden kan ook  

poging tot art. 140a Sr voldoende bescherming bieden.  

  Voorts is in paragraaf 4.4 is naar voren gekomen dat art. 140a overeenkomsten 

vertoont met art. 80 Sr, met name doordat in beide bepalingen het deelnemingscomponent op 

de voorgrond treedt. In de betreffende paragraaf is tevens benoemd dat art. 80 Sr wellicht als 

vangnet kan fungeren indien art. 140a Sr niet bewezen kan worden. Uit de bestudeerde 

uitspraken is echter gebleken dat art. 80 Sr moeilijker te bewijzen is dan art. 140a Sr. Dit heeft 

met name te maken met de omstandigheid dat voor een bewezenverklaring van art. 80 Sr een 

overeenkomst vereist is. Indien personen gezamenlijk naar Syrië reizen, maar zij geen 

afspraak hebben gemaakt over het plegen van concrete misdrijven, dan kan samenspanning 

namelijk niet bewezen worden. Hoewel de strafbaarheid door de bepaling van samenspanning 

ver in de voorfase van het delict is komen te liggen, zorgt de ‘enkele’ overeenkomst tussen de 

samenspanners dat het artikel moeilijk te bewijzen is.  

 

Tenslotte is nog aandacht besteed aan art. 83a Sr, waarbij naar voren is gekomen dat er een 

standaardoverweging geformuleerd is, welke overweging specifiek is toegesneden op de 

situatie in Syrië. Uit deze overweging kan worden afgeleid dat alle drie de situatie waar het 

oogmerk betrekking op kan hebben van toepassing kunnen zijn op personen die naar Syrië 

willen afreizen om zich aldaar aan te sluiten bij IS. Om die reden kan, behoudens de uitspraak 

van de rechtbank Amsterdam364 geoordeeld worden dat de bepaling adequaat is.  

 

 

 

 

                                                           
364 Rb. Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4122 en Rb. Amsterdam 5 juli 2016, 

ECLI:NL:RBAMS:2016:4123. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusie en aanbevelingen  

6.1 Conclusie 

Ter afsluiting van dit onderzoek wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op de in de 

inleiding geformuleerde probleemstelling: 

In hoeverre is het afreizen naar Syrië om aan te sluiten bij IS strafbaar volgens het Wetboek 

van Strafrecht en zijn deze strafbaarstellingen adequaat? 

Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is allereerst de situatie in Syrië 

bekeken. Gebleken is dat de burgeroorlog die aldaar gaande was heeft geleid tot een 

ingewikkelde strijd tussen verschillende groeperingen. Eén van de bekendste extremistische 

groepering is IS, die als doel heeft om een zuiver Islamitische Staat te vestigen. Om dit doel te 

bereiken wordt veel geweld gebruikt en worden alle moslims ter wereld opgeroepen om deel 

te nemen aan de gewapende strijd. Vele buitenlandse strijders geven aan deze oproep gehoor, 

waaronder ook Nederlandse jongeren. Gelet op het aantal uitreizigers naar Syrië is de 

probleemstelling essentieel, met name gelet op het potentiële gevaar dat van de Syriëganger 

uitgaat indien zij naar Nederland terugkeren. Om die reden is het relevant om te bezien in 

hoeverre strafrechtelijk kan worden opgetreden alvorens zij daadwerkelijk uitreizen en 

daarmee het potentiële gevaar kan worden teruggedrongen. Voorkomen is immers beter dan 

genezen. Dientengevolge zijn er verschillende artikelen geanalyseerd die op deze 

Syriëgangers van toepassing zouden kunnen zijn. Dit zijn onder meer de bepalingen van art. 

46, 80, 83a, 96 lid 2, 140a en 134a Sr. Deze artikelen zullen achtereenvolgens aan de orde 

komen.  

 

In het hoofdstuk van ‘de voorfase’ is allereerst aandacht besteed aan strafbare voorbereiding 

ex art. 46 sr. Gebleken is dat deze bepaling in de uitspraken inzake Mohamed el A. en Hakim 

B. verkeerd geïnterpreteerd is. Desalniettemin is uiteengezet dat de rechtbank wel tot 

strafbaarheid had kunnen komen, waardoor art. 46 Sr voldoende bescherming kan bieden voor 

voornoemde probleemstelling.  

  Een ander artikel die in het hoofdstuk van ‘de voorfase’ aan de orde is gekomen, 

betreft art. 80 Sr. Gebleken is dat deze bepaling zich afspeelt in een fase voorafgaand aan de 

strafbare voorbereiding. Hierdoor is de strafbaarheid ver in de voorfase van het delict komen 

te liggen. Voor deze bepaling is het voldoende als twee of meer personen een afspraak hebben 

gemaakt om een in de wet omschreven misdrijf te plegen. Gelet op het feit dat er weinig 

voorwaarden aan art. 80 Sr zijn verbonden, lijkt het alsof de bepaling eenvoudig te bewijzen 

is. Doch is het tegendeel gebleken, aangezien de ‘enkele’ afspraak juist een knelpunt vormt 

om art. 80 Sr te bewijzen. Wanneer personen immers gezamenlijk naar Syrië afreizen zonder 

een afspraak te hebben gemaakt om een concreet terroristisch misdrijf te plegen, dan kan 

samenspanning niet bewezen worden. Hoewel de afspraak de enige voorwaarde van deze 

bepaling is, is het artikel aldus niet zonder meer toereikend voor de situatie zoals die in de 

probleemstelling benoemd is.  

  In art. 83a Sr, welke bepaling ook in het hoofdstuk van ‘de voorfase’ is behandeld, is 

het terroristisch oogmerk omschreven hetgeen de basis vormt om terroristische misdrijven te 

kunnen vervolgen. Gebleken is dat het terroristisch oogmerk op drie situaties betrekking kan 

hebben, welke situaties allen van toepassing kunnen zijn, ingeval een Syriëganger zich bij IS 

wil aansluiten. Dit blijkt immers uit de ‘standaardoverweging’ die in de uitspraak tegen 

Maher H. is geïntroduceerd. Hierdoor kan geoordeeld worden dat de bepaling adequaat. Er is 

één uitspraak geweest waarin een meer beperkte uitleg aan art. 83a Sr is gegeven, waardoor 

gewacht dient te worden op een uitspraak van de Hoge Raad opdat duidelijkheid kan worden 
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geschaft over welke benadering juist is. 

  Art. 83a Sr is een onmisbare bepaling in het kader van terrorismebestrijding. Zo is het 

artikel onder meer van belang voor de bewezenverklaring van voorbereiding en/of 

bevordering van terroristische misdrijven ex art. 96 lid 2 Sr, welke bepaling als laatst is 

besproken in het hoofdstuk van ‘de voorfase’.  

  Bij dit artikel gaat het om het oogmerk om een specifiek misdrijf waarover art. 96 lid 2 

zich uitstrekt, voor te bereiden of te bevorderen door de in onderdeel 1°-5° genoemde 

gedragingen. Het oogmerk moet op een concreet misdrijf zijn gericht zodat kan worden 

vastgesteld of het een misdrijf betreft die onder het bereik van art. 96 lid 2 Sr valt. Uit de 

bestudeerde rechtspraak is gebleken dat de eis van concreetheid een knelpunt kan vormen om 

tot een bewezenverklaring van art. 96 lid 2 Sr te komen. Althans, dat is afhankelijk van welke 

uitleg hieraan wordt gegeven. Zo is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat de ene rechter bij de 

uitleg van de eis van concreetheid aansluiting zoekt bij de eisen die gelden voor verschillende 

voorbereidingshandelingen zoals die gelden voor art. 46 Sr en art. 10a van de Opiumwet en de 

andere rechter kijkt naar de eisen die gelden voor art. 96 lid 1 Sr. Hierdoor zijn de uitspraken 

omtrent art. 96 lid 2 Sr uiteenlopend, waardoor op basis van de rechtspraak geen eenduidig 

antwoord kan worden gegeven op de vraag of de bepaling adequaat is. Doch zijn er wel 

enkele Syriëgangers veroordeeld op basis van art. 96 lid 2 Sr, waardoor de bepaling derhalve 

niet zonder meer kan worden uitgesloten. Al met al kan geconcludeerd worden dat art. 96 lid 

2 Sr adequaat is indien aansluiting wordt gezocht bij de eisen die gelden voor art. 46 Sr en/of 

art. 10 van de Opiumwet.  

 

Voorts is het hoofdstuk ‘misdrijven tegen de openbare orde’ aan de orde gekomen, waarin 

zowel art. 140a alsmede art. 134a Sr behandeld zijn. Allereest is de bepaling van art. 140a Sr 

aan de orde gekomen. De bestanddelen die voor dit artikel bewezen dienen te worden, zijn de 

bestanddelen ‘organisatie’, ‘deelneming’ en ‘oogmerk tot het plegen van terroristische 

misdrijven’. Uit de rechtspraak is gebleken dat deze bestanddelen geen belemmering vormen 

om tot een bewezenverklaring te kunnen komen. Indien de Syriëganger zich nog niet bij IS 

heeft aangesloten, doordat deze bijvoorbeeld onderweg is naar Syrië en wordt aangehouden 

alvorens hij/zij het Syrisch grondgebied heeft bereikt, dan maakt die persoon zich schuldig 

aan poging tot art. 140a Sr. Hierdoor kan geoordeeld worden dat - hoewel de motivering tot 

stafbaarheid voor verbetering vatbaar is - art. 140a Sr adequaat is voor de onderhavige 

probleemstelling, evenals poging tot art. 140a Sr.  

  Ten slotte is art. 134a Sr behandeld, dat het deelnemen en meewerken aan een training 

voor terrorisme strafbaar stelt. Het artikel heeft een ruim toepassingsbereik, hetgeen onder 

meer zichtbaar is doordat het verwerven of bijbrengen van kennis of vaardigheden ook via het 

internet kan worden verworven dan wel worden bijgebracht. Voor strafbaarheid op grond van 

deze bepaling is het echter wel vereist dat de gedraging van de verdachte in een voldoende 

verband staat met training voor terrorisme. Gebleken is dat dit veelal geen beletsel vormt om 

Syriëgangers te veroordelen die zich bij IS willen aansluiten. Zo kan het chatten met een 

prominent IS-lid, waarbij informatie wordt ingewonnen om zich bij IS aan te sluiten al 

voldoende zijn om van een voldoende verband te kunnen spreken. De overige voorwaarden 

van art. 134a Sr vormen evenmin een beletsel. Hierdoor kan geoordeeld worden dat art. 134a 

Sr adequaat is voor bovengenoemde probleemstelling. 

  

Al met al kan geoordeeld worden dat art. 80 Sr moeilijk te bewijzen is en derhalve niet zonder 

meer adequaat is. De artikelen 46, 83a, 96 lid 2 en 140a Sr zijn beter op de betreffende situatie 

toegesneden, ondanks dat commentaar kan worden geleverd op de interpretatie en/of 

motivering van de rechters. Hoewel uit de rechtspraak is gebleken dat de artikelen 46 en 96 

lid 2 Sr niet altijd tot strafbaarheid leiden is uiteengezet waarom de bepalingen wel adequaat 
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zijn. Ten aanzien van art. 83a Sr is geoordeeld dat deze bepaling eveneens adequaat is, 

ondanks dat ik van mening ben dat een alternatieve benadering omtrent dit artikel wenselijk 

is. Voorts zijn de artikelen 140a en 134a Sr evenzo adequaat.  

 

Hoewel er aldus geen duidelijke strafbaarstelling bestaat die het afreizen naar Syrië of andere 

strijdgebieden strafbaar stelt, betekent dit niet dat er thans geen strafbepalingen zijn die op 

deze situatie kunnen worden toegepast. De wet zoals die nu is biedt immers voldoende 

aanknopingspunten om Syriëgangers strafrechtelijk te kunnen veroordelen. 

 

6.2 Aanbevelingen 

Ondanks dat ik van mening ben dat het Wetboek van Strafrecht voldoende is toegesneden op 

bovengenoemde probleemstelling, betekent dit niet dat ik van mening ben dat dit de juiste 

oplossing is voor de onderzochte problematiek. Ik betwijfel namelijk of het strafrecht geschikt 

is voor deze kwestie.  

In paragraaf 2.4 is immers naar voren gekomen dat jongere moslims zich in Nederland slecht 

behandeld voelen. Zij hebben het gevoel dat ze er in Nederland niet bij horen, waardoor zij 

snel radicaliseren en enkele jongeren zelfs een poging ondernemen om naar Syrië te reizen.  

Een veroordeling op basis van de onderzochte artikelen en een gevangenisstraf zal de haat 

tegen Nederland niet wegnemen, noch zal het gebruik van geweld daardoor worden 

afgezworen. Strafrechtelijke aanpak zal veeleer een averechts effect hebben. Het risico bestaat 

namelijk dat de verdachten tijdens hun ‘straf’ juist verder radicaliseren. In die zin is het 

strafrecht geen geschikt middel voor de uitreizigersproblematiek, waardoor naar andere 

oplossingen dient te worden gezocht. 

 

Het is effectiever om radicalisering tegen te gaan, zodat men niet naar Syrië wil afreizen. 

Dit is helaas makkelijker gezegd dan gedaan, maar desondanks ben ik van mening dat hier 

meer aandacht aan besteed dient te worden. Zo zou de Imam in de Moskeeën toezicht kunnen 

houden op radicalisering. De Imam zou het onderwerp vaker bespreekbaar kunnen maken, 

aangezien hij veelal aanzien heeft in de moslimgemeenschap, waardoor het niet is uitgesloten 

dat de boodschap van de Imam de moslimjongeren sneller bereikt dan wanneer de boodschap 

door een ander wordt uitgedragen. Ook de school kan een belangrijke rol spelen in het 

voorkomen van radicalisering. De school dient erop toe te zien welke jongeren zich mogelijk 

niet thuis voelen. Het signaleren en onderzoeken van dergelijke signalen hoort immers tot de 

pedagogische taak van de school. Door vroegtijdig te signaleren kan naar een gezamenlijke 

oplossing worden gezocht, waarbij ook ouders moeten worden betrokken. Het is belangrijk 

dat de betreffende persoon weet dat hij/zij is opgemerkt, zodat diegene niet denkt geen rol te 

spelen in de maatschappij. Daarenboven zou de school ook begeleiding kunnen bieden bij het 

zoeken van een stage en/of werk, zodat iemand daadwerkelijk in de samenleving kan 

participeren. 

Bovengenoemde mogelijkheden zijn van belang in de fase vóór de radicalisering, waardoor de 

vraag rijst hoe dient te worden omgegaan met personen die reeds geradicaliseerd zijn en 

bijvoorbeeld een poging hebben ondernomen om naar Syrië af te reizen. Zoals gezegd, kan 

het strafrecht een averechts effect hebben. Ik ben van mening dat een individueel 

begeleidingstraject wellicht meer soelaas kan bieden. Bij een dergelijk project zou een 

maatschappelijk werker zich niet alleen tot het individu kunnen wenden, maar ook tot diens 

directe omgeving. Er kan een sociaal re-integratieprogramma worden opgezet, waarbij 

gezamenlijk wordt gezocht naar werk en/of andere activiteiten waardoor een individu zich in 



Masterscriptie Lindsay van Halderen (2525376) 

55 
 

de maatschappij nuttig kan voelen. Dit is van belang zodat de betreffende persoon niet 

nogmaals naar Syrië zou willen afreizen en daardoor een gevaar kan vormen wanneer hij/zij 

terugkeert.  

 

Alles overziend ben ik van mening dat de uitreizigersproblematiek een te groot probleem is 

om slechts juridisch te kunnen oplossen. Voor dit probleem dient mijns inziens een 

gezamenlijke oplossing te worden bedacht, waarbij het maatschappelijk/sociaal domein een 

belangrijke rol speelt.  
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