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Voorbereiding: bestemd tot het 
begaan van dat misdrijf?

Prof.mr. T. Kooijmans

HR 12 februari 2013, ECLI: NL: HR: 2013: BZ1956, NJ 2013/133

1 Inleiding: de bestemming van het 
voorbereidingsmiddel
In zijn handboek Materieel strafrecht duidt De Hullu 
krenkingsdelicten aan als strafbare feiten waarbij een 
rechtsgoed daadwerkelijk is aangetast. Bij gevaarzettings-
delicten daarentegen dreigt (in)direct nog slechts gevaar 
voor het rechtsgoed. Een gevaarzettingsdelict kan daarom 
volgens deze auteur ook zo worden bekeken dat het zich 
meer in de voorfase van de eigenlijke schending van 
rechtsgoederen afspeelt.1

Inderdaad is het in een aantal gevallen maatschappe-
lijk niet wenselijk dat zou moeten worden gewacht met 
strafrechtelijk ingrijpen tot het rechtsgoed daadwerkelijk 
is geschonden.2 In de zaak die leidde tot het zogenoemde 
Cito-arrest was het bijvoorbeeld nuttig en nodig dat de 
beide lieden die op het punt stonden een gewapende 
overval te plegen en daartoe al hadden aangebeld bij het 
betreffende bedrijfspand terwijl zij voorzien waren van 
een schietklaar vuurwapen en hun gezichten al hadden 
bedekt, reeds op dat moment in de kraag konden worden 
gevat op verdenking van poging tot diefstal met geweld.3 
Met deze gedragingen hadden zij een begin van uitvoering 

gemaakt van de voorgenomen overval. In de zogenoemde 
Grenswisselkantoor-zaak stonden de beide verdachten – 
anders dan in de Cito-zaak – nog niet voor de deur van 
het betreffende pand, maar bleek uit de omstandigheden 
waaronder zij werden aangetroffen – met dubbele kleding 
in een gestolen auto met vals kenteken en draaiende 
motor, kort voor openingstijd voor een grenswisselkantoor4 
met in de auto vuurwapens, pruiken, handboeien, touw en 
tape – wel dat zij er criminele bedoelingen op nahielden.5 
Van een begin van uitvoering van een overval was even-
wel nog geen sprake. Omdat op dat moment de voorberei-
ding van ernstige strafbare feiten nog niet strafbaar was 
gesteld, konden de mannen niet strafrechtelijk worden 
aangepakt voor de voorbereiding van een overval.6 Deze 
en dergelijke casus hebben de aanleiding gevormd voor de 
algemene strafbaarstelling in artikel 46 Sr7 van voorberei-
dingshandelingen.

Voorbereiding van een misdrijf waarop ten minste acht 
jaar gevangenisstraf staat, is ingevolge artikel 46 Sr 
strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, 
stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen 
bestemd tot het begaan van dat misdrijf, verwerft, ver-

1 J. de Hullu, Materieel strafrecht (vijfde druk), 
Deventer: Kluwer 2012, p. 374.

2 Dat het rechtsgoed niet is geschonden, komt bij 
de strafbaarstelling van poging en voorbereiding 
mede tot uitdrukking in het bedreigde strafmaxi-
mum. Dat is (voor hoofdstraffen) bij poging een 
derde minder dan het strafmaximum dat op het 
betreffende misdrijf is gesteld. Bij voorbereiding 
wordt het maximum met de helft verminderd. 
Vooral bij de poging is deze wettelijke strafreduc-
tie voorwerp van debat omdat het van buiten de 
machtssfeer van de dader gelegen toevalsfactoren 

afhankelijk kan zijn of het delict voltooid wordt, of 
in het pogingsstadium blijft steken. Vgl. Kamer-
stukken II 2008/09, 31938, 2 en 3, p. 9. Vgl. voorts 
Kamerstukken II 1991/92, 22268, 5, p. 24.

3 HR 24 oktober 1978, NJ 1979/52 m.nt. ThWvV.
4 Een werknemer van het GWK had de twee man-

nen een dag eerder ook al voor het kantoor in hun 
auto zien zitten.

5 HR 8 september 1987, NJ 1988/612 m.nt. ’t H.
6 Dat laat de strafrechtelijke aanpak van het vuur-

wapenbezit en de diefstal of heling van de auto en 
het gebruik van een vals kenteken onverlet.

7 Art. 10a Opiumwet behelst de strafbaarstelling 
van gedragingen waarmee harddrugsdelicten wor-
den voorbereid. Thans is in de Eerste Kamer aan-
hangig een wetsvoorstel dat strekt tot wijziging 
van de Opiumwet in verband met de strafbaarstel-
ling (in art. 11a Opiumwet) van handelingen ter 
voorbereiding of vergemakkelijking van illegale 
hennepteelt: Kamerstukken 32842. Zie daarover 
M.J. Borgers & E.M. van Poecke, ‘Op weg naar het 
einde: de strafbaarstelling van voorbereiding en 
vergemakkelijking van professionele hennepteelt’, 
AA 2012, p. 171-181 (AA20120171).
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vaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft. 
Begrenzingen biedt deze strafbaarstelling nauwelijks: het 
opzettelijk verrichten van een bepaalde handeling met een 
bepaald middel is strafbaar indien het betreffende middel 
is bestemd tot het begaan van een ernstig misdrijf. Toen 
artikel 46 Sr op 1 april 1994 in werking trad,8 kende deze 
strafbaarstelling nadere begrenzingen, welke in de loop 
der jaren zijn geschrapt. Deze begrenzingen hielden in dat 
de voorbereidingsmiddelen kennelijk bestemd dienden te 
zijn tot het in vereniging begaan van het delict. Het ver-
enigingsvereiste laat ik hier voor wat het is. Wel verdient 
de kennelijke bestemming op deze plaats nadere aandacht. 
De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat leidde 
tot artikel 46 (oud) Sr houdt in, voor zover hier van belang:

‘De gebezigde middelen moeten kennelijk bestemd zijn tot het 
criminele doel. De misdadige bestemming moet voor de gemiddelde 
rechtsgenoot, gelet op de omstandigheden waaronder de middelen 
werden gebruikt en aangetroffen, in het oog springen. Het wederrech-
telijkheidsgehalte van de verboden gedraging wordt uiteraard bij de 
voorbereidingshandeling ontleend aan het uiteindelijk voorgestelde 
doel en niet zoals bij het voltooide delict – aan het gevolg. Dit betekent 
dat de causaliteit die bij de poging en het volkomen delict zo’n grote 
rol speelt hier vrijwel buiten spel staat en dat haar functie wordt 
overgenomen door de finaliteit van de daad.’9

Door de nadruk die in deze passage werd gelegd op de 
omstandigheden waaronder de voorbereidingsmidde-
len werden gebruikt en aangetroffen, leek de uiterlijke 
verschijningsvorm van het voorwerp een belangrijke rol te 
spelen. Dat komt ook overeen met de terminologie van de 
‘kennelijke’ bestemming: de bestemming van het voor-
bereidingsmiddel diende kenbaar te zijn, voor anderen 
waarneembaar.10 Dat een vuurwapen (naar zijn uiterlijke 
verschijningsvorm) kennelijk bestemd is om een ander 
mee te doden en dat je met een vuurwapen dus strafbaar 
een moord kunt voorbereiden, is bij deze stand van zaken 
niet echt problematisch. Dat zou – nog steeds naar oud 
recht, waarin dus de kennelijke bestemming van het voor-
bereidingsmiddel centraal staat – echter anders kunnen 
zijn ten aanzien van ‘onschuldige’ voorwerpen waarvan 
niet direct zichtbaar is dat daarmee kwalijke bedoelingen 
worden nagestreefd.

De vraag of dergelijke ‘alledaagse’ middelen (ken-
nelijk) bestemd kunnen zijn tot het begaan van een 
ernstig misdrijf, was aan de orde in de zogenoemde Ford 
Transit-zaak.11 Ten laste van de verdachte was in die 
zaak bewezen verklaard dat hij, ter voorbereiding van het 
misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen met 
het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te 
nemen een hoeveelheid geld, toebehorende aan de ABN-
bank te Blaricum en daarbij die voorgenomen diefstal 
te doen voorafgaan door en/of te doen vergezellen van 
en/of te doen volgen door geweld en/of bedreiging met 

geweld tegen medewerk(st)ers van die ABN-bank, aldaar 
werkzaam, te plegen met het oogmerk om die diefstal 
voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om 
bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn 
mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij 
het bezit van het gestolene te verzekeren, opzettelijk een 
auto (Ford Transit) voorhanden heeft gehad, kennelijk 
bestemd tot het in vereniging begaan van dat misdrijf. 
De Hoge Raad accordeerde het oordeel van het hof dat, 
onder meer, de verdachte en zijn medeverdachte de bank 
kennelijk aan ‘het afleggen’12 waren ten behoeve van het 
plegen van een overval op die bank en dat zij derhalve die 
auto op dat moment bezigden voor dat criminele doel. Het 
hof had volgens de Hoge Raad de auto onjuist noch onbe-
grijpelijk beoordeeld op zijn uiterlijke verschijningsvorm, 
op het daarvan gemaakte gebruik en op het misdadige 
doel dat de verdachte en zijn mededader met het gebruik 
van die auto voor ogen hadden. Uit het arrest is niet op 
te maken dat de Ford Transit bij de uiteindelijk te plegen 
bankoverval zou (moeten) dienen als middel waarmee een 
(ram)kraak zou worden gepleegd of als vluchtauto. Méér 
dan dat de auto in de fase voorafgaand aan een eventuele 
bankoverval diende als voorwerp waarmee de bank werd 
voorverkend, blijkt uit de gebezigde bewijsvoering niet.

Uit de uitspraak in de Ford Transit-zaak kan worden af-
geleid dat de Hoge Raad onder artikel 46 (oud) Sr niet al-
leen belang toekende aan de uiterlijke verschijningsvorm 
van de auto maar ook aan het van dat voorwerp gemaakte 
gebruik – dat in die zaak op de keper beschouwd bestond 
uit niet meer dan het parkeren met de auto voor de bank, 
het vanuit die auto observeren van de bank, het uitstap-
pen uit de auto en vervolgens langs de bank lopen, terug-
lopen, instappen en wegrijden13 – en aan de criminele be-
doelingen van de verdachte ten aanzien van het voorwerp. 
Omdat de auto naar zijn uiterlijke verschijningsvorm 
geen bijzondere, aan een overval te koppelen kenmerken 
vertoonde en het van de auto gemaakte gebruik niet per 
definitie hoeft te wijzen op een strafbare activiteit,14 lijkt 
de criminele intentie de doorslag te geven.

Onder meer die subjectieve component van de criminele 
intentie stond (eveneens) centraal in het zogenoemde 
Handleiding-arrest.15 In die zaak was de verdachte, in 
verband met een andere strafzaak, gedetineerd in een 
huis van bewaring. Van een medegedetineerde kreeg hij 
daar op enig moment een brief waarin informatie stond 
over manieren waarop een geldtransportwagen kan 
worden overvallen. De verdachte las de brief door en borg 
deze vervolgens op in een zak van zijn winterjas. De jas 
trok hij niet meer aan en de brief bleef in de jaszak zitten. 
Enige tijd nadat de verdachte op vrije voeten was gesteld, 
werd in zijn woning een doorzoeking (in een andere zaak) 
verricht en daarbij werd de brief aangetroffen. Dat leidde 

8 Stb. 1994, 60.
9 Kamerstukken II 1990/91, 22268, 3, p. 18.
10 Vgl. K. Rozemond, De methode van het materiële 

strafrecht (tweede druk), Nijmegen Ars Aequi 
Libri 2011, p. 137.

11 HR 18 november 2003, ECLI: NL: HR: 2003: 
AJ0535. Vgl. HR 18 november 2003, ECLI: NL: 

HR: 2003: AJ0517.
12 Daarmee wordt bedoeld het observeren van de 

bank om vast te stellen of de bank geschikt is voor 
een overval. Vgl. Rozemond 2011, p. 140.

13 Vgl. Rozemond 2011, p. 141.
14 Terecht merkt Rozemond 2011, p. 141 op dat 

de beschreven gedragingen ook zouden kunnen 

worden verricht door een ‘doorsnee burger’ die 
wil kijken hoe druk het in de bank is voordat hij 
naar binnen gaat om een legale transactie te ver-
richten.

15 HR 17 februari 2004, NJ 2004/400 m.nt. J.M. 
Reijntjes.
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tot een vervolging en veroordeling wegens het opzettelijk 
voorhanden hebben van die brief en het aldus voorberei-
den van een overval. De Hoge Raad oordeelde dat de be-
wezenverklaring niet naar de eis der wet met redenen was 
omkleed. Uit de bewijsmiddelen kon volgens ons hoogste 
rechtscollege namelijk niet worden afgeleid dat het voor-
handen hebben van de brief strekte ter voorbereiding van 
diefstal met geweld en/of afpersing, op het begaan waar-
van het opzet van de verdachte was gericht.

Dit laatste is een cryptische overweging, waaruit ver-
moedelijk moet worden afgeleid dat bij strafbare voorbe-
reiding sprake dient te zijn van dubbel opzet. Ten eerste 
dient het opzet in een geval als de Handleiding-zaak te 
zijn gericht op het voorhanden hebben van het betreffende 
voorwerp. Aan die opzeteis was op zichzelf voldaan in die 
zaak. Maar, ten tweede, het opzet moet ook zijn gericht 
op het begaan van een (ernstig) misdrijf. Uit de gebezigde 
bewijsvoering kon inderdaad niet worden afgeleid dat aan 
die opzeteis was voldaan.

In de zaak Samir A. werd door de Hoge Raad een nadere 
uitleg gegeven aan de kennelijke bestemming.16 Samir A. 
was door het gerechtshof vrijgesproken van voorbereiding 
van onder meer het teweegbrengen van ontploffingen in 
bepaalde overheidsgebouwen. De Hoge Raad casseerde 
deze vrijspraak en overwoog daartoe dat bij de beantwoor-
ding van de vraag of de voorbereidingsmiddelen afzonder-
lijk of gezamenlijk, naar hun uiterlijke verschijningsvorm 
‘kennelijk bestemd’ zijn tot het begaan van een misdrijf, 
niet kan worden ‘geabstraheerd van het misdadige doel 
dat de verdachte met het gebruik van die voorwerpen 
voor ogen had’. Het gerechtshof had overwogen aan de 
terroristische intentie van de verdachte niet te twijfelen 
doch oordeelde dat de in de tenlastelegging opgesomde 
voorwerpen, stoffen en informatiedragers die Samir A. had 
vervaardigd of voorhanden had gehad, niet kennelijk be-
stemd waren tot voorbereiding van een aanslag, omdat die 
voorwerpen die bestemming in objectieve zin redelijker-
wijs niet konden hebben. Daarmee had het hof volgens de 
Hoge Raad als maatstaf aangelegd of die voorwerpen naar 
hun aard of hun concreet dan wel acuut gevaarzettend 
karakter daadwerkelijk zouden kunnen bijdragen aan het 
begaan van dat misdrijf. Aldus gaf het hof blijk van een 
te beperkte opvatting omtrent artikel 46 lid 1 (oud) Sr. 
Het hof had nagelaten te beoordelen of deze voorwerpen – 
waaronder kunstmest en luciferhoutjes – afzonderlijk dan 
wel gezamenlijk naar hun uiterlijke verschijningsvorm 
ten tijde van het handelen dienstig konden zijn voor het 
misdadige doel dat de verdachte met het gebruik van de 
voorwerpen voor ogen had.

Zoals hierboven aan de orde kwam, is artikel 46 Sr 
inmiddels in onder meer die zin gewijzigd, dat de ‘kenne-
lijkheid’ van de bestemming van het voorbereidingsmiddel 
op 1 februari 2007 uit de strafbaarstelling is geschrapt.17 

Hoewel de toelichtende stukken op deze wetswijziging niet 
altijd uitblinken in helderheid,18 wordt met een beroep 
op de frase in de memorie van toelichting dat het woord 
‘kennelijk’ is geschrapt om duidelijk te maken dat de ‘sub-
jectieve bestemming, het opzet van de dader, toereikend 
is voor strafbaarheid’19 wel betoogd dat de wetgever ‘hier 
helderheid (maar geen nieuwe regels) [heeft] willen schep-
pen’.20 Anders geformuleerd, het schrappen van het woord 
‘kennelijk’ heeft er in ieder geval niet toe geleid dat de 
bestemming van het voorbereidingsmiddel meer objectief 
– daarmee wordt in dit verband bedoeld: bezien naar de 
uiterlijke verschijningsvorm van het voorbereidingsmid-
del en naar het van het voorbereidingsmiddel gemaakte 
gebruik – moet worden benaderd dan voorheen.

Na deze betrekkelijk uitvoerige verkenning van de recht-
spraak omtrent de kennelijke bestemming en van de wets-
wijziging waardoor de kennelijkheid als bestanddeel van 
de strafbaarstelling van voorbereiding is geschrapt, kan 
de blik worden verlegd naar de invulling die naar huidig 
recht aan de bestemming als bedoeld in artikel 46 Sr moet 
worden gegeven. Daartoe wordt hierna in paragraaf 2 en 
3 aandacht geschonken aan een uitspraak waarin de Hoge 
Raad uitleg geeft aan die bestemming. Ten slotte wordt 
deze uitspraak geanalyseerd in het licht van de oudere 
rechtspraak aangaande de bestemming (paragraaf 4).

2 Het gebruik van een telefoon ter voorbereiding 
van een overval
In de zaak die in deze bijdrage centraal staat, is ten laste 
van de verdachte bewezen verklaard, voor zover hier van 
belang, dat:

‘hij in de periode van 15 juni 2010 tot en met 17 juni 2010 te Hilver-
sum, ter voorbereiding van het met anderen of een ander plegen van 
diefstal met geweld of afpersing (op een of meer werknemer(s) van 
het bedrijf Bristol), opzettelijk meermalen telefonisch contact heeft 
opgenomen met M. en daartoe een moment heeft afgewacht waarop er 
geen klanten in het bedrijf Bristol aanwezig waren en heeft gekeken 
hoeveel geld er in de kluis zat van voornoemd bedrijf en tegen M. 
heeft gezegd dat hij en zijn mededader snel moesten komen, opzette-
lijk een telefoon, kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van 
dat misdrijf, voorhanden heeft gehad.’

Uit deze bewezenverklaring kan worden afgeleid dat de 
verdachte vermoedelijk een werknemer van het bedrijf 
Bristol was en dat hij ‘van binnenuit’ telefonisch infor-
matie heeft verschaft aan een derde. Het gebruik van die 
informatie zou vervolgens moeten leiden tot een overval 
op de betreffende winkel. Aan de bewezenverklaring valt 
voorts op dat deze inhoudt dat de betreffende telefoon 
‘kennelijk bestemd’ was tot het ‘in vereniging begaan van 
dat misdrijf ’. Zowel de kennelijkheid (van de bestemming) 
als het verenigingsvereiste waren in de bewezen verklaar-
de periode geen onderdeel meer van de strafbaarstelling 

16 HR 20 februari 2007, ECLI: NL: HR: 2007: AZ2013.
17 Stb. 2006, 580.
18 Vgl. Kamerstukken II 2005/06, 30164, 7, p. 55-56 

en 12, p. 1, alsmede Kamerstukken I 2006/07, 
30164, D, p. 24.

19 Kamerstukken II 2004/05, 30164, 3, p. 49.
20 De Hullu 2012, p. 397. Vgl. punt 3.5 van de 

conclusie van A-G Harteveld bij HR 2 juli 2013, 
ECLI: NL: HR: 2013: 54, te kennen via ECLI: NL: 
PHR: 2013: 56. Zie ook E. Gritter & E. Sikkema, 

‘Bestemming onbekend’, DD 2006/15, p. 277-302 
en N. Rozemond, ‘De subjectivering van het 
Nederlandse strafrecht’, NJB 2007, p. 2301-2305 
(met reactie van Gritter & Sikkema en naschrift 
van Rozemond in NJB 2008, p. 99-101).
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van voorbereiding in artikel 46 Sr en hadden om die reden 
door het Openbaar Ministerie achterwege gelaten kunnen 
worden in de tenlastelegging.

Het in eerste aanleg gevoerde en in hoger beroep her-
haalde verweer dat een mobiele telefoon niet kan worden 
aangemerkt als voorwerp bestemd tot het begaan van een 
strafbaar feit, werd in beide feitelijke instanties verwor-
pen: de telefoon kon volgens de feitenrechters wel worden 
aangemerkt als een voorwerp bestemd tot het begaan van 
een strafbaar feit. Meer specifiek overwoog het hof dat 
het de verdachte was die M. naar Hilversum wilde laten 
komen voor het plegen van een overval op de Bristol; de 
verdachte heeft daarover verschillende keren per mobiele 
telefoon contact gehad met M.; de verdachte heeft, na een 
eerdere mislukte inbraak, M. opgebeld en hem voorgesteld 
om de winkel te overvallen omdat de inbraak was mislukt. 
Tegen die achtergrond was het hof van oordeel dat de ver-
dachte met zijn telefoon voorbereidingen heeft getroffen 
om in bewuste en nauwe samenwerking met een ander of 
anderen een gewapende overval te plegen.

Uit ’s hofs arrest (zoals weergegeven door de Hoge Raad) 
kan worden afgeleid dat M. weinig trek had in het begaan 
van een overval en dat om die reden de overval geen door-
gang vond. Hoewel het Openbaar Ministerie in deze zaak 
koerste op een vervolging wegens voorbereiding, zou het 
bij deze stand van zaken ook hebben kunnen kiezen voor 
een op artikel 46a juncto artikel 47 lid 1 sub 2 Sr geba-
seerde vervolging wegens poging om een ander door het 
verschaffen van gelegenheid en/of inlichtingen te bewegen 
om een misdrijf te begaan. Want dat was toch in de kern 
wat door het Openbaar Ministerie aan de verdachte leek 
te worden verweten: hij verschafte M. inlichtingen die het 
begaan van een diefstal zouden moeten vergemakkelijken. 
Het was min of meer een toevalligheid dat de verdachte 
bij dat verschaffen van inlichtingen een telefoon gebruik-
te. Maar het verschaffen van inlichtingen valt als zodanig 
niet onder de door de strafbaarstelling van voorbereiding 
in artikel 46 Sr opgesomde gedragingen. Nu zou dat kun-
nen worden beschouwd als een tekortkoming van de straf-
baarstelling van voorbereiding, maar daar staat tegenover 
dat artikel 46a Sr (door de verwijzing naar artikel 47 lid 
1 sub 2 Sr) het verschaffen van inlichtingen wel dekt. 
Bij deze stand van zaken rijst de vraag of het Openbaar 
Ministerie bij het opstellen van de tenlastelegging wel een 
goed zicht heeft gehad op het palet aan mogelijkheden (en 
hun onderlinge verhouding) die de wet biedt om gedragin-
gen in de ‘voorfase’ te vervolgen.

3 Uit de overwegingen van de Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt – nadat hij onder meer arti-
kel 78 Sr21 heeft aangehaald – als volgt, voor zover hier 
van belang:

‘2.4. Uit de tekst van art. 46, eerste lid, Sr “volgt” dat met “dat mis-
drijf” in de zinsnede “bestemd tot het begaan van dat misdrijf” wordt 
gedoeld op het misdrijf dat is voorbereid, en dus niet op de voorbe-
reiding zelf. Uit de door het Hof gebezigde bewijsvoering kan echter 
niet worden afgeleid dat de telefoon waarmee de verdachte mondeling 
informatie gaf aan zijn medeverdachte, was bestemd tot het in de 
bewezenverklaring bedoelde misdrijf om samen met anderen of een 
ander een diefstal met geweld of afpersing te plegen.’

4 Nogmaals: de bestemming van het 
voorbereidingsmiddel
De geciteerde kernoverweging van het arrest bevat twee 
volzinnen. De eerste volzin heeft, gelet op zijn abstracte 
bewoordingen, een betekenis die het belang van deze 
concrete zaak overstijgt. Dat tijdens de voorbereiding 
van een ernstig misdrijf feitelijk gebruik wordt gemaakt 
van bepaalde voorwerpen en dat die voorwerpen bestemd 
kunnen zijn om een delict voor te bereiden, maakt de 
betreffende voorwerpen nog niet zonder meer tot voorbe-
reidingsmiddelen in de zin van artikel 46 Sr. Eerst als het 
betreffende voorwerp daadwerkelijk is bestemd tot het 
begaan van het (uiteindelijke) delict, is het voorhanden 
hebben van het voorwerp strafbaar als voorbereidingshan-
deling, zo kan uit de geciteerde rechtsoverweging worden 
afgeleid.

Dat was en is niet problematisch ten aanzien van ‘niet-
onschuldige’ voorwerpen zoals vuurwapens. Opmerking 
verdient daarbij wel dat de enkele omstandigheid dat bij 
iemand vuurwapens worden aangetroffen, nog niet met 
zich brengt dat de betrokkene een ernstig delict voorbe-
reidt. Strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens voorbe-
reiding kan in een dergelijk geval eerst aan de orde zijn 
als vaststaat dat de betrokkene een bepaalde criminele 
bestemming voor de vuurwapens heeft. Vereist is dat vast-
staat op welk misdrijf met een strafmaximum van acht ja-
ren of meer de voorbereidingshandelingen waren gericht. 
Dat moet in de tenlastelegging worden opgenomen en 
worden bewezen. Dat betekent niet dat alle bestanddelen 
van dat misdrijf ook in de tenlastelegging moeten worden 
opgesomd. Voldoende is dat duidelijk is op welk misdrijf de 
voorbereidingshandelingen volgens de tenlastelegging en 
bewezenverklaring waren gericht. Dat is overigens lang 
niet altijd direct duidelijk.22

Hoe zit het met alledaagse voorwerpen? Ook hier geldt 
dat het voorhanden hebben van dergelijke voorwerpen 
eerst een strafbare voorbereiding oplevert als de uit-
eindelijke criminele bestemming die de dader voor de 
voorwerpen heeft, kan worden bewezen.23 Zou bijvoor-
beeld de telefoon in de hierboven zaak ten tijde van de 
beoogde overval zijn ingezet om een explosief aan de 
kluis tot ontploffing te brengen (door een bepaalde code 
in de telefoon in te toetsen en zodoende het explosief tot 
ontsteking te brengen), dan zou de telefoon zijn bestemd 

21 Ingevolge art. 78 Sr wordt, waar van misdrijf in 
het algemeen of van enig misdrijf in het bijzonder 
gesproken wordt, daaronder medeplichtigheid 
aan, poging tot en voorbereiding van dat misdrijf 
begrepen, voor zover niet uit enige bepaling het 

tegendeel volgt.
22 Vgl. HR 2 juli 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 54: het 

voorhanden hebben van auto’s met daarin vol-
automatische vuurwapens en valse kentekenpla-
ten in de kofferbak (terwijl de auto’s in brand zijn 

gestoken na de aanhouding van de verdachte), 
levert niet zonder meer voorbereiding van moord 
of doodslag op.

23 In deze zin ook A-G Knigge in zijn conclusie bij 
het hier besproken arrest.
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tot het begaan van de overval.24 Dat de telefoon niet een 
dergelijke bestemming heeft en, integendeel, slechts een 
rol speelt bij de voorbereiding van het misdrijf, is niet 
toereikend. Zoals advocaat-generaal Knigge het in zijn 
conclusie uitdrukt:

‘Voor de strafbaarheid van voorbereiding werd meer geëist dan 
louter plannenmakerij omdat de wetgever een “idee-strafrecht” van 
de hand wees. De plannen moesten zich hebben geopenbaard in een 
(voorbereidings)handeling. Van die essentiële eis blijft weinig over als 
voldoende zou zijn dat bij de voorbereiding gebruik is gemaakt van 
een voorwerp. De dader in spe die, om zich beter te kunnen concentre-
ren, bij het uitdenken van zijn snode plannen figuurtjes krabbelt op 
een enveloppe, maakt bij de voorbereiding gebruik van pen en papier, 
maar daarop kan zijn strafbaarheid bezwaarlijk worden gebaseerd. 
De mannen die, omdat het buiten stervenskoud is, hun plannen voor 
de overval in de woonwagen smeden, maken bij de voorbereiding van 
die woonwagen gebruik, maar daarmee is die woonwagen nog niet be-
stemd tot het plegen van de overval. Zo ook kan de strafwaardigheid 
van de voorbereiding niet gezocht worden in het feit dat het overleg 
niet mondeling in de beslotenheid van de woonwagen plaatsvindt, 
maar per telefoon of via de e-mail. Dat laatste is wel dommer, maar 
niet strafwaardiger. Men kan zich afvragen hoe het Hof zou hebben 
geoordeeld als de verdachte in de onderhavige zaak geen mobieltje bij 
zich had gehad en daarom de laatst overgebleven openbare telefooncel 
in Hilversum had opgezocht. Was die telefooncel daardoor bestemd tot 
het plegen [van] het misdrijf?’25

Deze conclusie spreekt op zichzelf aan. Dat geldt ook voor 
het – in lijn met deze conclusie gewezen – arrest van de 
Hoge Raad. De Hoge Raad markeert in ieder van beide 
volzinnen van de geciteerde rechtsoverweging 2.4 duide-
lijk de grens tussen enerzijds op zichzelf niet strafbare 
voorbereidende handelingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van voorwerpen die bij het uiteindelijke misdrijf 
geen rol zullen spelen en anderzijds strafbare voorberei-
dingshandelingen waarbij de dader voorwerpen voorhan-
den heeft die hij wel een rol toedicht bij het uiteindelijke 
misdrijf.

Wel rijst de vraag hoe het hier besproken arrest zich 
verhoudt tot de hierboven genoemde Ford Transit-zaak. 
Als gezegd, is uit dat arrest niet op te maken dat de Ford 
Transit bij de uiteindelijk te plegen bankoverval zou 
(moeten) dienen als middel waarmee een (ram)kraak zou 
worden gepleegd of als vluchtauto. De koppeling tussen 
het voorhanden hebben van het voorwerp – de auto – en 
het uiteindelijke misdrijf was in die zaak bepaald niet 
sterker dan de koppeling tussen het voorhanden hebben 
van de telefoon en de beoogde uiteindelijke overval in de 
onderhavige zaak. Weliswaar is het Ford Transit-arrest 
gewezen onder oud recht (toen de kennelijkheid van de 
bestemming nog deel uitmaakte van de strafbaarstelling 
van voorbereiding), maar die enkele omstandigheid kan – 
zoals hierboven werd bepleit – niet het doorslaggevende 
verschil vormen met de uitleg die de ‘bestemming’ naar 
huidig recht zou moeten krijgen.

De conclusie moet daarom zijn dat de Hoge Raad thans 
niet meer genoegen lijkt te nemen met een bewijsvoering 
zoals deze in de Ford Transit-zaak is gebezigd.26 Uitgaan-
de van de hierboven geciteerde rechtsoverweging 2.4 zou 
de Hoge Raad thans eisen dat inzichtelijk wordt gemaakt 
op welke wijze de Ford Transit bij de uiteindelijke over-
val een rol zou spelen en dat de intentie van de dader 
erop gericht is om die auto daadwerkelijk een rol te doen 
spelen bij die overval. Bij dat laatste verdient aantekening 
dat die intentie tot op zekere hoogte geobjectiveerd kan 
worden.27

In iets breder verband kan worden vastgesteld dat de 
Hoge Raad de voorbije jaren in toenemende mate van de 
feitenrechter is gaan verlangen dat laatstgenoemde zijn 
toepassing van materieelrechtelijke leerstukken van een 
uitgebreidere motivering voorziet, in het bijzonder als 
die toepassing leidt tot een strafverzwaring ten opzichte 
van het gronddelict. Zo stelt de Hoge Raad nadere mo-
tiveringseisen aan de vaststelling dat sprake is van 

24 In zijn conclusie bij het hier besproken arrest 
wijst A-G Knigge op de niet gepubliceerde 
uitspraak HR 2 september 2008, ECLI: NL: HR: 
2008: BD2562. In die zaak was ten laste van de 
verdachte onder meer bewezen verklaard dat hij 
opzettelijk voorhanden had gehad telefoons en 
een auto kennelijk bestemd tot het begaan van 
een bankoverval. Het hof had, aldus Knigge, vast-
gesteld dat de personen die op de uitkijk stonden 
telefonisch contact met elkaar onderhielden en 
ook dat anderen een eigen telefoon hadden zodat 
zij elkaar konden waarschuwen. In cassatie werd 
geklaagd dat de telefoons en de auto niet konden 
worden aangemerkt als voorwerpen die kennelijk 
bestemd waren voor de desbetreffende overval. 
De Hoge Raad deed het middel af met de korte, in 
art. 81 RO bedoelde motivering.

25 Wellicht voor de fijnproever: terecht merkt Knigge 
op dat hiermee – in het licht van HR 11 septem-
ber 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BX4481 – nog niet 
alles gezegd is: ‘De casus in dat arrest vertoont 
grote gelijkenis met de onderhavige zaak. Het 
Hof had ten laste van verdachte bewezenver-
klaard dat hij ter voorbereiding van het met 
anderen te plegen misdrijf te weten diefstal met 
geweld en/of afpersing, opzettelijk een mobiele 
telefoon, bestemd tot het in vereniging begaan 
van dat misdrijf, voorhanden had gehad. Uit de 

bewijsoverweging van het Hof volgt dat verdachte 
over de telefoon gesprekken voerde over een te 
plegen overval. In cassatie werd geklaagd dat het 
bewezenverklaarde voorhanden hebben van een 
telefoon niet oplevert het voorhanden hebben van 
een voorwerp dat kennelijk bestemd is tot het 
plegen van een misdrijf. De Hoge Raad deed het 
middel af met de verkorte motivering van art. 81 
RO. De vraag is hoe dat begrepen moet worden. 
In de conclusie die aan het arrest voorafging, stelt 
mijn ambtgenoot Vegter dat het middel feitelijke 
grondslag mist omdat niet (langer) is vereist dat 
het voorwerp “kennelijk” bestemd is tot het plegen 
van een misdrijf en concludeert vervolgens dat 
het middel al om deze reden op de voet van art. 81 
RO kan worden afgedaan. Ten overvloede gaat hij 
nog wel in op de vraag of de telefoon in dit geval 
kon worden aangemerkt als een voorwerp dat be-
stemd is tot het plegen van het misdrijf. Hij komt 
daarbij tot de slotsom dat ‘s Hofs oordeel op dit 
punt niet onbegrijpelijk is. De vraag is natuurlijk 
of de Hoge Raad die slotsom deelt. Zeker is dat 
niet. Heel wel mogelijk is dat dat de Hoge Raad 
zich heeft beperkt tot de door mijn ambtgenoot 
primair aangedragen grond. In het arrest kan in 
dat geval niet meer gelezen worden dan dat het – 
beperkt opgevatte – middel berust op een onjuiste 
rechtsopvatting.’ Ik zou een stap verder willen 

gaan. Het komt mij voor dat het door Vegter inge-
nomen standpunt dat (niet onbegrijpelijk is dat) 
de telefoon in de door hem beoordeelde zaak kon 
worden aangemerkt als een voorwerp dat bestemd 
is tot het plegen van het misdrijf, in het licht van 
de hier besproken uitspraak HR 12 februari 2013, 
ECLI: NL: HR: 2013: BZ1956, NJ 2013/133 niet 
houdbaar is.

26 Dat ‘uit de wijze waarop die voorwerpen bij de 
verdachten werden aangetroffen, duidelijk [was] 
af te leiden dat de verdachten bezig waren met 
voorbereiding van bankovervallen’ (Rozemond 
2011, p. 139), is derhalve ook niet (meer) zonder 
meer toereikend. Vgl. Sikkema 2012, p. 46 en 52, 
waar deze auteur wijst op ‘het daadwerkelijke ge-
bruik van de betreffende voorwerpen (observatie, 
‘afleggen’) voor het criminele doel’. Uit dat laatste 
zou kunnen worden afgeleid dat de betreffende 
voorwerpen bestemd zijn ter voorbereiding van 
een ernstig misdrijf, maar nog niet zonder meer 
dat zij ook bestemd zijn tot het begaan van dat 
misdrijf.

27 Vgl. punt 3.11 van de conclusie van A-G Harte-
veld bij HR 2 juli 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 54, te 
kennen via ECLI: NL: PHR: 2013: 56: ‘ook de aard 
van de voorwerpen kan, in combinatie met ander 
bewijsmateriaal, bijdragen aan de overtuiging van 
de rechter’.
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voorbedachte raad en van roekeloosheid.28 En zo is het 
voorhanden hebben van voorwerpen uit eigen misdrijf 
niet zonder meer te kwalificeren als witwassen.29 De Hoge 
Raad beoogt met deze witwasrechtspraak te bewerkstel-
ligen dat in zo een geval het door de verdachte begane 
(grond)misdrijf, dat in de regel nader is omschreven in een 
van specifieke bestanddelen voorziene strafbepaling, in de 
vervolging centraal staat.

Juist gelet op die toegenomen aandacht die de Hoge 
Raad heeft en vraagt voor de toepassing van het materiële 
strafrecht, valt op dat de Hoge Raad in de hierboven geci-
teerde rechtsoverweging 2.4 niet refereert aan zijn oudere 
rechtspraak (zoals betreffende de Ford Transit-zaak) 

waarvan hij lijkt af te wijken en evenmin – in positieve 
bewoordingen (zoals inmiddels bij de genoemde witwas-
rechtspraak) – aan de motivering die aan een bewezen-
verklaring van voorbereiding in de zin van artikel 46 Sr 
moet worden gesteld. Ook rept de Hoge Raad niet van de 
mogelijkheid om het aan de verdachte verweten gedrag te 
vervolgen via de strafbaarstelling van artikel 46a Sr,30 of 
waagt hij een poging om de uiteenlopende strafbaarstel-
lingen van gedrag in de ‘voorfase’ van elkaar af te bake-
nen. Daarmee is, in termen van rechtsvorming, sprake 
van een gemiste kans nu het voor de feitenrechter tot op 
zekere hoogte gissen blijft naar de precieze reikwijdte van 
de ‘bestemming’ van het betreffende voorwerp.31

28 Zie bijv. HR 28 februari 2012, NJ 2012/518 m.nt. 
B.F. Keulen en HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: 
HR: 2013: 963 ten aanzien van voorbedachte raad 
en HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 959 
en HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 962 
alsmede HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 
964 ten aanzien van roekeloosheid.

29 HR 26 oktober 2010, NJ 2010/655 m.nt. N. 
Keijzer; HR 8 januari 2013, NJ 2013/266 m.nt. 
M.J. Borgers en HR 8 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 

2013: 898.
30 Vgl. HR 17 december 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 

2027 over het houden van een camera onder de 
scheidingswand van een afgesloten kleedhokje, 
dat niet het misdrijf van art. 239 Sr oplevert maar 
wel onder art. 139f lid 1 Sr kan ressorteren. Vgl. 
voorts HR 26 november 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 
1431 t.a.v. de afgedwongen tongzoen.

31 Opmerking verdient wel dat de vraag of in een 
concreet geval sprake is van strafbare voorbe-

reiding een beoordeling vergt van de specifieke 
omstandigheden van dat geval en dat de Hoge 
Raad bij het beoordelen van cassatieberoepen 
die zich richten tegen beslissingen in concrete 
gevallen, slechts tot op zekere hoogte duidelijk-
heid kan verschaffen omtrent de inhoud van de 
‘bestemming’. Vgl. HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: 
HR: 2013: 959 t.a.v. roekeloosheid.


