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Een overzichtsarrest voor medeplegen

Mr.dr. N. Rozemond 

Hoge Raad 2 december 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3474

Inleiding: de feiten en de beslissing van het hof
Twee jongens worden beroofd terwijl ze op een bankje 
in Haarlem zitten. De beroving wordt uitgevoerd door 
twee jongens die de slachtoffers bedreigen met balletjes
pistolen die niet van echte pistolen zijn te onderscheiden. 
De daders gaan er vandoor met twee mobiele telefoons, 
een portemonnee en een horloge. Ze worden vergezeld 
door een derde jongen. Ze zijn komen aanrijden op twee 
scooters. De derde jongen blijft tijdens de overval bij de 
scooters staan op ongeveer vijf meter afstand. Na de over
val rijden de verdachten op de twee scooters weg. De ver
dachten worden opgespoord, vervolgd en veroordeeld voor 
het medeplegen van afpersing (art. 317 Sr) en diefstal in 
vereniging met geweld (art. 312 Sr).

Uit de verklaringen van de verdachten blijkt dat ze 
van tevoren het plan hadden om een overval te plegen. 
De verdachte die tijdens de overval bij de scooters bleef 
staan (en om wie het in deze zaak draait), verklaarde dat 
hij uit Turkije twee balletjespistolen had meegenomen. 
Hij heeft deze pistolen twee weken voor de beroving aan 
de medeverdachten gegeven. Uit zijn verklaring blijkt ook 
dat hij wist dat de medeverdachten een overval zouden 
gaan plegen. Dat plan ontstond enkele dagen nadat hij 
de balletjespistolen aan de medeverdachten had gegeven. 
Toen hij hoorde van het plan, heeft hij gezegd dat hij niet 
meeging. De medeverdachten hebben hem overgehaald om 
toch mee te gaan met de mededeling dat hij bij de scooters 
kon blijven staan, wat hij vervolgens ook heeft gedaan.

De redenering van het Hof Amsterdam om de verdachte 
als medepleger te veroordelen is dat hij op de hoogte was 
van het plan om een overval te plegen en met de andere 
verdachten bewust op zoek is gegaan naar slachtoffers, 
dat hij samen met de medeverdachten heeft besloten om 
deze slachtoffers te overvallen en dat van zijn lijfelijke 
aanwezigheid een zekere mate van dreiging uitging. De 
verdachte heeft zich ook niet van de overval gedistan
tieerd op een moment dat dat nog mogelijk was. Daarom 

is volgens het hof tussen de verdachte en zijn mededaders 
sprake geweest van een zo nauwe en bewuste samen
werking dat de verdachte als medepleger van het straf
bare feit kan worden aangemerkt.

De Hoge Raad is het met dit oordeel niet eens en cas
seert het arrest van het hof. Voorafgaand aan de over
weging van de Hoge Raad waarin de cassatie wordt 
gemotiveerd (overweging 4), geeft de Hoge Raad een 
beschouwing over de aard van het medeplegen en het 
verschil met de medeplichtigheid en het functionele dader
schap (overweging 3). Deze beschouwing is voor feiten
rechters een belangrijke aanwijzing om veroordelingen 
wegens medeplegen goed te onderbouwen met een bewijs
motivering, vooral wanneer een verdachte gedragingen 
heeft verricht die onder de medeplichtigheid of het functio
nele daderschap kunnen worden gebracht. Ook het Open
baar Ministerie dient met deze algemene beschouwing van 
de Hoge Raad rekening te houden wanneer verdachten 
voor medeplegen worden vervolgd: het is verstandig om in 
dergelijke gevallen alternatieve vormen van daderschap 
en deelneming ten laste te leggen, zodat de rechter een 
keuzemogelijkheid wordt geboden bij zijn beslissing over 
de mate waarin de verdachte bij het feit is betrokken.

De overwegingen van de Hoge Raad
3. Aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwing 

3.1. De art. 47 tot en met 51 Sr bieden diverse mogelijkheden om 
iemand, ook als hij niet zelf de gehele delictsomschrijving vervult – al 
dan niet in zogenoemd functionele vorm – onder specifieke voor
waarden strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor zijn betrokken
heid bij een strafbaar feit. In het geval van medeplegen houden de 
voorwaarden voor aansprakelijkstelling vooral in dat sprake moet 
zijn geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking 
met een ander of anderen. (Vgl. HR 24 mei 2011, ECLI: NL: HR: 2011: 
BP6581, NJ 2011/481). Het accent ligt daarbij op de samenwerking 
en minder op de vraag wie welke feitelijke handelingen heeft verricht. 
(Vgl. HR 6 juli 2004, ECLI: NL: HR: 2004: AO9905, NJ 2004/443). 
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In de praktijk is een belangrijke en moeilijke vraag wanneer de sa
menwerking zo nauw en bewust is geweest dat van medeplegen mag 
worden gesproken. Die vraag laat zich niet in algemene zin beant
woorden, maar vergt een beoordeling van de concrete omstandigheden 
van het geval. Algemene regels kunnen daarom dienaangaande niet 
worden gegeven. Wel kan de Hoge Raad met betrekking tot dit thema, 
mede gelet op zijn eerdere rechtspraak, enige aandachtspunten 
formuleren. 

3.2.1. De kwalificatie medeplegen is slechts dan gerechtvaardigd als 
de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage aan 
het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Dat geldt in 
vergelijkbare zin indien het medeplegen – bijvoorbeeld in de vorm van 
‘in vereniging’ – een bestanddeel vormt van de delictsomschrijving. 

Dat de kwalificatie medeplegen gerechtvaardigd moet zijn, is mede van 
belang omdat het in dit verband vaak gaat om de vraag: mede plegen 
dan wel medeplichtigheid aan een strafbaar feit. Medeplichtigheid is 
alleen strafbaar in geval van misdrijf. Verder kent medeplichtigheid 
een beduidend lager strafmaximum (art. 49, eerste lid, Sr). Mede
plegen daarentegen levert regelmatig een wettelijke strafverzwarings
grond op (zie bijvoorbeeld art. 311, eerste lid onder 4, Sr). Waar het 
verwijt bij medeplegen zich concentreert op het gewicht van de intel
lectuele en/of materiële bijdrage aan het delict van de verdachte, is het 
kernverwijt bij medeplichtigheid ‘het bevorderen en/of vergemakkelij
ken van een door een ander begaan misdrijf ’ (vgl. HR 22 maart 2011, 
ECLI: NL: HR: 2011: BO2629, NJ 2011/341). Voor het gewicht van de rol 
van de medepleger in de zin van art. 47 Sr kan ook worden gewezen 
op art. 141, eerste lid, Sr. Het daar strafbaar gestelde ‘in vereniging 
plegen’ van geweld eist dat de verdachte ‘een voldoende significante 
of wezenlijke bijdrage aan het geweld’ heeft geleverd, zij het dat deze 
bijdrage zelf niet van gewelddadige aard behoeft te zijn geweest. (Vgl. 
bijvoorbeeld HR 2 juli 2013, ECLI: NL: HR:  2013: 132, NJ 2013/407). 

3.2.2. Een en ander brengt mee dat indien het tenlastegelegde 
medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, 
maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen 
te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de 
uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust om in 
het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen 
komt, in de bewijsvoering – dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in 
een afzonderlijke bewijsoverweging – dat medeplegen nauwkeurig te 
motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor 
medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter 
rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, 
de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoe
ring of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de 
verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich 
niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip. Daarbij verdient 
overigens opmerking dat aan het zich niet distantiëren op zichzelf 
geen grote betekenis toekomt. Het gaat er immers om dat de ver
dachte een wezenlijke bijdrage moet hebben geleverd aan het delict. 
In dit verband valt te wijzen op bijvoorbeeld HR 22 december 2009, 
ECLI: NL: HR: 2009: BK3356, NJ 2010/193 waarin ten aanzien van het 
medeplegen van een vernieling werd overwogen ‘dat het louter aanwe
zig zijn bij en zich niet distantiëren van een door een ander gepleegde 
vernieling, alsmede het louter instemmen met die vernieling, ieder 
voor zich en in onderlinge samenhang bezien daarvoor onvoldoende 
zijn’, alsmede HR 3 juni 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 1307 inzake diefstal 
door twee of meer verenigde personen waarin onvoldoende werd 
bevonden de enkele vaststelling ‘dat de verdachte een vluchtmogelijk
heid heeft gefaciliteerd en dat het niet anders kan zijn dan dat over 
het verschaffen van deze vluchtmogelijkheid van te voren door de 
verdachte en zijn mededaders afspraken zijn gemaakt’. 

3.2.3. De bijdrage van de medepleger zal in de regel worden geleverd 
tijdens het begaan van het strafbare feit in de vorm van een gezamen
lijke uitvoering van het feit. Maar de bijdrage kan ook zijn geleverd 
in de vorm van verscheidene gedragingen voor en/of tijdens en/of na 
het strafbare feit. Ook is niet uitgesloten dat de bijdrage in hoofdzaak 

vóór het strafbare feit is geleverd. (Vgl. bijvoorbeeld HR 3 juli 2012, 
ECLI: NL: HR: 2012: BW9972, NJ 2012/452). Zeker in dergelijke, in 
zekere zin afwijkende of bijzondere, situaties dient in de bewijs
voering aandacht te worden besteed aan de vraag of wel zo bewust en 
nauw is samengewerkt bij het strafbare feit dat van medeplegen kan 
worden gesproken, in het bijzonder dat en waarom de bijdrage van 
de verdachte van voldoende gewicht is geweest. Dat geldt in nog ster
kere mate indien het hoofdzakelijk gaat om gedragingen die na het 
strafbare feit zijn verricht. (Vgl. HR 9 april 2013 ECLI: NL: HR: 2013: 
BZ6505, NJ 2013/229). Een geringe rol of het ontbreken van enige rol 
in de uitvoering van het delict zal in dergelijke uitzonderlijke gevallen 
wel moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol 
in de voorbereiding. 

3.3.1. Er bestaat geen precieze afgrenzing tussen medeplegen en 
de andere deelnemingsvormen. Dat neemt niet weg dat wanneer 
medeplegen wordt tenlastegelegd, dit medeplegen moet worden be
oordeeld aan de hand van de voor medeplegen geldende maatstaven. 
Het gebruikmaken van aan andere deelnemingsvormen ontleende 
begrippen of constructies kan de bewijsvoering voor medeplegen 
compliceren en verdient daarom in zulke gevallen geen aanbeveling. 
(Vgl. HR 18 december 2012, ECLI: NL: HR: 2012:  BX5140 en HR 1 juli 
2014, ECLI: NL: HR: 2014: 1593, in welke zaken het medeplegen door 
het hof was bewezenverklaard aan de hand van criteria voor het 
zogenoemde functionele daderschap). Het valt overigens op dat het 
Openbaar Ministerie bij het tenlasteleggen van commune en andere 
nieteconomische strafbare feiten – in vergelijking met economische 
delicten – vaker gebruik lijkt te maken van (soms ingewikkelde) 
deelnemingsconstructies dan van het meer geëigend lijkende functio
nele daderschap. (Vgl. HR 24 mei 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BP6581, 
NJ 2011/481 met betrekking tot de verkoop van hennepplanten door 
de eigenaar van een growshop). 

3.3.2. Het ontbreken van een precieze afgrenzing tussen medeplegen 
en de andere deelnemingsvormen brengt mee dat het Openbaar 
Ministerie in voorkomende gevallen er goed aan doet de rechter een 
keuzemogelijkheid te bieden door daarop toegesneden varianten in 
de tenlastelegging op te nemen. Als het Openbaar Ministerie evenwel 
om hem moverende redenen uitsluitend het medeplegen en niet ook 
de medeplichtigheid heeft tenlastegelegd, moet de rechter vrijspreken 
indien het medeplegen niet kan worden bewezen, ook al zou vaststaan 
dat de verdachte medeplichtig was aan het feit. 

4. Beoordeling van het middel 

4.1. Het middel klaagt over de motivering van de bewezenverklaring 
wat betreft het ‘medeplegen’. 

4.2. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 3 is vooropgesteld, heeft het 
Hof zijn oordeel dat te dezen geen sprake is van (niet tenlastegelegde) 
medeplichtigheid maar van ‘medeplegen’, onvoldoende gemotiveerd. 
Daarbij heeft de Hoge Raad in het bijzonder in aanmerking genomen 

(a) dat het Hof kennelijk vooral betekenis heeft toegekend aan de 
omstandigheid dat van verdachtes ‘lijfelijke aanwezigheid een zekere 
mate van dreiging uitging’ en de omstandigheid dat ‘hij zich op dat 
moment op geen enkele wijze [heeft] gedistantieerd, hoewel hij daar
toe meerdere mogelijkheden heeft gehad’, en 

(b) dat het Hof tevens als vaststaand heeft aangenomen dat de ver
dachte (i) ‘in eerste instantie heeft gezegd dat hij [aan de beroving] 
niet mee wilde doen maar toen de medeverdachten hadden gezegd dat 
hij alleen maar bij de scooters hoefde te blijven, met het plan heeft 
ingestemd’ en (ii) tijdens de beroving daadwerkelijk op enige afstand 
bij de scooters is blijven wachten. 

Hetgeen het Hof in dit verband voor het overige heeft vastgesteld, 
leidt niet tot een ander oordeel. 

4.3. Het middel is terecht voorgesteld.
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1 Voordat ik inga op de voorafgaande beschouwing van de 
Hoge Raad uit overweging 3, wil ik eerst iets opmerken 
over overweging 4 waarin de Hoge Raad het middel beoor
deelt. De Hoge Raad leest het arrest van het Hof Amster
dam zo dat de belangrijkste aanknopingspunten daarin 
voor het medeplegen de lijfelijke aanwezigheid van de 
verdachte bij de overval en het zich niet distantiëren door 
de verdachte zijn. Ook is volgens de Hoge Raad relevant 
dat het hof heeft vastgesteld dat de verdachte eerst heeft 
aangegeven dat hij niet mee wilde doen, maar dat hij met 
het plan heeft ingestemd toen de medeverdachten hadden 
gezegd dat hij alleen maar bij de scooters hoefde te blijven, 
wat hij vervolgens ook heeft gedaan. Wat het hof voor het 
overige heeft vastgesteld, leidt volgens de Hoge Raad niet 
tot een ander oordeel.

In de overwegingen van het hof is echter meer te lezen 
dat wel relevant zou kunnen zijn voor de vraag of de 
verdachte medepleger van de overval is: hij is volgens het 
hof met zijn medeverdachten ‘bewust op zoek gegaan naar 
een geschikt slachtoffer’. Het hof haalt de verklaring van 
de verdachte aan dat hij met zijn mededaders rondjes is 
gaan rijden ‘om te kijken of er iemand was om te bero
ven’. Nadat de verdachten enige tijd met de slachtoffers 
hadden gepraat en ‘verdachten het erover eens waren 
dat deze jongens het slachtoffer zouden worden’, zijn de 
twee medeverdachten op de slachtoffers af gegaan en 
hebben ze de overval uitgevoerd. De Hoge Raad haalt deze 
overwegingen van het hof niet aan, hoewel zij erop zouden 
kunnen duiden dat de verdachte meer heeft gedaan dan 
instemmen met het plan, meegaan met de overvallers en 
aanwezig zijn bij de overval.

De verdachte was kennelijk betrokken bij het zoeken 
naar geschikte slachtoffers en bij de beslissing om deze 
jongens te overvallen. Dat kan ook uit de verklaringen 
van de medeverdachten worden afgeleid. De eerste mede
verdachte verklaart dat zij een afspraak hadden gemaakt 
om iemand te beroven, de tweede medeverdachte beves
tigt het bestaan van die afspraak en hij verklaart dat ze 
door elkaar aan te kijken, wisten dat ze deze slachtoffers 
gingen beroven. Daarbij noemt hij ook de verdachte als 
medebeslisser. Heel sterk komt de rol van de verdachte uit 
deze verklaringen niet naar voren, maar er kan in worden 
gelezen wat het hof overweegt: de verdachte stemde ermee 
in dat ze een overval zouden plegen waarbij de door hem 
geleverde balletjespistolen zouden worden gebruikt, hij 
heeft meegezocht naar slachtoffers en hij heeft meebeslist 
dat deze slachtoffers zouden worden beroofd.1

Dat maakt het oordeel van het hof begrijpelijker, hoewel 
de bijdrage van de verdachte tijdens de uitvoering van 
de overval gering is: het is twijfelachtig of de slachtoffers 
zijn aanwezigheid inderdaad als dreigend hebben ervaren 
en daarover hebben de slachtoffers ook niets verklaard.2 
Het enkele feit dat de verdachte wist van de overval en 
zich daarvan niet heeft gedistantieerd, is op zich niet 
voldoende voor het medeplegen van die overval.3 Wellicht 
had het hof zijn overweging over de rol van de verdachte 
meer moeten uitwerken om de Hoge Raad en advocaat
generaal Knigge ervan te overtuigen dat hier wel sprake 
was van medeplegen.

2 Centraal in de voorafgaande beschouwing van de Hoge 
Raad (overweging 3) staat het verschil tussen medeplegen 
en medeplichtigheid. Het arrest is op dit punt te vergelij
ken met de rechtspraak over het verschil tussen moord en 
doodslag aan de hand van het begrip voorbedachte raad4 
en de rechtspraak over het onderscheid tussen roekeloos
heid en schuld.5 De strekking van deze rechtspraak is dat 
de feitenrechter goed moet kunnen onderbouwen waarom 
hij tot een veroordeling voor het zwaardere feit komt 
wanneer de gedragingen van de verdachte ook onder een 
lichter feit kunnen worden gebracht.6

Een kenmerk van deze rechtspraak is het casuïstische 
karakter ervan. De Hoge Raad formuleert algemene 
aandachtspunten, maar benadrukt dat algemene regels 
voor de nadere invulling van criteria niet te geven zijn. 
Het gaat steeds om de beoordeling van de omstandig heden 
van het geval. Het is aan de feitenrechter om aan de 
hand van de algemene aandachtspunten zijn beslissing te 
motiveren, waarna de Hoge Raad per geval zal aangeven 
of de motivering voldoende is. De Hoge Raad formuleert 
een criterium voor een begrip, geeft daaraan een nadere 
uitleg en noemt factoren aan de hand waarvan het begrip 
en het criterium kunnen worden toegepast in een concreet 
geval. Deze werkwijze geeft aanleiding tot casuïstiek die 
in de loop van de tijd verheldering kan verschaffen over de 
betekenis van begrippen als voorbedachte raad, roekeloos
heid en medeplegen.7

De Hoge Raad specificeert het criterium voor medeple
gen (bewuste en nauwe samenwerking) met behulp van de 
begrippen ‘intellectuele en/of materiële bijdrage van vol
doende gewicht’ (overweging 3.2.1) en ‘wezenlijke bijdrage’ 
(overweging 3.2.3), wat verschillende begrippen zouden 
kunnen zijn: een wezenlijke bijdrage zou kunnen duiden 
op een kernactiviteit in een samenwerkingsverband, 
terwijl een bijdrage van voldoende gewicht niet wezenlijk 
hoeft te zijn, maar wel zo zwaarwegend dat de verdachte 

1 Zie voor deze informatie de hier niet opgenomen 
overweging 2 uit het arrest. In andere zin AG 
Knigge die de feiten beperkter uitlegt. Zie punt 
4.8 van zijn conclusie voor het arrest (ECLI: NL: 
PHR: 2014: 1305).

2 Zie punt 4.9 van de conclusie van Knigge. Zie ook 
overweging 3.4.2 in HR 24 maart 2015, ECLI: NL: 
HR: 2015: 716: in deze zaak leverde het bedrei
gende karakter van de aanwezigheid van de 
verdachte in een groep overvallers in combinatie 

met het feit dat de verdachte met een deel van de 
buit wegliep wel medeplegen op.

3 Zie punt 4.10 en 4.11 van de conclusie van Knigge.
4 HR 28 februari 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BR2342, 

NJ 2012/518 m.nt. B.F. Keulen en HR 15 oktober 
2014, ECLI: NL: HR: 2013: 963, NJ 2014/156 
m.nt. B.F. Keulen.

5 HR 22 mei 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BU2016, 
NJ 2012/488 m.nt. F.W. Bleichrodt en 
HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 960, 

NJ 2014/25 m.nt. N. Keizer. Zie ook T. Kooij
mans, ‘De roekeloze automobilist’, AA 2014, 
p. 118124 (AA20140118) en T. Kooijmans, ‘Door 
roekeloosheid getriggerd’, AA 2015, p. 130135 
(AA20150130).

6 Zie hierover punt 4.6 van de conclusie van Knigge.
7 Zie over deze methode van beslissen N. Rozemond, 

De methode van het materiële strafrecht (2e druk), 
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011, p. 1520.

http://www.arsaequi.nl/aacode/AA20140118
http://www.arsaequi.nl/aacode/AA20150130
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als medepleger kan worden aangeduid. Bij openlijke 
geweldpleging hanteert de Hoge Raad het criterium van 
de ‘voldoende significante of wezenlijk bijdrage’ (over
weging 3.2.1), waarbij evenmin duidelijk is of de Hoge 
Raad hier twee verschillende soorten op het oog heeft of 
twee omschrijvingen die op hetzelfde neerkomen. In latere 
rechtspraak waarin de Hoge Raad naar het arrest van 2 
december 2014 verwijst, noemt de Hoge Raad slechts het 
vereiste dat de bijdrage ‘van voldoende gewicht’ is.8

Het lijkt vooral te gaan om een gradueel verschil tussen 
medeplegen en medeplichtigheid: op een gegeven moment 
werkt een persoon zo bewust en nauw met anderen samen 
dat hij als medepleger van de gedragingen van die ande
ren kan worden aangemerkt. Wanneer het medeplegen 
‘in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering’, 
maar uit gedragingen die doorgaans in verband worden 
gebracht met medeplichtigheid, is het moeilijker om te 
bepalen of de samenwerking zo bewust en nauw is dat 
sprake is van medeplegen.9 In dergelijke gevallen moet 
de rechter zijn oordeel dat de verdachte medepleger is 
nader kunnen motiveren. Hij kan zijn beslissing baseren 
op ‘de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge 
taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of 
de afhandeling van het delict en het belang van de rol van 
de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momen
ten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend 
tijdstip’, aldus de Hoge Raad (overweging 3.2.2).10

De Hoge Raad merkt daarbij op dat het zich niet distan
tiëren op zichzelf niet veel betekenis toekomt. Het facili
teren van de vlucht na een overval op basis van een van 
tevoren gemaakte afspraak is volgens de Hoge Raad ook 
niet voldoende voor medeplegen.11 Aan de hand van deze 
(niet limitatieve) instructies kan de feitenrechter beoor
delen of de bijdrage van de verdachte zodanig van aard is 
dat hij als medepleger kan worden aangemerkt of niet. De 
door de Hoge Raad ontwikkelde casuïstiek kan daarbij be

hulpzaam zijn. De feitenrechter kan de gevallen waarin de 
Hoge Raad eerdere motiveringen van feitenrechters heeft 
beoordeeld, betrekken bij zijn beoordeling van het nieuwe 
geval dat aan hem wordt voorgelegd.12

3 Opmerkelijk is het objectieve karakter van de over
wegingen van de Hoge Raad: het gaat om de bijdrage 
die de verdachte heeft geleverd aan het feit. Die bijdrage 
moet voldoende zijn, waarbij intensiteit, taakverdeling en 
andere kenmerken van de gedraging relevante factoren 
zijn. De Hoge Raad geeft in zijn overwegingen geen nadere 
uitleg van het begrip samenwerken, hoewel dat begrip 
centraal staat bij medeplegen. Samenwerken is in de 
ogen van de Hoge Raad kennelijk een objectieve kwestie, 
maar er zou kunnen worden betoogd dat samenwerken 
een subjectief aspect heeft. Het gaat bij samenwerken niet 
alleen om het gewicht en de aard van de bijdrage, maar 
ook om de intenties waarmee de betrokkene die bijdrage 
levert. Samenwerken is een intentioneel begrip, zo schrijft 
Postma in zijn proefschrift over medeplegen.13 Daaruit zou 
kunnen worden afgeleid dat de betekenis van dat begrip 
mede wordt bepaald door de subjectieve intenties van de 
verdachte. Het gaat bij medeplegen om een combinatie 
van gedragingen en intenties.14

Een mogelijke definitie van samenwerken als intentio
neel begrip zou kunnen zijn: verschillende personen wer
ken met elkaar samen wanneer zij gedragingen verrichten 
die bewust op elkaar zijn afgestemd om een gemeenschap
pelijk doel te bereiken.15 Volgens deze definitie gaat het 
niet alleen om de mate waarin een bepaalde gedraging een 
bijdrage levert aan de verwezenlijking van een bepaald 
doel. Ook het gegeven dat een persoon zijn gedraging 
bewust afstemt op de gedragingen van anderen om een 
gemeenschappelijk doel te bereiken, kan relevant zijn bij 
het beantwoorden van de vraag of deze persoon met ande
ren samenwerkt.16 Daarbij kan de vraag worden betrok

8 Zie bijvoorbeeld overweging 2.3 in HR 1 septem
ber 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 2453.

9 Gezamenlijke uitvoering van het misdrijf is 
een belangrijke indicatie voor medeplegen in 
samenhang met wat kan worden vastgesteld over 
de bijdrage van de verdachte voor en na de uitvoe
ring van het misdrijf, zie bijvoorbeeld overweging 
2.5 in HR 6 januari 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 10.

10 Dit geldt ook ten aanzien van wettelijke bestand
delen die een vorm van medeplegen omschrijven, 
zoals het ‘in vereniging’ plegen uit art. 311 Sr en 
omschrijvingen van medeplegen in tenlasteleggin
gen zoals ‘door twee of meer verenigde personen’. 
Zie overweging 3.2.1 in het arrest en overweging 
3.2.2 in HR 24 maart 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 
716.

11 Zie bijvoorbeeld HR 16 december 2014, ECLI: NL: 
HR: 2014: 3637, HR 14 april 2015, ECLI: NL: HR: 
2015: 928 en HR 21 april 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 
1094. Ook het op de uitkijk staan bij een inbraak 
is op zich onvoldoende voor medeplegen: HR 12 
mei 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 1235. En het leveren 
van voertuigen waarmee een vrijheidsberoving 
wordt gepleegd tegen betaling van een deel van 
de opbrengst is ook niet zonder meer medeplegen: 
HR 14 april 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 929. Het gaat 
hier steeds om gedragingen die als een vorm van 
medeplichtigheid kunnen worden gekwalificeerd.

12 De rechtspraak na het arrest van 2 december 
2014 waarin de Hoge Raad naar dat arrest 
verwijst, kan worden verdeeld in zaken waarin 
de Hoge Raad een veroordeling voor medeplegen 
casseert en zaken waarin de Hoge Raad een 
veroordeling voor medeplegen in stand laat. 
Feitenrechters kunnen deze zaken gebruiken 
als vergelijkingsmateriaal voor hun beslissingen 
om wel of niet voor medeplegen te veroordelen. 
De betreffende zaken kunnen worden gevonden 
via de zoekopdracht ‘ECLI: NL: HR: 2014: 3474’ 
(met aanhalingstekens) op www.rechtspraak.
nl. Via deze zoekopdracht kunnen ook uit
spraken van lagere rechters en conclusies van 
advocatengeneraal worden gevonden en gebruikt 
als vergelijkingsmateriaal. Zie hierover ook T. 
Kooijmans, ‘De roekeloze automobilist’, AA 2014, 
p. 124 (AA20140118), die waarschuwt voor te 
snelle conclusies ten aanzien van gevallen waarin 
de Hoge Raad casseert vanwege het ontbreken 
van een (dragende) motivering. Het is immers 
niet uitgesloten dat een dergelijke motivering na 
cassatie alsnog kan worden gegeven.

13 A. Postma, Opzet en toerekening bij medeplegen 
(diss. Groningen), Nijmegen: Wolf Legal Publish
ers 2014, p. 69.

14 Zie hierover A. Postma, ‘Facetten van mede
plegen’, DD 2015/14, p. 127128 en de door hem 

besproken literatuur.
15 Inspiratie voor deze definitie kan worden gevon

den in het begrip Joint Criminal Enterprise uit 
het internationale en Angelsaksische strafrecht. 
Zie hierover M. Cupido, ‘Van kaping tot doodslag. 
Medeplegen in piraterijzaken’, NJB 2015/1539, 
p. 292294 en A. Postma, Opzet en toerekening bij 
medeplegen, p. 209 e.v.

16 Het intentionele aspect van het samenwerken 
kan in het vereiste van bewustheid worden 
gelezen: bewust samenwerken duidt op bewuste 
afstemming van wederzijdse gedragingen met 
een intentionele gerichtheid op een gemeen
schappelijk doel. Naar mijn mening heeft het 
begrip samenwerken op zich al een intentionele 
betekenis wat nog eens wordt benadrukt door het 
vereiste dat de samenwerking bewust moet zijn 
en die bewustheid ook een bepaald niveau moet 
hebben bereikt: de medepleger werkt zo bewust 
(en zo nauw) met anderen samen dat sprake is 
van medeplegen. Daarvan zou al sprake kunnen 
zijn wanneer een persoon zich bij een plan van 
anderen heeft aangesloten en zijn gedragingen 
bewust op die van deze anderen heeft afgestemd 
om het gemeenschappelijke doel van het plan te 
verwezenlijken.

http://www.rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
http://www.arsaequi.nl/aacode/AA20140118
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ken of de persoon zelf dat doel wil bereiken: het gaat niet 
alleen om plannen van anderen waaraan hij een bijdrage 
levert, maar ook om zijn eigen plan. De samenwerker is bij 
het opstellen van het plan betrokken en hij wil het plan 
uitvoeren om een bepaald doel te bereiken of hij heeft zich 
bij het plan van de anderen aangesloten en het doel van 
dat plan tot het zijne gemaakt. Het motief van de mede
pleger kan zijn dat hij belang heeft bij de verwezenlijking 
van het plan, bijvoorbeeld omdat hij deelt in de opbrengst 
wanneer het plan met succes wordt uitgevoerd.17

Wanneer kan worden vastgesteld dat personen met hun 
activiteiten bewust een gemeenschappelijk doel nastreven, 
is het wellicht minder belangrijk wat het precieze gewicht 
is van de afzonderlijke bijdragen aan de verwezenlijking 
van het doel. Op het moment dat bepaalde personen geza
menlijk een plan hebben opgesteld en een taakverdeling 
hebben afgesproken, is een begin gemaakt met de samen
werking die kan worden voltooid door middel van de op 
elkaar afgestemde activiteiten. Wanneer duidelijk is dat 
een persoon bij het opstellen van het plan was betrokken 
of zich bij het plan heeft aangesloten en het verwezenlij
ken van het plan ook zijn doel was, is het minder relevant 
welke bijdrage hij precies aan de uitvoering van het plan 
heeft geleverd.18 Is de betrokkenheid van een persoon 
bij het plan onduidelijk en is ook niet duidelijk wat zijn 
doelen waren, dan wordt het gewicht van zijn bijdrage aan 
de verwezenlijking van het plan belangrijker. Een grotere 
bijdrage kan de onduidelijkheid over de doelen van de ver
dachte en zijn betrokkenheid bij de plannen compenseren.

4 Aan het begin van mijn noot gaf ik aan dat de Hoge 
Raad in overweging 4.2 een selectie maakt van factoren 
die in dit geval bepalend waren voor het medeplegen. Die 
selectie betreft in de eerste plaats objectieve factoren die 
het gewicht bepalen van de door de verdachte geleverde 
bijdrage: lijfelijk aanwezig zijn bij de overval, zich niet dis
tantiëren van het misdrijf, bij de scooters staan wachten. 
Het hof heeft volgens de Hoge Raad ook vastgesteld dat de 
verdachte met het plan heeft ingestemd. Wat onduidelijk 
blijft in de overwegingen van de Hoge Raad, is de vraag in 
hoeverre de verdachte zich bewust bij het plan heeft aan
gesloten, het plan tot het zijne heeft gemaakt en het zijn 
doel was dat het plan zou worden verwezenlijkt. Hij heeft 
daartoe bijgedragen door in te stemmen met het plan, mee 
te gaan met de overvallers, aanwezig te zijn bij de overval, 
mee te zoeken naar slachtoffers en mee te beslissen dat de 
uitgezochte slachtoffers zouden worden overvallen.

In dit geval kan ook relevant worden geacht dat de ver
dachte de balletjespistolen heeft geleverd aan de uitvoer
ders van de overval, een factor die de Hoge Raad buiten 
beschouwing laat. Weliswaar verneemt de verdachte 
pas later dat de medeverdachten met die pistolen een 
overval willen plegen, maar op het moment dat hij zich 
bij het plan aansluit en met de anderen meegaat, wordt 
zijn eerdere levering een bijdrage aan de door hemzelf 
beoogde overval. Dat zou een relevante factor kunnen zijn 
bij het beoordelen van het gewicht van zijn bijdrage aan 
de overval, ook al heeft de verdachte zijn instemming pas 
achteraf gegeven. De verdachte had die instemming ook 
achterwege kunnen laten en zijn balletjespistolen kun
nen terugvragen op het moment dat hij op de hoogte werd 
gesteld van het plan. Als hij zijn pistolen niet had terug
gekregen, had hij naar de politie kunnen stappen om aan
gifte te doen van het voorbereiden van diefstal met geweld 
en afpersing met de door hem geleverde pistolen.

Wanneer samenwerken als een combinatie van subjec
tieve factoren (intenties) en objectieve factoren (bijdragen) 
wordt beschouwd, zou de conclusie kunnen worden getrok
ken dat de verdachte zich in dit geval het doel van zijn 
medeverdachten eigen had gemaakt: hij ging niet alleen 
mee als toeschouwer, maar hij wilde ook dat de overval 
met de door hem geleverde balletjespistolen zou worden 
uitgevoerd en hij heeft aan die overval meer bijgedragen 
dan alleen meegaan en toekijken: hij heeft ingestemd, 
meegezocht en meebeslist en daaruit kan worden afgeleid 
dat de voltooiing van de overval zijn doel was.

Het is echter ook mogelijk dat voor samenwerking in 
dit geval onvoldoende informatie beschikbaar is, omdat 
niet duidelijk is wat het doel van de verdachte was en 
wat zijn belang bij de overval was. Dat hij in de buit heeft 
gedeeld, is bijvoorbeeld niet vastgesteld. Dat zou een 
reden kunnen zijn om in dit soort zaken meer vragen aan 
de verdachte en de medeverdachten te stellen over hun 
subjectieve intenties en motieven: niet alleen de vraag of 
de verdachte op de hoogte was van het plan, maar ook de 
vraag of hij wilde dat het plan zou worden verwezenlijkt 
omdat hij daarbij een belang had en hij zijn activiteiten 
met de uitvoerders had afgestemd om het plan te verwe
zenlijken. Wanneer deze vragen niet worden gesteld of 
onbeantwoord blijven, wordt de objectieve bijdrage van 
de verdachte aan het feit belangrijker. Die bijdrage moet 
zwaarder zijn dan alleen een dreigende aanwezigheid of 
het leveren van wapens, want die gedragingen kunnen ook 
onder de medeplichtigheid worden gebracht.

17 Het is mogelijk dat bepaalde gedragingen van 
anderen buiten het plan vallen, maar wel het 
gevolg zijn van de samenwerking tussen de be
trokkenen. Wanneer een causaal verband tussen 
de samenwerking en de buiten het plan vallende 
gedragingen kan worden vastgesteld, kan een be
trokkene bij de samenwerking als medepleger van 
die gedragingen worden aangemerkt, ook al was 

het niet zijn bedoeling dat die gedragingen zouden 
worden verricht. Bij opzetmisdrijven zal zijn opzet 
dan wel in voorwaardelijke vorm op die gedragin
gen moeten zijn gericht om hem als medepleger 
ervan te kunnen aanmerken: hij moet welbewust 
de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat de 
samenwerking tot bepaalde strafbare gedragin
gen zou kunnen leiden. Zie hierover A. Postma, 

Opzet en toerekening bij medeplegen, p. 272285, 
N. Rozemond, ‘Nijmeegse scooter’, AA 2014, 
p. 843846 (AA20140841) en A. Postma, ‘Facetten 
van medeplegen’, DD 2015/14, p. 134141.

18 In die zin ook J. de Hullu, Materieel strafrecht 
(6e druk), Deventer: Kluwer 2015, p. 461462 en 
496497.
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