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Poging tot een bepaald misdrijf: enkele implicaties van de 
accessoiriteit2

DD 2021/21

21.1  Rb. Amsterdam 10 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6184

“Gelet op het voorgaande is er van niet meer dan een intentie gebleken. De rechtbank is van oor-

deel dat er nog geen sprake is van een begin van uitvoering. Er was nog geen koopovereenkomst 

gesloten, het is gebleven bij het sturen van een foto, het stellen van vragen en het noemen van een 

prijs. Het dossier bevat bovendien geen aanwijzingen dat er concrete afspraken waren gemaakt 

over een eventuele datum en locatie van aflevering. Daarnaast is niet gebleken van een betaling, 

of hoe die betaling zou gaan plaatsvinden. Ten slotte bevat het dossier – en dat is essentieel voor 

een koopovereenkomst – geen enkele informatie over de persoon die het wapen zou gaan kopen, 

er is ook geen (chat)gesprek met die persoon aangetroffen. Voornoemde omstandigheden zijn dan 

ook onvoldoende om te beschouwen als een voltooiing van een koop en daarmee een voltooide 

poging, zoals de officier van justitie stelt.

De door de officier van justitie aangehaalde jurisprudentie maakt dat niet anders aangezien deze 

zaken anders zijn dan de onderhavige. In het geval van de uitspraak van het gerechtshof Den Haag 

bevond de koop zich in een andere fase. Er waren concrete afspraken gemaakt over de betaling en 

levering, daarnaast was die verdachte op de afgesproken datum en tijdstip verschenen en beves-

tigde hij ter plaatse dat hij daar was om een wapen te kopen. Ook in het geval van de uitspraak van 

de rechtbank Rotterdam is sprake van een andersoortige casus, bij die verdachte is daadwerkelijk 

een wapen aangetroffen en bleek het filmpje van de wapens in zijn woning te zijn opgenomen.”

21.2  HR 2 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:975, NJ 2020/244

“2.3  Voor zover het hof heeft vastgesteld dat de te leveren partij cocaïne “al onderweg was 

naar Nederland”, is dit niet zonder meer begrijpelijk nu uit de bewijsvoering niet meer kan wor-

den afgeleid dan dat de partij op zee lag voor de kust van het land van herkomst. Uit de bewijs-

voering van het hof volgt verder dat de kredietwaardigheid van de afnemers nog moest worden 

aangetoond, voordat de invoer van de cocaïne in Nederland daadwerkelijk (verder) in gang zou 

worden gezet. In het licht daarvan is het oordeel van het hof dat sprake was van een begin van 

uitvoering van het binnen Nederland brengen van cocaïne ook niet zonder meer begrijpelijk.”

21.3  Gerechtshof Amsterdam 8 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2417

“Onder ‘werkzame stof’ dient ingevolge artikel 1 onder x.1. van de Geneesmiddelwet, voor zo-

ver hier van belang, te worden verstaan een substantie die bestemd is om gebruikt te worden 

bij de vervaardiging van een geneesmiddel en dat bijgevolg een werkzaam bestanddeel van dat 

geneesmiddel wordt dat bestemd is om een farmacologisch, immunologisch of metabolisch ef-

fect te bewerkstelligen, teneinde fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen, 

onderscheidenlijk een medische diagnose te stellen. In de reguliere geneeskunde worden genees-

middelen met ketamine gebruikt als verdovingsmiddel bij korte pijnlijke chirurgische ingrepen. 

1 Wetenschappelijk docent straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
2 Citeerwijze: C.L. van der Vis, ‘Poging tot een bepaald misdrijf: enkele implicaties van de accessoiriteit’, DD 

2021/21.
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In zoverre is, anders dan de raadsman heeft betoogd, ketamine dus een stof die is ‘bestemd om ge-

bruikt te worden bij de vervaardiging van een geneesmiddel’ en bijgevolg een werkzaam bestand-

deel van dat geneesmiddel wordt, zoals bedoeld in artikel 1 onder x.1. van de Geneesmiddelenwet. 

Dat het onaannemelijk is dat de onder de verdachte inbeslaggenomen ketamine gebruikt zou gaan 

worden bij de vervaardiging van een geneesmiddel, doet in algemene zin aan de bestemming van 

deze stof niet af.” 

21.4  Rb. Zeeland-West-Brabant 24 januari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:268

“feit 1

Op 23 september 2018 zagen verbalisanten in de Nieuwediepstraat in Terneuzen een blauwe per-

sonenauto staan, waar een persoon, gehurkt op zijn knieën, direct naast op de grond zat. Een van 

de verbalisanten hoorde dat de man iets onder de personenauto gooide en hoorde een geluid van 

metaal dat op de grond viel. De man, naar later bleek verdachte, droeg aan allebei zijn handen 

witte latex handschoenen. Er bleek een gasbrander onder de auto te liggen. De brander betrof 

een onkruidbrander, waaraan een gasfles zat. De afstand tussen de personenauto en de gevel van 

het perceel aan de [adres 3] te Terneuzen was 90 centimeter. Verdachte heeft verklaard zich niets 

meer van deze avond te kunnen herinneren.

Voor een strafbare poging tot brandstichting is vereist dat het voornemen van de dader zich door 

een begin van uitvoering heeft geopenbaard. Dat begin van uitvoering moet vastgesteld worden 

aan de hand van handelingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm gericht zijn op de voltooi-

ing van het misdrijf. Er moet enig vuur worden gemaakt.

De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte handelingen heeft 

verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm een begin van uitvoering inhielden, die gericht 

was op de voltooiing van het tenlastegelegde misdrijf, namelijk het in brand steken van de auto. 

Er is geen vuur gezien en er zijn ook geen tekenen van overdracht van warmte op de auto of de 

woning geconstateerd.

Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat de onder feit 1 aan verdachte tenlastegelegde 

poging tot brandstichting niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Verdachte zal daarvan 

dan ook worden vrijgesproken.”

21.5  Hof Amsterdam 6 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:804

“Vrijspraak poging tot kaping

4.5 Bij de beoordeling heeft het hof verder voor ogen gehouden dat de kaping geen doel op 

zich was, maar diende ter bevordering van de bevrijding van de gevangene; het opzet van de ver-

dachten was primair daarop gericht. Aangenomen kan dus worden dat alle door de verdachten 

verrichte gedragingen uiteindelijk bedoeld waren om [gevangene] uit de P.I. Roermond te bevrij-

den. De met dat doel beoogde kaping zou in tijd wel eerder plaatsvinden, zodat het hof – hoewel 

de feitelijke gedragingen en het opzet niet geheel los van elkaar beoordeeld moeten worden – dit 

verwijt als eerste bespreekt.

4.6 Kaping is strafbaar gesteld in artikel 385a van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en houdt, 

voor zover voor de beoordeling van de onderhavige zaak relevant, in dat de verdachte een lucht-

vaartuig door geweld of bedreiging met geweld in zijn macht brengt. De verdachte moet dus niet 

enkel de macht over het luchtvaartuig hebben overgenomen (een materieel aspect van de straf-

baarstelling), maar de machtsovername dient te zijn voorafgegaan of vergezeld van geweld of 

bedreiging met geweld.
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4.7 Uit hetgeen hiervoor onder 2 en 3 is vastgesteld volgt dat de verdachten een helikopter 

hadden gehuurd met de bedoeling deze over te nemen. Dat de machtsovername naar verwachting 

gepaard zou gaan met geweld of bedreiging met geweld valt niet enkel op te maken uit het feit dat 

hoogst onwaarschijnlijk is dat de ingehuurde piloot op enkel vriendelijk verzoek de stuurknuppel 

zou overdragen aan een uit Colombia afkomstige piloot. De verdachten [AL] en [verdachte], alsook 

[REM] en [verdachte] spreken onderling, blijkens afgeluisterde telefoongesprekken, daadwerkelijk 

over het wel of niet meenemen van een wapen door [verdachte] . Men besluit uiteindelijk van niet. 

[REM] zal een wapen voor [verdachte] op de locatie van de tussenlanding gereed houden. [REM] 

geeft nog aan [verdachte] als instructie mee dat, na het ophalen van het wapen op de locatie van 

de tussenlanding, hij de handen van de piloot van het stuur moet trekken zodat hij “niet meer om-

hoog gaat”. Ten slotte bespreken [verdachte] en [REM] nog wat er moet gebeuren als [verdachte] 

de helikopter niet uitkomt, om zijn ‘vriendin’ op te halen. Dan is hij volgens [verdachte] met “die 

man” (het hof begrijpt: de piloot) bezig en dan oeten “hun” (het hof begrijpt: de inzittenden van 

de BMW) komen, kennelijk om [verdachte] te assisteren bij het overmeesteren van de piloot.

4.8 Dat ook [GB] (minst genomen voorwaardelijk) opzet had op het toe te passen, gewapende, 

geweld volgt niet enkel uit de hiervoor omschreven verwachting daaromtrent. De verdachte heeft 

immers zelf verklaard dat hij van ‘Spaanse Mohammed’, de verdachte [AL] , heeft gehoord dat hij-

zelf of [verdachte] met een “AK-47” aan boord zou stappen. Ook heeft hij verklaard dat de piloot 

“uit de helikopter gehaald moest worden”, wat een gewelddadig handelen impliceert.

4.9 De intentie van de verdachten is dus wel duidelijk, maar daarmee is de vraag of sprake was 

van een begin van uitvoering nog niet beantwoord. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat bij de opstap-

locatie in Budel de verdachte [verdachte] enkel in bezit is van een bosje bloemen. Nog voordat 

hij kan instappen en de helikopter richting Weert vertrekt wordt hij aangehouden. In Weert, de 

locatie van de tussenlanding, zou de kaping daadwerkelijk plaatsvinden. Pas daar zou het vereiste 

geweld of de bedreiging met geweld worden toegepast. De verdachten in Weert zaten, kort voor-

dat de politie ingreep, nog in hun auto de komst van de helikopter af te wachten. In deze situatie is 

daarom niet de conclusie gerechtvaardigd dat de gedragingen van de verdachten naar hun uiter-

lijke verschijningsvorm reeds in voldoende concrete mate waren gericht op de voltooiing van het 

gewelddadig de macht overnemen van de helikopter. Anders geformuleerd: de gedragingen van 

de verdachten stonden nog (iets) te ver af van het beoogde misdrijf om van een strafbare poging 

te kunnen spreken.

(…)

Poging bevrijding

4.12 Dan komt het hof toe aan de vraag of een poging tot bevrijding van een gevangene kan 

worden bewezen. Daarbij stelt het hof voorop dat de vrijspraak voor de poging tot kaping niet 

zonder meer tot gevolg heeft dat de poging tot bevrijding evenmin kan worden bewezen. Zoals 

reeds overwogen hangt de beoordeling van de feiten nauw samen met de delictsomschrijving. 

Bovendien, het zij herhaald, was het de verdachten niet primair te doen om de kaping, maar om de 

bevrijding van [gevangene] uit de P.I. Roermond. Beoordeeld moet worden welke gedragingen de 

verdachten in verband daarmee hebben verricht en of die, in het licht van de delictsomschrijving, 

naar hun uiterlijke verschijningsvorm in voldoende concrete mate waren gericht op de voltooiing 

daarvan.

4.13 De bevrijding van een gevangene is strafbaar gesteld in artikel 191 Sr. Dat artikel kent 

twee varianten: óf het daadwerkelijk bevrijden van iemand, óf het bij zijn zelfbevrijding behulp-

zaam zijn. Die laatste variant, die ook voltooid kan zijn zonder dat de gevangene is ontsnapt, speelt 
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in deze zaak geen rol. Strikt genomen staat in de tenlastelegging wel ‘of bij zijn zelfbevrijding 

behulpzaam zijn’, maar de ten laste gelegde feitelijke gedragingen betreffen alle handelingen van 

de verdachten. Niet ten laste zijn gelegd gedragingen waaruit blijkt dat het initiatief tot de be-

vrijding van de gevangene afkomstig is, noch blijkt daarvan uit het dossier. Het gaat dus om het 

daadwerkelijk bevrijden van een gevangene, een delict met een – zoals onder 4.3 geduid – (sterke) 

materiële component. Pas in het geval de gevangene daadwerkelijk is bevrijd, is sprake van een 

voltooid delict.

4.14 Uit de feiten en omstandigheden die onder 2 en 3 zijn opgesomd valt af te leiden dat de 

verdachten gedurende een langere periode bezig zijn geweest dat gevolg, de daadwerkelijke be-

vrijding van [gevangene] , te bewerkstelligen. Opgesomd en samengevat betreft het onder meer 

de volgende gedragingen:

- ter voorbereiding van de bevrijding eind juli 2017 een woning ( [A-straat] te Amsterdam) hu-

ren;

- die woning in elk geval gebruiken om kraaienpoten te vervaardigen, de (hijs)constructie met 

autobanden en touwen te maken om de gevangene van de luchtplaats te takelen en de heli-

kopterpiloot tijdelijk onder te brengen;

- het in september 2017 uit Colombia laten overkomen van deze helikopterpiloot;

- het meermalen organiseren van ontmoetingen met de helikopterpiloot en hem instructies 

geven over de uitvoering van de kaping en bevrijding;

- het huren van een helikopter voor vier passagiers en het afspreken van een vertreklocatie en 

tussenlandingslocatie;

- het (tweemaal) gezamenlijk overnachten in een nabij de vertreklocatie van de helikopter ge-

legen hotel;

- het organiseren van gestolen (vlucht)auto’s met valse kentekenplaten;

- het afleveren van de zogenaamde huurder van de helikopter bij de vertrekplaats;

- het wachten op de komst van de helikopter op de tussenlandingslocatie in een auto met daarin 

wapens, de Colombiaanse helikopterpiloot en middelen om eventueel aan de politie te ont-

vluchten (kraaienpoten) en sporen weg te maken (benzine en vuurpijlen);

- het gedurende de uitvoering van deze bevrijdingsactie onderling telefonisch overleg voeren 

over het vertrekmoment van de helikopter in verband met de luchttijd van de gevangene;

- het telefonisch contact onderhouden met de gevangene zelf rond het tijdstip van zijn geplande 

bevrijding; 

- het nabij de P.I. Roermond wachten in een (vlucht)auto met daarin ook een wapen en middelen 

om eventueel aan de politie te ontvluchten (kraaienpoten) en sporen weg te maken (benzine 

en vuurpijlen).

Een belangrijk deel van de hier opgesomde feiten en omstandigheden is ook omschreven in de 

tenlastelegging en kan zodoende bewezen worden.

4.15 Deze opsomming maakt duidelijk dat sprake was van een niet eenvoudig uit te voeren 

bevrijdingsoperatie met een sterk planmatig karakter. Om kans van slagen te hebben dienden 

verschillende verdachten op verschillende momenten een taak uit te voeren, dan wel zich daartoe 

gereed te houden. Aan die gedragingen is feitelijk uitvoering gegeven. In een aantal zaken is nog 

naar voren gebracht dat het gereed houden van de (vlucht)auto – de Audi A4 – nabij de P.I. Roer-

mond geen rol speelde bij de bevrijding. Dat betoog steunt naar het oordeel van het hof op een 

te enge uitleg van het begrip ‘bevrijden’ zoals bedoeld in artikel 191 Sr. Van een voltooide bevrij-

ding zou niet zonder meer sprake zijn geweest indien de gevangene zou zijn opgehesen vanaf de 

luchtplaats en boven de muren van de P.I. bungelde. Het gereed houden van de (vlucht)auto voor 

het verdere vervoer van de gevangene om hem definitief buiten het onmiddellijke bereik van de 
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justitiële autoriteiten te brengen, maakte wezenlijk onderdeel uit van het ontsnappingsplan (vgl. 

ECLI:NL:HR:1997:ZD0161).

4.16 Alles afwegende komt het hof tot de slotsom dat de te bewijzen gedragingen van de ver-

dachten naar hun uiterlijke verschijningsvorm in voldoende concrete mate waren gericht op de 

voltooiing van de bevrijding van [gevangene] . De poging tot bevrijding, zoals omschreven onder 

feit 2, kan daarom worden bewezen.”

21.6  PHR 13 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:9463

A-G Bleichrodt

“Ambtshalve beoordeling: poging tot deelneming aan een terroristische organisatie strafbaar?

(…) 

11.  Na deze schetsmatige verkenning, kom ik tot een beantwoording van de ambtshalve aan 

de orde gestelde vraag. Ik meen dat er goede gronden zijn aan te nemen dat poging tot deelneming 

aan een organisatie als bedoeld in art. 140(a) Sr strafbaar is. Daartoe wijs ik op het volgende.

12.  Het meest voor de hand liggende argument voor deze opvatting is dat de tekst en het 

systeem van de wet duiden op strafbaarheid van poging tot deelneming aan een organisatie als 

bedoeld in art. 140(a) Sr. Art. 140 en art. 140a zijn als zelfstandige misdrijven gerubriceerd, ter-

wijl art. 45, eerste lid, Sr bepaalt dat poging tot misdrijf strafbaar is. Daarmee heeft de wetgever 

voorzien in strafbaarheid van poging tot een misdrijf als het onderhavige.22 Ingeval de wetgever 

poging tot een bepaald misdrijf niet strafwaardig acht, kan dat tot uitdrukking komen in een 

expliciete uitzondering in de wet. Te denken valt aan art. 300, vijfde lid, Sr, waarin is bepaald dat 

poging tot (eenvoudige) mishandeling niet strafbaar is. De wetgever heeft voor art. 140(a) Sr niet 

voorzien in een dergelijke uitzondering.

13.  Uit de hiervoor besproken wetsgeschiedenis volgt bovendien dat niet kan worden betoogd 

dat de wetgever poging tot een misdrijf dat naar de letter of de geest als voorbereiding geldt niet 

strafbaar heeft geacht. De geschiedenis van de totstandkoming van art. 140a Sr vormt ook een ar-

gument voor aanvaarding van de strafbaarheid van poging tot dit misdrijf. Zoals hiervoor weerge-

geven, werd in dat verband opgemerkt dat voorbereidingshandelingen in het kader van art. 140(a) 

Sr strafbaar zijn. Daarbij gaat het om een verderstrekkende uitbreiding van strafbaarheid dan bij 

poging. Het ligt in lijn met deze opvatting eveneens aan te nemen dat poging tot art. 140(a) Sr 

strafbaar is.

14.  Ten slotte pleit ook de ratio van art. 140(a) Sr niet voor het uitsluiten van de strafbaarheid 

van poging tot deelneming aan een organisatie als bedoeld in art. 140(a) Sr. Met deze strafbepa-

lingen wordt beoogd het voortbestaan van criminele respectievelijk terroristische organisaties 

tegen te gaan. Kesteloo omschrijft de ratio van art. 140 Sr als het beschermen van de samenle-

ving tegen het gevaar dat uitgaat van criminele organisaties, zonder dat de beoogde of gepleegde 

misdrijven nader geconcretiseerd zijn. Volgens De Vries-Leemans staat de voortdurende gevaar-

zetting die van een organisatie in de zin van art. 140 Sr uitgaat centraal. Deze ratio kan niet los 

3 In de uitspraak van de Hoge Raad van 1 december 2020 is de ambtshalve beoordeling van de A-G buiten be-
schouwing gebleven. 
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worden gezien van de bescherming van de samenleving en haar individuele deelnemers tegen de 

misdrijven tot het plegen waarvan de organisatie het oogmerk heeft.

15.  Het tegenargument dat de strafwaardigheid van poging tot deelneming aan een criminele 

(of terroristische) organisatie zou ontbreken, spreekt mij minder aan. Dit argument acht ik niet 

sterk tegen de achtergrond van een organisatie als in deze zaak aan de orde. Daarbij komt dat het 

aan de wetgever is om te bepalen welk gedrag strafwaardig is en deswege strafbaar gesteld dient 

te worden. Dat is met art. 140(a) Sr, in verbinding met art. 45 Sr, gebeurd. De geschiedenis van de 

totstandkoming van art. 140a Sr wijst er bepaald niet op dat de wetgever poging tot art. 140a Sr 

niettemin niet strafwaardig heeft geacht.

16.  Gelet op het voorafgaande, getuigt het in de bestreden uitspraak besloten liggende oor-

deel van het hof dat poging tot deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen 

van terroristische misdrijven een strafbaar feit oplevert niet van een onjuiste rechtsopvatting.”

21.7  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:60

“Verdachte [erkent, CvdV] vanuit Nederland naar het grensgebied van Turkije en Syrië te zijn ge-

reisd. Dit wordt ook ondersteund door (locatie)gegevens van door verdachte gedane geldopnames 

en mastgegevens met betrekking tot een door haar gebruikte mobiele telefoon. Verdachte heeft 

het verloop van haar reis nauwgezet bijgehouden in dagboekachtige aantekeningen. Uit reisge-

gevens, de verklaring van verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg en verdachtes geschriften, 

volgt dat zij op 9 september 2016 vanuit Nederland naar Turkije is gereisd, waar zij op 12 sep-

tember 2016 (wat verdachte aanduidt als) Antiochië heeft bereikt. Zij heeft daarbij onder meer de 

provincie Hatay en de steden Gaziantep, Kilis en Adana aangedaan. Voor wat betreft Gaziantep 

merkt het hof op dat het een feit van algemene bekendheid is dat deze stad destijds bekend stond 

als doorvoerhaven van en naar het door IS/ISIL gedomineerde gebied in Syrië. Uit de hiervoor 

opgenomen bewijsmiddelen blijkt ook dat verdachte bezig is geweest om het Arabisch te leren.

Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft verdachte voorts verklaard een drietal pogingen te heb-

ben ondernomen om de grens met Syrië ook daadwerkelijk over te steken. Verdachte zegt daarin 

niet te zijn geslaagd. Eenmaal was de grensovergang gesloten vanwege het offerfeest. Bij Kilis 

bleek de grensovergang ook dicht te zijn. Bij een kleine stad probeerde verdachte via een land-

weg over de grens te komen, maar die weg liep dood. Later is verdachte nog een keer naar de 

grensovergang gegaan, die eerder was gesloten vanwege het offerfeest. Toen werd verdachte bij 

de Turkse douanepost doorgelaten, maar werd ze niet toegelaten tot Syrië omdat ze niet over een 

Syrisch paspoort beschikte. Op dat moment heeft ze zich korte tijd in het stukje niemandsland 

gelegen tussen Turkije en Syrië bevonden.

(…)

Voor een bewezenverklaring van poging is nodig dat het voornemen van de dader zich door een 

begin van uitvoering heeft geopenbaard. Er moet dus bewijs zijn dat verdachte een bepaald mis-

drijf wilde gaan plegen en er moet bewijs zijn dat zij daadwerkelijk een of meerdere handelingen 

heeft verricht die nodig zijn voor het plegen van het voorgenomen misdrijf. Het gaat, zoals gezegd, 

om de uiterlijke verschijningsvorm van haar handelen.
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Uit de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen blijkt – kort samengevat – het volgende.

Verdachte:

- heeft in diverse brieven en andere geschriften het voornemen geuit om naar het kalifaat te 

reizen en zich aan te sluiten bij IS/ISIL;

- heeft ten behoeve van die reis meermalen geld opgenomen van haar bankrekening;

- heeft een Tom Tom gekocht om de route voor haar reis te bepalen;

- heeft in brieven afscheid genomen van haar familie;

- is met haar auto naar Oost-Turkije gereisd, naar de grensstreek met Syrië;

- heeft de Arabische taal bestudeerd;

- heeft drie maanden verbleven in Gaziantep, een plaats die bekend stond als doorvoerhaven 

voor IS-strijders;

- wilde gedurende haar reis en verblijf op versluierde wijze met haar familie contact houden, 

omdat zij vreesde voor haar eigen veiligheid;

- hield er rekening mee dat zij bij terugkeer naar Nederland gevangenisstraf zou krijgen;

- heeft meerdere pogingen ondernomen om de grens met Syrië over te steken. Ten minste een-

maal is zij de Turkse grenspost ook daadwerkelijk gepasseerd. De verklaring van verdachte ter 

terechtzitting in hoger beroep dat zij alleen om de grenspost is gereden om haar auto te keren, 

acht het hof ongeloofwaardig, in het licht van de boven aangehaalde bewijsmiddelen.

Gelet op deze feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang en naar hun uiterlijke verschij-

ningsvorm bezien, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat het voornemen van verdachte 

om deel te nemen aan de terroristische organisatie IS/ISIL zich door een begin van uitvoering 

heeft geopenbaard.” 

21.8  HR 12 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1736, NJ 2020/36, m.nt. N. Jörg

“2.4  Het Hof heeft blijkens de bewijsvoering onder meer vastgesteld dat de verdachte, een le-

raar op een middelbare school, in de bewezenverklaarde periode meermalen SMS-berichten aan 

[benadeelde partij] , een leerling van de school, heeft gestuurd die gaan over het hebben van seks 

met haar, dat hij nagellak, een ketting en oorbellen aan haar cadeau heeft gegeven, dat hij meer-

malen heeft aangedrongen op het maken van een seksafspraak met [benadeelde partij] , waaron-

der op korte termijn in Limburg, en dat de verdachte heeft aangegeven het, mede op de ondersteu-

ning van [benadeelde partij] gerichte, contact te zullen verbreken als [benadeelde partij] niet zou 

ingaan op de door hem voorgestelde seksafspraken. Het daarop gebaseerde oordeel van het Hof 

dat de gedragingen van de verdachte een strafbare poging opleveren omdat deze naar de uiter-

lijke verschijningsvorm zijn gericht op de voltooiing van – kort gezegd – het bewegen ontuchtige 

handelingen te plegen of te dulden en dat deze dus moeten worden aangemerkt als een begin van 

uitvoering van het misdrijf van art. 248a Sr, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is 

toereikend gemotiveerd.

2.5  Het middel faalt.

(…)

3.3.4  De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet van 26 novem-

ber 2009 tot uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van 

de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel 
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misbruik (Trb. 2008, 58), Stb. 2009, 544, waarbij art. 248e in het Wetboek van Strafrecht is inge-

voegd, houdt onder meer het volgende in:

“De strafbaarstelling in het Verdrag vereist (...) dat het gedrag van de dader zich concretiseert tot 

een voorstel voor een ontmoeting met het kind gevolgd door «material acts leading to a meet-

ing». Er is voor strafbaarheid derhalve meer nodig dan het uitsluitend op internet communiceren 

met een kind en het daarbij maken van seksuele toespelingen. Een zodanige verschuiving van de 

strafbaarheid naar de voorfase zou te ver voeren en is bovendien niet goed handhaafbaar. Voor 

de strafwaardigheid is het wezenlijk dat de communicatiefase uitmondt in een voorstel voor een 

ontmoeting en het verrichten van een handeling gericht op het realiseren van die ontmoeting. 

Deze gedragingen onderstrepen de vastheid van het voornemen van de dader om zijn digitaal 

misbruik daadwerkelijk om te zetten in het plegen van fysiek misbruik. Vanuit het oogpunt van 

een effectieve bescherming van kinderen is het zaak dat tegen deze gedragingen strafrechtelijk 

kan worden opgetreden. Van strafbaarheid kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de dader zich 

begeeft naar de voor de ontmoeting afgesproken plek, het slachtoffer van een routebeschrijving 

naar die plek voorziet of anderszins concrete voorbereidingen treft gericht op het verwezenlijken 

van de ontmoeting.”

(...)

“«Grooming» kan in feite als een voorbereidingshandeling worden aangemerkt. Gelet op het voor-

bereidend karakter acht ik de voorgestelde strafbedreiging van ten hoogste twee jaar gevangenis-

straf of een geldboete van de vierde categorie passend.”

(Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 6-7, 9)

3.4 Blijkens de hiervoor onder 3.3.3 weergegeven memorie van toelichting bij de Rijkswet 

tot goedkeuring van het Verdrag van Lanzarote heeft Nederland geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om zich overeenkomstig art. 24, derde lid, Verdrag van Lanzarote het recht voor 

te behouden om de poging tot het plegen van de in art. 23 van dat Verdrag omschreven gedra-

gingen niet strafbaar te stellen. In art. 248e Sr is ook niet bepaald dat poging tot dit misdrijf niet 

strafbaar is. De onder 3.3.4 weergegeven geschiedenis van de totstandkoming van art. 248e Sr, 

waarop het middel een beroep doet, geeft evenmin blijk van de opvatting dat poging tot het mis-

drijf van art. 248e Sr niet strafbaar zou zijn. De daarin gemaakte opmerkingen over de strekking 

van het misdrijf van art. 248e Sr houden immers verband met de strafwaardigheid van het (vol-

tooide) misdrijf, terwijl daarin tevens tot uitdrukking wordt gebracht dat de strafbaarstelling van 

art. 248e Sr betrekking heeft op gedragingen die aan seksueel misbruik voorafgaan.

3.5  Het oordeel van het Hof dat een poging tot het misdrijf van art. 248e Sr strafbaar is, is 

gelet op wat onder 3.4 is overwogen - juist. Het middel faalt derhalve.”

21.9  Hof Amsterdam 18 februari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:554

“Er is sprake van vrijwillige terugtred in de zin van artikel 46b Sr. indien de verdachte vrijwillig 

is teruggereden voordat het misdrijf is voltooid. Wanneer de dader uit innerlijke motieven als 

angst, schaamte, spijt, medelijden of gewetensnood terugtreedt, kan die terugtred als vrijwillig 

worden aangemerkt. Wanneer echter het risico op ontdekking de dader te groot wordt, kan niet 

meer worden gesproken van een vrijwillig besluit; het besluit werd de dader als het ware opge-

drongen door factoren van buitenaf. Of de gedragingen van de verdachte toereikend zijn om de 

gevolgtrekking te wettigen dat het misdrijf niet is voltooid ten gevolge van omstandigheden die 
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van zijn wil afhankelijk zijn, hangt – mede gelet op de aard van het misdrijf – af van de concrete 

omstandigheden van het geval.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 4 februari 2020 verklaard dat, toen hij in 

de winkel stond en hij een mes tevoorschijn haalde om de overval te plegen, hij grote angst op het 

gezicht en in de ogen van [benadeelde 1] zag. De verdachte kreeg medelijden met [benadeelde 1] 

en heeft op dat moment besloten de overval niet door te zetten, maar naar buiten te gaan. De ver-

dachte was op dat moment alleen in de winkel. Hij heeft de klant, die op dat moment buiten zijn 

brommer op slot aan het zetten was en later de winkel is binnengekomen, niet gehoord of gezien.

In het licht van het vorenstaande is het aannemelijk dat de verdachte heeft gekozen te stoppen 

met de overval op grond van innerlijke motieven, te weten medelijden met [benadeelde 1] . Om-

standigheden waaruit valt op te maken dat de verdachte op grond van andere factoren, zoals de 

aanwezigheid van de klant die buiten met zijn brommer bezig was, gestopt is met de overval, zijn 

niet gebleken. De reden dat de verdachte het misdrijf niet heeft voltooid, is dus (in hoofdzaak) 

gelegen in omstandigheden die van zijn wil afhankelijk waren.

Gelet op het vorenstaande is het hof, met de advocaat-generaal en de verdediging, van oordeel dat 

de verdachte ten aanzien van het onder 1 primair bewezen verklaarde vrijwillig is teruggetreden. 

Daarom is de verdachte ten aanzien van het onder 1 primair bewezen verklaarde niet strafbaar en 

dient hij te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.”

21.10  HR 29 april 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0146, NJ 1997/667, m.nt. A.C. ’t 
Hart

“7.1 In art. 10a Opiumwet zijn voorbereidingshandelingen met betrekking tot bepaalde in de 

Opiumwet opgenomen misdrijven zelfstandig strafbaar gesteld. In de Nota naar aanleiding van het 

eindverslag bij het voorstel dat leidde tot de Wet van 27 januari 1994 tot wijziging van het Wet-

boek van Strafrecht inzake algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, Stb. 1994, 

60 (Kamerstukken II 1992/93, 22 268, nr. 7, blz. 17) is omtrent de toepasselijkheid van art. 46b Sr 

het volgende opgemerkt:

'De leden van de fractie van D66 vroegen mij nog in hoeverre de regeling van de vrijwillige terug-

tred ingevolge het voorgestelde artikel 46b doorwerkt in het bijzonder deel van het Wetboek van 

Strafrecht, met name, waar het gaat om reeds sui generis strafbaar gestelde voorbereidingshan-

delingen.

Artikel 46b zal niet doorwerken voor voorbereidingsfeiten die als zelfstandige misdrijven straf-

baar zijn gesteld. Ik merk op, dat bij die feiten ook thans geen straffeloosheid bestaat wegens 

terugtreding van de voltooiing. Dat is steeds nagelaten wegens het bijzondere gevaarzettingska-

rakter van die feiten. Ik wil daaraan blijven vasthouden. Inderdaad is het niet de bedoeling, dat 

ten aanzien van het bij artikel 10a van de Opiumwet verboden feit thans een algemene terugtre-

dingsmogelijkheid gaat gelden. De reden is, dat terugtreding hier nooit kan wegnemen, dat door 

toedoen van de dader het aanmerkelijk risico is geschapen dat voor de volksgezondheid hoogst 

schadelijke stoffen in het illegale circuit zouden terechtkomen. Die gevaarzetting is er nu eenmaal 

geweest.'

7.2 Tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor is overwogen moet worden aangenomen 

dat art. 46b Sr niet van toepassing is bij de voorbereidingsdelicten die in art. 10a Opiumwet zelf-

standig strafbaar zijn gesteld.” 
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21.11  Rb. Limburg 28 januari 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:601

“Verdachte heeft dit meerdere keren zij het telkens in andere bewoordingen via snapchat aan 

[slachtoffer 2] gevraagd. [slachtoffer 2] heeft in die berichten duidelijk aangegeven dat indien zij 

voor geld met iemand naar bed moest, zij dit toch te ver vond gaan. Verdachte heeft ook na dit 

bericht niet aangegeven dat dit niet zijn bedoeling was, maar bleef hierop aandringen en deed het 

voorkomen als een bijzondere kans met enkel voordelen voor [slachtoffer 2] Hij wilde het geheim 

houden en toen [slachtoffer 2] zijn voorstel afwees, heeft hij geprobeerd [slachtoffer 2] over te ha-

len door haar complimentjes te geven en zijn gevoel voor haar te beschrijven. Daarmee hoopte hij 

zijn doel alsnog te bereiken. Naar het oordeel van de rechtbank is de inhoud van de chatberichten 

van verdachte aan [slachtoffer 2] dan ook voldoende voor het aannemen van een begin van uitvoe-

ring van het voornemen tot het plegen van ontuchtige handelingen.”

1. Inleiding

Van oudsher duiken er in Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht delicten op waarbij een 
strafbare poging zich niet goed laat indenken, zoals eenvoudige belediging of culpoze mis-
drijven, maar ook meer algemeen de formeel omschreven misdrijven, omdat het begin van 
uitvoering en het voltooide delict daarbij nagenoeg samenvallen.4 Uit meer recente ont-
wikkelingen blijkt dat er (steeds meer) misdrijven opduiken die op zichzelf reeds een voor-
bereidingshandeling inhouden. Te denken valt aan de Opiummisdrijven van artikel 10a en 
11a en aan commune misdrijven zoals grooming  (artikel 248e Sr). De wetgever gaat ervan 
uit dat artikel 45 Sr van toepassing is op ieder misdrijf, tenzij de wet dit expliciet uitsluit, 
zoals in artikel 300 lid 5 Sr. Dat een strafbare poging dan ook voor de genoemde voorbe-
reidingsmisdrijven mogelijk is, is vanuit die gedachte allerminst vreemd. De zelfstandige 
strafbaarstelling van voorbereidingsmisdrijven heeft, naast de algemene strafbaarstelling 
van artikel 46 Sr, evenwel het ‘landschap’ van de strafbare voorfase doen veranderen en dat 
heeft ook zijn uitwerking op de reikwijdte van de poging. De accessoiriteit van de poging 
brengt met zich dat de pogingsvoorwaarden steeds worden ingekleurd door de uitleg van 
het grondmisdrijf. De verscheidenheid aan misdrijven die het Wetboek van Strafrecht kent, 
is groot en dat maakt dat de uitkomst van die pogingsvoorwaarden onderling sterk kan ver-
schillen. Het voorgaande roept voor bepaalde misdrijven vragen op over de ‘ruimte’ voor 
poging, in het bijzonder het bepalen van het moment dat als een begin van uitvoering kan 
worden gekwalificeerd.5 Dat is enerzijds van belang voor de afbakening tussen de (al dan 
niet strafbare) voorbereiding en poging, en anderzijds voor de afbakening tussen een begin 
van uitvoering en de voltooiing van het misdrijf. Vervolgens raakt de genoemde ruimte 
voor de poging onder meer de aanverwante leerstukken van (on)deugdelijkheid en vrijwil-
lige terugtred. Het accessoire karakter van de poging alsmede het moment dat (afhanke-
lijk daarvan) als begin van uitvoering kan worden aangemerkt, zijn van betekenis voor de 
vraag naar (on)deugdelijkheid en wanneer die ertoe doet. Al naar gelang de uitleg van c.q. 
de eisen voor het grondmisdrijf, wordt de ruimte voor poging en daarmee de relevantie 
van de ondeugdelijkheidsvraag bepaald. Voor de vrijwillige terugtred van artikel 46b Sr 
is zowel het onderscheid tussen voorbereiding en poging als tussen begin van uitvoering 
en voltooiing van het misdrijf relevant, omdat de vereiste ‘inspanning’ van de verdachte 

4 J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 75-76.
5 In de wet was geen plaats voor een scherp onderscheid tussen voorbereidingshandelingen en een begin van 

uitvoering. Dat zou “de vrije ontwikkeling van het regtsbegrip” slechts kunnen schaden. Zo werd het moment 
dat als begin van uitvoering moet worden aangemerkt aan de jurisprudentie overgelaten. Zie H.J. Smidt, Ge-
schiedenis van het Wetboek van Strafrecht (deel I), Haarlem: Tjeenk Willink 1881, p. 392.
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voor een succesvol beroep op artikel 46b Sr in de verschillende stadia van de voorfase kan 
variëren. Meer algemeen kan de vraag gesteld worden of het uitgangspunt dat de wetgever 
met artikel 45 Sr koos, te weten dat van een standaardmodel van de pogingsvoorwaarden 
voor ieder misdrijf, wel steeds tot de meest wenselijke uitkomsten leidt, zonder dat daaruit 
al te grote onderlinge verschillen in de toepassing op verschillende (soorten) misdrijven 
ontstaan. 

In het onderstaande wordt nagegaan in hoeverre de verscheidenheid aan misdrijven en 
de uitwerking daarvan op de pogingsvoorwaarden, in het bijzonder het begin van uitvoe-
ring, de (on)deugdelijkheid van de poging en vrijwillige terugtred, in recente jurispruden-
tie zichtbaar wordt en tot welke inhoudelijk-materieelrechtelijke aandachtspunten betref-
fende de strafbaarheid van poging tot het betreffende misdrijf de accessoiriteit leidt. In 
paragraaf 2 komt de ruimte voor de strafbare poging bij bepaalde misdrijven aan bod, 
waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de voorwaarde van een begin van uitvoering. 
Vervolgens worden de implicaties voor de (on)deugdelijkheid van de poging en vrijwillige 
terugtred in respectievelijk paragraaf 3 en 4 besproken. 

2. Ruimte voor de poging bij de verschillende misdrijven 

2.1 Formeel en materieel omschreven misdrijven
In het geval van formeel omschreven misdrijven laat de grens tussen begin van uitvoe-
ring en de voltooiing van het misdrijf zich moeilijk bepalen. De strafbaarstelling van een 
specifieke handeling, zonder dat daarvoor een gevolg in het leven moet worden geroepen, 
heeft in het licht van de pogingsvoorwaarden als consequentie dat die delictshandeling 
reeds deels moet zijn aangevangen. Het ‘Cito-criterium’ uit de gelijknamige jurisprudentie 
wordt, net als artikel 45 Sr, geacht van toepassing te zijn op ieder misdrijf.6 Een gedraging 
kan als begin van uitvoering worden aangemerkt als zij “naar haar uiterlijke verschijnings-
vorm moet worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf”.7 Voor 
de formeel omschreven misdrijven betekent dit dat de strafbaar gestelde delictshandeling 
moet zijn aangevangen door de gedragingen die als uitvoeringshandelingen kunnen wor-
den aangemerkt en gericht zijn op voltooiing, maar waardoor die delictsomschrijving nog 
niet (volledig) is voltooid. De ruimte voor poging lijkt voor deze misdrijven betrekkelijk 
klein te zijn, al kan in de jurisprudentie ruimte gecreëerd worden voor misdrijven waarbij 
die pogingsruimte eerst niet of nauwelijks werd aangenomen.8 De vraag rijst hoe concreet 
de uitvoeringshandelingen voor een strafbare poging moeten zijn. Aan de verdachte was in 
21.1 ten laste gelegd het voorhanden hebben van een AK-47 Kalashnikov (artikel 26 WWM) 
en een poging tot overdragen van datzelfde wapen aan een derde (artikel 31 WWM). On-
der ‘overdragen’ moet worden verstaan het aan een ander doen overgaan van de feitelijke 
macht over het wapen.9 Het overhandigen van een wapen is een typisch formeel omschre-
ven delict. Er wordt een zekere concreetheid verlangd van de tenlastegelegde gedragingen, 
wil het oordeel dat deze als begin van uitvoering kunnen worden gekwalificeerd, gerecht-
vaardigd zijn. Die concreetheid ontbrak in de geciteerde uitspraak 21.1. Van een voornemen 

6 HR 24 oktober 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6373, NJ 1979/52, m.nt. Th.W. van Veen.
7 In deze rubriek blijft de uiterlijke verschijningsvorm zo goed als buiten beschouwing. Zie uitgebreid daarover 

de recent verschenen dissertatie van S.S. Arendse, De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht. Een analyse 
van de jurisprudentie van de Hoge Raad (diss. Leiden), Den Haag: Boom Juridisch 2020.

8 Zie HR 30 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1769, NJ 2015/403, m.nt. N. Rozemond; J.S. Nan, ‘Kroniek van het straf-
(proces)recht’, NJB 2015/1777, p. 2424.

9 Circulaire wapens en munitie 2019, onder 1.3.1.
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is volgens de rechtbank wel gebleken, nu onder meer een chatgesprek heeft plaatsgevonden 
tussen verdachte en medeverdachte waarin een foto is gestuurd van twee wapens, de me-
deverdachte vervolgens aangaf deze te willen kopen, waarop de verdachte een prijs heeft 
genoemd. Een en ander is volgens de rechtbank echter onvoldoende om te kunnen spreken 
van een begin van uitvoering van overdragen, omdat geen koopovereenkomst is gesloten 
en evenmin een betaling heeft plaatsgevonden of concrete afspraken zijn gemaakt over de 
betaling en levering.10 Die mate van de vereiste concreetheid hangt steeds af van het grond-
misdrijf en de uitleg daarvan. 
Deze ‘materieelrechtelijke vervlechting’11 is terug te vinden in de uitspraak van de Hoge 
Raad, geciteerd onder 21.2. Voor de kust van Colombia dreef een partij cocaïne die binnen 
het grondgebied van Nederland gebracht moest worden. In cassatie klaagt de verdediging 
kort gezegd dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat sprake was van een poging tot 
invoer van cocaïne in Nederland, nu de bewezenverklaarde gedragingen niet als een begin 
van uitvoering konden worden gekwalificeerd. De verdachten zouden contact hebben ge-
zocht met een leverancier van de cocaïne, met hem hebben onderhandeld over de concrete 
hoeveelheid, waarbij tevens een prijs is overeengekomen en zij zouden contact hebben ge-
houden met de afnemers in Nederland. Daarnaast was het bedrag dat de verdachte voor zijn 
bemiddelingsdiensten zou ontvangen reeds vastgesteld en hebben er twee ontmoetingen 
plaatsgevonden tussen de verdachten en de pseudodienstverlener. Volgens het hof stond 
aan het ‘daadwerkelijk (verder) in gang zetten’ van het delict slechts het controleren van de 
kredietwaardigheid tijdens de tweede ontmoeting met de pseudodienstverlener in de weg. 
Het hof zag deze omstandigheid als de enige, nog in te treden voorwaarde voor voltooiing 
van het misdrijf. Voor de Hoge Raad was die omstandigheid nu juist van grote betekenis 
voor de beoordeling van de strafbare poging. Van de voor de kust drijvende lading cocaïne 
kon niet zonder meer gezegd worden dat het onderweg was naar Nederland, zeker nu de 
kredietwaardigheid nog niet was aangetoond. In die zin wordt de kredietwaardigheid als 
een voorwaarde gezien voor voltooiing van het delict, maar ook voor een strafbare poging, 
in het bijzonder voor een begin van uitvoering. Ter vergelijking met bovengenoemde uit-
spraak 21.1 geldt dat in 21.2 wel degelijk concretere afspraken waren gemaakt. Kennelijk 
maakt de aard en uitleg van het grondmisdrijf van artikel 2A Opiumwet dat de toepassing 
van de pogingsvoorwaarden tot andere uitkomsten leidt. De in dit arrest goed herkenbare 
implicatie van accessoiriteit is dat de pogingsvoorwaarden worden ingekleurd door (de 
uitleg van) de delictsbestanddelen van het grondmisdrijf. Het stellen van hoge eisen aan 
(de voltooiing van) het formeel omschreven grondmisdrijf zou doorgaans moeten beteke-
nen dat de uitvoeringshandelingen eveneens aan hogere eisen dienen te voldoen, alvorens 
zij als een begin van de in de delictsomschrijving strafbaar gestelde gedragingen kunnen 
worden gekwalificeerd. In theorie kan het evenwel ook andersom zijn: de te stellen eisen 

10 Interessant is overigens wel dat de rechtbank verwijst naar een “andersoortige casus” van de Rechtbank Rotter-
dam om het standpunt van de officier van justitie te weerleggen. In die zaak zou daadwerkelijk een wapen bij 
de verdachte zijn aangetroffen en bleek het filmpje dat de verdachte van de wapens had gemaakt, in diens wo-
ning te zijn opgenomen. De verdachte in 21.1 is vrijgesproken van het voorhanden hebben van een vuurwapen, 
omdat niet kon worden bewezen dat hij de twee vuurwapens op de door hem aan de medeverdachte gestuurde 
foto voorhanden heeft gehad. Zou dat wel het geval zijn geweest, doet de formulering van de rechtbank (“an-
dersoortige casus”) vermoeden dat zij tot een ander oordeel had kunnen komen en eventueel bewijs voor het 
voorhanden hebben van een/het vuurwapen van betekenis acht voor de invulling van een begin van uitvoering 
van het overdragen van een/het wapen. Het voorhanden hebben van een wapen brengt objectief een concreter 
gevaar met zich, maar dan rijst wel de vraag of de rechtbank de eerder in haar uitspraak vereiste concreetheid 
van de uitvoeringshandelingen voor een poging tot overdragen van een vuurwapen miskent.

11 Zie nader noot P.A.M. Mevis bij HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:579, NJ 2017/290 onder 2.
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aan het grondmisdrijf creëren juist meer ruimte voor de poging. In 21.2 lijkt die eerste be-
nadering van toepassing. 
Een strikt onderscheid tussen formele en materiële misdrijven valt niet steeds te maken, 
omdat de wet tal van misdrijven kent waarvan de delictsomschrijving zowel formele als 
materiële componenten bevat. Voor die laatste categorie geldt dat in de regel meer ruimte 
bestaat voor een strafbare poging zolang de materiële component niet vervuld wordt. Zie 
als voorbeeld van zo’n misdrijf met een materieel component ook Hof Amsterdam 6 maart 
2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:804 (geciteerd onder 21.5, waarin artikelen 191 en 385a Sr aan 
de orde zijn). 
In 21.3 is onder meer bewezenverklaard dat verdachte heeft gepoogd een stof bevattende 
ketamine uit te voeren (feit 2). Net als de ‘invoer’ in 21.2 kan het bestanddeel ‘uitvoer’ als 
formeel omschreven worden beschouwd. Voor dit feit gaat het echter om uitvoer als be-
doeld in artikel 38 lid 1 van de Geneesmiddelenwet. Volgens diezelfde wet moet blijkens 
artikel 1, x.1, onder een werkzame stof worden verstaan “een substantie die of een mengsel 
van substanties dat bestemd is om gebruikt te worden bij de vervaardiging van een genees-
middel (…)”. De terminologie ‘bestemd om’ voegt een materiële component toe aan de de-
lictsomschrijving en de ruimte voor de poging van een hoofdzakelijk formeel omschreven 
misdrijf wordt door de uitleg van het gronddelict nader bepaald. De verdachte in deze zaak 
is tevens veroordeeld voor het voltooide delict van artikel 2A Opiumwet, namelijk de uit-
voer van MDMA (feit 1). Hij bevond zich, ingecheckt om naar Madrid en Miami te vliegen 
en in het bezit van een instapkaart, in de vertrekhal van Schiphol met een koffer met verdo-
vende middelen (de MDMA en de ketamine). Verdachte verklaart dat hij in de rij stond voor 
het self service bagage-afgiftepunt en dat het zijn bedoeling was om de koffer in Miami af 
te leveren. Om die reden acht het hof, gelet op de ruime begripsomschrijving van artikel 1, 
vijfde lid, Opiumwet feit 1 bewezen.12 De door het materieel omschreven aspect gecreëerde 
ruimte voor de poging tot het misdrijf in artikel 38 Geneesmiddelenwet wordt dan goed 
zichtbaar. Het hof kan niet bewijzen dat de ketamine ‘bestemd was’ om als geneesmiddel 
gebruikt te worden. Er was dus sprake van de formeel omschreven uitvoer, nu de ketamine 
in diezelfde koffer als de MDMA zat, maar voor voltooiing van het strafbare feit was dat 
niet genoeg. 

In het algemeen lijkt het erop dat bij formeel omschreven misdrijven een objectievere be-
nadering wordt gekozen dan bij (deels) materieel omschreven misdrijven.13 Een strikt ob-
jectieve benadering, zoals de Hoge Raad die in het bekende Eindhovense brandstichting-
arrest hanteerde,14 werd in de literatuur bekritiseerd.15 De strafbaarheid zou daarmee te 

12 De wettekst van artikel 1, vijfde lid, Opiumwet luidt: “Onder buiten het grondgebied van Nederland brengen 
van middelen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, is begrepen: het buiten het grondgebied van Nederland brengen 
van de voorwerpen of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen zijn en het met bestemming naar 
het buitenland vervoeren, ten vervoer aannemen of ten vervoer aanbieden, het ten uitvoer dan wel ten weder-
uitvoer aangeven, daaronder begrepen het doen van een summiere aangifte bij uitgaan of het in kennis stellen 
van de wederuitvoer, in de zin van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad 
van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) of het in, op of aan 
een naar het buitenland bestemd vaar-, voer- of luchtvaartuig aanwezig hebben van die middelen, of van die 
voorwerpen of goederen.”

13 Vgl. M.J. Vetzo, ‘Strafbare poging en formeel omschreven delicten: een bespreking naar aanleiding van HR 
30 juni 2015, NJ 2015/403’, DD 2016/73. 

14 HR 19 maart 1934, ECLI:NL:HR:1934:198, NJ 1934/450, m.nt. B.M. Taverne. Volgens de Hoge Raad moest een 
daad zijn verricht “welke naar de regelen der ervaring - tenzij zich eenige onvoorziene omstandigheid voordoet 
- zonder eenig nader ingrijpen van den dader zelf tot brandstichting leidt”.

15 W.P.J. Pompe, ‘De rechtspraak van den Hoogen Raad omtrent poging’, NJB 1934, p. 377-388; W.J.A.J. Duynstee, 
‘Objectieve pogingsleer’, Tijdschrift voor Strafrecht 1936, p. 190. 
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ver worden ingeperkt. Buiting noemde dit arrest niets meer dan een incident; “een voor 
dit ene speciale geval gegeven uitspraak”.16 Naast het feit dat dit arrest volgens de auteur 
moeilijk als precedent kon worden beschouwd voor andersoortige misdrijven, moest ook 
ten aanzien van het misdrijf brandstichting volgens dezelfde auteur weinig waarde aan het 
arrest worden toegekend. Toch blijkt deze objectieve benadering nog altijd zichtbaar in de 
rechtspraak. In 21.4 eist de rechtbank dat er enig vuur moet zijn gezien dan wel tekenen 
van overdracht van warmte op (in casu) de auto of woning moeten zijn geconstateerd, al-
vorens naar het oordeel van de rechtbank sprake kan zijn van een begin van uitvoering van 
het misdrijf brandstichting. Meer algemeen stelt de rechtbank dat voor een begin van uit-
voering voor dat misdrijf is vereist dat er “enig vuur moet worden gemaakt”. De delictsom-
schrijving van artikel 157 Sr kent naast het formeel omschreven opzettelijk stichten van de 
brand ook een materieel aspect. Voor strafbaarheid ter zake van het voltooide delict is im-
mers het ontstaan van een zeker (levens)gevaar (een gevolg) vereist. Zodoende zou er enige 
ruimte voor een poging moeten zijn. Blijkens haar overwegingen beoordeelt de rechtbank 
die ruimte voor poging tot brandstichting als het verrichten van handelingen die aan de 
formele aspecten van de delictsomschrijving uitvoering geven (het stichten van de brand 
dan wel het maken van enig vuur), zonder dat het vereiste gevolg (het bedoelde gevaar) 
intreedt. In de jurisprudentie is het uitgangspunt dat steeds vuur moet zijn gemaakt voor 
een strafbare poging lang niet altijd terug te vinden. De geciteerde uitspraak lijkt eerder op 
een uitzondering. Mogelijk is het concrete gevaar dat uitgaat van de voorbereidingen voor-
afgaand aan het stichten van de brand van grote betekenis. Situaties waarin met benzine of 
soortgelijke brandbare stoffen is gestrooid, maar waarbij nog geen vuur is gezien, kunnen 
evengoed tot het oordeel leiden dat er sprake is van een poging tot brandstichting.17 De fei-
telijke gedragingen in 21.4, inhoudende dat de verdachte een gasbrander met daaraan een 
gasfles heeft neergelegd onder een auto die nabij een perceel geparkeerd stond, voldoen 
volgens de rechtbank kennelijk niet aan die mate van gevaarzetting. Men kan zich afvragen 
of de rechtbank de grens voor een begin van uitvoering niet te ver naar achteren heeft ver-
schoven. Ondanks de ‘materiële ruimte’ doet deze uitspraak denken aan het Eindhovense 
brandstichting-criterium, aangezien het maken van enig vuur als de gedraging kan worden 
gezien die naar de regelen der ervaring inderdaad – tenzij zich enige onvoorziene omstan-
digheid voordoet – zonder enig nader ingrijpen van de dader tot brandstichting leidt.18

Een uitspraak die eens temeer laat zien dat het niet om ‘poging tot een misdrijf’ maar om ‘po-
ging tot een bepaald misdrijf’ gaat, waarbij de uitleg van het grondmisdrijf tot interessante 
uitkomsten leidt, is de onder 21.5 geciteerde ‘Helikopterkaping-zaak’. Aan de verdachte was 
onder andere ten laste gelegd een poging tot kaping van een helikopter (artikel 358a Sr) en 
een poging tot bevrijding van een gevangene (artikel 191 Sr). Beide misdrijven bevatten een 
materiële component. Van de poging tot kaping van de helikopter wordt verdachte vrijge-
sproken, omdat het naar het oordeel van de rechter nog niet tot een begin van uitvoering is 
gekomen. Een voornemen was er wel: duidelijk was dat verdachten (onder medebrenging 
van wapens) met geweld dan wel onder dreiging van geweld de helikopterpiloot zouden 
dwingen de macht over het luchtvaartuig uit handen te geven. Nog voordat de verdachte in 
de helikopter kon instappen, werd hij aangehouden. Hij droeg geen wapen(s) bij zich, maar 

16 Th.J.B. Buiting, ‘Strafbare poging in het Nederlandse strafrecht’, Vereniging voor de vergelijkende studie van het 
recht van België en Nederland, p. 249.

17 Zie. Rb. Overijssel 25 januari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:235 en Rb. Gelderland 6 februari 2019, 
ECLI:NL:RBGEL:2019:463 als voorbeelden van een bewezenverklaring voor een poging tot brandstichting, 
waarbij enig vuur is geconstateerd noch is vereist.

18 HR 19 maart 1934, ECLI:NL:HR:1934:198, NJ 1934/450, m.nt. B.M. Taverne.
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een bosje bloemen (dat het scenario dat verdachte met de helikopter een ‘vriendin’ ging 
ophalen moest bekrachtigen). De kaping zou volgens het plan in Weert plaatsvinden, waar 
de helikopter een tussenstop zou maken. Daar zouden de helikopter en de inzittenden op-
gewacht worden door medeverdachten. Zij bevonden zich ten tijde van de aanhouding nog 
in de auto. Een en ander maakt volgens het hof dat de gedragingen nog te ver verwijderd 
waren van het beoogde misdrijf. Vertaald naar deze kapingssituatie wordt daarmee het 
kenmerkende, inhoudelijke verschil tussen de arresten Uitzendbureau Cito en Grenswis-
selkantoor zichtbaar.19 Opmerkelijk is dat het hof vervolgens wel de tenlastegelegde poging 
tot bevrijding van een gevangene bewezen acht, terwijl de voltooiing van dat misdrijf veel 
verder verwijderd lijkt te zijn van de door de verdachte verrichte gedragingen. In de uitleg 
van het grondmisdrijf van artikel 191 Sr vindt het hof redenen om een begin van uitvoe-
ring niettemin bewezen te achten. Het hof merkt op dat artikel 191 Sr een sterk materiële 
component kent. Dat duidt, zoals gezegd op (nog) meer ruimte voor een strafbare poging. 
In rov. 4.14 van het arrest wordt overwogen dat de verdachten gedurende een langere peri-
ode bezig zijn geweest het gevolg, de daadwerkelijke bevrijding, te bewerkstelligen. In die 
periode hebben de verdachten een woning gehuurd om aldaar takelconstructies te maken 
waarmee de gevangene van de luchtplaats in de PI moest worden getakeld en hebben zij 
naast het huren van de helikopter een helikopterpiloot uit Colombia laten overkomen en 
hem tijdens verschillende ontmoetingen instructies gegeven. Voorts hebben de verdachten 
(gestolen) vluchtauto’s geregeld, op de komst van de helikopter in Weert gewacht, nabij de 
vertreklocatie in een hotel overnacht, telefonisch overleg gevoerd over het vertrekmoment, 
telefonisch contact gehouden met de gevangene en in de buurt van de PI gewacht in een 
vluchtauto, waarin een wapen en andere middelen lagen voor het geval zij op de vlucht 
moesten slaan voor de politie. Interessant is om ook hier een vergelijking met het arrest 
Grenswisselkantoor te maken. In die zaak deed aan het oordeel dat geen sprake was van 
een begin van uitvoering niet af dat het om een gestolen auto ging met valse kentekens die 
met draaiende motor stond te wachten en verdachten wapens en pruiken bij zich hadden. 
De Hullu stelt dat de uiterlijke verschijningsvorm letterlijk van belang was.20 Mogelijk kan 
dit criterium het verschil tussen dat arrest en het onderhavige in 21.5 verklaren. 
De grens tussen voorbereidingshandelingen en uitvoeringshandelingen is, gelet op de be-
wijsvoering van het hof, flinterdun. Voorbereiding is echter niet strafbaar in het geval van 
artikel 191 Sr.21 Niet valt uit te sluiten dat het hof die omstandigheid heeft meegenomen in 
zijn oordeel; gelet op de inspanning van de verdachten is in de ogen van het hof kennelijk 
een zekere gevaarzetting ontstaan en was poging tot de bevrijding van de gevangene de 
enige mogelijkheid om die gevaarzetting als misdrijf te kwalificeren.22 Of voor de uitleg 
en toepassing van de pogingsvoorwaarden de vraag naar de mogelijkheid van strafbare 
voorbereiding een rol speelt, kan niet in deze rubriek worden beantwoord, maar verdient 
zeker aandacht in nader onderzoek. In deze rubriek kan slechts als ‘tegenhanger’ worden 
gewezen op de onder 21.4 geciteerde uitspraak. Ten aanzien van het delict brandstichting 

19 HR 24 oktober 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6373, NJ 1979/52, m.nt. Th.W. van Veen (Uitzendbureau Cito); 
HR 8 september 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0501, NJ 1988/612, m.nt. A.C. ’t Hart (Grenswisselkantoor). In het 
arrest Uitzendbureau Cito belden de verdachten, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf diefstal, in af-
dekkende kledij, met een schietklaar vuurwapen en een lege weekendtas aan bij het uitzendbureau Cito. In het 
arrest Grenswisselkantoor bevonden de verdachten zich ten tijde van de aanhouding nog in een auto. 

20 De Hullu 2018, p. 396. 
21 De gevangenisstraf heeft een maximum van vier jaren voor dit misdrijf. 
22 Voor een poging dient die gevaarzetting concreter te zijn van bij voorbereiding. Het niet voltooide misdrijf leidt 

tot strafbaarheid ‘om den misdadigen wil, het opzet des daders te treffen zoodra eene zoo gevaarlijke rigting 
heeft aangenomen dat daarvan objectief blijkt door het begin van uitvoering van een bepaald misdrijf’, zie 
Smidt 1881, p. 394.
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behoort voorbereiding tot de mogelijkheden van uitbreiding van de strafbaarheid. In zo-
verre leidt de beperkte pogingsruimte voor dat misdrijf, inhoudende dat voor een begin van 
uitvoering ten minste vuur moet zijn gemaakt, niet in alle gevallen zonder meer tot straf-
feloosheid. In het geval van een niet voltooide brandstichting heeft de strafrechter aldus 
de mogelijkheid om uit te wijken naar een bewezenverklaring ter zake van voorbereiding 
tot brandstichting.23 Voor de niet voltooide bevrijding van een gevangene geldt dat niet, 
ondanks het opvallende gegeven dat de uitvoering van laatstgenoemd misdrijf doorgaans 
veel meer voorbereiding vergt. Een zekere concreetheid van de gevaarzetting die reeds van 
de inspanningen ter voorbereiding van de verdachte(n) uitgaan, zou een handvat kunnen 
zijn voor de vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake een poging bij dit 
misdrijf. 

2.2 Strafbaarheid in de (vroege) voorfase
Een andere categorie misdrijven die in dit kader aandacht verdient, zijn de misdrijven 
die een strafbaarstelling inhouden van gedragingen die reeds (vroeg) in de voorfase van 
het voltooide delict plaatsvinden. De ontwikkeling van ‘preventief strafrecht’, in het bij-
zonder in het kader van terrorismebestrijding, heeft de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
verruimd.24 Het Wetboek van Strafrecht kent nu zelfstandige voorbereidingsmisdrijven 
en hoewel de strafbaarheid van poging tot voorbereiding als bedoeld in artikel 46 Sr is 
uitgesloten, is artikel 45 Sr zoals gezegd in beginsel van toepassing op ieder (zelfstandig) 
misdrijf, waaronder ook deze voorbereidingsmisdrijven. Een poging tot deelneming aan 
een organisatie met een terroristisch oogmerk is, blijkens de jurisprudentie, meermaals 
bewezenverklaard, maar nog altijd roept die strafbaarstelling vragen van zowel dogmati-
sche als praktische aard op. Recentelijk wijdde advocaat-generaal Bleichrodt in de onder 
21.6 geciteerde conclusie een ambtshalve bespreking aan de vraag naar strafbaarheid van 
een poging tot deelneming aan de organisaties bedoeld in artikel 140(a) Sr. Verschillende 
opvattingen in de literatuur komen er kort gezegd op neer dat wordt getwijfeld aan de 
strafwaardigheid van de gedragingen in deze vroege fase.25 De advocaat-generaal komt 
in zijn conclusie tot het oordeel dat voor strafbaarheid van een poging tot de misdrijven 
van artikel 140 en 140a Sr goede gronden bestaan. In de zaak die aan de conclusie onder 
21.6 ten grondslag ligt, lijkt het begin van uitvoering zeer ver verwijderd van het voltooide 
delict, nu de uit Nederland vertrokken verdachte al op het vliegveld Zaventem in België is 
aangehouden, nog voordat het vliegtuig naar Turkije kon vertrekken.26 De reden waarom 
naar het oordeel van de rechter reeds in deze fase sprake was van uitvoeringshandelingen 
van poging, is deels gelegen in het feit dat verdachte onder meer contact had opgenomen 
met een ‘broeder’ en voorbereidingshandelingen had getroffen om deelname aan de or-
ganisatie daadwerkelijk te kunnen volbrengen. In zoverre was de ruimte tussen het be-
gin van uitvoering en het voltooide delict vooral een kwestie van tijd en fysieke afstand. 
Materieelrechtelijk was die voltooiing evenwel dichtbij. De beoordeling van de strafbare 
poging in deze zaak toont een overeenkomst met de beoordeling van de strafbare poging 
tot bevrijding van een gevangene in 21.5. In beide zaken was de ‘fysieke voltooiing’ van het 

23 Uiteraard met dien verstande dat voorbereiding tot brandstichting tenlastegelegd is en het dossier toereikend 
bewijs daartoe bevat.

24 Zie uitgebreid M.J. Borgers, De vlucht naar voren (oratie VU Amsterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2007. 

25 O.a. M.J.H.J. de Vries-Leemans, Art. 140 Wetboek van Strafrecht: een onderzoek naar de strafbaarstelling van de 
deelneming aan misdaadorganisaties, (diss. Katholieke Universiteit Brabant), Arnhem: Gouda Quint 1995 en J. 
Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, Deventer: Gouda 
Quint 1996.

26 HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761, NJ 2019, m.nt. H.D. Wolswijk.
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delict relatief ver verwijderd op het moment dat de verdachte werd aangehouden. Tegelijk 
neemt de strafrechter in deze zaken aan dat de aan het misdrijf voorafgaande inspanning 
en getroffen maatregelen van feitelijke aard voldoende concreet zijn om van een voor po-
ging vereiste gevaarzetting te kunnen spreken. Die objectieve gevaarzetting onderscheidt 
de poging van de (al dan niet strafbare) voorbereiding. 

Een omgekeerde situatie is terug te vinden in de geciteerde zaak van het Gerechtshof Am-
sterdam onder 21.7. Verdachte vertrok per auto richting Syrië, om zich aan te willen sluiten 
bij de terroristische organisatie IS. Op Syrisch grondgebied is zij echter nooit gekomen. 
De eerste twee pogingen de grens tussen Turkije en Syrië over te steken mislukten, om-
dat de grensovergang was gesloten. Een derde poging mislukte eveneens, omdat zij zich 
op een doodlopende weg bevond. De vierde keer werd zij bij de Syrische grens tegenge-
houden, omdat zij niet over een Syrisch paspoort beschikte. Korte tijd voorafgaand aan 
haar aanhouding bevond zij zich ‘in een stukje niemandsland’ tussen Turkije en Syrië. Uit 
de door het hof opgesomde gedragingen blijkt vooral een voornemen van de verdachte te 
spreken. Het kopen van een TomTom om de autoroute te bepalen alsmede het schrijven 
van afscheidsbrieven voor haar familie houden immers weinig verband met een begin van 
uitvoering van het in artikel 140a Sr gecodificeerde misdrijf. In tegenstelling tot 21.5, heeft 
deze verdachte voorts geen contact gezocht of anderszins voorbereidingen getroffen om 
te verzekeren dat zij aan de organisatie zou kunnen deelnemen. De verdediging heeft dit 
dan ook in haar verweer benoemd: om aan te kunnen sluiten bij IS is het noodzakelijk dat 
een persoon van binnen die organisatie garant staat. Verdachte had zonder enige contacten 
volgens de verdediging nooit de grens kunnen oversteken (laat staan het misdrijf kunnen 
voltooien).27 Zo bezien zijn deze handelingen materieelrechtelijk verder verwijderd van het 
daadwerkelijk deelnemen aan de terroristische organisatie, maar zijn de omstandigheden 
dat zij de Syrische grens is genaderd en pogingen heeft ondernomen deze daadwerkelijk 
over te steken van significante betekenis geweest voor het kwalificeren van de gedragin-
gen als een begin van uitvoering en dus van poging tot het (concrete) misdrijf, zoals het hof 
bewezen achtte.

Naast uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid op het gebied van terrorisme, 
kent ook de zedentitel enkele misdrijven die gedrag in een vroege fase strafbaar stellen. 
Ook hier doemen vragen op over de (grenzen aan) strafwaardigheid van gedragingen in 
de pogingsvariant. In 21.8 is door de verdediging de vraag opgeworpen of een poging tot 
grooming (artikel 248e Sr) strafbaar is. Grooming komt als strafbaarstelling voort uit het 
Verdrag van Lanzarote.28 Voor strafbaarheid van dit zelfstandige voorbereidingsdelict is 
een zekere concreetheid vereist, omdat de verschuiving van de strafbaarheid naar de voor-
fase anders te ver zou voeren.29 De communicatie tussen de dader en het kind moet voor 
de voltooiing van het delict resulteren in een voorstel voor een ontmoeting en het verrich-
ten van een handeling gericht op het realiseren van die ontmoeting.30 Volgens de Hoge 
Raad dient de dader voorbereidingen die ‘concrete vormen’ hebben aangenomen en gericht 
zijn op het verwezenlijken van die ontmoeting, te hebben getroffen.31 De Hoge Raad geeft 

27 Dit roept vragen op over de (on)deugdelijkheid van de poging, hetgeen in paragraaf 3 aan de orde komt. 
28 Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel 

misbruik (Trb. 2008, 58).
29 Kamerstukken II 2008/09, 31810, 3, p. 6-7.
30 Kamerstukken II 2008/09, 31810, 3. 
31 Zie 21.8 onder 3.2.2, onder verwijzing naar HR 11 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3140, NJ 2015/73, m.nt. N. 

Keijzer.
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een ogenschijnlijk simpel antwoord op de vraag of een poging tot dit misdrijf strafbaar 
moet worden geacht. Nederland heeft geen voorbehoud gemaakt bij de goedkeuring van 
het verdrag en de wetgever heeft niet (zoals in artikel 300 lid 5 Sr) een strafbare poging 
uitgesloten.32 Dan volgt de vraag welke gedragingen als een begin van uitvoering van arti-
kel 248e Sr kunnen worden gekwalificeerd. Als voor het voltooide delict een zekere mate 
van concreetheid wordt vereist, zou dat voor een poging daartoe ook, zo niet zeker moeten 
gelden. Een en ander maakt dat de grens tussen een begin van uitvoering en voltooiing van 
het misdrijf een smal, grijs gebied wordt. Het hof heeft, zoals annotator Jörg het noemt, een 
‘totaalbeeld’ gegeven van gedragingen die tezamen naar hun uiterlijke verschijningsvorm 
als begin van uitvoering moeten worden gekwalificeerd. Dat totaalbeeld bestaat dan uit 
het aandringen op een seksafspraak op korte termijn, waarbij de verdachte voorstelt dat 
het slachtoffer binnen drie maanden per trein naar hem toekomt, het voorstel om haar 
vervolgens bij het station op te halen, waarna ze samen naar Limburg zouden rijden om te 
knuffelen, zoenen en vrijen. Waar het verschil met het voltooide misdrijf precies zit, is niet 
geheel duidelijk uit de overwegingen af te leiden. 

3. Implicaties voor de (on)deugdelijkheid van de poging

Voor een strafbare poging mag het middel dan wel het object niet absoluut ondeugdelijk 
zijn. De beoordeling van de deugdelijkheid van de poging wordt in de jurisprudentie niet 
consequent onder één van de pogingsvoorwaarden geschaard.33 Voor deze rubriek is niet 
zozeer de plaats, maar het moment waarop de ondeugdelijkheidsvraag aan de orde komt 
relevant. Theoretisch kan de (on)deugdelijkheid van de poging zich zowel voor als na het 
moment van begin van uitvoering voordoen en in beide situaties kan onzekerheid bestaan 
over de vraag of de omstandigheden op eventuele (relatieve dan wel absolute) ondeugde-
lijkheid wijzen. Voorafgaand aan het begin van uitvoering kan enige onduidelijkheid over 
een eventuele, absoluut ondeugdelijke poging voor risico van de verdachte komen. In dat 
kader kan worden gewezen op een arrest inzake een poging doodslag op twee pasgeboren 
baby’s.34 Of de baby’s tijdens en na de geboorte leefden, kon niet met zekerheid worden 
vastgesteld. Dat deed volgens de Hoge Raad niet af aan de mogelijkheid dat de tenlastege-
legde gedragingen zijn begaan ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf van artikel 287 
Sr. Het karakter van de poging maakt die vraag in de omgekeerde situatie nog interessan-
ter: hoe moet worden omgegaan met de situatie waarin een begin van uitvoering relatief 
‘ver naar voren’ is geschoven en er onduidelijkheid is c.q. kan zijn over het antwoord op de 
vraag of de verdachte überhaupt tot voltooiing van het delict had kunnen komen? Hoe eer-
der een handeling als begin van uitvoering kan worden aangemerkt, des te meer de vraag 
naar eventuele ondeugdelijkheid naar de achtergrond kan verdwijnen. Een en ander is goed 
te illustreren aan de hand van enkele van de in voor deze rubriek geselecteerde uitspraken. 

Voor een voltooide deelname aan een criminele organisatie dan wel aan een organisatie 
met een terroristisch oogmerk is volgens bestendige rechtspraak vereist dat de verdachte 
tot het samenwerkingsverband behoort en een aandeel heeft in gedragingen (of deze on-
dersteunt) die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het 

32 Dat is mutatis mutandis volgens A-G Bleichrodt ook het meest voor de hand liggende argument voor de vraag 
naar strafbaarheid van een poging tot artikel 140(a) Sr (Concl. A-G Bleichrodt, ECLI:NL:PHR:2020:946, onder 12, 
bij HR 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1903. Geciteerd onder 21.6.).

33 J.G.H. Altena & W. Geelhoed, ‘Poging: deugdelijkheid en deelneming’, DD 2017/45. 
34 HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761. 
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bedoelde oogmerk.35 Relevant voor de deugdelijkheid van de poging is vooral het eerste 
vereiste. Afhankelijk van de organisatie is van belang welke inspanningen de verdachte 
moet verrichten c.q. aan welke voorwaarden hij/zij moet voldoen, om tot dat samenwer-
kingsverband te (mogen) behoren. In 21.7 stelt de verdediging dat daarvoor in elk geval ver-
eist is dat een persoon garant staat en noemt dit ‘tazkiya’, in andere jurisprudentie ook wel 
uitgelegd als ‘een aanbeveling om bij IS te kunnen aansluiten’ dan wel ‘een bevestiging van 
iemands integriteit en geloofwaardigheid’. Met het enkele afreizen naar Syrië is volgens de 
verdediging aldus nog niet gezegd dat de betrokkene ook daadwerkelijk aan de daar geves-
tigde organisatie kan deelnemen. Daar komt bij dat het bereiken van Syrië een obstakel op 
zich kan zijn. De oversteek vanuit Turkije bleek voor de verdachte in 21.7 niet gemakkelijk 
en tot aan haar aanhouding vrijwel onmogelijk.36 Zonder een contactpersoon zou zij als 
Nederlandse vrouw volgens de verdediging nooit de grens van Syrië kunnen oversteken. 
Het hof gaat niet in op de potentiële onmogelijkheid van voltooiing van het misdrijf. In de 
bewijsvoering wordt opgemerkt dat verdachte ten minste eenmaal erin geslaagd is met 
haar auto de grensovergang te passeren, maar daarmee was Syrië nog niet bereikt, omdat 
verdachte zich op dat moment in het door het hof genoemde ‘stukje niemandsland’ bevond. 
Zijn deze ondeugdelijkheidsvragen inherent aan (het karakter van) de poging en komen 
ook deze steeds voor rekening van de verdachte? Of is straffeloosheid aangewezen indien 
aanwijzingen bestaan die met enige mate van zekerheid duiden op een absolute onmoge-
lijkheid het misdrijf te kunnen voltooien? In het licht van de pogingsvoorwaarden kan in 
dat tweede geval gesteld worden dat een begin van uitvoering niet kan bestaan als voltooi-
ing nooit kan plaatsvinden. In dit kader is het relevant te wijzen op jurisprudentie van de 
Hoge Raad waarin het ‘toekomstgerichte karakter’ van de poging centraal staat. De vraag 
lag voor of de omstandigheid dat het slachtoffer kennelijk een steekwerend vest droeg af-
doet aan de bewezenverklaring van een poging doodslag, nu het toegebrachte letsel nadien 
niet fataal bleek te zijn. De verdachte zou met zodanige kracht hebben gestoken, dat het 
steekwerende vest wel werd doorboord. Gelet op het ‘(toekomstgerichte) karakter’ van de 
poging is volgens de Hoge Raad “zo’n bijzondere omstandigheid als het dragen van een 
steekwerend vest niet onverenigbaar met de voor een poging toereikende vaststelling dat 
het met kracht steken van een mes in de buikstreek normaal gesproken een aanmerkelijke 
kans op de dood doet ontstaan”.37 De strafrechter zal dan steeds moeten bepalen of de om-
standigheid die ertoe heeft geleid dat het voorgenomen misdrijf niet is voltooid als ‘bijzon-
dere omstandigheid’ moet worden aangemerkt, die niet aan de strafbaarheid van de poging 
in de weg staat. De vraag is vooral hoe het ‘gevaar’ dat bij de poging van de tenlastegelegde 
gedragingen uitgaat, geïnterpreteerd moet worden: moet uitgegaan worden van het gevaar 
dat het delict zal worden voltooid of van het gevaar dat reeds van de uitvoeringshande-
lingen (en het voornemen dat bij de verdachte bestaat om het delict te voltooien) uitgaat, 
ongeacht de (on)mogelijkheid van voltooiing?38 In de eerste interpretatie is de vraag naar 
eventuele ondeugdelijkheid van de poging nog relevanter. 
In de zaak onder 21.6 beschikte de verdachte over een contactpersoon met wie hij afspra-
ken had gemaakt over zowel het bereiken van Syrië als het verkrijgen van de vereiste aan-
beveling voor deelname aan de organisatie. Het hof meende dat die afspraken “serieus wa-
ren en geschikt voor de voltooiing van [het] voornemen”. Mogelijk heeft het hof gemeend 

35 HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5178, NJ 2012/658, m.nt. N. Keijzer; HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5161, 
NJ 2012/657, m.nt. N. Keijzer.

36 Rb. Amsterdam 10 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7369; Rb. Gelderland 15 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3239. 
37 HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2763, NJ 2017/198, m.nt. N. Rozemond, r.o. 2.3.
38 Vgl. Th.J.B. Buiting, Strafbare poging (diss. Utrecht), Utrecht: Schotanus & Jens N.V. 1965, p. 140. Buiting verwijst 

naar ‘gevaar’ zoals dit door Pompe wordt gebruikt: “gevaar dat het delict zal worden voltooid”.
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dat deze overweging noodzakelijk was, nu de verdachte zich nog in België bevond en werd 
aangehouden nog voordat het vliegtuig kon opstijgen. Meer in het algemeen zou het wen-
selijk voorkomen als de rechter in de bewijsvoering de mogelijkheid van voltooiing betrekt 
indien het begin van uitvoering (in elk geval naar tijd en fysieke afstand) ver van het vol-
tooide misdrijf verwijderd is. Die situatie gold ook voor de onder 21.5 geciteerde uitspraak, 
waarin de daadwerkelijke bevrijding van de gedetineerde in Roermond nog ver verwijderd 
was. In het vonnis valt te lezen dat in een aantal zaken (van de medeverdachten) vergeefs is 
aangevoerd dat het wachten met de vluchtauto’s bij de PI niet bij de bevrijding hoorde. Het 
hof overwoog dat van een voltooide bevrijding niet zonder meer sprake zou zijn geweest 
indien de gevangene met de helikopter zou zijn opgehesen vanaf de luchtplaats “en boven 
de muren van de PI bungelde”. Volgens het hof moet het gereedhouden van de (vlucht)auto 
nabij de PI, bedoeld om de gedetineerde buiten het bereik van de justitiële autoriteiten te 
brengen, als wezenlijk onderdeel worden gezien van het (ontsnappings)plan. In deze over-
wegingen van het hof ligt een oordeel over de (on)deugdelijkheid besloten. Het sterk plan-
matige karakter in deze zaak is voor het hof van grote betekenis geweest bij het oordeel van 
strafbaarheid ter zake van poging tot het misdrijf van artikel 191 Sr. Waarschijnlijk heeft de 
grote kans op een geslaagde bevrijdingsoperatie het hof doen besluiten dat er sprake was 
van een begin van uitvoering. 

De relatie tussen de uitleg van het grondmisdrijf en de in het licht daarvan te stellen voor-
waarden aan de poging leveren dus implicaties op voor de beoordeling van de deugde-
lijkheid. Wanneer het begin van uitvoering aan vrij concrete eisen dient te voldoen, dan 
wel dicht tegen het voltooide misdrijf aan ligt, lijkt de eventuele ondeugdelijkheid minder 
problemen op te leveren. Een interessante tegenhanger van de in het bovenstaande aldus 
geanalyseerde uitspraken, is de geciteerde uitspraak onder 21.2. In deze uitspraak geldt: als 
de uitvoering van het voorgenomen misdrijf, de invoer van cocaïne, onmogelijk is, dan kan 
daartoe ook geen begin van uitvoering bestaan. De vraag naar eventuele ondeugdelijkheid 
lijkt concreet in deze zaak en voor het specifieke misdrijf minder belangrijk te zijn. De 
aan te tonen kredietwaardigheid zou potentieel een rol kunnen spelen bij de beoordeling 
daarvan, maar wordt nu reeds bij de pogingsvoorwaarden, specifiek de voorwaarde van 
een begin van uitvoering, betrokken. Ook in 21.4 levert de vraag naar ondeugdelijkheid 
van de tenlastegelegde poging tot brandstichting ogenschijnlijk weinig problemen op. Het 
begin van uitvoering ligt doorgaans dicht tegen de voltooide brandstichting aan. De vraag 
of eenmaal aangestoken vuur één van de rechtsgoederen kan aantasten, is objectief (of 
naar uiterlijke verschijningsvorm) niet moeilijk vast te stellen. Daarbij kan dan betrokken 
worden, en het lijkt erop dat de strafrechter dat ook heeft gedaan, de inspanning van de 
verdachte voorafgaand aan het delict, de middelen die hij gebruikt voor het stichten van de 
brand en de overige omstandigheden van het geval. In de zaak 21.4 heeft de verdachte een 
gasbrander met daaraan een gasfles onder een auto gelegd, die in de zeer nabije omgeving 
van een perceel stond. Als de verdachte wel enig vuur zou hebben gemaakt, is de kans dat 
ten minste een gemeengevaar voor goederen als bedoeld in artikel 157 sub 1 Sr ontstaat, 
aanmerkelijk te noemen. Het lijkt erop dat de rechtbank aldus heeft gemeend dat zonder 
het ontstaan van enig vuur het vereiste gevaar niet of nauwelijks kan intreden. Zodoende 
worden ook in deze zaak de eisen aan het gronddelict bij de beoordeling van het begin van 
uitvoering betrokken en ligt in dat oordeel van de rechter wederom, net als in 21.5, de on-
deugdelijkheidsvraag besloten. 
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4. Implicaties voor de vrijwillige terugtred

Waar strafbare poging tot misdrijf en strafbare voorbereiding gemakkelijker strafbaar wor-
den, rukt ook de betekenis van de juist bij (uitsluitend) deze twee algemene strafbaarstel-
lingen, in artikel 46b Sr gecodificeerde vrijwillige terugtred op. Ook dat is in de jurispru-
dentie zichtbaar. Die jurisprudentie, ook die in deze rubriek, heeft met name betrekking op 
vrijwillige terugtred bij poging. Toch is het relevant allereerst onderscheid te maken tussen 
vrijwillige terugtred bij voorbereiding en bij poging. In zijn conclusie bij HR 26 november 
2019 bespreekt A-G Hofstee de verschillende opvattingen over de te stellen eisen aan een 
succesvol beroep op vrijwillige terugtred in de fase van voorbereiding en poging.39 Enkele 
auteurs stellen onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis dat zwaardere eisen dienen te 
worden gesteld aan vrijwillige terugtred in de fase van voorbereiding, omdat in die fase het 
enkele afzien van verdere handelingen niet voldoende is om reeds van vrijwillige terugtred 
te doen blijken c.q. aan te nemen.40 Van de betrokkene dient ten minste te worden geëist 
dat hij het misdrijf dat hij voorbereidde, verijdelt. Hofstee zelf deelt de visie van Bleichrodt: 
vaak zal het vrijwillig terugtreden in de fase van voorbereiding bij de vraag naar het bewijs 
van het vereiste opzet van de dader aan de orde komen.41 ‘Idealiter’ leidt dan het terugtre-
den tot het ontbreken van het vereiste opzet. In het verlengde daarvan komt het juist voor 
dat vanwege het subjectieve respectievelijk meer objectieve karakter van voorbereiding en 
poging, in die laatste fase meer van de verdachte mag worden verwacht. In het geval van 
strafbare voorbereiding is immers eerst en vooral de ‘criminele intentie’ van de verdachte 
van betekenis.42 De poging onderscheidt zich daarvan omdat voor strafbaarheid op grond 
van artikel 45 Sr is vereist dat het voornemen van de verdachte zich ook daadwerkelijk heeft 
geopenbaard. Een nader argument voor de opvatting dat in de fase van de poging meer 
wordt gevergd van de verdachte kan ook worden gevonden in het onderscheid tussen on-
voltooide en voltooide poging. Poging kenmerkt zich door een objectieve gevaarzetting. In 
het geval van een voltooide poging is die gevaarzetting nog concreter. Dan wordt daardoor 
volgens bestendige rechtspraak van de Hoge Raad voor vrijwillige terugtred “een zodanig 
optreden van de verdachte vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden van 
het gevolg te beletten”.43 De objectieve gevaarzetting wordt dan immers (reeds) verwezen-
lijkt en een eventueel en enkel voornemen van voltooiing dat vervolgens ontbreekt doet de 
strafbaarheid niet (meer) zonder meer wegnemen. 

Het voorgaande pleit voor een nauwkeurig(er) onderscheid tussen voorbereidingshande-
lingen en ‘begin van uitvoering’. Interessant is daarbij de ‘ruimte’ voor de poging en het 
moment waarop het begin van uitvoering zich voordoet, zoals in de vorige paragrafen is 
besproken. Kan gezegd worden dat wanneer het begin van uitvoering relatief vroeg aan-
vangt, zoals in 21.5, 21.6 en 21.7, de ruimte voor een gegrond beroep op vrijwillige terug-
tred ‘beperkter’ is dan voor een delict waarbij het begin van uitvoering juist veel later ligt, 
te weten dicht tegen het moment van voltooiing van het misdrijf, zoals in 21.4 het geval is? 
Of geldt dit juist andersom, in lijn met het onderscheid tussen gevaarzettingsdelicten en 
krenkingsdelicten? Voor die tweede categorie misdrijven geldt immers dat de mogelijkheid 

39 Concl. A-G Hofstee, ECLI:NL:PHR:2019:988, bij HR 26 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1792. 
40 E. Sikkema, Voorbereidingshandelingen, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2012, p. 59-60; Noyon/Remmelink/Lange-

meijer, Het Wetboek van Strafrecht, art. 285 Sr, aant. 4 (bewerkt door A.J. Machielse).
41 Concl. A-G Bleichrodt, ECLI:NL:PHR:2013:2079, bij HR 4 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:232, NJ 2014/205, m.nt. 

N. Keijzer.
42 Zie daarover de bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad: HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213. 
43 HR 19 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ2169, NJ 2007/29.
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tot vrijwillige terugtred over het algemeen beperkter is, omdat de poging en het voltooide 
misdrijf dicht bij elkaar liggen.44 Wie meent dat vrijwillige terugtred in de vorm van een 
zeker inzicht in de strafwaardigheid van het handelen van de verdachte in het geheel niet 
meer voorkomt, mag gewezen worden op de onder 21.9 geciteerde uitspraak. Verdachte 
gaat met een mes een winkel in en haalt voor het oog van de medewerker van die winkel 
het mes tevoorschijn. Het voornemen was om een overval te plegen, maar door de angst in 
de ogen van de medewerker besloot hij naar eigen zeggen zijn handelingen te staken. Op 
dat moment zou evenwel een klant buiten zijn brommer op slot hebben gezet, om daarna 
de winkel te betreden. Maar volgens de verdediging is verdachte zich niet bewust geweest 
van de aanwezigheid van die klant en kan die externe omstandigheid aldus niet van invloed 
zijn geweest op de overweging van de verdachte. Zowel de advocaat-generaal als het hof 
menen dat de verdachte inderdaad op grond van innerlijke motieven zijn handelingen heeft 
gestaakt, zodat een strafbare poging tot afpersing niet aan de orde is.45 De vraag is of de 
strafrechter net zo toegeeflijk kan zijn in de gevallen waarin een begin van uitvoering ver 
verwijderd is van het voltooide delict. Zeker in de gevallen van een poging tot artikel 140a 
Sr, waarbij het te beschermen rechtsgoed, te weten: bescherming van de samenleving te-
gen de gevaarzetting die uitgaat van de criminele organisatie (met terroristisch oogmerk), 
die toegeeflijkheid mogelijk niet (zonder meer) toelaat.
Zo deed de verdediging in 21.7 een vergeefs beroep op vrijwillige terugtred. Bij de afwij-
zende beoordeling daarvan neemt het hof in aanmerking de verschillende pogingen die 
verdachte heeft ondernomen om de Turks-Syrische grens over te steken. Dat dit niet gelukt 
is, is niet het gevolg van omstandigheden die van de wil van de verdachte afhankelijk wa-
ren. Omdat de verdachte in deze zaak Syrië ten minste (tot aan de grens) was genaderd, kan 
men zich – ter vergelijking – afvragen in welk stadium een beroep op vrijwillige terugtred 
voor de verdachte in 21.6 nog had kunnen slagen, nu deze verdachte zich nog op het vlieg-
veld in België bevond. Eenzelfde vraag doet zich voor in de Helikopterzaak van 21.5 ten 
aanzien van de bevrijding van de gedetineerde. Beide uitspraken 21.5 en 21.6 kenmerken 
zich door het feit dat het begin van uitvoering is aangenomen, omdat met name het ‘sa-
menstel’ van gedragingen en de daaraan voorafgaande inspanning en voorbereidingen van 
de verdachten tot een zeker objectief gevaar hebben geleid. De nadruk op de inspanning en 
voorbereidingen doet vermoeden dat voor de poging tot deelneming aan een terroristische 
organisatie, waarbij de verdachte reeds Nederland heeft verlaten, het enkele terugkeren 
naar Nederland niet zonder meer tot straffeloosheid leidt. Het is waarschijnlijk niet juist 
om te stellen dat de ‘ruimte’ voor vrijwillig terugtreden dan beperkter is, maar dat daartoe 
al vrij snel in een vroeg stadium meer van de verdachte wordt vereist. Zoals in paragraaf 2 
is besproken, is in de genoemde zaken 21.5 en 21.6 (door de uitleg van het grondmisdrijf) 
het onderscheid tussen voorbereidingshandelingen en uitvoeringshandelingen dun. Niet 
alleen voor de strafbaarheid (en de strafmaat) is het voor de verdachte dan van belang 
of voorbereiding dan wel poging kan worden bewezen, maar ook voor de mogelijkheden 
voor een gegrond beroep op vrijwillige terugtred, nu – afhankelijk van de kwalificatie van 
de gedragingen in de voorfase (als strafbare voorbereiding dan wel poging) – de vereiste 
inspanning verschilt. 

De zelfstandige voorbereidingsmisdrijven brengen zoals gezegd een sterke uitbreiding 
van de strafbaarheid mee. De aard van de misdrijven maakt dat de toepassing ervan in 

44 B.M.E. Mallens en M.J. Hornman, ‘Vrijwillige terugtred bij poging’, DD 2010/78, p. 1235.
45 Wel kon worden bewezen dat verdachte zich schuldig had gemaakt aan de (voltooide) bedreiging met enig 

misdrijf tegen het leven gericht en/of zware mishandeling.
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verhouding tot de algemene leerstukken zoals poging, maar ook de daaraan verbonden 
vrijwillige terugtred soms tot vreemde constructies leidt. Zo oordeelde de Hoge Raad in 
21.10 dat vrijwillige terugtred niet van toepassing is op de zelfstandige voorbereidingsmis-
drijven van artikel 10a en 11a Opiumwet. In de wetsgeschiedenis van artikel 46 Sr is meer 
algemeen gesteld dat artikel 46b Sr niet zal doorwerken voor zelfstandige voorbereidings-
misdrijven.46 Dat is op zichzelf niet onbegrijpelijk, omdat de vrijwillige terugtred slechts 
op de ‘onvolkomen delictsvormen’ van toepassing is.47 Een poging tot artikel 10a of 11a 
Opiumwet moet evenwel (kunnen) worden aanvaard, volgens (o.a.) A-G Paridaens.48 Het zij 
herhaald, maar ook hier gaat het bekende argument op: poging is in beginsel strafbaar ten 
aanzien van ieder misdrijf. Dat heeft tot gevolg dat vrijwillige terugtred wel mogelijk is c.q. 
moet zijn als het gaan om een poging tot een zelfstandig voorbereidingsdelict. Gelet op de 
schakelbepaling in artikel 91 Sr geldt: tenzij de (in dit geval) Opiumwet dat uitdrukkelijk 
zou uitsluiten. Dat is niet het geval.

Voorts leidt de poging tot deze categorie misdrijven vanwege het moeilijke onderscheid 
tussen een begin van uitvoering en een voltooid delict tot een volgende implicatie. 
Voor de poging tot grooming in 21.8 heeft het hof de gedragingen van de verdachte tezamen 
beschouwd als een begin van uitvoering. Niet duidelijk is daarmee geworden vanaf welk 
moment de op zichzelf al onduidelijke strafbaarstelling van poging tot dit voorbereidings-
misdrijf tot strafbaarheid leidt. Om als verdachte vrijwillig terug te treden en in het bijzon-
der tot welk moment dit tot een geslaagd beroep zou kunnen leiden, is daarmee evenmin 
duidelijk. In de geciteerde uitspraak onder 21.11 is bewezenverklaard een poging tot door 
giften of beloften van geld of goed een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van 
achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te ple-
gen (artikel 248a Sr). Verdachte zou via chatberichten duidelijk hebben gemaakt met het 
minderjarige slachtoffer naar bed te willen in ruil voor drugs en/of geld dat zij met de ver-
koop van de middelen zou kunnen verdienen. Het minderjarige slachtoffer ging daar niet in 
mee, waarna verdachte meermaals heeft aangedrongen. De verdediging heeft aangevoerd 
dat verdachte zelf tijdig tot inkeer zou zijn gekomen en van de afspraak afzag, maar dat was 
volgens de rechtbank pas nadat het slachtoffer te kennen had gegeven niet op het aanbod 
in te gaan. De vraag was in deze zaak niet zozeer of de verdachte, gelet op het stadium van 
de voorfase, überhaupt nog vrijwillig terug kon dringen, maar meer inhoudelijk of hem 
een geslaagd beroep toekwam. Voor de voltooiing van artikel 248a Sr is vereist dat het 
slachtoffer ook daadwerkelijk ‘bewogen wordt’ tot het plegen van ontuchtige handelingen, 
waarvan het ingaan op het aanbod van de verdachte een noodzakelijk onderdeel is. Omdat 
het slachtoffer in het onderhavige geval niet op het aanbod is ingegaan, bestaat er dus een 
pogingsruimte die al vrij snel als voltooide poging kan worden aangemerkt. Van de ver-
dachte wordt voor vrijwillige terugtred in dat geval van een voltooide poging aldus meer 
verwacht, dan het enkele afzien van de door hem voorgestelde afspraak.

5. Besluit

De laatste decennia is de variëteit aan soorten misdrijven toegenomen. Het landschap 
van de strafrechtelijke voorfase waarin de poging in 1886 haar intrede deed, zag er toen 

46 Kamerstukken II 1992/93, 22268, 7, p. 17.
47 Zie voor het onderscheid tussen de onvolkomen en volkomen delictsvormen nader de annotatie van N. Jörg, bij 

HR 12 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1736, NJ 2020/36 (geciteerd onder 21.8).
48 Concl. A-G Paridaens, ECLI:NL:PHR:2019:848, onder 27, bij HR 12 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1736, NJ 

2020/36 (geciteerd onder 21.8).
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behoorlijk anders uit dan het gedifferentieerde landschap anno 2021. De Hoge Raad kon in 
zijn bestendige rechtspraak van 1978 en 1987, de arresten Cito Uitzendbureau en Grenswis-
selkantoor, nog geen rekening houden met de ontwikkelingen die tot dat nieuwe landschap 
van de strafrechtelijke voorfase hebben geleid. Is in dat geval de normale, oude doctrine 
nog wel houdbaar en leiden de klassieke bestanddelen van de poging (waaronder het begin 
van uitvoering, de ondeugdelijkheid en vrijwillige terugtred) voor ieder misdrijf nog tot 
de gewenste resultaten? Ieder misdrijf betekent zowel de materieel of formeel omschre-
ven delictsomschrijving alsook de strafbaarstelling van gedragingen die zich reeds in een 
(vroege) voorfase voordoen. Daarnaast kent het Wetboek van Strafrecht thans ook een al-
gemene strafbaarstelling van voorbereiding en breidt de zelfstandige strafbaarheid in de 
voorfase in de wetgeving zich nog altijd uit. 
Als de jurisprudentie in deze rubriek op een rij wordt gezet, valt het volgende op. De uitleg 
van het gronddelict is van grote invloed op de invulling van de pogingsvoorwaarden, met 
als resultaat dat de ruimte voor (strafbare) poging sterk kan verschillen, in het bijzonder in 
hoeverre het begin van uitvoering verwijderd is van de voltooiing van het delict. Mogelijk 
zou de concreetheid van het gevaar dat uitgaat van de door de verdachte(n) verrichte gedra-
gingen in de voorfase een handvat kunnen zijn voor de beoordeling van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid ter zake van voorbereiding van dan wel poging tot misdrijf.49 
Dat heeft vervolgens invloed op de ondeugdelijkheid van de poging. Hoe reëel voltooiing 
van het misdrijf zou zijn geweest, is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden indien straf-
rechtelijke aansprakelijkheid ter zake van een poging tot het misdrijf ver naar voren wordt 
getrokken. De vraag is in hoeverre die onduidelijkheid c.q. dat verschil per (categorie van) 
misdrijf over de mogelijke voltooiing steeds voor rekening van de verdachte moet komen. 
Voor de vrijwillige terugtred is de concreetheid van de uitvoeringshandelingen van beteke-
nis, omdat de mate van inspanning die van de verdachte voor een succesvol beroep daarop 
wordt verlangd, afhangt van het stadium van de voorfase waarin de tenlastegelegde gedra-
gingen zich bevinden. 
Daarom is het interessant in – dezerzijds voorgenomen – nader onderzoek te onderzoeken 
of het huidige, voor ieder misdrijf (hoe ook omschreven) gelijke pogingsmodel kan blijven 
(voort)bestaan, of dat gezocht moet worden naar verschillende, onderscheiden pogings-
modellen. Het lijkt geen gewenste ontwikkeling als het accessoire en sterk casuïstische 
karakter van de poging voor (te) grote verschillen zorgt in de toepassing daarvan bij de zeer 
verschillende soorten misdrijven zoals die tegenwoordig bestaan. Hoe het onderscheid tus-
sen de verschillende misdrijven dan moet worden bepaald, valt op basis van deze rubriek 
niet te zeggen. Wel lijkt er alle reden toe te bezien of aldus de variëteit aan misdrijven niet 
te groot is geworden voor het ‘standaardmodel’ van de poging.

49 Aan de hand van dit criterium zou ook het onderscheid tussen misdrijven waarbij voorbereiding wel en waarbij 
voorbereiding niet strafbaar is opnieuw kunnen worden bekeken. 
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