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Rechtspraak 

B.M.E. Mallens en M.J. Hornman1    

78  Vrijwillige terugtred bij poging2 

78.1  HR 19 december 2006, LJN AZ2169; NJ 2007, 29 (Eemskanaal) 
 
‘3.5.1. Het middel behelst in de eerste plaats de klacht dat het Hof ten onrechte heeft 
geoordeeld dat de verdachte vrijwillig is teruggetreden in de zin van art. 46b Sr, nu 
sprake is van een voltooide poging tot moord op zijn zoontje. 
 
3.5.2. Aan de klacht ligt de opvatting ten grondslag dat geen plaats kan zijn voor vrij-
willige terugtred als bedoeld in art. 46b Sr, indien sprake is van een zogenoemde vol-
tooide poging. Die opvatting is onjuist. Bij vrijwillige terugtred gaat het om het mis-
drijf waarop de gedragingen van de verdachte waren gericht (vgl. HR 5 december 
2000, LJN AA8824). Het gaat niet erom of de verdachte vrijwillig is teruggetreden 
voordat sprake is van een strafbare poging, maar of hij is teruggetreden voordat spra-
ke is van een voltooid misdrijf. In geval van een voltooide poging is derhalve vrijwilli-
ge terugtred in de zin van art. 46b Sr niet reeds in zijn algemeenheid uitgesloten. 
Of gedragingen van de verdachte toereikend zijn om de gevolgtrekking te wettigen 
dat het misdrijf niet is voltooid tengevolge van omstandigheden die van zijn wil onaf-
hankelijk zijn, hangt – mede gelet op de aard van het misdrijf – af van de concrete 
omstandigheden van het geval. Daarbij verdient opmerking dat voor het aannemen 
van vrijwillige terugtred in geval van een voltooide poging veelal een zodanig optre-
den van de verdachte is vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden 
van het gevolg te beletten. 
Gelet op het voorgaande geeft het in de overwegingen van het Hof besloten liggende 
oordeel dat in het onderhavige geval vrijwillige terugtred door de verdachte nog mo-
gelijk was, ook al zouden de reeds door de verdachte verrichte gedragingen naar hun 
uiterlijke verschijningsvorm moeten worden aangemerkt als een voltooide poging tot 
moord, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 
 
3.5.3. De klacht faalt. 

 
 

1  Beiden junior UD straf(proces)recht Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht. 
2  Citeerwijze: B.M.E. Mallens & M.J. Hornman, ‘Vrijwillige terugtred bij poging’, 

DD 2010, 78. De auteurs bedanken mr.dr. E. Sikkema voor zijn commentaar op 
een eerdere versie van dit artikel. 
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3.6.1. Voorts behelst het middel de klacht dat het oordeel van het Hof dat het misdrijf 
niet is voltooid als gevolg van omstandigheden die van de wil van de verdachte af-
hankelijk waren, onbegrijpelijk is. Daartoe wordt aangevoerd dat het mislukken van 
de poging het gevolg is van de, uit de verklaring van de verdachte waarop het Hof 
zich baseert blijkende, omstandigheden dat het kanaal ondiep was en dat het koud 
was, hetgeen externe, van de wil van de verdachte onafhankelijke, omstandigheden 
zijn. 
 
3.6.2. Vooropgesteld wordt dat van buiten komende factoren die mede ertoe hebben 
geleid dat het misdrijf niet is voltooid, niet aan vrijwillige terugtred in de weg behoe-
ven te staan. 
Het oordeel van het Hof, dat de oorzaak van het niet voltooien van het misdrijf is ge-
legen in van de wil van de verdachte afhankelijke omstandigheden, te weten dat hij 
met het kind uit het kanaal is geklommen, dat hij het kind naar het ziekenhuis wilde 
brengen en dat hij daartoe met de in een deken gewikkelde baby in de auto naar 
Groningen is gereden, is niet onbegrijpelijk. De enkele omstandigheid dat de geringe 
diepte en de koude kunnen worden aangemerkt als van buiten komende factoren die 
van invloed kunnen zijn geweest op het niet voltooien van het delict, noopte het Hof, 
dat heeft vastgesteld dat geen andere informatie beschikbaar is dan de verklaring van 
de verdachte, niet ertoe tot een ander oordeel te komen. 
 
3.6.3. De klacht faalt.’ 
 
78.2  HR 13 maart 2007, LJN AZ6709; NJ 2007, 171 (Opengedraaide gas-
kraan) 
 
‘3.2.1. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat: 
“hij op 18 januari 2002 te Vlaardingen ter uitvoering van het door hem voorgenomen 
misdrijf om opzettelijk een ontploffing te veroorzaken in een woning gelegen aan de 
[a-straat 1] (een zogenaamde Duplexwoning, opgenomen in een aaneengesloten be-
bouwing), terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor een 
ander te duchten was, met dat opzet: 
– de gaskranen van het fornuis heeft opengezet bij een openstaande gaskraan en 
– vervolgens de woning heeft verlaten, 
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;” 
 
3.2.2. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen: 
 
(…) 
 
f. de verklaring van de deskundige ing. M. de Maaijer, werkzaam als research mede-
werker explosie en veiligheid bij TNO, ter terechtzitting in hoger beroep van 6 okto-
ber 2005, voor zover inhoudende: 
“Ik kan zeggen dat aardgas in het algemeen slechts brandbaar is in het brandbaar-
heidsgebied. In een gebied met 100% aardgas, zonder lucht, gebeurt er niets. Er geldt 
een onder en een bovengrens. Bij aardgas ligt dit tussen de 5 en 15%. Indien het gas-
luchtmengsel een aardgasconcentratie van minder dan 5% bevat, is er geen ontste-
king mogelijk. Bij een percentage boven de 15% geldt hetzelfde. Een aardgasconcen-
tratie met een percentage van 10% geldt als optimum. 
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In een grote ruimte zal niet overal een even grote hoeveelheid aardgas zijn. Ergens is 
dan een gebied dat goed te ontsteken is. 
U houdt mij voor dat brandmeester A. Brobbel in zijn rapport van 21 januari 2002 
heeft gesproken over een concentratie gas/lucht mengsel van 25 procent in de wo-
ning. Ik kan hierop antwoorden dat er dan wel serieus gevaar was. 
Het feit dat men buiten het huis reeds een gaslucht geroken heeft, geeft aan dat het 
gas al een tijdje aan moet hebben gestaan. 
Het gevolg van een hoge concentratie aardgas leidt tot een explosie. Een explosie in 
het explosieve gebied is op vele manieren mogelijk en niet voorbehouden aan een 
waakvlam en kan al plaatsvinden door bijvoorbeeld het aanslaan van een koelkast. 
Bij aanzienlijke hoeveelheden gas blijft dit explosiegevaar niet beperkt tot het inwen-
dige van de woning, maar kan er ook buiten een grote klap plaatsvinden en kunnen 
delen van de woning naar buiten slaan.” 
 
(…) 
 
3.3. Het Hof heeft het in het middel bedoelde verweer van de raadsman als volgt sa-
mengevat en verworpen: 
“De raadsman van de verdachte heeft zich beroepen op de vrijwillige terugtred als 
bedoeld in art. 46b van het Wetboek van Strafrecht. De raadsman heeft hiertoe ge-
steld dat de verdachte zich zelf op het politiebureau heeft gemeld en zijn sleutel aan 
de politie heeft overhandigd, zodat de politie in staat werd gesteld een ontploffing te 
voorkomen. 
 
Het hof overweegt hieromtrent dat het feit dat er geen ontploffing heeft plaatsge-
vonden, gelegen is in het feit dat er nog geen ontsteking had plaatsgevonden in het 
explosieve gebied. Dit is een van de wil van de verdachte onafhankelijke omstandig-
heid. Het hof is derhalve van oordeel dat geen sprake is geweest van vrijwillige terug-
tred.” 
 
3.4. Het volgende moet worden vooropgesteld. Of gedragingen van de verdachte toe-
reikend zijn om de gevolgtrekking te wettigen dat het misdrijf niet is voltooid ten ge-
volge van omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn, hangt – mede gelet op de 
aard van het misdrijf – af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij 
verdient opmerking dat voor het aannemen van vrijwillige terugtred in geval van een 
voltooide poging veelal een zodanig optreden van de verdachte is vereist dat dit naar 
aard en tijdstip geschikt is het intreden van het gevolg te beletten (vgl. HR 19 decem-
ber 2006, LJN AZ2169, NJ 2007, 29). 
 
3.5. De door het Hof gebezigde bewijsmiddelen houden in dat: 
(i) de verdachte de gaskranen van het fornuis volledig heeft opengezet en de pitten 
van het kooktoestel heeft verwijderd; 
(ii) de verdachte zich ongeveer drie uren nadien bij de politie heeft gemeld; 
 
3.6. Gelet op het voorgaande geeft ’s Hofs oordeel dat de gedragingen van de ver-
dachte, bestaande in het zich na drie uren melden bij het politiebureau en het over-
handigen van de sleutel met de mededeling dat hij de gaskraan open had gezet, onder 
de onderhavige omstandigheden niet toereikend waren om de gevolgtrekking te wet-
tigen dat sprake is geweest van vrijwillige terugtred van de verdachte, geen blijk van 
een onjuiste rechtsopvatting en is het evenmin onbegrijpelijk. 
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3.7. Het middel faalt.’ 
 
78.3  HR 3 maart 2009, LJN BF8844; NJ 2009, 236 (Doorgesneden remlei-
ding) 
 
‘2.3.1. Het bestreden arrest houdt voorts het volgende in: 
“Aan de verdachte is onder 1 primair ten laste gelegd: poging tot doodslag op 
[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] door een remleiding van de auto van [slachtoffer 1] 
door te snijden. 
 
(…) 
 
Het hof stelt de volgende feiten vast. (…): 
(i) Op vrijdag 4 maart 2005 heeft, tegen de achtergrond van een lang lopend familie-
conflict, onder leiding van een therapeut een gesprek plaats gehad tussen enerzijds 
[betrokkene 1], de echtgenote van de verdachte en anderzijds [slachtoffer 1], de zus 
van [betrokkene 1], en haar echtgenoot [slachtoffer 2]. [Slachtoffer 1] stelt dat zij en 
[slachtoffer 2] omstreeks 21:00 uur thuiskwamen na dit gesprek (…); 
(ii) De verdachte was bij dit gesprek niet aanwezig. Toen zijn echtgenote [betrokkene 
1] thuiskwam en hem inlichtte over het resultaat van het gesprek – te weten dat er 
een vervolggesprek zou komen – is de verdachte boos geworden omdat het juist de 
bedoeling van hem en [betrokkene 1] was geweest om met dit gesprek het contact 
met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] te beëindigen. De verdachte heeft toen tegen 
[betrokkene 1] gezegd: “Dan los ik het wel op”, en is te voet naar de woning van 
[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] gegaan, omstreeks 15 minuten lopen. (…); 
(iii) Bij de woning van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft de verdachte bij de 
voordeur in de sneeuw het woord “DOOD” geschreven en heeft hij met een stan-
leymes een remleiding van de auto van [slachtoffer 1] doorgesneden (…); 
(iv) Vervolgens is de verdachte teruggelopen naar huis. Naar hij heeft verklaard ter 
zitting in hoger beroep realiseerde hij zich al lopend het gevaarlijke van zijn daad. 
Thuis heeft hij erover gesproken met zijn echtgenote, waarna hij heeft besloten om 
[slachtoffer 1] te bellen om haar te vertellen wat hij had gedaan. Juist toen hij wilde 
bellen, werd hij gebeld door [slachtoffer 1]. (…); 
(v) De schoonmoeder van [slachtoffer 1] was die avond in de woning van [slachtoffer 
1] en [slachtoffer 2]. Zij vertrok daar omstreeks 23:00 uur en heeft toen het woord 
“DOOD” in de sneeuw bij de voordeur zien staan. Zij is naar haar huis gegaan en 
heeft omstreeks 24:00 uur [slachtoffer 1] gebeld om te melden wat zij had gezien. 
(…); 
(vi) [Slachtoffer 1] heeft vervolgens gebeld naar de verdachte (het onder iv genoem-
de telefoontje). In het telefoongesprek heeft de verdachte erkend dat hij het woord 
“DOOD” in de sneeuw had geschreven. Tevens heeft hij verteld dat hij een remlei-
ding van de auto van [slachtoffer 1] had doorgesneden en haar gezegd dat ze niet met 
deze auto moest rijden. (…).” 
 
2.3.2. Het Hof heeft het in het middel bedoelde verweer als volgt samengevat en ver-
worpen: 
“De raadsman heeft betoogd dat de verdachte ter zake van het onder 1 primair ten 
laste gelegde dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Daartoe heeft hij 
aangevoerd dat sprake is geweest van vrijwillige terugtred van de verdachte doordat 
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de verdachte zelf de voltooiing van het misdrijf heeft voorkomen door kort na zijn 
daad [slachtoffer 1] daarvan op de hoogte te stellen en haar te waarschuwen niet met 
de auto te rijden. Het misdrijf (doodslag) is derhalve niet voltooid door omstandig-
heden van de wil van de verdachte afhankelijk. 
Onder verwijzing naar de hiervoor onder (i) tot en met (vi) vastgestelde feiten over-
weegt het Hof als volgt. 
Met het doorsnijden van de remleiding en het weggaan bij de auto was de poging vol-
tooid. Ook in geval van een voltooide poging kan een handeling van de dader, ver-
richt om het intreden van het gevolg te beletten, onder omstandigheden nog een tot 
straffeloosheid leidende vrijwillige terugtred opleveren. 
In casu heeft verdachte weliswaar een zodanige handeling verricht (het telefonisch 
waarschuwen van [slachtoffer 1]), maar dit was pas ruim een uur na het doorsnijden 
van de remleiding. In de tussenliggende tijd bestond de mogelijkheid dat [slachtoffer 
1] en haar echtgenoot [slachtoffer 2] van de auto gebruik zouden maken. Het gevor-
derde uur doet daaraan niet af. Dat het gevaar zich in deze tijdspanne niet heeft ver-
werkelijkt, is een omstandigheid die onafhankelijk was van de wil van de verdachte. 
Anders gezegd: de verdachte is niet op zijn schreden teruggekeerd toen hij, naar huis 
lopend zoals beschreven in de feitenvaststelling onder (iv), zich het gevaarlijke van 
zijn handeling realiseerde, maar hij is doorgelopen naar huis en hij heeft daar pas na 
ruim een uur na het doorsnijden van de remleiding aanstalten gemaakt de slachtof-
fers te waarschuwen. 
Onder deze omstandigheid kan het telefonisch waarschuwen van [slachtoffer 1] niet 
meer als tot straffeloosheid leidende vrijwillige terugtred worden gekwalificeerd. 
Het verweer wordt derhalve verworpen. Wel is het feit dat de verdachte de slachtof-
fers op de hoogte heeft gebracht, een omstandigheid die de ernst van het gepleegde 
misdrijf vermindert.” 
 
2.4. Art. 46b Sr luidt: 
“Voorbereiding noch poging bestaat indien het misdrijf niet is voltooid tengevolge 
van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk.” 
 
2.5. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Of 
gedragingen van de verdachte de gevolgtrekking wettigen dat het misdrijf niet is vol-
tooid ten gevolge van omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn, hangt – mede 
gelet op de aard van het misdrijf – af van de concrete omstandigheden van het geval. 
Daarbij verdient opmerking dat in geval van een voltooide poging voor het aanne-
men van vrijwillige terugtred veelal een zodanig optreden van de verdachte is vereist 
dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden van het gevolg te beletten (vgl. 
HR 13 maart 2007, LJN AZ6709, NJ 2007, 171). Bij de beantwoording van de vraag 
of van zodanig optreden sprake is, is mede van belang of en zo ja in welke mate het 
waarschijnlijk is dat het gevolg zou zijn ingetreden ná de uitvoeringshandelingen van 
de verdachte maar vóór de gedragingen waarop het beroep op vrijwillige terugtred is 
gebaseerd. Hoe waarschijnlijker een dergelijk intreden van het gevolg is, des te min-
der ligt het in de rede om vrijwillige terugtred aan te nemen. 
 
2.6. De gedachtegang van het Hof komt in de kern hierop neer dat het beroep op 
vrijwillige terugtred dient te worden verworpen omdat de verdachte niet direct in ac-
tie is gekomen nadat hij zich het gevaarlijke van zijn handelen had gerealiseerd, maar 
pas ruim een uur na het doorsnijden van de remleiding telefonisch heeft gewaar-
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schuwd dat hij de remleiding had doorgesneden en in de tussenliggende tijd de moge-
lijkheid bestond dat van de auto gebruik zou worden gemaakt. 
 
2.7. Voor zover het Hof aldus tot uitdrukking heeft gebracht dat in geval van een vol-
tooide poging een beroep op vrijwillige terugtred alleen kan slagen indien de ver-
dachte het intreden van de gevolgen van het delict heeft belet door onmiddellijk in 
actie te komen nadat hij het gevaar van zijn handelen heeft onderkend, geeft dat oor-
deel, gelet op hetgeen onder 2.5 is vooropgesteld met betrekking tot de aan het op-
treden van de verdachte te stellen eisen, blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Voor 
zover het Hof die vereisten niet heeft miskend, is zijn oordeel dat het beroep op vrij-
willige terugtred moet worden verworpen, niet zonder meer begrijpelijk. Daarbij 
neemt de Hoge Raad in aanmerking dat het doorsnijden van de remleiding niet eer-
der dan bij het rijden met de auto een onmiddellijk levensgevaar zou hebben opgele-
verd. In de bestreden uitspraak ontbreekt echter enige vaststelling omtrent de mate 
van waarschijnlijkheid dat, gelet op het gevorderde uur van de dag, door de eigenaar 
van de auto dan wel door een ander daadwerkelijk gebruik zou worden gemaakt van 
de auto. De overweging van het Hof dat de mogelijkheid bestond dat [slachtoffer 1] 
en haar echtgenoot [slachtoffer 2] in de tussenliggende tijd van de auto gebruik zou-
den maken, is daartoe onvoldoende. 
 
2.8. Het middel is derhalve terecht voorgesteld.’ 
 
78.4  Rechtbank ’s-Hertogenbosch 22 oktober 2008, LJN BG1023 (Bellen 
112 na toebrengen steekwonden) 
 
‘Van vrijwillige terugtred is sprake als de niet-voltooiing van het delict het gevolg is 
van omstandigheden die van de wil van de dader afhankelijk zijn en derhalve niet van 
externe factoren. Voor het aannemen van vrijwillige terugtred in geval van een vol-
tooide poging is veelal een zodanig optreden van verdachte vereist, dat dit naar aard 
en tijdstip geschikt is het intreden van het gevolg te beletten. De rechtbank verwijst 
naar de uitspraak van de Hoge Raad waaraan de officier van justitie heeft gerefe-
reerd alsmede naar een uitspraak van de Hoge Raad van 19 december 2006, NJ 2007, 
29. 
In de onderhavige zaak is sprake van een voltooide poging tot doodslag. Verdachte 
heeft zijn levensgezel [slachtoffer] tweemaal met een mes in haar lichaam gestoken. 
Tengevolge van dit steken heeft [slachtoffer] een steekwond in de rechterflank en 
een steekwond in de rechterborst opgelopen. Een spoedoperatie heeft het leven van 
het slachtoffer gered. Het slachtoffer is na dit steken van de trap gevallen en onder-
aan de trap blijven liggen. Verdachte zag dat de kleding van het slachtoffer op buik-
hoogte doorweekt was van het bloed, hij hoorde haar rochelend ademhalen en hij 
besefte dat zij levensgevaarlijk gewond was. Vervolgens heeft verdachte 112 gebeld 
en de deur opengezet. Het feit dat verdachte de hulpdiensten heeft verwittigd op het 
moment dat het slachtoffer onder deze omstandigheden onderaan de trap lag, kan 
naar het oordeel van de rechtbank niet gelden als een optreden dat naar aard en tijd-
stip geschikt is het intreden van de dood te beletten. Dat het slachtoffer niet is over-
leden, is naar het oordeel van de rechtbank gelegen in de van de wil van de verdachte 
onafhankelijke omstandigheden, externe factoren, dat het slachtoffer gelukkiger- en 
toevalligerwijs op eigen kracht de doodstrijd heeft doorstaan tot de hulpdiensten 
kwamen en dat vervolgens adequaat medisch is opgetreden. In al deze opzichten 
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wijkt het onderhavige geval af van de casus uit het vonnis van de Rechtbank Alk-
maar,

3
 waaraan de raadsvrouwe heeft gerefereerd. De rechtbank verwerpt aldus het 

verweer.’ 
 
78.5  Gerechtshof Arnhem 22 december 2008, LJN BG8807 (Bellen 112 na 
poging verstikking) 
 
‘Op 22 december 2007 omstreeks 00.30 uur, kwam [slachtoffer] thuis bij haar woning 
te Lent en zette haar fiets in de schuur. Op dat moment sloeg een man haar in de 
richting van haar hoofd met een balk. Vervolgens kwam deze man op haar zitten en 
heeft haar bij de haren gepakt en meermalen met haar hoofd op de vloer geslagen. 
Dit deed zeer veel pijn. Het slachtoffer [slachtoffer] herkende de man als haar echt-
genoot, de verdachte. Verdachte heeft zijn hand over haar mond gehouden en met de 
andere hand haar neus dichtgeknepen. De verdachte heeft daarna afwisselend haar 
hoofd tegen de grond gebonkt en getracht haar te verstikken. Op een gegeven mo-
ment heeft het slachtoffer zich slap en bewusteloos gehouden. Hierna is verdachte 
opgestaan en weggegaan. 
 
Het slachtoffer heeft enige tijd later via de achterzijde de schuur verlaten. De ver-
dachte heeft dit gezien en is achter het slachtoffer aangelopen. Het slachtoffer werd 
vastgepakt door de verdachte en daarna een weiland ingeduwd. Verdachte is weer 
bovenop haar gaan zitten en heeft haar geprobeerd te verstikken door met zijn ene 
hand op haar mond te drukken en met zijn andere hand haar neus dicht te knijpen. 
Het slachtoffer voelde dat verdachte met zijn vuisten met kracht op haar hoofd en 
gezicht sloeg. Het slachtoffer kreeg vele klappen met de vuisten tegen de zij- en ach-
terkant van haar hoofd. Het slachtoffer dacht ze dood zou gaan en heeft zich op een 
zeker moment doodgehouden. 
 
Volgens de weersvoorspelling betrof de nacht van 21 op 22 december 2007 een hel-
dere nacht met een temperatuur tussen de -7 a -8 graden Celsius. 
 
Bij aankomst van het slachtoffer in het ziekenhuis werd een lichaamstemperatuur 
van 28,2 en 32,0 graden Celsius gemeten. Het slachtoffer werd beademd. Omdat het 
gelaat ernstig gezwollen was, werd gevreesd dat ook de luchtpijp nog zou gaan zwel-
len. De beademing werd voortgezet tot 25 december 2007. Een forse zwelling van het 
gelaat werd waargenomen en diverse hematomen aan de armen en benen. Op 31 de-
cember 2007 is het slachtoffer uit het ziekenhuis ontslagen. Het letsel past bij fors 
stomp trauma op het hoofd en het gelaat. De forse ondertemperatuur was levensbe-
dreigend. 
 
Verdachte heeft tegenover de politie bekend dat hij zijn vrouw, [slachtoffer], in de 
schuur heeft geslagen met een balk waardoor zij is gevallen. Verdachte is toen boven 
op haar gaan zitten en heeft haar vele malen met gebalde vuisten en met kracht op 
haar gezicht geslagen. Ook heeft hij haar met haar achterhoofd op de betonnen vloer 

 
 

3  Gedoeld wordt op Rb. Alkmaar 26 juni 2001, LJN AB2375. 
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van de schuur geslagen. Verdachte zag dat zijn vrouw bloedde aan haar hoofd. Toen 
verdachte zag dat ze niet meer bewoog, is verdachte weggelopen naar het huis. 
 
Even later zag verdachte zijn vrouw lopen en is hij achter haar aangegaan. Zij zijn in 
een weiland beland en verdachte heeft haar met zijn vuist en met volle kracht op haar 
gezicht en hoofd geslagen. Verdachte schat dat dat zo’n 25 keer is gebeurd. Verdach-
te heeft haar ook vijf of zes keer geprobeerd te laten stikken. 
 
(…) 
 
[Volgen overwegingen over bewijs voorbedachte raad en opzet.] 
 
(…) 
 
Vrijwillige terugtred 
 
De verdediging heeft onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 19 de-
cember 2006 (gepubliceerd in NJ 2007, 29) bepleit dat ten aanzien van het onder 2 
tenlastegelegde geen sprake kan zijn van een strafbare poging. Gesteld wordt dat 
verdachte vrijwillig is teruggetreden, hetgeen blijkt uit het feit dat hij het alarmnum-
mer heeft gebeld. 
 
Voor het aannemen van vrijwillige terugtred bij een voltooide poging is een zodanig 
optreden van verdachte vereist, dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden 
van het gevolg te beletten. Verdachte heeft circa een half uur bij het half ontklede 
slachtoffer in de vrieskou zitten wachten tot zij dood zou gaan en heeft bedacht wat 
hij zou gaan doen. Hij heeft het slachtoffer achtergelaten in het weiland en is naar 
huis gegaan, waar hij zich van zijn bebloede kleding heeft ontdaan en een douche 
heeft genomen. De bebloede kleding heeft hij vervolgens verstopt. Verdachte is bij 
het slachtoffer gaan kijken en is daarna pas naar huis gegaan om het alarmnummer te 
bellen. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van het hof niet aannemelijk ge-
worden dat het onder 2 bewezenverklaarde niet is voltooid tengevolge van de wil van 
verdachte afhankelijke omstandigheden.’ 
 
78.6  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 juni 2010, LJN BM7390 (Overval in 
woning) 
 
‘Bij de vraag of sprake is van vrijwillige terugtred als bedoeld in artikel 46b van het 
Wetboek van Strafrecht is – voorzover bij de beoordeling van het verweer van belang 
– doorslaggevend of het niet-voltooien van de overval afhankelijk is geweest van de 
wil van de verdachte dan wel door externe factoren is bepaald. 
 
Het hof acht voor de beantwoording van deze vraag met name van belang de verkla-
ringen van [getuige 1] (…) en [aangeefster] (…). 
Uit de verklaring van [aangeefster] blijkt dat zij op 15 februari 2009 bij haar vriend 
[getuige 2] op het adres [adres] te [woonplaats] was. Omstreeks 22.15 uur worden zij 
in de woning overvallen door in totaal vier personen. [aangeefster] wordt vervolgens 
door één van deze personen bij de schouders gepakt en met kracht op de bank ge-
gooid. Deze persoon met bivakmuts gaat op haar zitten terwijl zij op de bank ligt. 
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Ondertussen ziet zij een ander persoon bij haar vriend [getuige 2] staan die zij her-
kent als [medeverdachte 1]. Hierop heeft aangeefster hard geroepen: “[bijnaam me-
deverdachte 1]!” of woorden van gelijke strekking. Zij noemde [medeverdachte 1] 
namelijk altijd [bijnaam medeverdachte 1]. Op dat zelfde moment ziet en voelt [aan-
geefster] dat de persoon die op haar zat haar een elleboogstoot tegen haar rechteroor 
geeft. Deze persoon zou daarbij hebben geroepen: “Mond dicht!” of woorden van 
gelijke strekking. Hierop heeft [aangeefster] nogmaals heel hard geroepen: “[bijnaam 
medeverdachte 1]!”. De persoon die nog steeds op [aangeefster] zat prikt vervolgens 
met een mes in haar rechterzij en roept daarbij “Genoeg! Mond dicht!”. [aangeefster] 
heeft voorts verklaard dat [medeverdachte 1] hierop reageert met de woorden: 
“[aangeefster]? Nee! Dat kan niet!”. [aangeefster] zag en hoorde dat [medeverdachte 
1] hierop naar de persoon liep die op haar zat en aan zijn arm of schouder trok. [me-
deverdachte 1] riep hierbij: “Maat, maat dit kan niet. Dit is familie. Maat. Dit kan ik 
niet. Roep ze maar terug” of woorden van gelijke strekking. 
 
(…) 
 
Op grond van bovenstaande verklaringen is het hof van oordeel dat verdachte de 
persoon is geweest die tijdens de overval op [aangeefster] heeft gezeten. Gelet op de 
inhoud van de verklaring van [aangeefster] heeft [medeverdachte 1] de verdachte 
vervolgens bewogen om de overval te staken omdat [medeverdachte 1] was herkend 
door haar. Verdachte heeft de poging om de overval te plegen derhalve naar het oor-
deel van het hof uitsluitend gestaakt onder invloed van uitwendige prikkels (te weten 
het aandringen van [medeverdachte 1]) en niet als gevolg van een impliciet wilsbe-
sluit van verdachte. De verklaring van verdachte, dat de overval niet is voltooid ten-
gevolge van omstandigheden die van zijn wil afhankelijk waren, is naar het oordeel 
van het hof dan ook niet aannemelijk geworden. Gelet hierop is er geen sprake van 
een vrijwillige terugtred die leidt tot straffeloosheid zoals bedoeld in artikel 46b van 
het Wetboek van Strafrecht. 
 
Het verweer wordt verworpen.’ 
 
78.7  Rechtbank Roermond 29 juli 2010, LJN BN2819 (Overval in snackbar) 
 
‘Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte samen met [medeverdachte] op 28 april 
2010 rond 22.00 uur de friture “[naam]” te Roermond is binnengegaan met de bedoe-
ling om daar achter de toonbank geld weg te nemen. Verdachte loopt de friture als 
eerste binnen, pakt [slachtoffer 3] vast met een arm om haar nek, roept “dit is een 
overval”, gooit [slachtoffer 3] tegen een sigarettenautomaat aan en duwt haar vervol-
gens met kracht tegen de grond, waardoor zij met de rechterkant van haar gezicht op 
de grond terecht komt. Verdachte loopt vervolgens in de richting van [slachtoffer 2], 
pakt een deksel van een afvalemmer, blijft kort voor haar staan, maakt dreigende 
bewegingen in haar richting en zegt: “ga weg, ga weg”. [slachtoffer 2] gaat vervolgens 
niet opzij en zegt: “wat is dit voor flauwekul, doe normaal”. [medeverdachte] wordt 
dan door [slachtoffer 2] herkend en als [medeverdachte] langs verdachte naar de kas-
sa wil lopen roept [slachtoffer 2]: “[medeverdachte] hou op”. [medeverdachte] besluit 
dan naar buiten te lopen en weg te rennen. Verdachte heeft ter terechtzitting ver-
klaard dat hij hoorde dat [slachtoffer 2] iets tegen [medeverdachte] zei, waarop hij 
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dacht: “waar ben ik mee bezig”. Daarop is hij achter [medeverdachte] aan naar bui-
ten gerend. 
 
De verdediging heeft gesteld dat verdachte niet strafbaar dient te worden geacht op 
grond van vrijwillige terugtred als bedoeld in artikel 46b van het Wetboek van Straf-
recht. 
 
De officier van justitie heeft gesteld dat het misdrijf niet is voltooid als gevolg van een 
uitwendige prikkel, namelijk de herkenning van de medeverdachte, en niet door het 
eigen initiatief van verdachte, zodat er geen sprake is van vrijwillige terugtred. 
 
Uit de hiervoor weergegeven gang van zaken en de verklaring van verdachte leidt de 
rechtbank af dat verdachte, ofschoon hij kon doorgaan met de voorgenomen diefstal, 
vrijwillig heeft besloten daarvan af te zien op het moment dat zijn mededader kenne-
lijk herkend werd en deze naar buiten rende en hij zich toen blijkens zijn verklaring 
rekenschap gaf waar hij mee bezig was. Met de verdediging en anders dan de officier 
van justitie is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake van is dat het misdrijf niet 
is voltooid uitsluitend als gevolg van een van verdachtes wil onafhankelijke omstan-
digheid, maar dat er sprake is van het niet voltooien van het voorgenomen misdrijf 
als gevolg van een omstandigheid die mede afhankelijk was van de wil van verdachte, 
zodat er sprake is van vrijwillige terugtred. Hieraan doet niet af dat de herkenning 
van de mededader hierbij een rol kan hebben gespeeld. Voor vrijwillige terugtred is 
het motief dat aan het besluit van verdachte om af te zien van het voorgenomen mis-
drijf ten grondslag ligt, in casu niet relevant. Immers, niets stond verdachte in de weg 
om, gezien zijn eerdere optreden, ondanks de herkenning van de mededader, door te 
gaan met de uitvoering van zijn voornemen, maar hij heeft daarvan afgezien en is 
weggegaan. 
De rechtbank is dan ook van oordeel dat het bewezenverklaarde geen strafbaar feit 
oplevert en dat verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.’ 
 

1 Inleiding 

Een beroep op vrijwillige terugtred komt de dader toe als het misdrijf niet is 
voltooid ten gevolge van omstandigheden van zijn wil afhankelijk. Dit leer-
stuk – door de wetgever van 1886 in het Wetboek van Strafrecht opgenomen 
met als doel, onder meer, het voorkomen van misdrijven4 – ziet zowel op 
voorbereiding als op poging. Aan de vrijwillige terugtred kleven diverse inte-
ressante gecompliceerde aspecten. Niet in de laatste plaats, omdat in recht-

 
 

4  J.W. Smidt, H.J. Smidt. Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht. Deel I, 
Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1891, p. 424. De wetgever hanteerde daarbij de 
volgende overweging: ‘daar het zekerste middel om het misdrijf in zijn loop te 
stuiten, is straffeloosheid te verzekeren aan den dader, die uit eigen beweging 
heeft afgezien van de voortzetting van zijn misdadig plan.’ 
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spraak en literatuur over deze aspecten verschillend wordt gedacht en de 
wetsgeschiedenis zelf ter zake niet eenduidig is. Zo bestaat onduidelijkheid 
inzake de kwalificatie van de exceptie – (pure) strafuitsluitingsgrond dan wel 
kwalificatie-uitsluitingsgrond5 – en bestaat geen overeenstemming omtrent 
eventuele derdenwerking en voor welke deelnemers deze zou moeten gel-
den.6 Daarnaast is interessant te bezien hoe het begrip ‘vrijwillige terugtred’ 
in de rechtspraak wordt ingevuld. Dat laatste willen wij in deze bijdrage on-
derzoeken en daarbij beperken wij ons tot de vrijwillige terugtred in geval 
van een poging, omdat deze in de jurisprudentie frequenter aan bod komt 
dan de voorbereidingsvariant. Daartoe zal het door de Hoge Raad aangege-
ven kader, aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of al dan niet 
sprake is van vrijwillig terugtreden, worden geschetst. Vervolgens zal, mede 
aan de hand van feitenrechtspraak, een tweetal specifieke situaties worden 
uitgelicht, te weten het terugtreden in geval van een voltooide poging en 
vrijwillige terugtred bij een terugtredende medeverdachte. Ten slotte zullen 
wij enige concluderende opmerkingen maken. 
 
Algemeen kader 
 
Zoals gezegd, komt vrijwillige terugtred erop neer dat het misdrijf niet is vol-
tooid ten gevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk 
(artikel 46b Sr). De Hoge Raad heeft in het Eemskanaal-arrest (78.1) geoor-
deeld dat een en ander afhangt van de concrete omstandigheden van het ge-
val, mede gelet op de aard van het misdrijf. Daarbij hoeven externe factoren 
die mede ertoe hebben geleid dat het misdrijf niet is voltooid, niet aan vrij-
willige terugtred in de weg te staan. Ook een voltooide poging biedt ruimte 
voor vrijwillige terugtred, maar dan geldt veelal dat het optreden van de ver-
dachte naar aard en tijdstip geschikt moet zijn het intreden van het gevolg te 

 
 

5  J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2009, p. 411 en 
A.J.M. Machielse, ‘Vrijwillig terugtreden in Nederland en Duitsland’, in: 
A. Harteveld, D.H. de Jong & E. Stamhuis (red.), Systeem in ontwikkeling 
(Knigge-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 421, geven de voor-
keur aan een (pure) strafuitsluitingsgrond, daar waar D.H. de Jong & G. Knigge, 
J.M. van Bemmelen en Th.W. van Veen. Ons strafrecht. Deel 1. Het materiële straf-
recht. Algemeen deel, Deventer: Kluwer 2003, p. 216, zich uitspreken voor een 
kwalificatie-uitsluitingsgrond. De door de wetgever voorgestane daderschaps-
uitsluitingsgrond (Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 4 en 20 (MvT)) wordt 
in de literatuur door niemand omarmd. 

6  Hierover H.D. Wolswijk, ‘Enkele opmerkingen over vrijwillig terugtreden bij 
deelneming’, in: B.F. Keulen, G. Knigge & H.D. Wolswijk (red.), Pet af (De 
Jong-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007, p. 537-558. 
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beletten.7 In het arrest Doorgesneden remleiding (78.3)heeft de Hoge Raad 
hieraan nadere invulling gegeven. Bij beantwoording van de vraag of van 
zodanig optreden kan worden gesproken, 
 
‘is mede van belang of en zo ja in welke mate het waarschijnlijk is dat het gevolg zou 
zijn ingetreden ná de uitvoeringshandelingen van de verdachte maar vóór de gedra-
gingen waarop het beroep op vrijwillige terugtred is gebaseerd. Hoe waarschijnlijker 
een dergelijk intreden van het gevolg is, des te minder ligt het in de rede om vrijwilli-
ge terugtred aan te nemen.’

8
 

 
Een systematische beschouwing over vrijwillige terugtred is lastig, omdat de 
ruimte voor vrijwillige terugtred afhankelijk is van de concrete omstandig-
heden van het geval, waarbij ook een rol is weggelegd voor de aard van het 
misdrijf.9 In beginsel zijn de mogelijkheden tot vrijwillig terugtreden bij ge-
vaarzettingsdelicten geringer dan bij krenkingsdelicten, omdat poging en 
voltooid delict bij de eerstgenoemde delicten dichter bij elkaar liggen en dus 
per definitie minder ruimte voor vrijwillige terugtred rest. Dat heeft ermee te 
maken dat, in tegenstelling tot de gevaarzettingsdelicten, de meeste kren-
kingsdelicten materieel zijn omschreven, waardoor in beginsel vrijwillig kan 
worden teruggetreden, zolang het door het concrete delict vereiste gevolg 
niet is ingetreden. Dit kan natuurlijk worden gerelativeerd door het delict in 
concreto zelf en door de omstandigheden van het concrete geval. Zo vereist 
vrijwillig terugtreden bij een poging tot doodslag een andere gedraging dan 
waar het een poging tot diefstal betreft. Bovendien is de ene poging tot 
doodslag de andere niet.10 Daarnaast biedt een onvoltooide poging in het al-
gemeen meer mogelijkheden tot vrijwillige terugtred dan een voltooide po-
ging, althans de eisen die aan de gedraging worden gesteld zijn minder 
zwaar. In het eerste geval volstaat ophouden met hetgeen waarmee men be-
zig was, in het laatste geval wordt van de verdachte veelal een ‘actus contra-
rius’, een tegengestelde gedraging, verwacht. Een en ander brengt mee dat 
het leerstuk van de vrijwillige terugtred bijzonder casuïstisch is. Desondanks 
zullen wij in het onderstaande proberen enige structuur aan te brengen. 

 
 

7  HR 19 december 2006, LJN AZ2169; NJ 2007, 29, r.o. 3.5.2 en 3.6.2 (Eems-
kanaal). 

8  HR 3 maart 2009, LJN BF8844; NJ 2009, 236, r.o. 2.5, m.nt. N. Keijzer (Doorge-
sneden remleiding). 

9  Vgl. Machielse 2005, p. 421. 
10  Vgl. de feiten in HR 19 december 2006, LJN AZ2169; NJ 2007, 29 (Eemskanaal) 

en HR 3 maart 2009, LJN BF8844; NJ 2009, 236, m.nt. N. Keijzer (Doorgesneden 
remleiding). 
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2 Vrijwillige terugtred bij voltooide poging 

Algemeen 
 
Om bij een voltooide poging vrijwillige terugtred te kunnen aannemen, 
moet, zoals gezegd, veelal sprake zijn van een ‘actus contrarius’, een gedra-
ging die, aldus de Hoge Raad in het Eemskanaal-arrest (78.1), naar aard en 
tijdstip geschikt is het intreden van het gevolg te beletten.11 Volgens Keijzer 
lijkt ons hoogste rechtscollege met dit vereiste aansluiting te zoeken bij de 
objectieve pogingsleer.12 Nu bij poging de uiterlijke verschijningsvorm (en 
dus het objectieve) bepalend is, zou het passend zijn om ook de geschiktheid 
van de tegengestelde gedraging objectief te beoordelen. De Hoge Raad 
brengt met dit vereiste als het ware een knip tot stand tussen de vrijwilligheid 
van de terugtred en de terugtred op zich, waarbij de nadruk wordt gelegd op 
het laatste. Aard en tijdstip zien immers op de gedraging en niet op de vrij-
willigheid van die gedraging. In het navolgende zal worden bezien hoe in de 
rechtspraak met dit vereiste wordt omgegaan. 
 
Invulling Eemskanaal-eis in de jurisprudentie 
 
In het arrest Opengedraaide gaskraan (78.2) had de, blijkbaar met proble-
men kampende, verdachte de kookpitten van zijn fornuis verwijderd en de 
gaskraan opengedraaid. Daarna had hij zijn huis verlaten en drie uur later 
had hij zich bij het politiebureau gemeld. Daar had hij verteld wat hij had 
gedaan, waarna hij de sleutel van zijn woning had overhandigd. Hij werd 
door het gerechtshof veroordeeld ter zake van poging tot het opzettelijk een 
ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor anderen en 
levensgevaar voor een ander te duchten is (artikel 157 Sr), waarbij het be-
roep op vrijwillige terugtred werd verworpen. De oorzaak dat geen ontplof-
fing had plaatsgevonden, was, volgens het gerechtshof, gelegen in een van de 
wil van de verdachte onafhankelijke omstandigheid, namelijk het feit dat 
nog geen ontsteking had plaatsgevonden in het explosieve gebied. De Hoge 
Raad vond dit oordeel geen blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting en 
evenmin onbegrijpelijk.13 

Aan de niet-honorering van het beroep op vrijwillige terugtred lijkt 
het gerechtshof ten grondslag te leggen dat de melding niet geschikt was om 
het gevolg te beletten, gezien het moment waarop deze plaatsvond. Gedu-
rende het lange tijdbestek dat de gaskraan had opengestaan, was een dusda-
 
 

11  r.o. 3.5.2. 
12  In zijn noot onder HR 3 maart 2009, LJN BF8844; NJ 2009, 236, m.nt. N. Keijzer 

(Doorgesneden remleiding) (78.3). 
13  HR 13 maart 2007, LJN AZ6709; NJ 2007, 171 (Opengedraaide gaskraan). 



M
allens en H

ornm
an     V

rijw
illige terugtred bij poging 

 
 

DD 2010, afl. 9/78 1237 
 

nig hoog explosief mengsel ontstaan dat het enkele aanslaan van de koelkast 
voldoende zou zijn geweest voor een ontsteking. Dat geen ontsteking had 
plaatsgevonden, was een omstandigheid die niet van de wil van de verdachte 
afhankelijk was. De verdachte lijkt dus simpelweg te laat te zijn geweest. Dat 
zou betekenen dat hij zich had moeten melden voordat het hoog explosieve 
mengsel was ontstaan en het uitblijven van een ontploffing slechts aan het 
toeval was te danken.14 Daarmee is overigens niet gezegd dat het beroep op 
vrijwillige terugtred dan automatisch zou zijn geslaagd. 

Mogelijk is hier ook van invloed geweest dat artikel 157 Sr een ge-
vaarzettingsdelict is. Dit is een delict dat in beginsel minder ruimte laat voor 
vrijwillige terugtred, ofschoon dat enigszins moet worden gerelativeerd. Het 
betreft hier namelijk een concreet gevaarzettingsdelict, en dat vertoont meer 
de trekken van een gevolgsdelict.15 Niettemin is artikel 157 Sr ook een delict 
dat bij honorering van een beroep op vrijwillige terugtred de verdachte ge-
heel straffeloos laat, terwijl hij hier wel degelijk het belang dat de strafbepa-
ling beoogt te beschermen, in gevaar heeft gebracht. Dit komt omdat het 
delict zich niet leent voor tenlastelegging in een subsidiaire variant, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld doodslag, waarbij naast primair poging tot doodslag 
subsidiair zware mishandeling kan worden ten laste gelegd. 
 
De beslissing in bovenstaande zaak wordt duidelijker na het lezen van de 
overwegingen van de Hoge Raad in het later gewezen arrest Doorgesneden 
remleiding, aldus Keijzer in zijn noot onder het laatste arrest (78.3).16 In dit 
arrest betrof het een uit de hand gelopen familieruzie. De verdachte had ’s 
avond na negenen het woord ‘DOOD’ in de sneeuw op het voetpad van zijn 
zwager en schoonzus geschreven en de remleiding van hun auto doorgesne-
den. Toen zijn schoonzus hem over het in de sneeuw geschrevene belde, ver-
telde hij dat hij dat had gedaan en tevens zei hij dat ze niet met hun auto 
moesten rijden, omdat hij de remleiding had doorgesneden. Het gerechtshof 
verwierp het beroep op vrijwillige terugtred, omdat het waarschuwen pas 
ruim een uur na het doorsnijden van de remleiding had plaatsgevonden. In 
deze periode hadden zijn schoonzus en zwager van de auto kunnen ge-
bruikmaken. Dat dit niet was gebeurd, was een van de wil van de verdachte 

 
 

14  Gerechtshof Leeuwarden 25 januari 2008, LJN BC3243 kwam tot een zelfde 
beslissing in een vrijwel identieke zaak, waar de Rb. Assen 13 maart 2007, LJN 
BA0892 in eerste aanleg de melding tijdig genoeg gedaan vond om vrijwillige 
terugtred aan te nemen. 

15  Zie De Hullu 2009, p. 72-74, over krenkings-, gevaarzettings-, formele en 
materiële delicten. 

16  HR 3 maart 2009, LJN BF8844; NJ 2009, 236, m.nt. N. Keijzer (Doorgesneden 
remleiding). 
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onafhankelijke omstandigheid. Het late uur deed daar, aldus het gerechts-
hof, niet aan af. 

De Hoge Raad herhaalde de overweging uit het Eemskanaal-arrest 
(78.1)17 dat bij een voltooide poging voor het aannemen van vrijwillige terug-
tred veelal een zodanig optreden van de verdachte is vereist dat dit naar aard 
en tijdstip geschikt is het intreden van het gevolg te beletten. Hieraan voegde 
hij een belangrijke overweging toe. Bij de beoordeling van de geschiktheid 
van het optreden moet een risicotaxatie worden gemaakt. Meegewogen 
moet namelijk worden 
 
‘of en zo ja in welke mate het waarschijnlijk is dat het gevolg zou zijn ingetreden ná 
de uitvoeringshandelingen van de verdachte maar vóór de gedragingen waarop het 
beroep op vrijwillige terugtred is gebaseerd. Hoe waarschijnlijker een dergelijk intre-
den van het gevolg is, des te minder ligt het in de rede om vrijwillige terugtred aan te 
nemen.’

18
 

 
Niet duidelijk wordt of dat een toets ex tunc dan wel ex nunc moet zijn. 

De aan de verwerping van het beroep op vrijwillige terugtred ten 
grondslag liggende motivering van het gerechtshof is niet zonder meer be-
grijpelijk, gezien het late tijdstip waarop de verdachte de remleiding had 
doorgesneden. Omdat de meeste mensen laat op de avond niet meer weg-
gaan, was het risico dat met de auto zou worden gereden, met eventuele ge-
volgen van dien, niet zo groot. Dat had anders kunnen zijn, als het slacht-
offer op wisselende tijden zou hebben gewerkt. Daarover geeft het arrest 
echter geen uitsluitsel. Overigens zou van een heel andere situatie sprake 
kunnen zijn geweest, als het doorsnijden van de remleiding overdag had 
plaatsgevonden. 

Ofschoon de Hoge Raad aan dit punt niet toekwam, lijkt de vrijwil-
ligheid van de terugtred in beide arresten niet in het geding, maar alleen de 
terugtred op zich. Advocaat-generaal Vellinga was in zijn conclusie voor het 
Opengedraaide gaskraan-arrest (78.2) wat dat betreft een andere mening 
toegedaan. Hij uitte twijfels bij de wil van de verdachte, omdat hij zich bij de 
politie zou hebben gemeld vanwege zijn hulpvraag en niet om een ontplof-
fing te voorkomen.19 Ongeacht de juistheid hiervan, ziet dat niet zozeer op 
de wil als wel op het motief dat aan die wil ten grondslag ligt en dat motief is 
niet bepalend.20 Bovendien kan daartegenin worden gebracht dat ook een 
melding vanwege een hulpvraag tot gevolg heeft dat alles in het werk zal 
 
 

17  HR 19 december 2006, LJN AZ2169; NJ 2007, 29, r.o. 3.5.2 (Eemskanaal). 
18  HR 3 maart 2009, LJN BF8844; NJ 2009, 236, r.o. 2.5, m.nt. N. Keijzer (Doorge-

sneden remleiding). 
19  Conclusie A-G Vellinga voor HR 13 maart 2007, LJN AZ6709; NJ 2007, 171, 

punt 21 (Opengedraaide gaskraan). 
20  De Hullu 2009, p. 414. 
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worden gesteld om in casu die ontploffing af te wenden. Dan is het niet reëel 
om van de verdachte een expliciete waarschuwing ter voorkoming van die 
ontploffing te eisen. Nog daargelaten dat sprake is geweest van een actief 
aandeel van de verdachte en dat ook een hulpvraag een interne prikkel is. 

Een ander punt uit laatstgenoemd arrest dat aandacht verdient, is 
dat het zuiver gezien niet het gedrag van de verdachte was dat naar aard en 
tijdstip geschikt was om het gevolg (de ontploffing) te voorkomen, maar het 
optreden van politie en brandweer. In het navolgende zullen wij daar nader 
op ingaan. 
 
Inschakelen van hulpdiensten 
 
Bij de eis dat een gedraging naar aard en tijdstip geschikt moet zijn om het 
intreden van het gevolg te beletten, kan zich een bijzondere complicatie 
voordoen. In bepaalde situaties zal een verdachte prima in staat zijn zelf de 
benodigde tegengestelde gedragingen te verrichten om het door hem gecre-
eerde gevaar te bedwingen. In dit kader kan worden gedacht aan het Door-
gesneden remleiding-arrest (78.3).21 Daarin kon de verdachte verwezenlijking 
van het gevolg direct beletten door het slachtoffer te informeren over het feit 
dat hij de remleiding van haar auto had doorgesneden en haar te waarschu-
wen om niet met de auto te gaan rijden. Wanneer het echter gaat om poging 
tot moord of doodslag, zeker met gebruik van vuur- en/of steekwapens, zal 
de verdachte vaak zelf niet in staat zijn om het door hem gecreëerde levens-
gevaar te bedwingen. Meer dan het alarmeren van hulpdiensten en het in 
afwachting van hun komst provisorisch verlenen van eerste hulp zit er dan 
meestal niet in. Hiermee wordt in feite de vraag opgeworpen hoe de formu-
lering dat het optreden naar aard en tijdstip geschikt moet zijn om het gevolg 
te beletten, moet worden verstaan. Dit is een interessant punt, mede gezien 
de toevoeging uit het Doorgesneden remleiding-arrest (78.3)22 dat in dit ka-
der mede van belang is de mate van waarschijnlijkheid dat het gevolg zal in-
treden ná de uitvoeringshandelingen, maar vóór de gedragingen waarop het 
beroep op vrijwillige terugtred is gebaseerd. 
 
Stel dat een verdachte, na het toebrengen van potentieel dodelijk letsel, uit-
eindelijk tot het besef komt dat hij niet wil dat het slachtoffer komt te over-
lijden. Hij belt daarom 112 en verleent eerste hulp tot de hulpdiensten 
arriveren. Dan is de vraag waarin nu het handelen schuilgaat dat naar aard 
en tijdstip geschikt is om het overlijden af te wenden. Is die geschiktheid ge-

 
 

21  HR 3 maart 2009, LJN BF8844; NJ 2009, 236, m.nt. N. Keijzer (Doorgesneden 
remleiding). 

22  HR 3 maart 2009, LJN BF8844; NJ 2009, 236, r.o. 2.5, m.nt. N. Keijzer (Doorge-
sneden remleiding). 
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legen in het alarmeren van de hulpdiensten en/of het op amateuristische wij-
ze verlenen van eerste hulp, of is die geschiktheid vooral gelegen in het ade-
quate medische optreden van de gearriveerde hulpdiensten en het 
ziekenhuispersoneel? Vanuit medisch perspectief zal dat het adequate op-
treden van de gearriveerde hulpdiensten en het ziekenhuispersoneel zijn. 
Vanuit juridische optiek kan daartegenover worden gesteld dat het de ver-
dachte is geweest die de hulpdiensten heeft gealarmeerd. Daarmee heeft híj 
de causale keten in werking gezet die uiteindelijk heeft geleid tot het in leven 
blijven van het slachtoffer, waar dit anders zou zijn overleden. De recht-
spraak laat op dit punt een wisselend beeld zien. 

Het hierboven opgenomen vonnis van de Rechtbank ’s-Hertogen-
bosch (78.4) betrof een zaak waarin de verdachte tweemaal met een mes in 
de buik- en borststreek van zijn levensgezel had gestoken.23 Nadat het slacht-
offer ten gevolge van de steekpartij van de trap was gevallen en met van 
bloed doorweekte kleding beneden aan de trap lag en nog slechts met moei-
te kon ademhalen, had de verdachte zich gerealiseerd dat het slachtoffer le-
vensgevaarlijk gewond was. Daarop had hij 112 gebeld en de voordeur open-
gezet. Het ter zitting gedane beroep op vrijwillige terugtred werd door de 
rechtbank verworpen. Dat het slachtoffer niet was overleden, was gelegen in 
het gelukkiger- en toevalligerwijs op eigen kracht doorstaan van de dood-
strijd tot de hulpdiensten waren gearriveerd en vervolgens adequaat medisch 
optreden. Het feit dat de verdachte na zijn daad 112 had gebeld, achtte de 
rechtbank slechts relevant in het kader van de straftoemeting. 

De verdediging deed in bovenstaande zaak een beroep op een von-
nis waarin door de Rechtbank Alkmaar vrijwillige terugtred werd aangeno-
men.24 In deze zaak trachtte de verdachte het slachtoffer om het leven te 
brengen door haar met alcohol te overgieten en vervolgens in brand te ste-
ken. Door de confrontatie met de gevolgen van zijn daad kwam hij terug op 
zijn aanvankelijke bedoeling om haar om het leven te brengen, door achter-
eenvolgens de vlammen te doven, het slachtoffer onder de douche te plaat-
sen en 112 te bellen. Het valt op dat de verdachte in deze zaak (meer en ook) 
meer passende maatregelen lijkt te hebben genomen dan in de zaak die 
speelde voor de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, waarin het vonnis enkel mel-
ding maakt van het bellen van 112 en het openzetten van de voordeur. Ook 
in het reeds besproken Eemskanaal-arrest (78.1) had de verdachte, door het 
kind waarmee hij in het koude water was gesprongen in een deken te wikke-

 
 

23  Rb. ’s-Hertogenbosch 22 oktober 2008, LJN BG1023 (Bellen 112 na toebrengen 
steekwonden). Zie ook Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 april 2009, LJN BI1979 
(Bellen 112 na toebrengen steekwonden, hoger beroep). 

24  Rb. Alkmaar 26 juni 2001, LJN AB2375. 
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len en daarmee naar het ziekenhuis te rijden, beduidend meer geschikte 
maatregelen genomen om overlijden door onderkoeling te voorkomen.25 
 
Indien ter verwezenlijking van een levensdelict wordt gebruikgemaakt van 
een wapen, zullen de gedragingen van de verdachte veelal van een dusdanig 
ingrijpende aard zijn dat daarmee in potentie dodelijk letsel wordt toege-
bracht. Het als gevolg daarvan komen te overlijden, kan enkel door ade-
quaat medisch ingrijpen worden voorkomen. De vraag doet zich dan voor of 
in zo’n situatie nog plaats is voor vrijwillig terugtreden. Voor de beantwoor-
ding van die vraag is allereerst van belang hoe groot in het algemeen het risi-
co op overlijden is. Indien dat risico zodanig groot is dat het uitblijven van 
het overlijden alleen aan de fysieke gesteldheid van het slachtoffer is te dan-
ken, ligt afwijzing van een beroep op vrijwillige terugtred reeds om die reden 
voor de hand. Hoeveel de verdachte zijnerzijds ook heeft ondernomen om 
het overlijden af te wenden, dat zal dan waarschijnlijk van ondergeschikt be-
lang zijn. In het opgenomen arrest van het Gerechtshof Arnhem (78.5) 
klinkt deze argumentatie ook door.26 Door het slachtoffer eerst meerdere 
malen trachten dood te slaan en te verstikken en haar vervolgens voor dood 
achter te laten in de vrieskou, was de kans op overlijden al tot dusdanige 
proporties toegenomen dat terugtreden eigenlijk niet meer mogelijk was. Dit 
werd nog versterkt door het feit dat de verdachte eerst een half uur naast het 
slachtoffer had zitten wachten tot zij zou overlijden (hetgeen overigens niet 
gebeurde). Aansluitend was hij gaan douchen en had hij zijn bebloede kle-
ding verstopt. Vervolgens was hij teruggegaan naar het slachtoffer, waarna 
hij besloot 112 te bellen. 

Wanneer de kans op overlijden minder eenduidig vaststaat, zal het-
geen de verdachte heeft ondernomen van groter belang zijn. In die situaties 
is het van essentieel belang hoe het geschiktheidscriterium van de Hoge 
Raad moet worden uitgelegd. Bij de beoordeling van het ‘passend’ zijn van 
het optreden van de verdachte is het waarschijnlijk niet nodig dat dit optre-
den geschikt moet zijn om het intreden van het gevolg volledig te beletten. 
Wel zal het optreden een aanzienlijke bijdrage moeten leveren aan het uit-
blijven van het gevolg. Het feit dat, ondanks de tegengestelde gedragingen 
van de verdachte, nog steeds enig ingrijpen van medisch personeel noodza-
kelijk is,27 hoeft volgens ons niet per definitie aan honorering van een beroep 
op vrijwillige terugtred in de weg te staan. Veel zal dan afhangen van wat de 
verdachte in dat kader heeft ondernomen en de mate van waarschijnlijkheid 

 
 

25  HR 19 december 2006, LJN AZ2169; NJ 2007, 29 (Eemskanaal). 
26  Gerechtshof Arnhem 22 december 2008, LJN BG8807 (Bellen 112 na poging 

verstikking). 
27  Denk bijvoorbeeld aan het onderkoelde kind uit het Eemskanaal-arrest, HR 

19 december 2006, LJN AZ2169; NJ 2007, 29. 
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van overlijden ná zijn uitvoeringshandelingen, maar vóór zijn gedragingen 
waarop zijn beroep op vrijwillige terugtred is gebaseerd. Het enkele bellen 
van 112 zal in de regel niet volstaan.28 
 
Eenzelfde redenering als voor levensdelicten opgaat, kan worden gevolgd 
voor gasexplosiezaken in woningen. Ook dan zal in het kader van de beoor-
deling van een beroep op vrijwillige terugtred eerst moeten worden vast-
gesteld hoe groot het risico op ontploffing was op het moment dat het 
(vermeende) terugtreden zou hebben plaatsgevonden. In het kader van de 
waarschijnlijkheid van de ontploffing kan ook het type en de indeling van de 
woning van belang zijn. In een kleine etagewoning zal eerder een gevaarlijke 
gasconcentratie ontstaan dan in een grote tochtige boerderij.29 Vervolgens 
moet worden gekeken naar hetgeen de verdachte heeft ondernomen. 

Wanneer het risico op ontploffing zodanig omvangrijk is geworden 
dat het uitblijven van een explosie alleen afhangt van de toevalligheid dat 
geen ontsteking heeft plaatsgevonden, is voor vrijwillige terugtred geen 
ruimte meer.30 Indien het risico op ontploffing (en daarmee de gasconcentra-
tie) beperkt is, blijft voor vrijwillige terugtred meer ruimte over. Hierboven 
hebben wij uiteengezet dat voor honorering van een beroep op vrijwillige te-
rugtred waarschijnlijk geen absoluut vereiste is dat de tegengestelde gedra-
gingen van de verdachte geschikt moeten zijn om het intreden van het 
gevolg volledig te beletten. Een aanzienlijke bijdrage aan het uitblijven van 
het gevolg is voldoende. Anders dan bij de bovengenoemde levensdelicten, 
zal de verdachte in een gasexplosiezaak makkelijker kunnen terugtreden, nu 
voor het reduceren van een gasconcentratie in het algemeen geen bijzondere 
vaardigheden nodig zijn. Het afsluiten van de gastoevoer en het zorgen voor 
ventilatie, zodat het opgehoopte gas kan ontsnappen, zullen vaak voldoende 

 
 

28  In een enkel geval zal iets in de sfeer van de straftoemeting kunnen worden 
gedaan. 

29  In het arrest van het Gerechtshof ’s-Gravenhage dat uiteindelijk door de Hoge 
Raad in zijn arrest van 13 maart 2007, LJN AZ6709; NJ 2007, 171 (Openge-
draaide gaskraan) werd gecasseerd, wordt ook melding gemaakt van het feit dat 
de woning een zogeheten duplexwoning was. Uit de overwegingen van het 
gerechtshof wordt niet direct duidelijk in hoeverre dit aspect heeft meegewogen 
bij de beoordeling van het beroep op vrijwillige terugtred. Zie ook Gerechtshof 
Leeuwarden 25 januari 2008, LJN BC3243, waarin het gerechtshof overwoog ‘dat 
één en ander heeft plaatsgevonden in een kleine woning, waarvan alle deuren en 
ramen (door verdachte) waren afgesloten’. 

30  In deze zin Gerechtshof Leeuwarden 25 januari 2008, LJN BC3243. Het uitblij-
ven van een explosie was volgens het gerechtshof louter te danken aan de toeval-
ligheid dat het gasmengsel nog net niet de concentratie had bereikt die nodig was 
om te exploderen. De melding van de verdachte kwam volgens het gerechtshof te 
laat en was om die reden ongeschikt om het gevolg te kunnen beletten. Anders 
Rb. Assen 13 maart 2007, LJN BA0892, waar de zaak in eerste aanleg diende. 
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zijn om de concentratie terug te brengen tot een niveau waarop het ontplof-
fingsgevaar is geweken. Dat wellicht specialistische kennis nodig is om de 
woning gasvrij te krijgen is een ander verhaal, maar voor vrijwillige terugtred 
is dat ook geen vereiste. Voldoende is dat het gevaar voor ontploffing is ge-
weken. Aangenomen kan worden dat het afsluiten van de gastoevoer en het 
zorgen voor ventilatie gedragingen zijn die naar aard en tijdstip geschikt zijn 
om een explosie te voorkomen. Of het enkele inschakelen van de hulpdien-
sten, en het daarmee in gang zetten van de causale keten, voldoende is voor 
vrijwillige terugtred, zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Wij 
sluiten in ieder geval niet uit dat het tijdig alarmeren van de hulpdiensten 
toereikend kan zijn voor vrijwillige terugtred.31 

3 Vrijwillig terugtredende medeverdachte 

Algemeen 
 
De heersende opvatting is dat van vrijwillige terugtred persoonlijke werking 
uitgaat.32 Als een medeverdachte vrijwillig terugtreedt, betekent dit dus nog 
niet dat ook de andere verdachten zich daarop kunnen beroepen. Iedere 
verdachte zal, wil hij strafbaarheid ontlopen, zelf moeten terugtreden. 

In recente jurisprudentie keert een aantal scenario’s terug dat vanuit 
dat oogpunt interessant is. Het is zeer goed denkbaar dat een verdachte 
wordt geconfronteerd met een kompaan die, al dan niet vrijwillig, besluit om 
af te zien van (verdere) verwezenlijking van het beoogde delict. Indien de 
verdachte vervolgens besluit om ook van voltooiing van het delict af te zien, 
rijst de vraag hoe dit ‘terugtreden’ in het kader van artikel 46b Sr moet wor-
den beoordeeld. Een blik op recente jurisprudentie laat zien dat de feiten-
rechter in vrijwel gelijke gevallen soms tot geheel verschillende uitkomsten 
komt. Wij zullen hier twee van die scenario’s behandelen: situaties waarin de 
medeverdachte te kennen geeft uit angst niet verder te willen gaan en situa-
ties waarin de medeverdachte door het slachtoffer wordt herkend en om die 
reden besluit ervandoor te gaan. 
 
 

31  Rb. Zutphen 11 oktober 2006, LJN AZ0002 achtte het bellen van 112, het aan de 
alarmcentrale doorgeven van het adres, het (tevergeefs) trachten te openen van 
de achterdeur om het gas te laten ontsnappen en het openen van de voordeur 
voor de gearriveerde politie en brandweer in ieder geval voldoende om vrijwillige 
terugtred aan te nemen. Helaas wordt uit dit vonnis niet duidelijk hoe lang de 
gaskraan al had opengestaan voordat de hulpdiensten ter plaatse waren. 

32  De Hullu 2009, p. 411; P. Smith, Strafbare voorbereiding. Een rechtsvergelijkend 
onderzoek (diss. Groningen), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003, p. 51 
en 248-249; C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2010, 
p. 347; J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het 
Nederlandse strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 406. 
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De bevreesde medeverdachte 
 
In een zaak die in 2007 speelde voor de Rechtbank Maastricht stond een 
verdachte terecht ter zake van poging tot diefstal met geweld in vereniging 
(artikel 312 Sr). Uit onderzoek bleek dat de verdachte en zijn medeverdach-
ten voor de gewapende overval een zekere rolverdeling waren overeenge-
komen, maar dat één van hen (medeverdachte 3) gedurende de achter-
volging van het beoogde slachtoffer bang werd, hetgeen nog werd versterkt 
door het feit dat zijn medeverdachten afweken van het overeengekomen 
plan, waarop deze medeverdachte 3 van de overval wilde afzien. Daarop be-
sloten ook de anderen van de overval af te zien. Over de vraag of ook zij 
vrijwillig waren teruggetreden, overwoog de rechtbank als volgt: 
 
‘Uitgangspunt bij de beoordeling van bedoeld verweer is dat de niet-voltooiing van 
het ten laste gelegde feit redelijkerwijs moet kunnen worden toegerekend aan van de 
wil van de verdachte afhankelijke omstandigheden. (…) Uit het vorenstaande, met 
name het gegeven dat [naam medeverdachte 3] meerdere malen kenbaar heeft ge-
maakt dat hij niet meer wilde en dat hij bang was, concludeert de rechtbank dat de 
wil van (onder andere) verdachte [naam verdachte] om terug te treden kennelijk ge-
forceerd was door de omstandigheid dat [naam medeverdachte 3], die een essentiële 
rol had in de uitvoering van de beroving van de Duitser, niet meer wilde meewerken. 
Onder de gegeven omstandigheden kan om die reden naar het oordeel van de recht-
bank geen sprake zijn van een vrijwillige terugtred in de zin van artikel 46b van het 
Wetboek van Strafrecht.’

33
 

 
Het Gerechtshof Arnhem kwam echter in een zaak die handelde over een 
poging tot diefstal met braak in vereniging (artikel 310 jo 311 Sr) tot een an-
dersluidend oordeel. In deze zaak had een drietal verdachten het plan opge-
vat om in te breken bij een hennepkwekerij en de daar aanwezige planten 
mee te nemen. Om te controleren of de hennepplanten ook echt aanwezig 
waren, had de verdachte eerst zelf ingebroken en was nadien, met een beves-
tigend antwoord, teruggekeerd naar diens medeverdachten die buiten op 
hem hadden gewacht. Toen deze medeverdachten van de verdachte verna-
men wie de eigenaar van de plantage was, hadden zij de verdachte te kennen 
gegeven dat zij de diefstal niet wensten voort te zetten en waren zij zodoende 
vrijwillig teruggetreden. De voorliggende vraag was vervolgens of de ver-
dachte, geconfronteerd met dit feit, ook vrijwillig was teruggetreden. Het ge-
rechtshof overwoog als volgt: 
 
‘De vraag ligt voor of aan verdachte ook een beroep op vrijwillige terugtred toekomt. 
Of gedragingen van de verdachte de gevolgtrekking wettigen dat het misdrijf niet is 
voltooid ten gevolge van omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn, hangt af 
 
 

33  Rb. Maastricht 20 februari 2007, LJN BA2285 (Diefstal met geweld). 
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van de concrete omstandigheden van het geval. Van buiten komende factoren, die er 
mede toe hebben geleid dat het misdrijf niet is voltooid, behoeven aan vrijwillige te-
rugtred niet in de weg te staan (…). Verdachte had in casu de mogelijkheid om de 
diefstal voort te zetten, maar heeft de keuze gemaakt om niet verder te gaan. De en-
kele omstandigheid dat de medeverdachten [K] en [M] besloten hadden om niet ver-
der te gaan en verdachte voorhielden dat hij dat beter ook kon doen, doet aan zijn 
eigen keuzevrijheid en de wijze waarop hij daar invulling aan heeft gegeven niet af. 
Naar het oordeel van het hof komt verdachte ook een beroep op vrijwillige terugtred 
toe en hij zal daarom worden ontslagen van alle rechtsvervolging.’

34
 

 
Hoe de confrontatie tussen de verdachte en K en M precies is verlopen en 
wat daarbij is gezegd, wordt uit het arrest niet geheel duidelijk. Vaststaat dat 
K en M de locatie hebben verlaten en nog diezelfde dag door de politie zijn 
aangehouden,35 dat de verdachte op het moment van die aanhouding niet in 
hun aanwezigheid was, dat het paspoort van de verdachte is aangetroffen in 
een (naar wij aannemen aan K of M toebehorende) auto en dat K en M voor 
de verdachte belastende verklaringen hebben afgelegd. Hieruit leiden wij af 
dat de wegen van K en M en de verdachte na de confrontatie zijn geschei-
den. 
 
De kernoverweging van het gerechtshof was dat de verdachte nog steeds de 
keuze had gehad om verder te gaan, maar zelf had besloten om daar van af 
te zien. Dit gaat natuurlijk evenzeer op voor de Maastrichtse zaak. Ook daar 
konden de verdachten hun geplande overval voortzetten zonder medever-
dachte 3. Daarvoor zouden zij wel hun beoogde wijze van uitvoering hebben 
moeten aanpassen, maar dat zou voor de verdachte in de Arnhemse diefstal-
zaak eveneens het geval zijn geweest. Toegegeven moet worden dat uit het 
vonnis van de rechtbank niet duidelijk wordt wat de zogenaamde ‘essentiële 
rol’ van medeverdachte 3 nu precies inhield. Zo wordt bijvoorbeeld niet dui-
delijk of hij degene was die (mogelijk als enige) was voorzien van een vuur-
wapen, al sluit ook dat voltooiing van de overval niet per definitie uit. 
Echter, de rol van de medeverdachten in de Arnhemse zaak was ook essen-
tieel. De advocaat-generaal stelde zich namelijk op het standpunt dat de 
verdachte geen andere keus had dan afzien van voltooiing van het delict, nu 
de verdachte bij het vertrek van zijn medeverdachten geen vervoer meer 
had, aangezien hij zelf niet in het bezit was van een rijbewijs. Aangenomen 
mag worden dat het niet erg voor de hand liggend was om zelf met de hen-
nepplanten over straat te gaan lopen. Het standpunt van de advocaat-
generaal ligt ook meer in de lijn van de jurisprudentie van de Hoge Raad. 

 
 

34  Gerechtshof Arnhem 20 september 2010, LJN BN7757 (Diefstal met braak). 
35  Wat de concrete aanleiding voor deze aanhouding vormde, wordt uit het arrest 

overigens niet duidelijk. 
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Hoewel het vaste jurisprudentie is dat beïnvloeding van de wil door externe 
factoren niet in de weg hoeft te staan aan vrijwillige terugtred,36 stelde de 
Hoge Raad zich in het Juwelierszaak-arrest op het standpunt dat de aanwe-
zigheid van personeel in die juwelierszaak een dusdanig zwaarwegende ex-
terne omstandigheid was dat afzien van voltooiing onder die omstandig-
heden niet kon worden geacht te zijn ingegeven door de wil van de ver-
dachte.37 Hoewel de aanwezigheid van personeel de voortzetting van de 
beoogde overval zeker niet onmogelijk maakte – van niet verder kunnen was 
geen sprake –, had zij wel een zodanig significante complicerende invloed op 
dat voorgenomen strafbare feit dat men als het ware, om met advocaat-
generaal Keijzer te spreken, door die omstandigheid tot een zeker wilsbe-
sluit werd gedwongen.38 De kans op mislukking en de kans om uiteindelijk te 
worden gepakt, namen hierdoor immers zodanig toe dat voortzetting, vanuit 
het oogpunt van de verdachte, onverantwoord werd. Dat geldt, vanwege het 
gebrek aan vervoer en ondersteuning, naar onze mening, evenzeer in de 
Arnhemse zaak. Het begrip ‘niet verder kunnen’ moet daarom niet in abso-
lute zin – objectief feitelijk onmogelijk –, maar eerder in relatieve zin – van-
uit het subjectieve perspectief van de verdachte onverantwoord dan wel 
problematisch – worden verstaan. Als men vanuit dat subjectieve perspectief 
niet verder kan, dan is voor vrijwillige terugtred geen ruimte meer. De over-
weging van het gerechtshof dat de verdachte hier wel verder kon, maar zelf 
ervoor had gekozen om dat niet te doen, komt ons dan ook niet zonder meer 
juist voor. Vanuit zijn perspectief kon hij zonder hulp van K en M immers 
niet verder. Op basis van de feiten die uit het arrest van het gerechtshof naar 
voren komen, zou een andere uitkomst eveneens denkbaar zijn geweest. 

Anders had de situatie kunnen zijn, indien de verdachte en zijn me-
deverdachten, zoals in de Arnhemse zaak ook door de raadsvrouw was aan-
gevoerd, in overleg tot de conclusie waren gekomen hun poging te staken. 
Dan had kunnen worden betoogd dat sprake was van een gezamenlijke be-
slissing waaraan ook de verdachte een (actieve) bijdrage had geleverd. Dit in 
tegenstelling tot de huidige situatie, zoals die in de motivering van het ge-
rechtshof naar voren komt, waarin de verdachte als het ware met een vol-
dongen feit werd geconfronteerd. Volgens De Hullu gaat het bij vrijwillige 
terugtred immers om een causaliteitsvraag, waarbij de niet-voltooiing rede-
lijkerwijs moet kunnen worden toegerekend aan van de wil van de verdachte 
afhankelijke omstandigheden.39 Als terugtred door zijn medeverdachten een 

 
 

36  Zie bijvoorbeeld het eerder besproken Eemskanaal-arrest, HR 19 december 
2006, LJN AZ2169; NJ 2007, 29. 

37  HR 27 november 2001, LJN AD4484; JOL 2001, 719. 
38  Conclusie A-G Keijzer voor HR 27 november 2001, LJN AD4484; JOL 2001, 

719, punt 15 (Juwelierszaak). 
39  De Hullu 2009, p. 412. 
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‘fait accompli’ is, zou een dergelijke toerekening niet redelijk zijn. Die rede-
lijkheid zou wel in beeld kunnen komen, indien de verdachte betrokken zou 
zijn geweest bij de totstandkoming van het besluit tot niet-voltooiing. Denk 
hierbij aan de verdachte die tot bezinning komt en instemt met het staken 
van de poging, nadat zijn medeverdachten op hem hebben ingepraat. Hoe-
wel het gerechtshof refereert aan de opmerking van K en M dat zij de ver-
dachte voorhielden dat ook hij beter kon stoppen, komt uit het arrest niet 
duidelijk naar voren of van een moment van bezinning sprake is geweest. 
 
De herkenning van de medeverdachte door het slachtoffer 
 
Ook in de situatie waarin een medeverdachte tijdens de uitvoering van het 
delict wordt herkend door het slachtoffer en ten gevolge daarvan besluit af 
te zien van (verdere) voltooiing, doemt de vraag op hoe deze omstandigheid 
moet worden geplaatst in het kader van artikel 46b Sr. 

Allereerst ligt dan de vraag voor of degene die wordt herkend, zich 
op vrijwillige terugtred kan beroepen. Om een geplande overval in de bele-
ving van de dader te vergemakkelijken, zal, voorafgaand aan die overval, 
vaak een zekere depersonificatie van het slachtoffer plaatsvinden, waardoor 
het slachtoffer meer als object dan als persoon wordt gezien. Dit om de 
drempel tot het delict te verlagen. Herkenning van de verdachte door het 
slachtoffer kan dit proces ruw verstoren, waardoor de verdachte zich ineens 
bewust kan worden van het menselijk leed dat hij met zijn handelwijze aan-
richt. Dat die confrontatie tot bezinning kan leiden, wordt aangenomen door 
het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in zijn hierboven opgenomen arrest 
(78.6) waarin één van de slachtoffers een familielid van een medeverdachte 
blijkt te zijn.40 Zijn woorden na zijn herkenning: ‘[aangeefster]? Nee! Dat 
kan niet!’ en ‘Maat, maat dit kan niet. Dit is familie. Maat. Dit kan ik niet. 
Roep ze maar terug’, lijken inderdaad ervan te getuigen dat hij als het ware 
wakker is geschud en tot bezinning is gekomen. In lijn met het bovenstaande 
is een arrest van de Hoge Raad uit 1992 te beschouwen, waarin het slachtof-
fer de verdachte tijdens een poging tot verkrachting toesprak met de woor-
den ‘Wat voor zin heeft het om mij te verkrachten?’41 Ofschoon hier geen 
sprake is van herkenning, kan ook een dergelijke opmerking het proces van 
depersonificatie doorkruisen en dus tot bezinning aanleiding geven.42 

 
 

40  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 juni 2010, LJN BM7390 (Overval in woning). 
41  HR 15 december 1992, LJN ZC9163; NJ 1993, 333 m.nt. Knigge. In dit arrest 

achtte de Hoge Raad het bestanddeel ‘het ontbreken van vrijwillige terugtred’ 
(onder het oude recht deeluitmakend van de poging) niet bewezen. 

42  In Rb. Utrecht 11 juni 2010, LJN BN0682 was de verdachte vanwege de angst om 
te worden gepakt – het slachtoffer riep dat zij de daders uit de wijk kende – het 
slachtoffer te hulp geschoten. De rechtbank oordeelde dat de angst voor herken-
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Vast staat dat herkenning op zich een van de wil onafhankelijke omstandig-
heid is. De vraag is echter of dat ook geldt voor de uitwerking van die her-
kenning. Betoogd kan worden dat een tot inkeer komen, al dan niet ten 
gevolge van herkenning, afhankelijk is van de wil van de verdachte, zodat dit 
tot vrijwillige terugtred kan leiden.43 In de praktijk zal echter moeilijk zijn 
vast te stellen of een verdachte daadwerkelijk tot inkeer is gekomen of ten 
gevolge van die herkenning aanhouding vreest. Dit is immers niet af te lei-
den uit de gedraging van de verdachte. 

Bij de beoordeling van een ten gevolge van herkenning gestaakte 
poging kan een aantal factoren relevant zijn. Allereerst kan van belang zijn 
of de verdachte zich bewust was van het feit dat hij bij de uitvoering van zijn 
delict mogelijkerwijs op bekenden zou stuiten. Het ligt namelijk voor de 
hand om onderscheid te maken tussen de verdachte die ervoor kiest een 
hem bekende (lokale winkelier) te overvallen, en daarmee eigenlijk het risi-
co op herkenning opzoekt, en de verdachte die geheel onverwacht wordt ge-
confronteerd met een slachtoffer uit zijn kennissenkring. In het eerste geval 
ligt het meer voor de hand aan te nemen dat het staken van de poging eerder 
is ingegeven door angst voor aanhouding dan door bezinning. Ten tweede 
kan van belang zijn hoe het proces van herkenning verliep. Merkte de ver-
dachte eerst het slachtoffer op en kwam hij daardoor tot bezinning, of schrok 
hij pas op het moment dat het slachtoffer hèm herkende, terwijl hij zelf het 
slachtoffer al had waargenomen. In dat laatste geval is het aannemen van 
bezinning minder waarschijnlijk. In de hierboven besproken zaak waarin de 
verdachte werd herkend door een familielid, lijkt het erop dat de verdachte 
niet op de hoogte was van het feit dat in de woning ook een familielid aan-
wezig was. Naar wij begrijpen had hij haar bij binnenkomst in de woning ook 
niet direct opgemerkt. Als zijn verklaringen en gedragingen tegen die ach-
tergrond worden bekeken, lijkt inderdaad van een oprecht tot inkeer komen 
sprake te zijn geweest. 
 
Aangenomen dat de herkende verdachte terugtreedt, resteert de vraag wat 
dit betekent voor de andere verdachten die vervolgens ook afzien van het 
voorgenomen delict. Vanwege de algemeen aangenomen persoonlijke wer-
king van de vrijwillige terugtred, zullen zij enkel straffeloos zijn, indien zij 
zelf ook vrijwillig zijn teruggetreden. In de hierboven opgenomen Bossche 
zaak (78.6) was van enige blijk van een autonome beslissing bij de verdachte 
om van (verdere) voltooiing af te zien volgens het gerechtshof geen sprake. 

 
 

ning een niet van de wil van de verdachte afhankelijke omstandigheid is en dus 
werd geen vrijwillige terugtred aangenomen. 

43  Vgl. Knigge in zijn noot onder HR 15 december 1992, LJN ZC9163; NJ 1993, 
333. Ook De Hullu 2009, p. 413, voetnoot 240 acht terugtreden bij een niet-
gewilde ontdekking van de identiteit van de dader mogelijk. 
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De schreeuwende opmerkingen in de richting van het slachtoffer, de bedrei-
ging met het mes en het feit dat hij door zijn medeverdachte van het slachtof-
fer moest worden afgetrokken, getuigden er juist van dat hij het delict wilde 
voortzetten, maar daarvan door zijn medeverdachte uiteindelijk werd weer-
houden.44 

Interessant in dit opzicht is de eveneens opgenomen zaak waarin de 
Rechtbank Roermond afgelopen juli uitspraak deed (78.7).45 Tijdens een 
voorgenomen overval op een snackbar werd een medeverdachte door een 
personeelslid herkend, waarop deze medeverdachte naar buiten rende. 
Daarop rende ook de verdachte de snackbar uit. De rechtbank nam hier 
vrijwillige terugtred aan. De verdachte had namelijk ter zitting verklaard dat 
hij, naar aanleiding van de woordenwisseling tussen slachtoffer 2 en zijn me-
deverdachte, dacht: ‘waar ben ik mee bezig’. Blijkbaar achtte de rechtbank 
deze verklaring geloofwaardig en ging er dus vanuit dat de verdachte tot in-
keer was gekomen. Ofschoon niet achter de papieren muur kan worden ge-
keken, lijkt vrijwillige terugtred hier makkelijk te worden aangenomen. 
 
In zijn algemeenheid zal een herkenning, zowel bij de herkende als bij de 
niet-herkende verdachte, een zekere uitwerking hebben op het wilsbesluit 
om het delict al dan niet voort te zetten. Die uitwerking zal echter, naar alle 
waarschijnlijkheid, in beide gevallen verschillen. Waar de herkende verdach-
te door de confrontatie eerder tot de gedachte ‘waar ben ik mee bezig?’ en 
dus tot bezinning zal komen, zal die uitwerking bij de niet-herkende ver-
dachte eerder zijn ‘dit gaat mis!’46 Aangezien de Rechtbank Roermond over-
woog dat de verdachte nog wel verder kon, maar dat niet meer wilde, is het 
interessant om dit verschil in uitwerking te bezien tegen de achtergrond van 
de door Frank naar voren gebrachte stelregel. Volgens de Duitse strafrechts-
geleerde Frank zou de verdachte straffeloos moeten zijn, indien hij zegt: ‘ik 
wil niet verder, al kan ik het wel’. Daarentegen zou de verdachte strafbaar 
moeten zijn, indien hij zegt: ‘ik kan niet verder, hoe gaarne ik het ook zou 
willen’.47 De tot inzicht komende verdachte zou in principe wel verder kun-
nen, maar wil dat niet meer en zou volgens Frank dus straffeloos moeten 
zijn. Bij de niet-herkende verdachte ligt dit anders. Door het plotselinge af-
haken van zijn medeverdachte wordt hij compleet overdonderd, waardoor 
voortzetting, hoewel feitelijk gezien nog steeds mogelijk, vanuit zijn subjec-
tieve beleving niet meer mogelijk is. Nu de verdachte vanuit zijn subjectieve 
beleving eigenlijk niet verder kan, komt men aan de vraag of hij wel verder 

 
 

44  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 juni 2010, LJN BM7390 (Overval in woning). 
45  Rb. Roermond 29 juli 2010, LJN BN2819 (Overval in snackbar). 
46  Al toont het opgenomen vonnis van de Rb. Roermond 29 juli 2010, LJN BN2819 

(Overval in snackbar) aan dat dit ook anders kan zijn. 
47  Zie Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 407 en Kelk 2010, p. 347. 
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zou willen niet meer toe. Omdat het terugtreden in die situatie niet is inge-
geven door omstandigheden die afhankelijk zijn van de wil van de verdachte, 
is hij strafbaar. In de vonnissen van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, die de 
Overval-in-woning-zaken in eerste aanleg behandelde, komt deze gedachte-
gang zeer duidelijk terug. Ten aanzien van de herkende verdachte nam de 
rechtbank aan dat het zwaartepunt bij de beslissing tot terugtreden was gele-
gen in de door de herkenning veroorzaakte bezinning.48 Bij de niet-herkende 
verdachten achtte de rechtbank een dergelijk actief eigen aandeel niet aan-
nemelijk. Zij zouden slechts zijn teruggetreden, omdat de poging vanwege 
het optreden van hun herkende medeverdachte werd gestaakt en daardoor 
was mislukt.49 
 
Conclusie 
 
De vrijwillige terugtred werd door de wetgever van 1886 als het zekerste 
middel gezien om een misdrijf in zijn loop te stuiten. Vanuit die optiek, maar 
zeker ook vanuit een oogpunt van legaliteit is het meer dan wenselijk dat 
duidelijk is wanneer vrijwillige terugtred wordt aangenomen. Dat laatste is 
problematisch. De Hoge Raad heeft weliswaar enige toetsstenen aangereikt. 
Zo heeft hij bepaald dat honorering van een beroep op vrijwillige terugtred 
afhangt van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij ook moet 
worden gekeken naar de aard van het misdrijf. Daarbij hoeven externe fac-
toren die mede ertoe hebben geleid dat het misdrijf niet is voltooid, niet aan 
vrijwillige terugtred in de weg te staan. Ook een voltooide poging biedt 
ruimte voor vrijwillige terugtred, maar dan geldt veelal dat het optreden van 
de verdachte naar aard en tijdstip geschikt moet zijn het intreden van het ge-
volg te beletten. Of van zodanig optreden sprake is, is mede van belang of en 
zo ja, in welke mate het waarschijnlijk is dat het gevolg zou zijn ingetreden 
ná de uitvoeringshandelingen van de verdachte maar vóór de gedragingen 
waarop het beroep op vrijwillige terugtred is gebaseerd. Hoe waarschijnlij-
ker een dergelijk intreden van het gevolg is, des te minder ligt het in de rede 
om vrijwillige terugtred aan te nemen. Maar daarmee is het probleem niet 
getackeld. 

Wij hebben in deze bijdrage aan de hand van de rechtspraak gepro-
beerd enige structuur aan te brengen ter zake van twee aspecten, te weten 
het terugtreden in geval van een voltooide poging en vrijwillige terugtred bij 
een terugtredende medeverdachte. Om meerdere redenen is dat een lastige 
opgave gebleken. In de eerste plaats, omdat de toetsstenen op zich niet heel 

 
 

48  Rb. ’s-Hertogenbosch 16 september 2009, LJN BJ7666 (Overval in woning, 
eerste aanleg). 

49  Rb. ’s-Hertogenbosch 16 september 2009, LJN BJ7680 en 14 december 2009, 
LJN BK6094 (Overval in woning, eerste aanleg). 
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veel houvast bieden. Zo spelen de concrete omstandigheden van het geval 
en ook de aard van het misdrijf de hoofdrol. Daarnaast is het geschiktheids-
vereiste een ruim criterium en is een risicotaxatie niet eenvoudig. In de 
tweede plaats is in de feitenrechtspraak niet altijd sprake van een uitgebreide 
motivering, zeker wanneer een beroep op vrijwillige terugtred wordt geho-
noreerd. Dat is bij een leerstuk waar zo veel aankomt op de concrete om-
standigheden van het geval een complicerende factor. Voor buitenstaanders 
is het dan ook moeilijk te controleren of het optreden van de verdachte 
daadwerkelijk naar aard en tijdstip geschikt is geweest om het gevolg te be-
letten, nu enkel kan worden afgegaan op de in de uitspraak vermelde feiten. 

Bij de beoordeling van een beroep op vrijwillige terugtred lijkt aan-
gewezen met een risicotaxatie te starten. Als het risico op verwezenlijking 
van het gevolg op het moment van het (vermeende) terugtreden immers al 
te omvangrijk is geworden, verdwijnt vrijwillige terugtred al uit beeld. Als de 
horde van risicotaxatie is genomen, komt het optreden van de verdachte pas 
in beeld. Hierbij kan zich een complicatie voordoen, indien het intreden van 
het gevolg niet door de verdachte alleen kan worden belet, maar hij de hulp 
van een derde nodig heeft, zoals hulpdiensten. Naar onze mening hoeft het 
geschiktheidscriterium dan geen roet in het eten te gooien, maar de verdach-
te moet in zo’n geval in aanzienlijke mate hebben bijgedragen aan het uit-
blijven van het gevolg. Het louter in werking zetten van de causale keten die 
uiteindelijk tot het uitblijven van het gevolg heeft geleid, bijvoorbeeld het 
bellen van 112, lijkt slechts in een enkel geval toereikend te zijn. 

Eén opmerking willen wij nog maken. Bij het beroep op vrijwillige 
terugtred wordt vaak gekeken of de verdachte nog verder kon. Een verdach-
te kan altijd verder, al staat er een cordon politie om de bank die hij wil 
overvallen. Dit niet verder kunnen moet volgens ons niet in absolute zin – 
objectief feitelijk onmogelijk –, maar eerder in relatieve zin – vanuit het sub-
jectieve perspectief van de verdachte onverantwoord dan wel problematisch 
– worden verstaan. Als de verdachte vanuit dat subjectieve perspectief niet 
verder kan, dan is voor vrijwillige terugtred geen ruimte meer. 

Over de vrijwillige terugtred is zeker nog niet alles gezegd, maar 
voor ons is nu het moment van vrijwillig terugtreden aangebroken. 
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