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Marianne Rutgers, Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, diss. 
Leiden, Arnhem 1992, 373 pp., f. 64,-. 
 
1. Het boek  wordt geopend met een uitvoerig citaat, dat de auteur als 
motto heeft gediend bij het schrijven van deze dissertatie. In de 
aangehaalde passage wordt zowel gewaarschuwd tegen te grote als tegen 
te kleine pretenties bij het bewerken van de oervragen van het strafrecht. 
Volledige originaliteit is onbereikbaar, maar dat is nog geen reden voor 
het fatalistische denkbeeld dat de eigen bijdrage niets anders kan zijn dan 
een herhaling van wat anderen al eerder hebben gezegd. Conclusie: "... 
wie Dichter und Denker nicht aufhören werden, über die Liebe zu singen 
oder über den Tod nachzusinnen, so kann sich der Strafjurist nicht der 
Aufgabe entziehen, über die Urprobleme seines Faches, über Verbrechen 
und Strafe, immer von neuem nach zu denken." In dit perspectief 
bespreekt mw. Rutgers de strafbaarstelling van voorbereidings-
handelingen. Zij stelt vast dat dit fenomeen zich in toenemende mate 
voordoet. In het wetboek van strafrecht van 1886 kwamen slechts enkele 
delictsomschrijvingen voor die betrekking hebben op 
voorbereidingshandelingen, m.n. ter zake van misdrijven tegen de 
veiligheid van de staat en op het terrein van de valsheidsdelicten 
(voorbeeld: het voorhanden hebben van voorwerpen waarvan de dader 
weet dat zij bestemd zijn tot het namaken van bankbiljetten). Maar later is 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid steeds vaker naar het voorterrein van 
de uitvoeringshandelingen verschoven. Schrijfster noemt de invoering 
van art. 134bis Sr (mislukte uitlokking c.a.) in 1924 en wijst op verdere 
uitbreidingen kort na de beide wereldoorlogen (p. 100, 189, 193; o.a. de 
Wet bescherming staatsgeheimen, de Wet oorlogsstrafrecht, maar ook 
allerlei aanvullingen van het Wetboek van Strafrecht). In de afgelopen 
decennia is daar nog een schepje bovenop gedaan. De samenleving werd 
geconfronteerd met gewelddadige politieke acties (vliegtuigkapingen, 
gijzelingen, later de RaRa-activisten), met een omvangrijke en lucratieve 
drugshandel, met systematisch geplande en uitgevoerde overvallen op 
banken en waardetransporten en met andere symptomen van 
georganiseerde misdaad. Daarop werd gereageerd met nieuwe 
strafbaarstellingen in het voorveld van de gedragingen die in de 
bestaande wetgeving een plaats hebben. Het bekendste voorbeeld 
hiervan is art. 10a Opiumwet; het meest recente en verstrekkende 
exemplaar is te vinden in het wetsontwerp inzake algemene 
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen (22268) van 16 
september 1991, dat thans bij het parlement aanhangig is. Deze 
ontwikkelingen zijn zorgelijk, aldus Mw. Rutgers, omdat het risico dreigt 
dat de individuele vrijheid van burgers eenzijdig ondergeschikt wordt 



gemaakt aan het belang van een slagvaardige bestrijding van de 
criminaliteit. Erger dan dat: het meest klemmende probleem is dat dit 
type hervormingen wordt ingevoerd zonder dat een principiële discussie 
op politiek of maatschappelijk niveau wordt gevoerd over de grenzen van 
het strafrecht (p. 314). De studie van Mw. Rutgers beoogt in deze leemte 
te voorzien.  
 
2. Een voorbereidingshandeling wordt gedefinieerd als 'een handeling die 
wordt verricht met de intentie om een bepaald delict te plegen of om aan 
het plegen van een bepaald delict deel te nemen zonder dat er reeds 
sprake is van een begin van uitvoering van het beoogde delict' (p. 18). De 
auteur onderzoekt vervolgens hoe het criminaliseren van 
voorbereidingshandelingen zich verhoudt tot de leerstukken poging en 
deelneming (hoofdstukken 3 en 4). Zij komt tot de conclusie dat er op een 
ongewenste en onnodige wijze afbreuk wordt gedaan aan de 
dogmatische grenzen van deze leerstukken. Vervolgens worden de thans 
bekende voorbereidingsdelicten tot in detail geanalyseerd. Eerst de 
collectieve variant (hoofdstuk 5), waarin de samenspanning en het 
misdrijf van art. 140 Sr centraal staan. Daarna de individuele 
voorbereidingsdelicten, met aandacht voor de misdrijven tegen de veilig-
heid van de staat en de valsheidsdelicten, inclusief wetsontwerp 21186. 
Bijna iedere paragraaf wordt afgerond met een subparagraaf met de 
omineuze titel 'kritiek'. Daaruit blijkt dan steeds dat Mw. Rutgers grote 
bezwaren heeft tegen het strafbaar stellen van 
voorbereidingshandelingen. Zij opponeert tegen het grote bereik en tegen 
het vage karakter van dergelijke delictsomschrijvingen, waardoor niet 
wordt voldaan aan het lex certa-vereiste van het legaliteitsbeginsel. Zij 
breekt de staf over de preventieve functie die deze bepalingen hebben: het 
doel is niet primair om veroordelingen door de rechter te verkrijgen, maar 
vooral om in een vroeg stadium de gelegenheid te hebben om 
dwangmiddelen toe te passen. Ook daardoor wordt het gangbare 
strafrechtelijk systeem verstoord. En een kernbezwaar is voorts dat een 
verschuiving optreedt van een krenkingsstrafrecht naar een gevaarzet-
tingsstrafrecht. Niet het aantasten van rechtsgoederen, maar een een 
dreiging van zo'n aantasting is al voldoende voor strafbaarheid. Dat leidt 
tot het criminaliseren van volstrekt onschuldige handelingen, indien en 
voorzover die zijn verricht met een misdadig oogmerk, hetgeen in 
essentie neerkomt op het strafbaar stellen van gedachten in plaats van 
handelingen. 
 
3. Al deze bezwaren worden uitgewerkt en gefundeerd in hoofdstuk 7, 
dat gaat over 'de grenzen van het strafrecht'. Je moet maar durven. Mw. 
Rutgers neemt 'de rechtsstaatgedachte' als uitgangspunt en onderzoekt in 



hoeverre de individuele vrijheid van de burger grenzen stelt aan de 
bevoegdheid van de overheid op strafrechtelijke terrein. Er blijken vooral 
twee grenzen van belang te zijn (p. 256, 259). Ten eerste: het strafrecht 
richt zich op uiterlijke gedragingen, niet op wat iemand denkt of voelt. 
Dat wil zeggen: subjectieve bestanddelen als opzet en culpa kunnen de 
aansprakelijkheid van een verdachte wel beperken, maar niet vestigen 
(o.a. p. 238, 270). En ten tweede: het strafrecht mag alleen worden ingezet 
tegen gedragingen die schadelijk zijn voor de gemeenschap, of die schade 
dreigen te veroorzaken. Mw. Rutgers komt tot de conclusie dat het 
strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen een uitdrukking vormt 
van een subjectieve opvatting over strafrecht, die aanknoopt bij de 
innerlijke intentie van de dader. Daartegenover stelt zij de objectieve 
opvatting, die vooral oog heeft voor de door de dader verrichte uiterlijke 
gedraging. De strekking van het boek is om aan te tonen dat de 
laatstgemelde opvatting de voorkeur verdient. Eigenlijk is dit nog te zwak 
uitgedrukt: de ideeënstrijd  op dit vlak wordt gepresenteerd als een 
confrontatie van 'Goed ' en 'Kwaad'. De helden in dit verhaal bestrijden de 
subjectieve opvatting en voorkomen zo een herleving van de 
denkbeelden uit het autoritaire strafrecht uit de jaren 1933-1945 (vgl. o.a. 
p. 274). 
 
4. Deze visie is weinig verrassend. Veel auteurs zijn Mw. Rutgers voorge-
gaan op dit pad (ik denk aan schrijvers als Mols, de Roos, Haentjes, de 
Jong, en vooral ook aan een nog steeds opvallend actuele monografie van 
N. Keijzer) en de aangevoerde argumenten zijn dan ook niet nieuw. Niet 
nieuw, maar dat zegt weinig. Dit proefschrift biedt namelijk een 
aanzienlijk betere uitwerking van de desbetreffende denkbeelden dan tot 
nu toe in ons taalgebied voorhanden was. Mw. Rutgers heeft een scherp 
oog voor dogmatische details, d ie op een consequente wijze worden 
beredeneerd (zo monden de opmerkingen over poging tot deelneming en 
deelneming aan poging, vooral in samengestelde varianten en 
gecombineerd met zelfstandige voorbereidingsdelicten, af en toe uit in 
onvervalste hersengymnastiek - schrijfster beschikt dan over een goede 
mentale conditie). Het proefschrift is een gave demonstratie van degelijk 
vakmanschap. De beschouwing over art. 140 Sr (over de deelneming aan 
een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven), waarin 
beheersing van de juridische techniek gepaard gaat aan gevoel voor 
precaire toepassingsvraagstukken, vormt daarvan een goed voorbeeld. 
De schijfster maakt bovendien op een interessante wijze gebruik van de 
binnen- en buitenlandse bronnen. Zij presenteert haar studie niet als een 
rechtsvergelijkend onderzoek, maar maakt op een rustige en vruchtbare 
manier gebruik van ervaringen en inzichten die over de landsgrens zijn 
ontwikkeld. Het is dus een goed boek. De toegevoegde waarde ervan is 



dat het de tot dusverre sterkste verdediging bevat van een standpunt 
waarin frontale kritiek wordt geleverd op de huidige tendens in de 
richting van een uitbreiding van de strafbaarheid van voorbe-
reidingshandelingen. 
 
5. Een andere vraag is of het ingenomen standpunt ook overtuigend is. 
Naar mijn bescheiden mening is dat niet het geval. Juist het zò 
consequent doordenken en extrapoleren van de visie van de 
strafwetgever van 1886 - want daar komt de exercitie van Rutgers op neer 
- toont tegelijk de eenzijdigheid en de beperkingen van die benadering. Ik 
wijs op enkele van de punten waarover men wezenlijk met de schrijfster 
van mening kan verschillen.  
- In het boek wordt regelmatig kritiek geleverd op het 'ruime' en 'vage' 
karakter van strafbepalingen terzake van voorbereidingshandelingen. 
Pogingen van de wetgever om dit euvel te verhelpen of te verminderen 
door extra delictsbestanddelen toe te voegen worden bestempeld tot 
'lapmiddelen' die niet kunnen verhelpen dat alle eerder opgesomde 
bezwaren 'onverkort van toepassing blijven' (p. 297). Deze kritiek 
veronderstelt kennelijk een soort absolute maatstaf aan de hand waarvan 
kan worden bepaald welk niveau van precisie moet worden bereikt 
alvorens een strafbepaling voldoet aan het lex certa-vereiste. Bij mijn 
weten is zo'n harde toetssteen echter niet beschikbaar. Dit punt klemt te 
meer wanneer de voorbereidingsdelicten worden vergeleken met andere 
artikelen uit het materiële strafrecht. Ik volsta even met de omschrijving 
van 'dood door schuld' in art. 307 Sr te noemen. Natuurlijk kunnen de 
voorbereidingsdelicten niet worden gerechtvaardigd door te verwijzen 
naar bepalingen waarop wellicht eveneens zware kritiek mogelijk is, 
maar het argument van de vaagheid zou aan kracht kunnen (en moeten) 
winnen door de klemmendheid van dat probleem juist in de gewraakte 
sector aan te tonen. 
- Dit leidt tot een tweede punt, dat eveneens berust op de onderlinge 
verhouding tussen verschillende delictsomschrijvingen. Hiervòòr heb ik 
de definitie geciteerd die Rutgers aanhoudt voor 
voorbereidingshandelingen. Zo'n omschrijving is evenwel gedoemd tot 
tal van problemen te leiden. Door de definitie wordt principieel te weinig 
onderkend dat het spreken over voorbereidingshandelingen niet alleen 
contextgebonden is, maar plaatsheeft in een steeds wisselende context. 
Een voorbeeld. Wanneer iemand een ruit ingooit, pleegt hij het delict 
vernieling. Als hij dat doet teneinde iets uit een huis te stelen, is het een 
poging tot diefstal met braak. Indien de geworpen steen zijn doel mist, is 
het dan een uitvoeringshandeling terzake de vernieling of een 
voorbereidingshandeling terzake van de diefstal met braak? De vraagstel-
ling wordt snel ingewikkelder door wat te schuiven met strafbare en niet 



strafbare varianten in zowel het voorveld als in datgene wat een mogelijk 
vervolg daarop zou kunnen zijn. Het voorhanden hebben van een 
vuurwapen om een ander mee te vermoorden is strafbaar (ik zie uiteraard 
steeds af van allerlei bijkomende delictsbestanddelen), en is op dezelfde 
wijze te reconstrueren als het voorbeeld van de diefstal met braak. Maar 
hoe te oordelen over het voeren van gesprekken? Het voeren van een 
gesprek - dit is: het uitwisselen van gedachten - is doorgaans niet 
strafbaar. Vanuit dit vertrekpunt opponeert Rutgers tegen collectieve 
voorbereidingsdelicten (b.v. samenspanning tegen de regering) waarvoor 
niet méér is vereist dan een gesprek tussen twee mensen, omdat zulks tot 
gevolg zou hebben dat dan de innerlijke gedachte of intentie meer de 
grond voor aansprakelijkheid zou zijn dan de uiterlijke gedraging (zie o.a. 
p. 292, 299). Ik verschil van mening. De kwestie is namelijk ook in andere 
delen van het strafrecht veelal afhankelijk van de inhoud van die 
gesprekken. Denk aan delictsomschrijvingen terzake van belediging, 
denk aan strafbare vormen van discriminatie, maar ook aan de poging tot 
oplichting door het aannemen van een valse hoedanigheid. Ik kan dan 
ook niet meegaan met de stelling van Rutgers dat het enkele feit dat het 
voeren van gesprekken onder het bereik van art. 10a Opiumwet valt, tot 
gevolg zou hebben dat de innerlijke intentie van de dader en niet de 
uiterlijke gedraging het uitgangspunt wordt voor strafrechtelijke 
aansprakelijkheid (p.301). Ik heb de indruk dat Rutgers hier - en elders in 
het boek - de voorbereidingshandelingen te zeer als een aparte categorie 
beziet; als een groep van handelingen die een eigen wezenskenmerk 
hebben waarin ze intrinsiek verschillen van een andere groep, de 
uitvoeringshandelingen (filosofisch geschoolde lezers zouden 
waarschijnlijk zeggen dat het begrip voorbereidingshandeling in deze 
studie wordt gehyposthaseerd of zelfs geontologiseerd). Andere, 
contextuele factoren spelen echter een grote rol bij de juridische duiding 
van bepaalde verrichtingen. Deze complicatie is moeilijk in enkele zinnen 
te formuleren, maar komt in de kern neer op de vraag of een bepaalde 
gedraging het karakter van voorbereidingshandeling (resp. 
uitvoeringshandeling) kan verkrijgen of verliezen door de min of meer 
contingente omstandigheid dat een waarschijnlijke of denkbare kwalijke 
vervolghandeling al dan niet zelfstandig strafbaar is gesteld. Dit 
probleem manifesteert zich vooral rechtstreeks in relatie tot bepaalde 
categorieën gevaarzettingsdelicten. Het economisch strafrecht biedt 
aantrekkelijke voorbeelden op dit punt. Mag de wetgever wel verbieden 
om bepaalde antibiotica, hormoonpreparaten e.d . aanwezig te hebben in 
ruimten welke behoren tot bedrijven die de veeteelt, de vee- of 
pluimfokkerij uitoefenen, nu het evident is dat niet de aanwezigheid, 
maar het gebruik van die stoffen maatschappelijk nadelig is? Rutgers 
noemt een soortgelijke bepaling ('een niet geheel onproblematische 



categorie’, p. 315, 316), maar komt niet toe aan een systematische 
beoordeling van deze verschijnselen. Dat is op zichzelf begrijpelijk, o.a. 
als een gevolg van haar keuze om het bijzondere strafrecht en het 
gemeentelijke strafrecht niet te behandelen (p. 15, 18, 22). Maar het is ook 
belastend, want het maakt de beperkingen zichtbaar die zijn verbonden 
aan het perspectief van de ontwerpers van het wetboek van strafrecht van 
1886.  
- Het feit dat Mw. Rutgers haar uitgangspunt zoekt in de dogmatiek van 
het eind van de vorige eeuw, heeft ook consequenties voor de 
gehanteerde woorden. Redenerend op het snijvlak van strafbare poging 
en voorbereidingshandelingen, wijst zij herhaaldelijk op de mogelijkheid 
dat personen met een misdadige gezindheid vòòr een definitieve 
uitvoering van hun snode plannen tot inkeer kunnen komen (o.a. p. 262, 
286, 312). Een dergelijke formulering paste goed in de met moralistische 
taal doorspekte discussie die destijds werd gevoerd tussen aanhangers 
van de klassieke en de moderne richting in het strafrecht, maar is nu toch 
wel wat gedateerd. Als we de huidige criminaliteit in ogenschouw 
nemen, zullen namelijk doorgaans heel wat prozaïscher beweegredenen 
beslissend zijn om te besluiten al dan niet tot 'vrijwillige' terugtred over te 
gaan. 
 
6. De omstandigheid dat ik het door Mw. Rutgers ingenomen standpunt 
niet steeds kan delen, doet geen afbreuk aan mijn grote waardering voor 
het boek. Integendeel. Haar heldere betoogtrant maakt duidelijk waar de 
knelpunten zitten die iedereen moet oplossen die zich met deze materie 
bezighoudt. En: deze knelpunten behoren tot de breedste en de 
moeilijkste vragen op het vakgebied, zodat het niet verwonderlijk is dat 
hier geen in alle opzichten bevredigende oplossing is gepresenteerd. 
Bovendien zijn in deze korte recensie nog lang niet alle aantrekkelijke 
kanten van het boek belicht. Ik wijs op de interessante vergelijkingen die 
telkenmale worden gemaakt tussen de samenspanning enerzijds en de 
voorbereidingshandelingen anderzijds. Ook komt goed uit de verf welke 
crimineel-politieke dilemma's op dit terrein bestaan. Zo opponeren 
diverse schrijvers tegen de strafbaarstelling van voorbereidings-
handelingen met het argument dat eerst de mogelijkheden van b.v. art. 
140 Sr uitputtend moeten worden verkend, maar tegelijkertijd bestaan er 
juist grote bezwaren tegen de extensieve toepassing van deze toch al zo 
royale delictsomschrijving. Kortom: dan dreigt een keuze tussen de kogel 
of de strop. Tenslotte denk ik dat Mw. Rutgers er in is geslaagd om 
overtuigend uiteen te zetten dat het grootste gevaar van een te vergaande 
criminalisering van voorbereidingshandelingen gelegen is in de 
procesrechtelijke sfeer. Het risico van een preventief strafrecht, met de 
kans op een willekeurige en moeilijk te controleren toepassing van 



dwangmiddelen, staat inderdaad haaks op de ideeën die we doorgaans 
met het begrip rechtsstaat associëren. 
 
 
M.S. Groenhuijsen 


