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Interferentie van materieel
strafrechtelijke leerstukken: 
voorbereiding van moord

Prof.mr. T. Kooijmans

Hoge Raad 4 november 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3081, NJ 2015/185 m.nt. N. Rozemond

1 Inleiding
Eerder stelde ik in de kolommen van dit tijdschrift vast 
dat de Hoge Raad de voorbije jaren in toenemende mate 
van de feitenrechter is gaan verlangen zijn toepassing van 
materieelrechtelijke leerstukken van een uitgebreidere 
motivering te voorzien, in het bijzonder als die toepas
sing leidt tot een strafverzwaring ten opzichte van een 
gronddelict.1 Zo stelt de Hoge Raad nadere motiverings
eisen aan de vaststelling dat sprake is van roekeloosheid 
als zwaarste gradatie van culpa.2 En zo worden onder 
omstandigheden aan het oordeel dat sprake is van mede
plegen nadere motiveringseisen gesteld.3 Ook elders in het 
straf en strafprocesrecht zijn de laatste jaren verscherpte 
motiveringseisen gesteld door ons hoogste rechtscollege, 
bijvoorbeeld ten aanzien van witwassen door het voor
handen hebben van voorwerpen uit eigen misdrijf,4 en ten 
aanzien van de zogenoemde unus testisregel5. Daarmee 
doet de Hoge Raad voor wat betreft het materiële straf
recht recht aan de omstandigheid dat het vestigen van 
strafrechtelijke aansprakelijkheid uit hoofde van wette
lijke strafverzwarende omstandigheden niet al te snel in 
beeld zou moeten komen als zich een gronddelict heeft 
voorgedaan, maar dat er een duidelijk zichtbaar onder
scheid zou moeten zijn.

Een dergelijke verscherpte motiveringseis stelt de Hoge 
Raad sinds enkele jaren ook aan de vaststelling dat een 
delict met voorbedachte raad is gepleegd.6 In de in deze 
bijdrage centraal staande uitspraak komt dat ook tot 
uitdrukking. In dit arrest wordt (het leerstuk van) de 
voorbedachte raad in verband gebracht met (een ander 
materieelstrafrechtelijk leerstuk, namelijk dat van) de 
strafbare voorbereiding. Hierna worden eerst de feiten 
van de zaak weergegeven (paragraaf 2), vervolgens wordt 
de Hoge Raad aan het woord gelaten (paragraaf 3) en 
daarna volgt een beschouwing van deze uitspraak (para
graaf 4). Daarbij ligt de nadruk niet zozeer op een analyse 
van de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad ten aanzien 
van ieder van beide leerstukken afzonderlijk, als wel op de 
leerstukken in hun onderlinge samenhang.

2 De feiten
Ten laste van de verdachte is in hoger beroep bewezen 
verklaard, voor zover hier van belang, dat:

‘hij in de periode van 1 september 2002 tot en met 12 mei 2007 te Rot
terdam ter voorbereiding van een misdrijf, waarop naar de wettelijke 
omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld 

1 T. Kooijmans, ‘Voorbereiding: bestemd tot het 
begaan van dat misdrijf?’, AA 2014, p. 208213 
(AA20140208), i.h.b. p. 212213.

2 Zie bijv. HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 
959, NJ 2014/27, HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: 
HR: 2013: 962, NJ 2014/26, HR 15 oktober 2013, 
ECLI: NL: HR: 2013: 964, NJ 2014/28 en HR 28 ok
tober 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3045, NJ 2015/14 
m.nt. N. Keijzer.

3 HR 2 december 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3474, 

HR 16 december 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3637, 
HR 24 maart 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 713, HR 24 
maart 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 716, HR 24 maart 
2015, ECLI: NL: HR: 2015: 718.

4 Zie voor een overzicht en nadere verwijzingen 
o.a. HR 16 december 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 
3618, alsmede M.J. Borgers & T. Kooijmans, ‘Van 
probleem naar oplossing en weer terug: het con
ceptwetsvoorstel aanpassing witwaswetgeving’, 
DD 2015/8, p. 5774.

5 Zie o.a. HR 13 juli 2010, ECLI: NL: HR: 2010: 
BM2452, NJ 2010/515 m.nt. M.J. Borgers, HR 9 
december 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3549

6 Zie o.a. HR 28 februari 2012, ECLI: NL: HR: 
2012: BR2342, NJ 2012/518 m.nt. B.F. Keulen, 
HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 963, NJ 
2014/156 m.nt. B.F. Keulen, HR 13 januari 2015, 
ECLI: NL: HR: 2015: 48, NJ 2015/65.
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te weten: moord (art. 289 Wetboek van Strafrecht), opzettelijk voor
werpen voorhanden heeft gehad, te weten:
[F] vuurwapens (te weten: een pistool Sig p210 en een (ingekort) 
hagelgeweer BRNO) en patroonhouders en munitie en
[H] Diverse andere goederen, te weten,
 – een kogelwerend vest en
 – een paar (rubberen) handschoenen en
 – twee, althans één, portofoon(s) en
 – een (over)jas van de Koninklijke Marechaussee en
 – een brandweerpet en
 – een politieriem en
 – een brandweertrui en
 – een bivakmuts

welke voorwerpen, al dan niet in combinatie met elkaar, kennelijk 
bestemd waren tot het begaan van dat misdrijf.’

Hoewel deze bewezenverklaring ruimte laat voor de ver
onderstelling dat de verdachte de genoemde voorwerpen 
voorhanden heeft gehad met het oogmerk om een levens
delict te plegen, werpt een bewijsoverweging van het hof 
een iets ander licht op de feiten:

‘Naast de pyrotechnische mengsels, grondstoffen voor de springstof 
TATP en onderdelen voor geïmproviseerde explosieve voorwerpen, 
had verdachte ook twee vuurwapens voorhanden met daarbij relatief 
grote hoeveelheden bijpassende munitie, alsook een kogelwerend vest 
en een bivakmuts. Dit samenstel van stoffen en voorwerpen acht het 
hof veelzeggend in het licht van het onherroepelijk arrest van dit ge
rechtshof van 20 februari 2002. Daaruit blijkt immers dat verdachte 
zich schuldig heeft gemaakt aan twee gewapende overvallen op grens
wisselkantoren, waarbij verdachte ook explosieven heeft gebruikt. Bij 
de tweede overval was hij gekleed in een kogelwerend vest en heeft hij 
zich met behulp van een semiautomatisch vuurwapen een vluchtweg 
verschaft. De kogels zijn daarbij blijkens dit arrest rakelings langs 
agenten en omstanders gevlogen.
Door zich te voorzien van vuurwapens (waarvan één doorgeladen), 
relatief grote hoeveelheden munitie en een kogelwerend vest, c.q. door 
voorwerpen in zijn kamer aan de Boelstraat bij een te brengen, heeft 
verdachte zich kennelijk wederom voorbereid op een diefstal met 
geweld dan wel afpersing, alsook op een mogelijk vuurgevecht. Het 
behoeft geen betoog dat daarbij doden kunnen vallen. Door bedoelde 
voorbereidingen te treffen heeft verdachte in elk geval ook momenten 
van kalm beraad en rustig overleg gehad en dient het vorenstaande 
dan ook te worden gekwalificeerd als voorbereiding van moord.’

Uit deze overweging kan als vaststelling van het hof 
worden afgeleid dat het de verdachte er eerst en vooral om 
te doen was een gewapende overval te plegen, waarbij hij 
– mede gelet op zijn strafrechtelijke verleden – (dodelijk) 
vuurwapengeweld niet zou schuwen.

3 Uit de overwegingen van de Hoge Raad
In cassatie wordt door de verdediging onder meer de 
klacht naar voren gebracht dat de bewezenverklaring voor 
zover inhoudende dat de verdachte heeft gehandeld ter 
voorbereiding van moord, ontoereikend is gemotiveerd. De 
Hoge Raad overweegt als volgt:

‘2.4. Met betrekking tot bewezenverklaring van het misdrijf “moord” 
heeft de Hoge Raad in zijn recente rechtspraak het volgende 
vooropgesteld. Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel 
“voorbedachte raad” moet komen vast te staan dat de verdachte zich 
gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het 
genomen besluit en dat hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke 

gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken 
over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich 
daarvan rekenschap te geven.
Bij de vraag of sprake is van voorbedachte raad gaat het bij uitstek 
om een weging en waardering van de omstandigheden van het concre
te geval door de rechter, waarbij deze het gewicht moet bepalen van de 
aanwijzingen die voor of tegen het bewezen verklaren van voorbe
dachte raad pleiten. De vaststelling dat de verdachte voldoende tijd 
had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit vormt 
weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing dat met voorbedachte 
raad is gehandeld, maar behoeft de rechter niet ervan te weerhouden 
aan contraindicaties een zwaarder gewicht toe te kennen.  Daarbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de omstandigheid dat de 
besluitvorming en uitvoering in plotselinge hevige drift plaats vinden, 
dat slechts sprake is van een korte tijdspanne tussen besluit en 
uitvoering of dat de gelegenheid tot beraad eerst tijdens de uitvoering 
van het besluit ontstaat. Zo kunnen bepaalde omstandig heden (of een 
samenstel daarvan) de rechter uiteindelijk tot het oordeel brengen dat 
de verdachte in het gegeven geval niet met voorbedachte raad heeft 
gehandeld.
Mede met het oog op het strafverzwarende gevolg dat dit bestand
deel heeft, moeten aan de vaststelling dat de voor voorbedachte raad 
vereiste gelegenheid heeft bestaan, bepaaldelijk eisen worden gesteld 
en dient de rechter, in het bijzonder indien de voorbedachte raad niet 
rechtstreeks uit de bewijsmiddelen volgt, daaraan in zijn motivering 
van de bewezenverklaring nadere aandacht te geven.
De achtergrond van het vereiste dat de verdachte de gelegenheid 
heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn 
voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven, is dat 
ingeval vaststaat dat de verdachte die gelegenheid heeft gehad, het 
redelijk is aan te nemen dat de verdachte gebruik heeft gemaakt 
van die gelegenheid en dus daadwerkelijk heeft nagedacht over 
de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich 
daarvan rekenschap heeft gegeven (vgl. het overleg en nadenken 
dat in de wetsgeschiedenis is geplaatst tegenover de ogenblikkelijke 
gemoedsopwelling). Dat de verdachte daadwerkelijk heeft nagedacht 
en zich rekenschap heeft gegeven leent zich immers moeilijk voor 
strafrechtelijk bewijs, zeker in het geval dat de verklaringen van de 
verdachte en/of eventuele getuigen geen inzicht geven in hetgeen voor 
en ten tijde van het begaan van het feit in de verdachte is omgegaan. 
Of in een dergelijk geval voorbedachte raad bewezen kan worden, 
hangt dan sterk af van de hierboven bedoelde gelegenheid en van 
de overige feitelijke omstandigheden van het geval zoals de aard 
van het feit, de omstandigheden waaronder het is begaan alsmede 
de gedragingen van de verdachte voor en tijdens het begaan van het 
feit. Daarbij verdient opmerking dat de enkele omstandigheid dat 
niet is komen vast te staan dat is gehandeld in een ogenblikkelijke 
gemoedsopwelling, niet toereikend is om daaraan de gevolgtrekking 
te verbinden dat sprake is van voorbedachte raad (vgl. HR 15 oktober 
2013, ECLI: NL: HR: 2013: 963, NJ 2014/156).

2.5.1. Aan het middel ligt onder meer de opvatting ten grondslag dat 
aan de bewezenverklaring van de voorbereiding van moord dezelfde 
(motiverings)eisen moeten worden gesteld als in de hiervoor onder 
2.4 weergegeven rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot 
het bestanddeel ‘voorbedachte raad’ bij de bewezenverklaring van 
(poging tot) moord. Die opvatting is echter  in haar algemeenheid  
onjuist. Voormelde rechtspraak is immers toegesneden op de vraag 
in hoeverre na (een begin van) uitvoering van het misdrijf uit de 
bewezenverklaarde gedragingen van de verdachte en de omstandig
heden waaronder die plaatsvonden, is af te leiden dat de verdachte 
de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de 
gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap 
te geven. Bij de voorbereiding van moord staat echter centraal het 
 doorgaans nog niet als (begin van) uitvoering van het misdrijf aan te 
merken  opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten 
of vervoermiddelen verwerven, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, 
uitvoeren of voorhanden hebben, “bestemd tot het begaan van dat 
misdrijf” (in dit geval moord).
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2.5.2. Het voorgaande neemt echter niet weg dat ook voor de voor
bereiding van moord geldt dat, mede met het oog op het strafverzwa
rende gevolg dat bewezenverklaring van voorbereiding van moord 
heeft ten opzichte van voorbereiding van doodslag, aan het bewijs van 
het bestemd zijn tot het begaan van moord bepaaldelijk eisen moeten 
worden gesteld en dat de rechter, in het bijzonder indien uit de 
bewijsmiddelen niet rechtstreeks volgt dat sprake is van die bestem
ming, in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere aandacht 
moet geven aan de vraag op grond waarvan uit de bewijsvoering met 
voldoende bepaaldheid blijkt dat het misdadige doel dat de verdachte 
met zijn voorbereidingshandelingen en voorbereidingsmiddelen voor 
ogen stond, als moord moet worden aangemerkt. Dat past ook bij 
het voor voorbereiding geldende vereiste dat de bewezenverklaarde 
gedragingen strekken ter voorbereiding van feiten als in de bewezen
verklaring bedoeld (vlg. HR 27 mei 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 1233, 
NJ 2014/338).
Aldus zal ook bij de voorbereiding van moord sprake moeten zijn van 
een voorgenomen daad en gelegenheid tot nadenken over en zich 
rekenschap geven van de betekenis en de gevolgen van die daad. 
Een en ander kan overigens volgen uit de planmatige aard van de 
voorbereiding.

2.6.1. ‘s Hofs hiervoor (…) weergegeven overwegingen moeten aldus 
worden verstaan dat de verdachte zich blijkens zijn eerdere veroorde
ling7 ter zake van onder meer een gewapende overval die gepaard 
ging met een vuurgevecht waarbij de kogels rakelings langs personen 
vlogen, bereid en in staat heeft getoond om een vuurgevecht aan te 
gaan waarbij dodelijke slachtoffers zouden kunnen vallen en dat 
hij gelet op de gezamenlijkheid van de aangetroffen voorwerpen  te 
weten vuurwapens, waarvan één doorgeladen, grote hoeveelheden 
munitie en een kogelwerend vest  aan het voorbereiden was op op
nieuw een gewapende overval die mogelijk gepaard zou gaan met een 
vuurgevecht. Daarin ligt voorts als oordeel van het Hof besloten dat 
de verdachte gelegenheid heeft gehad na te denken over dit voorgeno
men handelen en zich daarvan rekenschap te geven.

2.6.2. De conclusie van de AdvocaatGeneraal bevat onder 30 voorts 
de volgende samenvatting van hetgeen door het Hof in deze zaak is 
vastgesteld:

“Het Hof heeft vastgesteld dat verzoeker een groot aantal voorbe
reidingsvoorwerpen en middelen heeft vervaardigd en/of voorhan
den heeft gehad. Deze voorwerpen zijn in vier categorieën onder te 
verdelen. De eerste categorie bestaat uit voorwerpen en (grond)stoffen 
die betrekking hebben op, wat ik kortheidshalve noem, de explosieve 
constructie. Het gaat daarbij om pyrotechnische mengsels en grond
stoffen daarvoor, grondstoffen voor de springstof TATP, omhulsels voor 
pyrotechnische of explosieve stoffen, diverse schakelaars en/of elektri
sche circuitjes, afstandsbedieningen, een schakelklok en dergelijke die 
geschikt zijn om als activeringsmechanisme te functioneren voor een 
geïmproviseerd explosief voorwerp. Onder de tweede categorie vallen 
de vuurwapens, waarvan één doorgeladen, relatief grote hoeveelheden 
munitie en een patroonhouder. De derde categorie wordt gevormd 
door een kogelwerend vest, een bivakmuts, onderdelen van politie, 
brandweer en marechausseeuniformen, portofoons en tiewraps. 
En als vierde categorie kunnen worden aangemerkt de geschriften 
met betrekking tot bomaanslagen en overvallen, waarbij zeer ernstig 
geweld (waaronder het gebruik van explosieven) was toegepast, een 
document inhoudende de bereidingswijze van TATP en andere explo
sieve stoffen, de losgeldbrief, de foto’s van beveiligingsmaatregelen in 
het centrum van Den Haag op Prinsjesdag, de plattegronden en de 
geschriften waaruit grootschalige bedreiging van personen en instel
lingen blijkt.

Voorts heeft het Hof vastgesteld dat verzoeker:

bij arrest van het Hof van 20 februari 2002 onherroepelijk is ver
oordeeld voor het plegen van twee zeer gewelddadige overvallen op 
grenswisselkantoren, waarbij door de verzoeker meermalen is gescho
ten op onder meer politieagenten en waarbij door hem van explosie
ven c.q. geïmproviseerde explosieve voorwerpen gebruik is gemaakt;

 – bij zijn aanhouding kort na de tweede hiervoor bedoelde overval 
450 gram TATP bij zich had, een stof die als zij in een hoeveelheid 
van 150 gram in opgesloten toestand tot ontploffing wordt gebracht 
binnen een afstand van enkele tientallen meters gevaar voor zwaar 
lichamelijk letsel tot dodelijk letsel oplevert;

 – bij het bestreden arrest is veroordeeld voor het doen van een schrif
telijke bommelding bij de politie;

 – bij het bestreden arrest is veroordeeld voor het meermalen plegen 
van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door mid
del van het sturen van dreigbrieven (waarvan een groot deel ook 
poeder bevatte) aan een groot aantal instanties en personen; 

 – heeft erkend dat hij in de Boelstraat heeft gezocht naar de wijze 
van vervaardigen van TATP.

Tot slot heeft het Hof geoordeeld dat het weinige dat verzoeker heeft 
aangevoerd omtrent de bestemming van de bij hem aangetroffen 
voorwerpen, (grond)stoffen en informatiedragers niet aannemelijk is 
geworden.”

2.7. Gelet op dit een en ander klaagt het middel tevergeefs dat de 
bewezenverklaring van feit 1, voor zover inhoudende dat de verdachte 
heeft gehandeld ter voorbereiding van moord, ontoereikend is gemo
tiveerd.

2.8. Het middel faalt.’

4 Materieelstrafrechtelijke leerstukken in 
onderlinge samenhang bezien
In de hand en leerboeken over het materiële strafrecht 
worden de voornaamste strafrechtelijke leerstukken door
gaans geanalyseerd in het licht van de specifieke eigen 
rationale van die leerstukken (en daarmee geïsoleerd 
van andere leerstukken). Ik noem twee leerstukken ter 
illustratie en werk deze hieronder kort uit: de poging en 
het opzet.

De vraag naar de strafbaarheid van de poging als 
bedoeld in artikel 45 Sr kan onder meer worden beoor
deeld aan de hand van de vraag hoe de rechter een poging 
tot misdrijf door middel van een ondeugdelijk middel 
of ten aanzien van een ondeugdelijk object moet beoor
delen. In geval van zogenoemde absolute ondeugdelijk
heid van middel of object zou straffeloosheid het gevolg 
moeten zijn, terwijl relatieve ondeugdelijkheid niet aan 
strafbaarheid wegens poging in de weg staat. Wij weten 
dat absolute ondeugdelijkheid van middel of object in de 
rechtspraktijk (mede om pragmatische redenen) vrij
wel nooit wordt aangenomen.8 Anders geformuleerd, de 
deugdelijkheid van middel of object is bij poging een zeer 
laagdrempelige voorwaarde voor het vestigen van straf
rechtelijke aansprakelijkheid. Dat een kassa of kluis leeg 
is – en dientengevolge kan worden bestempeld als een 
relatief ondeugdelijk object – en dat daarmee de kans op 

7 Zie ook over de redengevendheid van een eerdere 
veroordeling voor het bewijs van een ten laste 
gelegd delict HR 4 november 2014, ECLI: NL: HR: 
2014: 3095, NJ 2015/48 m.nt. J.M. Reijntjes.

8 Vgl. J. de Hullu, Materieel strafrecht (vijfde druk), 
Deventer: Kluwer 2012, p. 382384. Zie voor 
de vraag of absolute ondeugdelijkheid van het 
object in geval van voorbereiding als bedoeld in 

art. 46 Sr leidt tot straffeloosheid – welke vraag 
door de Hoge Raad ontkennend wordt beant
woord – HR 27 mei 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 1233, 
NJ 2014/338 m.nt. N. Rozemond.
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voltooiing van de voorgenomen diefstal nihil is, staat op 
zichzelf aan strafbaarheid wegens poging tot diefstal niet 
in de weg.

Bij de uitwerking in de praktijk van het leerstuk van 
het opzet komen we een andere benadering tegen. Vooral 
als de verdachte het hem ten laste gelegde opzet ontkent 
en zijn verklaringen – of die van getuigen – ook anders
zins geen helderheid verschaffen over hetgeen ten tijde 
van de gedraging in de verdachte is omgegaan, maakt de 
rechtspraak nogal eens gebruik van de constructie van 
voorwaardelijk opzet. Het is vaste rechtspraak dat voor
waardelijk opzet op een bepaald gevolg aanwezig is indien 
de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan 
de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden. Het 
moet steeds gaan om een kans die naar algemene erva
ringsregels aanmerkelijk is te achten.9 Het lossen van een 
schot met een vuurwapen – door een schutter die zich bui
ten een woning bevindt – door een raam van een kamer 
in de woning terwijl zich in die kamer niet de persoon X 
bevindt, levert niet de aanmerkelijke kans op dat X zwaar 
lichamelijk (of zelfs dodelijk) letsel zou oplopen,10 ook niet 
als X slechts ‘toevallig’ en zeer kortstondig de betreffende 
kamer heeft verlaten. Hoewel van absolute ondeugdelijk
heid van het object hier geen sprake is, zal de vervolging 
wegens poging doodslag stranden op de betrekkelijk hoog
drempelige aanmerkelijkheid van de kans dat het gevolg 
zal intreden.11

Wellicht is hier in zekere zin sprake van communice
rende vaten: de laagdrempeligheid van de ondeugdelijk
heid bij poging wordt – met het oog op strafrechtelijke 
aansprakelijkstelling, ten aanzien waarvan de overheid 
een zekere terughoudendheid in acht zou moeten nemen 
– min of meer gecompenseerd door de hoogdrempeligheid 
van de aanmerkelijke kans bij opzet. Zo bezien, kan de 
onderlinge wisselwerking van twee conceptueel verschil
lende leerstukken in concreto leiden tot redelijke uitkom
sten.12

Ook als andere materieelstrafrechtelijke leerstukken 
in een concrete strafzaak op elkaar worden betrokken, 
moet de uitkomst redelijk zijn. In de hierboven onder 2 en 
3 weergegeven zaak gaat het om een verdachte die met 
het oog op het plegen van een gewapende overval aller

lei contrabande voorhanden heeft gehad. Dit is bewezen 
verklaard, kort gezegd, als voorbereiding van moord. Hoe 
verhouden de voorwaarden voor strafbare voorbereiding 
zich tot de voorbedachte raad?

Voorbereiding van een misdrijf waarop ten minste acht 
jaar gevangenisstraf staat, is op basis van artikel 46 
Sr strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, 
stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen 
bestemd tot het begaan van dat misdrijf,13 verwerft, ver
vaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft. 
Uit de bewijsvoering moet kunnen worden afgeleid dat de 
bewezen verklaarde gedragingen strekten ter voorberei
ding van feiten als in de bewezenverklaring bedoeld en 
dat het opzet van de verdachte op het begaan daarvan was 
gericht.14 In de rechtspraak en de literatuur is de vraag 
aan de orde gesteld of het opzet bij voorbereiding van de 
verdachte feitelijk kan worden ingekleed door voorwaar
delijk opzet, of dat een zwaardere opzetgradatie – bijvoor
beeld en met name ‘oogmerk’ – moet worden gevergd. 
Enigszins selectief puttend uit de wetsgeschiedenis15 
overwoog de Hoge Raad in 2009 dat de opvatting onjuist 
is dat voor het bewijs van het bestanddeel opzettelijk uit 
artikel 46 Sr voorwaardelijk opzet niet toereikend is, doch 
oogmerk moet worden vastgesteld.16 De Hullu formuleert 
als kritiek op deze rechtspraak dat het opzet van de voor
bereider toekomstgericht is, 

‘wordt gevormd door een plan, een voornemen. Bij dergelijk opzet 
past (…) de constructie van het voorwaardelijk opzet misschien toch 
minder goed. Ook om een andere reden zou de wetgever kunnen 
kiezen voor een oogmerkvereiste. Als voor aansprakelijkheid in de 
kern de verkeerde intentie heel belangrijk is, dan is zo’n verzwaring 
van de vereiste mate van opzet wellicht aangewezen. Dat geldt nog 
sterker nu aan de bestemming van de voorbereidingsmiddelen een 
ruime invulling blijkt te worden gegeven waarbij de intentie een rol 
mag spelen.’17 

In de in deze bijdrage centraal staande zaak zou het be
wijs van het opzet bij de voorbereiding zowel ten aanzien 
van voorwaardelijk opzet als bij een oogmerkvereiste zijn 
geleverd.18 Feitelijk zal – zolang maar kan worden vast
gesteld op de voorbereiding van welk misdrijf verdachtes 
opzet is gericht19 – het opzet in veel gevallen feitelijk 
bestaan in oogmerk.

9 O.a. HR 25 maart 2003, ECLI: NL: HR: 2003: 
AE9049, NJ 2003/552 m.nt. Y. Buruma.

10 Vgl. HR 6 september 2005, ECLI: NL: HR: 2005: 
AT2760, NJ 2006/50.

11 Vgl. ook de zogenoemde HIVrechtspraak: o.a. 
HR 25 maart 2003, ECLI: NL: HR: 2003: AE9049, 
NJ 2003/552 m.nt. Y. Buruma en HR 20 februari 
2007, ECLI: NL: HR: 2007: AY9659, NJ 2007/313 
m.nt. Y. Buruma).

12 De redelijkheid van de uitkomst – straffeloosheid 
of juist strafbaarheid – wordt (in een geval zoals 
het voorbeeldsgewijs genoemde schieten op een 
tijdelijk lege kamer) mede bepaald door de vraag 
of de verdachte voorwaardelijk opzet op het gevolg 
had (uitkomst: straffeloosheid omdat de kans op 
letsel niet aanmerkelijk is) dan wel ‘vol’ opzet 
(uitkomst: strafbaarheid omdat de kans dat het 
gevolg zal intreden, hier geen noemenswaardige 
rol speelt).

13 Zie daarover HR 28 januari 2014, ECLI: NL: HR: 
2014: 179, NJ 2014/107, alsmede Kooijmans 2014.

14 Zie o.a. HR 27 mei 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 1233, 
NJ 2014/338 m.nt. N. Rozemond.

15 Vgl. E. Sikkema, Voorbereidingshandelingen, 
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2012, p. 1921.

16 HR 7 juli 2009, ECLI: NL: HR: 2009: BH9030.
17 De Hullu 2012, p. 399400. Vgl., met bronver

wijzingen, P. Smith, Strafbare voorbereiding 
(diss. Groningen), Den Haag: BJu 2003, p. 4144, 
alsmede Sikkema 2012, p. 1921.

18 Voor wat betreft het oogmerk kan, in lijn met art. 
140 Sr (deelneming aan een criminele organisa
tie), worden opgemerkt dat niet als eis behoeft te 
worden gesteld dat het plegen van een moord het 
einddoel is van het voorhanden hebben van de 
contrabande (zie J.M. ten Voorde, ‘aant. 9b bij art. 
140 Sr’, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. 
Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafrecht 

(tiende druk), Deventer: Kluwer 2014, p. 1041). In 
de in deze bijdrage centraal staande zaak was het 
einddoel van de verdachte een overval. Gelet op 
zijn strafrechtelijke verleden stond naar het ken
nelijke oordeel van het gerechtshof vast dat hij in 
geval van tegenwerking bij die overval, niet zou 
schromen om te schieten. Zonder een dergelijke 
vaststelling zouden mensen die een gewapende 
overval voorbereiden, welhaast automatisch ook 
kunnen worden aangesproken wegens voorbe
reiding van moord als zij eerder zijn veroordeeld 
wegens het gebruik van vuurwapens. Zie in deze 
zin ook de noot van N. Rozemond bij dit arrest in 
NJ 2015/185.

19 Die vaststelling is overigens niet altijd eenvoudig 
te doen. Zie bijv. HR 28 januari 2014, ECLI: NL: 
HR: 2014: 179, NJ 2014/107.
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Is daarmee nu ook gezegd dat met de vaststelling dat een 
doleus levensdelict – doodslag – in strafrechtelijke zin is 
voorbereid, de voorbedachte raad is gegeven (waardoor 
sprake is van voorbereiding van moord als een gekwalifi
ceerde doodslag)? Weliswaar gaat de strafbare voorberei
ding van een misdrijf vooraf aan (een begin van uitvoering 
van) het misdrijf, en soms in tijd ook ver vooraf. Maar de 
voorbereidingshandeling kan in tijd en ruimte ook dichtbij 
(een begin van uitvoering van) het beoogde misdrijf zijn 
gelegen, en wel zo dichtbij dat niet kan worden gezegd – in 
de formulering van de Hoge Raad ten aanzien van voor
bedachte raad – dat ‘de verdachte zich gedurende enige 
tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen 
besluit en hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke 
gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad 
na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn 
voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven’. 
Maar ook als er wel betrekkelijk veel tijd zit tussen de 
voorbereidingshandeling en (het begin van uitvoering van) 
het levensdelict, behoeft van voorbedachte raad nog geen 
sprake te zijn.20

Steun voor deze laatste opvatting is te vinden in een 
uitspraak van de Hoge Raad uit 2012.21 In die zaak had 
de verdachte met een groep vrienden in Maastricht een 
vakantiehuisje gehuurd. Toen de verdachte – die veel alco
hol had gedronken – ’s nachts na het uitgaan samen met 
drie vrienden terugliep naar het vakantiehuisje, kwamen 
zij twee personen tegen, welke ontmoeting ontaardde in 
een gewelddadige confrontatie waarbij de verdachte door 
een van de twee personen met een glazen voorwerp op zijn 
hoofd werd geslagen. Een van zijn vrienden werd aan zijn 
hoofd geraakt door een stuk steen. De verdachte en zijn 
vrienden zijn daarop naar het vakantiehuisje gegaan. Door 
de beide ‘tegenstanders’ is geroepen dat zij zouden schie
ten met een 9 mm. Door de vrienden is toen gezegd dat ze 
terug zouden gaan om de mannen terug te pakken. Het 
was duidelijk dat de vrienden weer terug zouden gaan om 
de twee mannen een pak rammel te geven. De verdachte 
heeft toen zijn autosleutels gezocht en heeft een survival
mes uit zijn auto gepakt. Met dat mes is de verdachte 
teruggegaan naar de beide ‘tegenstanders’, van wie hij er 
één in zijn borststreek stak. Het hof oordeelde in hoger be
roep – welk oordeel in cassatie stand hield – dat er sprake 
was van een dermate doorlopende drift bij de verdachte 
als gevolg van de eerste confrontatie met de beide ‘tegen
standers’ dat dit aan kalm beraad en rustig overleg in de 
weg stond. Hoewel aan het steken door de verdachte wel 
een voorbereidingshandeling vooraf ging – het voorhan
den hebben van een mes dat bestemd is om een ernstig 
misdrijf mee te begaan – terwijl die voorbereidingshande
ling in tijd en ruimte ook nog wel ver verwijderd was van 

het uiteindelijke steken door de verdachte, werd toch geen 
voorbedachte raad aangenomen. Dit onderstreept dat het 
de Hoge Raad inmiddels – gegeven het strafverzwarende 
karakter van de voorbedachte raad – ernst is met de moti
vering van de bewezenverklaring van dit bestanddeel.

Waar voorbedachte raad dus nog niet per definitie be
legd kan worden met het bewijs van een strafbare voor
bereidingshandeling, stelde de verdediging in de in deze 
bijdrage centraal staande uitspraak in cassatie een min 
of meer spiegelbeeldige rechtsvraag aan de orde: moeten 
aan bewezenverklaring van voorbereiding van moord 
dezelfde motiveringseisen worden gesteld als met betrek
king tot voorbedachte raad? In r.o. 2.5.1. beantwoordt de 
Hoge Raad die vraag – in haar algemeenheid – ontken
nend. Ter onderbouwing van dit standpunt poogt de Hoge 
Raad de beide leerstukken van elkaar te onderscheiden 
door enerzijds, ten aanzien van de voorbedachte raad, een 
bewijsrechtelijke aanvliegroute te hanteren (in hoeverre is 
na het ten laste gelegde delict uit onder meer verdachtes 
handelwijze de voorbedachte raad af te leiden) en ander
zijds, ten aanzien van de voorbereiding een materieelrech
telijke benadering te hanteren (het verrichten van hande-
lingen met voorbereidingsmiddelen, welke verrichtingen 
doorgaans nog niet als (begin van) uitvoering van het 
misdrijf zijn aan te merken).

Door de bewijsrechtelijke benadering ten aanzien van 
het ene leerstuk – voorbedachte raad – af te zetten tegen 
de materieelstrafrechtelijke benadering van het andere 
leerstuk – voorbereiding – zou uit het oog kunnen wor
den verloren dat deze leerstukken in de kern allebei 
betrekking hebben op de voorfase van het uiteindelijke 
gronddelict van de opzettelijke levensberoving (waarbij 
de voorbedachte raad als bestanddeel in dat gronddelict 
is geïncorporeerd): ook in gevallen waarin een voltooide 
moord is ten laste gelegd, zal voor de voorbedachte raad 
naar de aanloop en dus de voorbereiding worden gekeken. 
Het komt bij deze stand van zaken dan ook niet als een 
verrassing dat de Hoge Raad in r.o. 2.5.2 het onderscheid 
tussen de beide leerstukken ook zelf relativeert. Dat doet 
het rechtscollege door voor een bewezenverklaring in een 
zaak waarin voorbereiding van moord ten laste is gelegd, 
van de feitenrechter te vergen dat deze in de bewijs
motivering tot uitdrukking brengt dat bij de voorbereiding 
sprake is van een voorgenomen daad en gelegenheid tot 
nadenken over en zich rekenschap geven van de betekenis 
en de gevolgen van die daad. Met die benadering – waarin 
de feitenrechter zowel de voorbereiding als de voorbedach
te raad adresseert en op elkaar betrekt22 – kan worden 
ingestemd: voorbereiding van moord is (in abstracto) nu 
eenmaal ernstiger (en wordt bedreigd met een aanzienlijk 
hogere straf) dan voorbereiding van een ‘kale’ doodslag.

20 Dat impliceert – ook al laat de Hoge Raad zich 
daar niet expliciet over uit – dat de contra 
indicaties die de Hoge Raad heeft geformuleerd 
ten aanzien van de vraag of sprake is van voor
bedachte raad (zie r.o. 2.4 van het hier besproken 

arrest) ook van belang zijn bij voorbereiding van 
moord.

21 HR 28 februari 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BR2342, 
NJ 2012/518 m.nt. B.F. Keulen.

22 Met de planmatige aard van de voorbereiding is 

de voorbedachte raad gegeven, zo kan de slotzin 
van r.o. 2.5.2 als vingerwijzing van de Hoge Raad 
aan de feitenrechter worden verstaan ten aanzien 
van het op elkaar betrekken van de beide leer
stukken.


	Interferentie van materieel-strafrechtelijke leerstukken: voorbereiding van moord

