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De strafrechtelijke problematiek van het ronselen voor de gewapende strijd 

E.H.M. Druijf en M. van Noorloos1 

Gepubliceerd in Crimmigratie & Recht, 2019, nr. 1, p. 19-37. 

1. Inleiding 

Ronselen, het overhalen van anderen om mee te doen aan een oorlog, opstand of strijd, anders 
dan om direct lijfsbehoud, kent al een eeuwenlange geschiedenis. Elke groep die een strijd 
aangaat, in welk georganiseerd verband dan ook, heeft er uit de aard der zaak belang bij dat de 
groep zo groot mogelijk wordt. Niet bij iedereen zal het enthousiasme groot zijn om zich aan te 
sluiten bij een dergelijk verband en zijn2 leven in de waagschaal te stellen, zodat er manieren 
werden ontwikkeld om diegenen toch over te halen tot deelname. 

Vanuit de Nederlandse overheid is daar op verschillende manieren op gereageerd. Waar 
buitenlandse strijders regelmatig de nationaliteit is ontnomen, konden en kunnen ronselaars zelf 
strafrechtelijk worden vervolgd op grond van artikel 205 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). 
Het werven voor de krijgsdienst van een vreemde staat was al strafbaar sinds de opname in het 
Wetboek van Strafrecht in 1886.3 In 2004 is de strafbaarstelling aangevuld met werven voor de 
'gewapende strijd' (niet zijnde een krijgsdienst als zodanig), met het oog op het tegengaan van 
ronselen voor de jihadstrijd. Deze verbodsnorm wordt de laatste jaren regelmatig gebruikt om 
op te treden tegen het werven van uitreizigers naar jihadistische groepen zoals IS in Syrië en 
Irak.4 In de meeste zaken waarin een verdenking van artikel 205 Sr een rol speelt, worden meer 
feiten dan alleen ronselen tenlastegelegd. Maar juist omdat een dergelijke oude bepaling in een 
modern jasje nu opnieuw wordt gehanteerd en omdat dit tot nieuwe problemen leidt, is het 
zinvol de bepaling op haar eigen merites te bekijken.   

In deze bijdrage willen we de achtergronden van artikel 205 Sr beschrijven. Centraal staat de 
vraag welke interpretatievragen en dilemma's het ronselverbod met name sinds de 
wetswijziging in 2004 met zich heeft gebracht en hoe de rechtspraak daarmee is omgegaan. We 
zullen eerst ingaan op ronselen als historisch fenomeen, dan op de juridische problematiek van 

                                                             
1 Mr. Eric Druijf is senior-rechter in de Rechtbank Midden-Nederland en redactielid van dit tijdschrift. Mr.dr. 
Marloes van Noorloos is universitair hoofddocent strafrecht aan Tilburg Law School en redactielid van dit 
tijdschrift. 
2 Hier moet natuurlijk staan: ‘zijn’ of ‘haar’. Vechten was, in ieder geval voor zover het de verschijnselen in dit 
artikel aangaat, tot de 20e eeuw echter vooral een mannenzaak. 
3 Wet van 3 maart 1881, Stb. 1886, 64, i.w.tr. 1 september 1886.  
4 De rechtspraak die is gevonden - vanaf de wetswijziging in 2004 - is de volgende: HR 12 juni 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:897; Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:555; 
Rechtbank Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365 (Context) (zie ook de uitspraak in 
hoger beroep in deze zaak, Gerechtshof ’s-Gravenhage 25 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1248 en 1249); 
Rechtbank Limburg 26 april 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:3801; Rechtbank Limburg 15 mei 2018, 
ECLI:NL:RBLIM:2018:4494; Rechtbank Oost-Brabant 19 januari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:265; 
Rechtbank Rotterdam 22 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10316, 10317, 10318, 10319; HR 15 
november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7585, NJ 2012/35 m.nt. Schalken; Rechtbank Rotterdam 30 oktober 
2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BB7203; Rechtbank Rotterdam 14 februari 2006, 
ECLI:NL:RBROT:2006:AV1652; Gerechtshof Amsterdam, 17 december 2010, 
ECLI:NL:GHAMS:2010:BO8032 e.a.; Gerechtshof 's-Gravenhage, 30 april 2015, 
ECLI:NL:GHDHA:2015:1082. 



de regeling zoals die zich heeft ontwikkeld en zoals die sinds 2004 geldt en ten slotte zullen we 
nog enkele bijzondere problemen bespreken die in de rechtspraak naar voren zijn gekomen.  

 

2. Ronselen vóór de 19e eeuw 

Bij het ronselen kunnen tal van middelen worden ingezet, mits deze natuurlijk tot het gewenste 
resultaat leiden. Een belangrijke drijfveer om deel te nemen aan een oorlog was in het verleden 
– en is het vandaag nog steeds -: geld. Na de afschaffing van het feodalisme en tot de invoering 
van de algemene dienstplicht in de meeste Europese landen, bestond voor koningen, prinsen of 
legeraanvoerders als belangrijkste mogelijkheid om de gelederen te vullen het aanwerven van 
huurlingen. Hiertoe werden ronselaars aangesteld die met de belofte van geld burgers 
overhaalden strijd te komen leveren. In dienst van een kapitaalkrachtige vorst bood het 
huurlingschap een goed en zeker inkomen. Met name Zwitserse huurlingen waren een bekend 
(en berucht) fenomeen. Een groot deel van de veldslagen in de zestiende eeuw is gevoerd door 
Zwitserse huurlingen die in het algemeen geen geheim maakten van hun drijfveren: ‘Geen geld, 
geen Zwitsers!’5 Een soeverein die zonder middelen kwam te zitten, kon niet langer oorlog 
voeren en het ontbrak vaak aan mogelijkheden om onderdanen daartoe te dwingen. Menig beleg 
is hierdoor tot een roemloos einde gekomen. 

Toch hoefde geld niet altijd de enige drijfveer te vormen om anderen mee te nemen in een strijd. 
Ideologische aspecten hebben ook altijd een rol gespeeld. De enkele uitroep: God wil het!, en 
de belofte van zielenheil leidden aan het einde van de elfde eeuw tot de eerste kruistocht6. 
Tienduizenden edelen, dienaren, lijfeigenen, horigen en vrijen trokken door Europa naar het 
Midden-Oosten om Jeruzalem te ‘bevrijden’. Ook in de Arabische wereld gaf het niet makkelijk 
begrijpbare islamitische begrip Jihad een impuls om strijd te voeren om religieuze redenen. De 
oproepen tot de strijd werden gedaan vanuit respectievelijk kerken en moskeeën. 

De grote oorlogen in Europa aan het einde van de zestiende eeuw, de tachtigjarige- en de 
dertigjarige oorlog hadden, naast politieke en economische achtergronden ook een belangrijke 
religieuze drijfveer waardoor burgers van het laatmiddeleeuwse Europa werden betrokken bij 
de strijd. Het beleg van een stad leidde er in ieder geval toe dat de burgers werden betrokken 
bij de verdediging daarvan, alleen al om redenen van lijfsbehoud, een derde belangrijke reden 
om de strijd aan te gaan.  

Op enig moment, in ieder geval na de vorming van natiestaten, ervoeren de overheden het 
ronselen op het grondgebied van een dergelijke staat hoe langer hoe meer als ongewenst en 
zochten zij naar middelen om hier tegen op te treden. Het lijkt te passen in een algemene 
ontwikkeling waarin centrale overheden in Europa organisatie en inzet van militaire middelen 
aan zich trokken7. Het ronselen zonder toestemming van de overheid vormde sindsdien een 
aantasting van de soevereiniteit van die staat.   

 

                                                             
5 Uitspraak, toegeschreven aan Zwitserse huurlingen bij de belegering van Milaan door Karel V, in 1521. (In: 
F.A. Stoett, Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden: digitale bibliotheek der 
Nederlandse letteren: www.dbnl.org) 
6 R. Payne, The Crusades, 1998, Wordsworth Editions, p. 3. 
7 De algemene persoonlijke dienstplicht werd in Nederland in 1898 ingevoerd, korte tijd na strafbaarstelling van 
ronselen. 



3. Ronselen in Nederland 

 

3.1. Van zoeaven naar Syriëgangers 

Van de 19e tot en met de 21e eeuw is het drie keer8 voorgekomen dat vanuit Nederland op grote 
schaal burgers zijn geronseld voor een strijd elders. Allereerst de ruim 3000 katholieke 
Nederlanders die als zogenaamde zoeaven vanaf 1861 naar Italië trokken om daar voor de 
Pauselijke staat tegen Garibaldi te vechten9. Voor de werving van zoeaven in Europa werden 
in verschillende landen wervingsbureaus opgericht. Voor Nederland was een dergelijk bureau 
gevestigd in Brussel met steunpunten in o.a. Amsterdam, Maastricht, Rotterdam en Tilburg.10 
Ook de katholieke pers, zoals het dagblad ‘De Tijd’, dat een geldinzameling startte voor de 
zoeaven, ondersteunde (het doel van) de strijd11. 

Vanaf het begin van de Spaanse burgeroorlog in 1936 trokken opnieuw Nederlanders naar het 
buitenland.12 Nu om wegens ideologische redenen deel te nemen aan de strijd tegen Franco. Zij 
wilden zich inzetten voor de verdediging van een wettige, op grond van democratische 
verkiezingen tot stand gekomen regering. De meesten waren gedreven door de wens te strijden 
tegen fascisme en kapitalisme13. Het is niet verbazend dat de werving van vrijwilligers verliep 
via het Amsterdamse hoofdkantoor van de Communistische Partij Nederland (CPN)14. Ruim 
600 Nederlanders hebben zich bij de internationale brigades aangesloten, waarvan ten minste 
37 vrouwelijke vrijwilligers15. Bij terugkeer werd hun paspoort afgenomen en werden ze 
stateloos; ronselaars voor de Internationale Brigades werden strafrechtelijk vervolgd.16 
Rehabilitatie vond slechts langzaam plaats - uiteindelijk kwam er in 1986 een monument in 
Amsterdam.  

In de 21e eeuw richt de aandacht voor ronselen zich vooral op de jihadistische beweging en de 
laatste tijd met name op de zogenaamde ‘Syriëgangers’.17 Ook vóór de 
‘Syriëgangersproblematiek’ vertrokken al wel Nederlanders naar de jihadstrijd in bijvoorbeeld 
Afghanistan, maar slechts mondjesmaat.18De jihadistische beweging in Nederland heeft na 
2011 een opleving ondervonden toen bleek dat jongeren relatief makkelijk de reis naar Syrië 

                                                             
8 Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten zo'n 22.000-25.000 Nederlanders voor de Waffen-SS; na afloop 
verloren zij hun Nederlandse nationaliteit. Het werven van Nederlanders voor Duitse militaire dienst tussen 1940 
en 1945 vond plaats tijdens een bezetting en zal in dit artikel verder onbesproken blijven.  
9 B. Koolen: God wil het! – de zoeaven, in: M.S. Berger (red.), Nederlanders in de heilige oorlog: zoeaven, 
brigadisten en jihadisten, 2015, Boom Juridische uitgevers, p. 24.  
10 Ibid. p. 14. 
11 Ibid. p. 15. 
12 Instituut voor Sociale Geschiedenis, Nederlandse vrijwilligers in de Spaanse burgeroorlog, 
https://spanjestrijders.nl 
13 B. Koolen: ¡No pasaran! – de brigadisten, in: M.S. Berger (red.), Nederlanders in de heilige oorlog: zoeaven, 
brigadisten en jihadisten, 2015, Boom Juridische uitgevers, p. 59.  
14 Ibid. p. 46. 
15 Ibid. p. 57. 
16 B. Koolen, '¡No pasaran! De Spanjestrijders', Tijdschrift voor religie, recht en beleid 2014, nr. 3, p. 21-41. 
17 Het betreft hier overigens een mondiale beweging: zowel vanuit Europa als vanuit de rest van de wereld zijn 
duizenden mensen naar Syrië en Irak gereisd om deel te nemen aan de gewapende jihadstrijd. Zie R. Barrett, 
Beyond the caliphate: foreign fighters and the threat of returnees, 2017, The Soufan Center. 
18 Zie voor een overzicht van conflicten waarin Europese uitreizigers een rol hebben gespeeld, D. Malet, ‘The 
European experience with foreign fighters and returnees’, in T. Renard & R. Coolsaet, Returnees: who are they, 
why are they (not) coming back and how should we deal with them?, 2018, Egmont Institute, p. 9. 



maakten om daar aan de burgeroorlog - in eerste instantie tegen dictator Assad - deel te nemen. 
De ongeveer 300 Syriëgangers19 die sindsdien zijn vertrokken om deel te nemen aan de 
gewapende strijd zullen vooral zijn geworven via jihadistische netwerken, met behulp van een 
fenomeen dat eerder nog niet bestond: sociale media20. Gaandeweg bleek - met het verzwakken 
van niet-jihadistische groeperingen zoals het Vrije Syrische Leger - dat het overgrote deel van 
de uitreizigers naar Syrië en Irak zich daar aansloot bij jihadistische groepen. In maart 2013 
verhoogde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het 
dreigingsniveau in Nederland dan ook naar 'substantieel'. De jihadistische beweging 
manifesteerde zich openlijk op sociale media en bleek succesvol in het organiseren van 
uitreizen, zeker nadat Abu Bakr Al Bagdadi van IS in de zomer van 2014 het 'kalifaat' uitriep. 
Dat zorgde ervoor dat er nog meer mensen uitreisden, want nu was er ook echt een gebied waar 
men kon gaan wonen (eventueel met een gezin). Er was niet slechts sprake van een groep die 
her en der aanslagen pleegde, maar van een soort staat met eigen instituties zoals rechtspraak. 
Dat maakte IS een tijdlang heel sterk. Ten gevolge van bombardementen door de internationale 
gemeenschap is IS inmiddels nagenoeg verslagen en is er weinig tot niets meer over van het 
kalifaat.  

Inmiddels vinden dan ook geen uitreizen meer plaats, maar in september 2018 bevonden zich 
nog 140 jihadisten in Syrië of Irak (en 35 buiten dat strijdgebied). Circa 80 personen zijn 
omgekomen en 55 zijn teruggekeerd.21 Tegen terugkeerders wordt een strafrechtelijk onderzoek 
gestart. Ook wordt alvast onderzoek gedaan naar de nog in het strijdgebied bevindende 
personen, met het oog op een vervolging op het moment dat zij terugkeren, dan wel een 
vervolging in absentia. Dat er momenteel niet meer wordt uitgereisd en IS nauwelijks nog 
grondgebied heeft, wil overigens niet zeggen dat de groepering (laat staan de jihadistische 
beweging als zodanig) is verslagen. 

 

3.2. Reactie van de overheid: migratierecht en strafrecht 

Elke keer dat op grotere schaal Nederlandse burgers werden geronseld voor een strijd elders, 
volgde een negatieve reactie van de Nederlandse overheid. In de meeste gevallen verloren 
zowel de zoeaven22 als de Spanjestrijders23 de Nederlandse nationaliteit. Of dit ook definitief 
zal gelden voor de Syriëgangers is ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet definitief 
vastgesteld24. De Nederlandse overheid heeft van een aantal Syriëgangers met een dubbele 
nationaliteit de Nederlandse nationaliteit ingetrokken. Op het hoger beroep is nog niet beslist.25 

                                                             
19 Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 48, NCTV, september 2018. Zie bijvoorbeeld het recente interview met 
Syriëganger Yago R.: ‘Gevangengenomen Arnhemse IS-strijder Yago R.: “IS bood het hele pakketje”’, De 
Volkskrant, 3 maart 2019. 
20 Zie o.a.: Rechtbank Oost-Brabant, 19 januari 2018, ECLI:NL:RBOBR2018:265. 
21 Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 48, NCTV, september 2018. 
22 B. Koolen: God wil het! – de zoeaven, in: M.S. Berger (red.), Nederlanders in de heilige oorlog: zoeaven, 
brigadisten en jihadisten, 2015, Boom Juridische uitgevers, p. 28.   
23 Zie hiervoor ook: https://spanjestrijders.nl. 
24 Zie ook: F. Wassenaar, 'Discriminatie van IS en Al-Nusra-strijders bij intrekking Nederlanderschap in 
Unierechtelijk perspectief', Crimmigratie & Recht 2018, nr. 1. 
25 Uitspraken Rb Den Haag 26 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7699 en ECLI:NL:RBDHA:2018:7617. Op 
10/01/2019 heeft de zitting in hoger beroep plaatsgevonden. 



Een nieuw fenomeen was in 1937 dat de Nederlandse overheid ingevolge internationale 
toezeggingen behalve tegen de brigadisten ook hard optrad tegen de ronselaars26 met toepassing 
van het toen al geldende artikel 205 Sr. Na 1939 heeft het artikel een min of meer slapend 
bestaan geleid, totdat het vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw opnieuw relevant werd.  

Het treden in vreemde krijgsdienst is op zichzelf niet strafbaar - destijds was in dit soort situaties 
verlies van het Nederlanderschap mogelijk en dat achtte de wetgever een voldoende zware 
maatregel.27 Wel is strafbaar, op grond van artikel 101 Sr, een Nederlander die in het 
vooruitzicht van een oorlog of ander gewapend conflict28 met een buitenlandse mogendheid 
vrijwillig bij deze mogendheid in krijgsdienst treedt. Sluit iemand zich aan bij een terroristische 
groepering, zo blijkt uit de recente rechtspraak over Syriëgangers, dan is er al snel sprake van 
strafbaarheid op grond van diverse terroristische (voorbereidings)misdrijven, zoals artikel 140a 
(deelneming aan een terroristische organisatie) of 96 lid 2 jo. 289a Sr (het plegen van bepaalde 
voorbereidingshandelingen met het oogmerk om bepaalde terroristische misdrijven voor te 
bereiden of te bevorderen). Als iemand zich aansluit bij een gewapende groepering (niet zijnde 
een krijgsdienst) die niet als terroristisch kan worden gekwalificeerd, dan is denkbaar dat hierop 
onder bepaalde omstandigheden de delicten over commune (voorbereiding van) moord of 
doodslag van toepassing kunnen zijn. 

Bovendien kan, zoals hiervoor al is vermeld, in bepaalde gevallen het Nederlanderschap worden 
ingetrokken. Zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling is dat mogelijk bij iemand die 
vrijwillig in vreemde krijgsdienst is getreden 'van een staat die betrokken is bij 
gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het 
Koninkrijk lid is'. Sinds 201729 kan de minister bovendien zonder strafrechtelijke veroordeling 
het Nederlanderschap intrekken 'in het belang van de nationale veiligheid' van personen (vanaf 
16 jaar) die zich buiten het Koninkrijk bevinden en zich aansluiten bij bepaalde terroristische 
organisaties.30. Verder kan het Nederlanderschap worden ingetrokken na onherroepelijke 
veroordeling wegens werven (als bedoeld in artikel 205 Sr) en wegens een aantal andere (onder 
meer terroristische) misdrijven31. 

We zullen hierna bespreken hoe de bestanddelen van het artikel kunnen worden begrepen en 
hoe ronselen in de jurisprudentie terugkomt.  

 

                                                             
26 B. Koolen, '¡No pasaran! De Spanjestrijders', Tijdschrift voor religie, recht en beleid 2014, nr. 3, p. 39. 
27 J.W. Fokkens, Art. 101, aant. 3, in: Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, 2006, 
Deventer: Wolters Kluwer. Zoals hierna wordt gesteld, kan iemand het Nederlanderschap tegenwoordig echter 
niet meer verliezen op de enkele grond dat hij in vreemde krijgsdienst treedt. 
28 Zijnde een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt en waarbij Nederland is betrokken, 
hetzij ter individuele of collectieve zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale vrede en veiligheid: art. 
107 Sr. 
29 Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband 
met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, Stb. 2017, 52. 
30 RWN, artikel 14 lid 4: 'indien uit zijn gedragingen blijkt dat hij zich heeft aangesloten bij een organisatie die 
door Onze Minister, in overeenstemming met het gevoelen van de Rijksministerraad, is geplaatst op een lijst van 
organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor 
de nationale veiligheid’. Ook zijn in de afgelopen jaren andere bestuursrechtelijke maatregelen genomen tegen 
het uitreizen met het oog op terrorisme; zie bijvoorbeeld de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen 
terrorismebestrijding. Zie verder het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme uit 2014. 
31 RWN, artikel 2 sub b. 



4. Strafrechtelijke regelgeving 

 

4.1. Oud 

Vóór 2004 was volgens artikel 205 strafbaar ‘Hij, die zonder toestemming van de Koning 
iemand voor de vreemde krijgsdienst aanwerft. ‘  

Het artikel vormde al voor de aanpassing een onderdeel van Boek II, Titel VIII, waarin 
misdrijven tegen het openbaar gezag zijn opgenomen. Dit is sindsdien niet veranderd. De 
bepalingen uit deze Titel strekken tot bescherming van de geregelde werking van de organen 
of diensten van het staatsgezag.32 Zoals in de rechtspraak wordt erkend, betrof het beschermd 
belang van artikel 205 'aanvankelijk de betrekkingen met vreemde mogendheden. Voorkomen 
moest worden dat door deelname aan de gewapende strijd (of aan een krijgsmacht) het 
Nederlandse openbare belang werd aangetast, bijvoorbeeld door tegen Nederland te vechten of 
door Nederland (onwillekeurig) in andere conflicten te betrekken. Hiermee zouden de 
buitenlandse betrekkingen in gevaar kunnen worden gebracht.'33  

 

4.2. Wetswijziging in 2004 

Bij de Wet terroristische misdrijven van 24 juni 2004, in werking getreden op 10 augustus 
200434, is artikel 205 niet in omvang, maar wel inhoudelijk fors aangepast.35 Zo werd het 
voordien in dat artikel gehanteerde begrip ‘aanwerven’ veranderd in ‘werven’, werd naast het 
werven voor de vreemde krijgsdienst ook het werven voor de gewapende strijd strafbaar gesteld 
en werd het strafmaximum verhoogd van één jaar gevangenisstraf of geldboete van de vierde 
categorie naar vier jaren gevangenisstraf of geldboete van de vijfde categorie.  

'Gewapende strijd' 

De belangrijkste reden voor de wetsaanpassing was dat de tekst van dit artikel, zoals dat voor 
2004 luidde, zo kon worden opgevat dat met vreemde krijgsdienst alleen was bedoeld het treden 
in de (georganiseerde) krijgsdienst van een vreemde mogendheid. Hoewel werd aangenomen 
dat onder 'vreemde krijgsdienst' ook andersoortige strijdgroepen en milities konden worden 
geschaard, wilde de minister het artikel toch verbreden zodat duidelijk was dat 
'rekruteringshandelingen waarbij het groepsverband niet duidelijk herkenbaar en bewijsbaar zal 
zijn' onder de reikwijdte kwamen te vallen - men dacht daarbij met name aan jihadistisch 
terrorisme.36 Na de gebeurtenissen van 11 september 2001 en de toenemende angst voor 
internationaal terrorisme werd in ieder geval politiek de behoefte gevoeld instrumenten te 
hebben om daar tegen op te kunnen treden. Met de toevoeging van ‘gewapende strijd’ kon ook 
werven voor de jihad of een soortgelijke strijd strafbaar worden gesteld en kon werven ook voor 
strijd in niet georganiseerd verband of een strijd die nog niet is gestart strafbaarheid opleveren. 

                                                             
32 K. Lindenberg, Titel VIII, Inleidende opmerkingen, aant. 1, in: T&C Strafrecht, 2018, Deventer: Wolters 
Kluwer.  
33 Gerechtshof Den Haag, 30 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1082, ov. 11.3.2.1.3.3.1. 
34 Stb. 2004, 290. Zie Kamerstukken II, 2002-2003, 28 463, nr. 8 (Tweede nota van wijziging). 
35 De meest recente aanpassing van het artikel volgde in 2009 bij de Wet van 12 juni 2009, Stb. 2009, 245. Er 
werden twee leden aan het artikel toegevoegd waarbij het derde lid paste bij de systematiek van het Kaderbesluit 
2002/475/JBZ, waarbinnen voor bepaalde strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten een hoger 
strafmaximum werd voorgeschreven. 
36 Kamerstukken II, 2003-2004, 28 463, nr. 10. 



Het onderdeel is dan ook ingevoegd om ook rekruteringshandelingen strafbaar te stellen die 
betrekking hebben op het werven van personen voor een gewapende en gewelddadige strijd 
zonder dat daarbij aantoonbaar sprake zal zijn van deelneming aan enige groep of 
samenwerkingsverband. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat hiermee uitdrukkelijk is 
beoogd ‘het werven ten behoeve van een jihad binnen het bereik van deze strafbepaling te 
brengen’.37 Het is dan ook niet verbazingwekkend dat nagenoeg alle gepubliceerde zaken van 
na die datum een verband houden met de jihadistische gewapende strijd.  
 

'Werven' 

Naast het begrip 'gewapende strijd' was ook het oude begrip ‘aanwerven’ niet onproblematisch, 
aangezien dit de notie van een overeenkomst in zich droeg, waarbij ook een tegenprestatie, 
zoals geld, was bedongen. De aanpassing van de terminologie had als doel de strafbaar gestelde 
handeling een minder formele betekenis te geven. Voor het ontstaan van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid volstaat sindsdien al het bewijs van de enkele wervingshandeling(en). Wat 
hieronder kan worden verstaan zal in paragraaf 5.2 worden besproken. 

Voor de strafbaarheid is na 2004 voorts niet meer relevant of het werven tot een bepaald 
resultaat heeft geleid.38 Het standpunt dat iemand die reeds de gewapende strijd ‘is toegedaan’, 
daar niet meer voor kan worden geworven, heeft de Hoge Raad verworpen.39 Toch zijn de reeds 
bestaande voornemens van de te werven persoon niet geheel irrelevant. Volgens het Hof Den 
Haag – dat een vrouw vrijsprak van (onder meer) werving van haar man om uit te reizen naar 
Syrië – speelde wel degelijk een rol dat haar man reeds het vaste voornemen had om deel te 
gaan nemen aan de gewapende strijd. ‘De combinatie van omstandigheden dat het hier (i) een 
eenmalige handeling van verdachte betreft ten aanzien van (ii) een persoon die reeds zijn keuze 
had gemaakt om deel te gaan nemen aan de gewapende strijd, maakt dat het hof met de 
rechtbank van oordeel is dat in casu niet kan worden gesproken van strafbare werving in de zin 
van artikel 205 Sr’, aldus het Hof.40 

 

Met de wetswijziging was in ieder geval beoogd om toekomstige bewijsproblemen te 
voorkomen. Daarnaast is het gevolg van de wetswijziging dat het moment van strafbaarstelling 
naar een vroeger tijdstip is verschoven dan voorheen. De werving is één van de eerste stappen 
in een proces dat uiteindelijk kan leiden tot gewapende strijd41. Voor een veroordeling is dus 
alleen de daadwerkelijke werving van belang, niet of de strijd al is begonnen of dat die strijd 
ooit daadwerkelijk zal beginnen.  

'Zonder toestemming van de Koning' 

De genoemde toestemming van de Koning die de strafbaarheid aan werven zou ontnemen is 
vooral een theoretische mogelijkheid, die afstamt uit de tijd waarin de Grondwet bepaalde dat 
de koning toestemming diende te geven voor het werven voor de vreemde krijgsdienst.42 De 
wet maakt niet duidelijk wat hier onder ‘Koning’ moet worden verstaan. Een toestemming via 
                                                             
37 Kamerstukken II, 2003-2004, 28 463, nr. 10, p. 9 en p. 11 
38 Kamerstukken II, 2003-2004, 28 463, nr. 10, p. 11 
39 HR 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP7585, NJ 2012/35 m.nt. Schalken, par. 2.3. 
40 Gerechtshof Den Haag 7 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1979, par. 8.1.3. Zie over eenmalige handelingen 
ook hierboven par. 3.4. 
41 M.J. Borgers, 'Strafbaarstellingen in de strijd tegen terrorisme. Werving ten behoeve van de gewapende strijd 
en samenspanning tot terroristische misdrijven', in: A.H.E.C. Jordaans, P.A.M. Mevis en J. Wöretshofer, 
Praktisch strafrecht. Liber amicorum J.M. Reijntjes, 2005, Tilburg: Wolf Legal Publishers, p. 25-44. 
42 K. Lindenberg, Art. 205, aant. 8a, in: T&C Strafrecht, 2018, Deventer: Wolters Kluwer. 



een Koninklijk Besluit ligt niet voor de hand. Eerder zou het toestemming van de regering 
moeten inhouden43. 

 

5. Twistpunten in de rechtspraak na 2004 

De regeling roept, mede dankzij de recente aanpassingen, diverse vragen op. Op de 
belangrijkste daarvan zullen we hierna ingaan. 

5.1. Beschermd belang 

Zoals aangegeven, beschermde artikel 205 Sr aanvankelijk vooral de internationale 
betrekkingen (als zodanig een Nederlands belang). Toch kan gezegd worden dat het artikel 
sinds de laatste wetswijziging in 2004 ook in bredere zin strekt tot bescherming van de 
Nederlandse samenleving tegen terrorisme44. Enkele jaren geleden werd in één van de Piranha-
zaken de vraag opgeworpen of er sprake kan zijn van strafbaarheid onder artikel 205 Sr als de 
voorgenomen gewapende strijd zich in Nederland zou afspelen: welk rechtsgoed wordt 
beschermd indien een zaak draait om potentiële aanslagen in Nederland en dus een 
internationale dimensie ontbeert? Het gerechtshof Den Haag oordeelde echter dat de 
(voorgenomen) gewapende strijd zich niet (geheel) in het buitenland hoeft af te spelen.45 Een 
andere vraag is waar de wervingshandelingen dienen plaats te vinden. Volgens het gerechtshof 
Den Haag blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van de bepaling dat er sprake moet zijn 
van een Nederlands belang en dus van enige relatie tussen Nederland en de werving - ‘de voor 
strafbaarstelling vereiste ‘toestemming van de Koning’ zou anders illusoir zijn.’46 De werving 
van personen op Sri Lanka door de LTTE (Tamil Tigers47) viel dan ook niet onder het artikel.48 

 

5.2. 'Gewapende strijd': alle terroristische aanslagen? 

In de rechtspraak is de vraag naar voren gekomen of het werven voor het plegen van een 
specifieke terroristische aanslag op zichzelf ook als ‘werven voor de gewapende strijd’ kan 
gelden, nu de wetsgeschiedenis spreekt over ingrijpend geweld vergelijkbaar met een oorlogs- 
of guerrillasituatie. Het gerechtshof Den Haag oordeelde dat ‘het plegen van een aanslag een 
middel is - of kan zijn - om een gewapende strijd te voeren. Het werven van iemand voor een 
bepaalde aanslag, kan daarmee, onder omstandigheden, vallen onder het werven voor de 
gewapende strijd.’49 

5.3 'Werven' 

                                                             
43 Ibid. aant. 8a; A. Machielse, Art. 205, aant. 5, in: Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het wetboek van strafrecht, 
2012, Deventer: Wolters Kluwer. 
44 K. Lindenberg, Art. 205, aant. 5, in: T&C Strafrecht, 2018, Deventer: Wolters Kluwer. 
45 Gerechtshof Den Haag 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF3987. HR 15 november 2011, 
ECLI:NL:HR:2011:BP7585, NJ 2012/35 m.nt. Schalken - ging niet op dit punt in. 
46 Gerechtshof Den Haag, 30 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1082, ov. 11.3.2.1.3.3.1. 
47 Zie over de plaatsing van de LTTE op de EU-terrorismelijst HvJ EU 26 juli 2017, C-599/14 P, 
ECLI:EU:C:2017:583 en HvJ EU 14 maart 2017, C-158/14, ECLI:EU:C:2017:202. 
48 Dit in tegenstelling tot de werving van personen in Nederland voor de strijd in Sri Lanka, al kwam het Hof ook 
hier - gezien de omstandigheden van het geval - niet tot een veroordeling wegens art. 205 Sr. Zie hierover par. 
5.4. 
49 Gerechtshof Den Haag 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF3987. 



5.3.1. Wat moet onder wervingshandelingen worden verstaan? 

Artikel 205 is een commissiedelict. Dat betekent dat voor een veroordeling bewezen moet 
worden dat de ronselaar handelingen moet hebben verricht die een ander enthousiast maken 
voor deelname aan een vreemde krijgsdienst of een gewapende strijd. Hoewel in de 
parlementaire geschiedenis niet ondenkbaar wordt geacht dat een vorm van nalaten ook 
strafbaar kan zijn50 impliceert het gebruik van het werkwoord ‘werven’ dat het openbaar 
ministerie dient te bewijzen dat er (i) sprake is geweest van daadwerkelijke 
wervingshandelingen, waarbij (ii) het initiatief tot het werven dient uit te gaan van de ronselaar. 
Die handelingen zijn feitelijk en daarbij kan worden gedacht aan het organiseren van 
bijeenkomsten, gesprekken, verspreiden van propagandamateriaal enzovoorts. De minister 
sprak zelf van: '(…) “werven” in de zin van beïnvloeden, het ideologisch rijp maken, bewegen 
of vergelijkbare handelingen'.51 Zo kwam het tot een veroordeling in een zaak waarin de 
verdachte een ander had verteld dat hij zich moest aansluiten bij IS, met hem mee moest gaan 
naar Syrië en/of Irak en dat ze Amerikanen zouden gaan vermoorden.52 Wervingshandelingen 
hoeven echter niet zonder meer een concreet verzoek in te houden om deel te nemen aan de 
gewapende strijd – dat blijkt al uit de woorden ‘ideologisch rijp maken’. Zo kan er sprake zijn 
van werven door de combinatie van onder meer de volgende factoren: films tonen over 
aanslagen en onthoofdingen en het maken van een zelfmoordgordel, met een vuurwapen 
schieten en iemand trainen in het gebruik van vuurwapens, en lezingen geven met betrekking 
tot de naleving van de islamitische wetgeving.53 Aan iemand vragen of hij mee wil gaan naar 
een trainingskamp in Afghanistan kan, in samenhang met het verheerlijken van de 
martelaarsdood in de strijd tegen het Westen, voldoende zijn om aan artikel 205 Sr te voldoen.54  

 

Toch oordeelde het gerechtshof Den Haag, in een zaak waarin het de werving van vrouwen 
betrof, dat het verkondigen van de mening dat vrouwen de mannelijke strijders in Syrië dienen 
te ondersteunen, en daarmee gepaard gaande directieve opmerkingen als ‘weet je wat jij moet 
doen, gewoon trouwen en wegwezen’ op zich niet voldoende was om tot de conclusie te komen 
dat de verdachte de desbetreffende vrouw heeft overgehaald om uit te reizen – laat staan 
geworven voor de gewapende strijd.55 Bovendien werd de verdachte vrijgesproken van het 
werven van beide van haar opeenvolgende echtgenoten om in Syrië te gaan strijden; dat de 
verdachte hen steunde om uit te reizen naar Syrië en dat zij de gewapende strijd steunde, was 
niet voldoende. Ook haar poging mogelijke twijfels over een uitreis weg te nemen maakte dat 
niet anders. Op de nadere problematiek rond het werven van vrouwen wordt in par. 5.3 
ingegaan. 

 

Een gevolg van de wijziging van ‘aanwerven’ in ‘werven’ is ook de ontstane onduidelijkheid 
over de vraag van hoeveel handelingen moet worden uitgegaan voordat sprake kan zijn van 
werving. Voorstelbaar is dat het werven een reeks van handelingen betreft voordat het gewenste 
resultaat is bereikt. Dit was ook het uitgangspunt van rechtbank Den Haag:  

                                                             
50 Kamerstukken II, 2003-2004, 28 463, nr. 10, p. 15. 
51 Ibid. p. 16. 
52 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:555. 
53 Gerechtshof Den Haag 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF3987. 
54 Rechtbank Rotterdam 14 februari 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AV1652. 

55 Gerechtshof Den Haag, 7 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1979. 



(…) Naar het oordeel van de rechtbank is er voor werven meer nodig dan het enkele 
 praten over het geloof, over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van een gewapende 
 strijd (…). Er dient een zekere stimulering van een persoon tot deelname aan de 
 gewapende strijd te zijn beoogd. In het algemeen zal het daarbij niet gaan om een 
 eenmalige gedraging, doch betreft dit veeleer een proces. (…) De combinatie van 
 omstandigheden dat het hier (i) een eenmalige handeling van de verdachte betreft 
 ten aanzien van (ii) een persoon die reeds zijn keuze had gemaakt om deel te gaan nemen 
 aan de gewapende strijd, maakt dat de Rechtbank van oordeel is dat in casu niet kan 
worden gesproken van strafbare werving (…).56  

Ook het gerechtshof Den Haag oordeelde dat ‘het 'werven' over het algemeen geen eenmalige 
handeling zal betreffen, doch veeleer een proces omvat dat begint met het spotten van een 
mogelijke/bevattelijke rekruut en via het wekken van vertrouwen en het kweken van liefde voor 
de jihad - niet zelden door het tonen van oorlogsfilmpjes - eindigt met het daadwerkelijk 
bewegen van iemand tot deelname aan een gewelddadige strijd.’57 Desondanks blijft 
voorstelbaar dat ook een eenmalige handeling iemand tot een andere overtuiging kan brengen. 
Dit was het oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in een zaak over een asielzoeker die 
in een woongroep een minderjarige asielzoeker zou hebben geworven voor de gewapende 
terroristische strijd: '(…) komt aan het bestanddeel "werven” een ruime betekenis toe (…) Het 
werven zal over het algemeen geen eenmalige handeling betreffen (…). Echter, het is niet 
uitgesloten dat het een eenmalige handeling betreft'.58 In de zogenaamde Context-zaak werden 
zes verdachten veroordeeld voor hun rol in wat volgens de rechtbank een Haagse 
‘ronselorganisatie’ was die zich bezighield met het opruien, ronselen en faciliteren van jongeren 
in de Schilderswijk om naar de gewapende strijd in Syrië af te reizen. Verschillende jongeren 
zijn daar inmiddels omgekomen. De rechtbank veroordeelde een aantal verdachten voor 
deelneming aan een terroristische organisatie (artikel 140a Sr) die (mede) tot oogmerk had om 
mensen te werven voor de gewapende jihadstrijd59. De rechtbank stelde in deze zaak dat een 
enkele (voldoende krachtige en directe) uiting personen tot het deelnemen aan de gewapende 
jihadstrijd kan bewegen en daarmee wervend kan zijn.60 Gaat het om meer indirecte oproepen, 
dan wordt het stelselmatig karakter navenant belangrijker: ‘Daarbij zij dan opgemerkt dat het 
dan meer een proces betreft waarbij het (ontvankelijke) publiek geleidelijk wordt bespeeld door 
(telkens en in andere vormen) geconfronteerd te worden met de boodschap om deel te gaan 
nemen aan de gewapende strijd’, aldus de rechtbank.61  

Vanzelfsprekend heeft de nieuwe regeling dus ook weer (bewijs)problemen in het leven 
geroepen. Zo zal vaak onduidelijk zijn welk moment moet worden aangeduid als het begin van 
“werven” of wanneer het is precies voltooid. 

 

5.3.2. Propagandamateriaal en werving 

                                                             
56 Rechtbank Den Haag, 1 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:14648. 
57 Gerechtshof Den Haag, 2 oktober 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF3987; zie ook Gerechtshof Den Haag, 7 
juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1979. 

58 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:555. 
59 Rechtbank Den Haag, 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365. Zie ook de uitspraken in hoger 
beroep: Gerechtshof ’s-Gravenhage 25 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1248 en 1249, waarin art. 205 Sr niet 
zo uitgebreid naar voren komt. 
60 Ibid., ov. 18.84. 
61 Ibid., ov. 18.85. 



 

Daar waar vroeger plakkaten of advertenties hun werk deden – al of niet met de belofte van een 
inkomen – is dat in tijden van het internet en sociale media anders geworden. Islamitische staat 
(IS) publiceerde sinds juli 2014 een online glossy magazine, Dabiq62, dat sinds de val van de 
gelijknamige stad in oktober 201663, werd opgevolgd door Rumiyah64. Verder staat het internet 
vol met foto’s en filmpjes van oorlogshandelingen (vaak: oorlogsmisdaden) in Syrië en 
afbeeldingen die te maken hebben met de gewapende strijd, zoals de jihadvlag.65 Eenieder die 
dus geïnteresseerd is in de strijd in Syrië kan al zelfstandig op zoek gaan naar de door hem of 
haar gewenste informatie en zich zo laten overhalen om mee te doen met de gewapende strijd.  

In de hiervoor genoemde Context-zaak gebeurde het ronselen onder meer door de website De 
Ware Religie, waarop werd verdedigd dat er sprake was van een jihadistische strijd en dat 
mensen afreisden naar Syrië, en waar de gewapende strijd werd verheerlijkt. Eén van de 
uitreizigers rechtvaardigde zijn deelname aan de gewapende strijd door naar de website te 
verwijzen. Op basis daarvan oordeelt de rechtbank dat van de berichtgeving op websites zoals 
De Ware Religie een wervend effect uitging door de opruiende berichtgeving, dat door de 
organisatie is ‘versterkt door deze te vergezellen van vergoelijkende, verheerlijkende en/of 
rechtvaardigende berichten zoals hiervoor weergegeven. Daarin werd onder meer 
gesympathiseerd met de mujahidun en terroristische organisaties als Al Qaeda, Jabhat al Nusra 
en IS. Dit samenspel maakt dat uit de digitale activiteiten van de organisatie kan worden 
afgeleid dat zij het oogmerk had om anderen te bespelen en ideologisch rijp te maken en 
daarmee te werven voor de gewapende strijd.’66 Ook in onderlinge samenkomsten vond 
werving plaats door ‘het rechtvaardigen van de jihad, het dwingende appel om op te komen 
voor medemoslims en het uitspreken van de wens om naar Syrië te gaan om daar te vechten’ 
waarbij ‘gaandeweg een proces heeft plaatsgevonden waarbij de bezoekers (…) door elkaar 
(ook middels het laten zien van video’s) ervan overtuigd raakten dat men behoorde te gaan 
vechten in Syrië.’67 Een lezing waarin een theologische legitimatie gegeven werd voor het 
afreizen naar Syrië om aldaar de broeders en zusters te verdedigen, beoordeelde de rechtbank 
eveneens als wervend (versterkt door de aanwezigheid van een tawheedvlag en een 
zegelvlag).68 De rechtbank spreekt van een ‘(constante) stroom aan uitingen vanuit de 
organisatie die geschikt waren om ideologisch rijp te maken voor en te bewegen tot deelname 
aan de gewapende strijd in Syrië. Deze combinatie van digitale en persoonlijke, wervende 
boodschappen kunnen niet anders dan een versterkend effect op elkaar hebben gehad.’69 

 

In het kader van artikel 205 Sr bestaat er een duidelijk verschil tussen enerzijds het voorhanden 
zijn van wervingsmateriaal en anderzijds het werven. Niet strafbaar is het opzoeken, 
voorhanden hebben en bekijken van dergelijk materiaal. Wel kan strafbaar zijn het tonen 

                                                             
62 https://en.wikipedia.org/wiki/Dabiq_(magazine). 
63 https://www.nytimes.com/2016/10/19/world/middleeast/islamic-state-syria-iraq.html. 
64 https://en.wikipedia.org/wiki/Rumiyah_(magazine). Onduidelijk is of dit nog bestaat.  
65 Deze bestaat uit een zwart veld met in witte letters de shahada: de islamitische geloofsbelijdenis. In Nederland 
wordt deze vlag gezien als verheerlijking van de gewapende strijd en is het gebruik daarvan onder bijzondere 
omstandigheden verboden (Rechtbank Den Haag 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365, par. 12.5-
12.11). In Duitsland en Oostenrijk is de jihadvlag tot een anticonstitutioneel symbool verklaard waarmee het 
voeren van de vlag strafbaar wordt op soortgelijke wijze als nazipropaganda in deze landen al strafbaar was. 
66 Rechtbank Den Haag, 10 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14365, ov. 18.91. 
67 Ibid. ov. 18.97. 
68 Ibid. ov. 18.99. 
69 Ibid. ov. 18.109. 



hiervan aan anderen waar dat onderdeel vormt van het wervingsproces. Er moet immers sprake 
zijn van een handeling die ertoe strekt een ander tot aansluiting te bewegen.70 

 

5.4. Het werven van vrouwen en de problematiek van het vervullen van andere rollen dan 
die van strijder 

Het is lang zo geweest dat vrouwen geen rol mochten spelen in daadwerkelijke 
gevechtshandelingen van IS – al gold dat niet voor alle jihadistische groepen in dezelfde mate. 
Dat leidde dan ook tot twijfels over de vraag of het aansporen van vrouwen om met hun gezin 
in het kalifaat te gaan wonen, kon worden beschouwd als werven voor de gewapende strijd. In 
de hierboven reeds aangehaalde zaak over een vrouw die andere vrouwen zou hebben 
gestimuleerd om naar Syrië te gaan en te trouwen met een strijder71, had het gerechtshof 
geoordeeld dat de werving de daadwerkelijke deelname aan dan wel de rechtstreekse inzet bij 
de strijd moet beogen. Daarbij kan het ook gaan om het verlenen van concrete hand- en 
spandiensten, ‘zoals het fouilleren van personen, het controleren van voertuigen en het verlenen 
van hulp bij het plegen van een aanslag’; maar ‘het enkele moreel, ideologisch of financieel 
ondersteunen van de strijd of de strijders, het trouwen met een strijder en/of het zorgen voor de 
bezittingen, het huishouden en de kinderen van een strijder zijn echter niet aan te merken als 
rechtstreekse inzet ten behoeve van en derhalve als deelname aan de gewapende strijd.’72 De 
Hoge Raad ging mee met het gerechtshof en oordeelde dat inderdaad slechts dan sprake is van 
het werven voor de gewapende strijd indien een persoon wordt geworven met het oog op diens 
rechtstreekse inzet ten behoeve van de gewapende strijd (ov. 3.4.1). Interessant is in dit verband 
dat de minister in het wetgevingsproces wel heeft gesteld dat het werven van een kok voor in 
vreemde krijgsdienst strafbaar is op grond van artikel 205 Sr, wat dan weer de vraag oproept 
hoe het dan bijvoorbeeld zit met het werven van artsen, humanitair hulpverleners en wat al niet 
meer. Bovendien heeft de minister aangegeven dat feiten die niet of niet geheel samenvallen 
met de gewapende strijd niet onder (het werven voor) de gewapende strijd vallen.73 Waar het 
OM aangaf dat strijders zich juist bezig kunnen houden met (directe) gevechtshandelingen 
dankzij koks, artsen, maar ook vrouwen die voor de kinderen zorgen, maakt advocaat-generaal 
Vellinga een onderscheid tussen enerzijds ‘het zorgen voor de bezittingen, het huishouden en 
de kinderen van een directe deelnemer aan de gewapende strijd’ – daarmee worden geen 
krijgsverrichtingen of geweld ondersteund – en anderzijds het werk van bijvoorbeeld een kok, 
die jihadstrijders voedt en dus ‘handelingen [verricht] die van krijgsverrichtingen-
ondersteunende aard zijn. Voor het voeren van een gewapende strijd is immers voeding van de 
deelnemers daaraan onmisbaar.’74 De vraag is echter of dit onderscheid wel zo kan worden 
gemaakt – ook de vrouwen zullen immers een taak hebben in het voeden van IS-strijders. Zowel 
bij vrouwen als bij koks, hulpverleners en artsen kan men zich afvragen of er wel sprake is van 
‘rechtstreekse inzet ten behoeve van de gewapende strijd’. Wel blijkt uit de rechtspraak dat 
andere wetsartikelen – zoals (voorbereiding van) artikel 140a Sr en artikel 96 lid 2 jo. 289a Sr 
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71 HR 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:897. 
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(zie par. 3.2) – zo breed worden geïnterpreteerd dat ze mogelijk ook toegepast kunnen worden 
als niet duidelijk wordt wat iemand precies wil gaan doen of heeft gedaan in het strijdgebied. 

In november 2017 stelde de AIVD overigens dat IS een actievere en gewelddadige invulling 
was gaan geven aan de rol van vrouwen.75 Hoewel IS (in tegenstelling tot sommige voorlopers) 
vrouwen tot voor kort niet toestond aanslagen te plegen, was de organisatie in 2017 mede 
vanwege verliezen op het slagveld op zoek naar nieuwe mogelijkheden; ook waren vrouwen 
betrokken bij (pogingen tot) aanslagen in Europa, bijvoorbeeld bij het achterlaten van een auto 
met gasflessen en benzine bij de Notre Dame in Parijs in september 2016. Sommige vrouwen 
(ook Nederlandse) hebben wapentraining gekregen en toestemming om wapens en 
zelfmoordgordels te dragen, al diende dit vooral ter zelfverdediging. 76  

In 2018 werd een mannelijke verdachte nog veroordeeld door de rechtbank Oost-Brabant voor 
het werven voor de gewapende strijd in Syrië (en bedreigen en belagen) van een minderjarige 
vrouw.77 Daarin kwam de vraag niet aan de orde of een vrouw überhaupt voor de gewapende 
strijd in Syrië kan worden geworven. De rechtbank veroordeelde de verdachte voor het werven, 
nu hij haar vertelde dat ze naar Syrië moesten gaan om mensen dood te schieten die 
moslimburgers doden en dat zij beter met hem mee kon gaan naar Syrië en hij bovendien met 
haar verheerlijkend over de strijd in Syrië sprak, en haar afbeeldingen stuurde van IS met daarop 
(onder meer) onthoofdingen. 

Verder zijn er geen nieuwe zaken bekend met betrekking tot het werven van vrouwen sinds het 
AIVD-rapport – inmiddels vinden uitreizen in zijn geheel niet meer plaats. Het werven van 
vrouwen voor een concrete aanslag in (bijvoorbeeld) Europa zal uiteraard wel onder artikel 205 
Sr kunnen worden geschaard.  

5.5. Verhouding tot fundamentele rechten 

Het gebruik van het strafrecht om werven voor de gewapende strijd tegen te gaan, kan een 
inperking vormen van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging. Daarom is het van belang om te beoordelen of een strafrechtelijke 
veroordeling noodzakelijk is in een democratische samenleving (artikel 9 lid 2 en 10 lid 2 
EVRM), gezien de specifieke uitingen die zijn gedaan.78 Het delict staat in die zin niet ver af 
van een uitingsdelict als opruiing (artikel 131 Sr) – de overlap tussen ronselen en opruiing is 
ook in de rechtspraak wel naar voren gekomen.79 

In veel van de gepubliceerde uitspraken blijkt dat de verweten ronselpraktijken niet los staan 
van de levensovertuigingen van de verdachten zelf - in die zin dat het voeren van jihad (blijkens 
aangetroffen bestanden, zoals filmpjes) een onderdeel vormt van hun levenshouding die zij in 
het bijzijn van anderen aanprijzen.  

In enkele uitspraken valt op dat ook het in indirecte termen verheerlijken van de jihad en het 
martelaarschap kan bijdragen aan het ‘ideologisch rijp maken’ en daarmee werven. Dat wil nog 
niet zeggen dat elke verheerlijkende uiting op zichzelf reeds werven oplevert; in de Context-
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zaak legde de rechtbank de nadruk op het stelselmatige karakter van berichten die ‘op zichzelf 
wellicht niet opruiend waren, maar wel de gewapende strijd vergoelijkten, verheerlijkten en/of 
rechtvaardigden.’80 Ook is in een andere zaak benadrukt dat het daar niet bleef bij het uiten van 
een schokkend en verontrustend gedachtegoed - de verdachte is ‘met zijn radicale overtuiging 
een ander (…) door middel van een geleidelijk proces van beïnvloeding aan gaan zetten om 
over te gaan tot het in de praktijk brengen van dat gedachtegoed door zelf te gaan strijden in 
Syrië.’81  

 

In de Tamil Tigers-zaak ging het gerechtshof Den Haag uitgebreid in op deze spanning met de 
vrijheid van meningsuiting en kwam het gerechtshof tot een vrijspraak voor werven. Het ging 
daar om de zogenaamde 'Heldendagen' die de LTTE in Nederland organiseerde, waar men 
slachtoffers van de strijd herdacht en de strijders vereerde.82 Het gerechtshof stelde vast 'dat de 
verering van aanslagplegers als helden en het bejubelen van gepleegd geweld op Sri Lanka 
(onder meer) tot doel [hebben] de werving van nieuwe rekruten' voor de gewapende strijd op 
Sri Lanka, zoals onder meer bleek uit het Handboek voor buitenlandse afdelingen van de LTTE. 
Bovendien werd tijdens de Heldendagen veel over de gewapende strijd op Sri Lanka gesproken 
en vond daar een zekere mate van verheerlijking van de strijd plaats. Dat laat echter onverlet, 
aldus het gerechtshof, 'dat voor een veroordeling ondubbelzinnig dient komen vast te staan dat 
het oogmerk van de LTTE (...) voldoende concrete wervingshandelingen omvat die kunnen 
worden geduid als strekkende tot het bewegen, in de zin van bespelen, beïnvloeden en/of 
ideologisch rijp maken, van Tamils in Nederland of elders tot aansluiting bij de gewapende 
strijd van de LTTE in Sri Lanka'. Dat de gewapende strijd op Sri Lanka 'al dan niet op 
ophitsende wijze, werd verheerlijkt of bejubeld en aanslagplegers werden vereerd' betekent nog 
niet dat er sprake is van het daadwerkelijk bewegen van een ander tot deelname aan de strijd, 
zo oordeelde het gerechtshof. Dat laatste kon, met betrekking tot de verdachten in deze zaak, 
niet worden bewezen. Ook het onderwijs aan Tamilkinderen in Nederland, waarin naar voren 
zou komen dat de Tamils een rechtvaardige strijd voeren, dat de strijders helden zijn en waarin 
kinderen toneelstukjes zouden opvoeren in militaire uniformen en met namaakwapens, leidt 
niet tot een andere conclusie. 

In de zaak die leidde tot het vonnis van de rechtbank Limburg van 26 april 201783 werd 
tevergeefs een beroep gedaan op de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Bewezen 
werd verklaard dat de verdachte opruiende video’s en foto’s op zijn telefoon had staan en deze 
had getoond aan twee asielzoekers. De verdediging stelde zich op het standpunt dat het tonen 
van deze bestanden, het betogen dat IS gelijk heeft en de noodzaak van de gewapende strijd 
vallen onder de vrijheid van meningsuiting en dus artikel 10 van het EVRM. De rechtbank 
verwierp dit standpunt met verwijzing naar artikel 17 van het EVRM. Door verdachte, zo 
oordeelde de rechtbank, kan geen beroep worden gedaan op de bescherming van artikel 10 van 
het EVRM ten behoeve van uitingen die ten dienste staan van de gewapende (terroristische) 
jihad daar dit een misbruik van recht in de zin van artikel 17 van het EVRM zou opleveren.  
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Dit deel van het vonnis roept, zonder dat het er naar verwijst, de uitspraak in herinnering van 
het EHRM van 27 juni 2017 in de zaak Belkacem84. De leider van de jihadistische groep 
Sharia4Belgium werd in België veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf wegens het 
publiceren van radicaal-islamitische video's waarin hij de jihad en de invoering van de sharia 
bepleitte. Volgens het EHRM was er geen sprake van een schending van artikel 10 EVRM. Het 
EHRM trok de conclusie dat Belkacem heeft getracht af te wijken van de werkelijke bedoeling 
van artikel 10 EVRM door zijn vrijheid van meningsuiting in te zetten voor doeleinden die 
overduidelijk in strijd zijn met de geest van het Verdrag. Op basis van het verbod van misbruik 
van recht in artikel 17 EVRM kon Belkacem daarom geen beroep doen op de bescherming van 
artikel 10 EVRM. Het EHRM verklaarde de klacht daarom niet-ontvankelijk. 

Het voortdurende spanningsveld tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting, ook voor 
schokkende of verontrustende meningen en anderzijds de wens van de samenleving om zich te 
beschermen tegen werving voor de gewapende strijd, zal telkens opnieuw in gerechtelijke 
procedures naar voren kunnen komen. Dat is zeker het geval nu de ‘gewapende strijd’ waar 
artikel 205 op ziet, een breed scala aan groeperingen kan inhouden, zodat ook politieke 
discussies in zicht kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het werven voor deelname aan een 
strijdgroepering die is gesteund door Nederland85 of die in (delen van) de maatschappij als 
legitiem wordt beschouwd.86 Het is dan aan de rechter om, afgaande op wat feitelijk bewezen 
kan worden verklaard, de grenzen te bepalen. 

 

5.6. Discriminatoire toepassing? 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de directe aanleiding voor het strafbaar stellen (in 2004) van 
werven voor de gewapende strijd werd gevormd door het AIVD-rapport Rekrutering in 
Nederland voor de jihad en de wens om het werven ten behoeve van de jihad binnen het bereik 
van deze strafbepaling te brengen.87 De vraag ligt daarmee voor de hand of met de uitbreiding 
van de strafbaarstelling in 2004 niet sprake was van wetgeving die gericht was op één specifieke 
minderheidsgroep. In zijn mooie werk over het recht wees Witteveen al op een discussie die in 
Frankrijk werd gevoerd in verband met een wettelijk verbod op het dragen van 
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lichaamsbedekkende kleding. Vanuit staatsrechtelijke hoek is daar bepleit dat een 
vrijheidsbeperkende wet voor een kleine specifieke groep niet voldoet aan het 
algemeenheidsvereiste en aan het gelijkheidsideaal88.  

Het overgrote deel van de rechtspraak ziet inderdaad op werving voor de jihadistische strijd, 
maar de toepassing van het wervingsartikel is daar niet toe beperkt. Een bijzonder geval vormt 
immers het arrest van het gerechtshof Den Haag dat gaat over het werven in Nederland voor de 
strijd op Sri Lanka tussen de Tamil Tigers (LTTE) en het regeringsleger.89 Ook heeft er in 2017 
vervolging plaatsgevonden van vier verdachten voor het werven voor de gewapende strijd van 
de Koerdische Arbeidspartij (PKK). Het betrof een bijeenkomst in Nederland van de Europese 
tak van Komalen Ciwan, de jeugdorganisatie van de PKK, met als vermeend doel het werven 
van jongeren voor de PKK. Volgens de rechtbank kon echter niet bewezen worden dat de 
verdachten meer hadden gedaan dan aanwezig zijn bij de bijeenkomst, en dat is op zichzelf niet 
voldoende voor werven.90  

Aangezien niet-statelijke groeperingen een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen in moderne 
oorlogsvoering, is niet onvoorstelbaar dat in de toekomst vaker vervolging plaats kan vinden 
voor toekomstige wervingshandelingen in Nederland voor andersoortige dan jihadistische 
strijdtonelen waar ook ter wereld.  

 

5.7. Poging tot werven mogelijk? 

In de literatuur is wel betwijfeld of poging tot werving voor de gewapende strijd mogelijk is, 
nu het werven op zichzelf voldoende is voor de voltooide versie van het delict - het hoeft dus 
geen resultaat te hebben gehad. Daarmee is artikel 205 Sr een zogeheten voorfasedelict. De 
rechtbank Limburg oordeelde in 2018 dat een poging niet kon worden aangenomen, omdat het 
delict taalkundig maar ook inhoudelijk al zo’n groot raakvlak heeft met een poging. ‘Omdat het 
delict van 205 Sr al zo snel voltooid kan zijn, ziet de rechtbank niet voor zich hoe iemand zich 
schuldig gemaakt kan hebben aan een poging tot werven voor de gewapende strijd.’91 Nu uit de 
rechtspraak bovendien blijkt dat wervingshandelingen al snel worden aangenomen, dreigt het 
aanvaarden van een strafbaarstelling van een poging het bereik van het strafrecht op dit gebied 
wel erg ver op te rekken. 

 

6. Conclusie 

Het vernieuwde artikel 205 Sr heeft in ieder geval sinds de aanpassing in 2004 een stormachtige 
ontwikkeling gekend. Uit ons onderzoek concluderen wij dat de toepassing van het artikel zich 
voornamelijk op de jihadistische strijd heeft gericht, maar daartoe niet beperkt is gebleven. 
Hoewel niet gezegd kan worden dat met de invoering bij voorbaat ontoelaatbare strijd is 
ontstaan met fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
godsdienst, kan wel worden geconcludeerd dat er een zekere spanning blijft bestaan tussen deze 
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vrijheden en het wervingsdelict. De rechtspraak op dit gebied is nog volop in ontwikkeling. 
Mag men bijvoorbeeld nog de mening uiten dat het gerechtvaardigd is om strijd te voeren tegen 
Assad, of dat het prijzenswaardig is om in een plaats te wonen die geregeerd wordt door 
islamitische wetgeving? De grens tussen het creëren van een overtuiging bij een ander en het 
uiten van de overtuiging die iemand zelf heeft, is poreus. 

Verder is gebleken dat er sinds 2004 meer bewijsvragen zijn bijgekomen dan dat er 
duidelijkheid is ontstaan. Zo zal van geval tot geval bekeken moeten worden wanneer er sprake 
is van aanvang van daadwerkelijke wervingsactiviteiten en waar deze op gericht waren. Over 
de vraag of met een enkele handeling ook al sprake kan zijn van werven, wordt in de rechtspraak 
verschillend gedacht. 

Onduidelijk is voorts nog hoe het zit met de strafbaarheid van werven, waar het mensen betreft 
die niet direct deelnemen aan de gewapende strijd, zoals vrouwen, maar ook bijvoorbeeld artsen 
of geestelijk hulpverleners. De Hoge Raad oordeelde dat een persoon moet worden geworven 
'met het oog op diens rechtstreekse inzet ten behoeve van de gewapende strijd', maar over de 
vraag wat dat in concreto betekent zal toekomstige rechtspraak de grenzen moeten bepalen. 

Ten slotte: voor zover artikel 205 Sr een instrument is dat is bedoeld om het gevaar van 
terrorisme daadwerkelijk tegen te gaan, zijn er wel vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit 
daarvan: vertroebelt het aanpakken van openlijke, beruchte ronselaars zoals sommige van de 
Context-verdachten, niet het zicht op 'stille ronselaars' die in Europa actief zijn en wellicht 
minder snel in het vizier van de autoriteiten komen?92 Toch zou artikel 205 Sr ook een rol 
kunnen spelen wanneer men probeert de minder openlijk en provocatief opererende ronselaars 
op het spoor te komen - het artikel is geenszins tot de 'roeptoeters' beperkt.  
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