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Essentie

Het hof mocht de eigen waarneming van afbeeldingen in raadkamer voor het bewijs gebruiken; geen
verrassingsbeslissing.
De voorzitter heeft meegedeeld dat het hof de ter zitting overgelegde, kennelijk als processtuk aangemerkte, in
eerste aanleg ter zitting getoonde fotomap met afbeeldingen van kinderporno, in raadkamer zal bekijken, waartegen
noch de verdediging noch de A-G bezwaar heeft gemaakt. Gelet daarop kan aan de enkele omstandigheid dat de
eigen waarneming van het hof ten aanzien van die afbeeldingen niet op de zitting is gedaan, niet de gevolgtrekking
worden verbonden dat het hof die waarneming niet voor het bewijs heeft mogen bezigen. De procespartijen zijn
door het gebruik van deze eigen waarneming ook niet verrast nu zij daarmee rekening hadden kunnen houden.

Partij(en)

Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 november 2015, nummer
22/002047-14, in de strafzaak tegen: B., adv.: mr. R.B.J.G. Baggen, te Arnhem.

Voorgaande uitspraak

Cassatiemiddel:

Middel III, zie 3.1; (red.).
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Conclusie

Conclusie A-G mr. P.C. Vegter:

1.

De verdachte is bij arrest van 17 november 2015 door het hof Den Haag wegens “een afbeelding van een seksuele
gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is
betrokken, in bezit hebben”, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 89 dagen voorwaardelijk met een
proeftijd van twee jaren, met de aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr en een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60
dagen hechtenis.

2.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. R.B.J.G. Baggen, advocaat te Arnhem, heeft drie middelen
van cassatie voorgesteld.

3.

Alvorens de middelen te bespreken geef ik eerst de inhoud van het bewezenverklaarde en de door het hof gebezigde
bewijsmiddelen weer.

4.

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat:
“hij op 31 januari 2012 te Rotterdam, afbeeldingen in bezit heeft gehad terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele
gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt,
was betrokken of schijnbaar was betrokken,
welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet
heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en)
poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen (waarbij) de afbeelding (aldus) onmiskenbaar seksuele strekking
heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.”

5.

De bewezenverklaring berust op de volgende bewijsmiddelen:
(...)
6. De eigen waarneming van het hof (gedaan na kennisname van de door de advocaat-generaal ter terechtzitting
overgelegde map met afbeeldingen), voor zover inhoudende:
⁃ dat het steeds afbeeldingen betreft van (kennelijk) minderjarigen, overwegend meisjes en incidenteel jongens;
⁃ dat op de overgrote meerderheid van deze afbeeldingen de minderjarigen frontaal in beeld zijn gebracht en de

geslachtsdelen duidelijk zichtbaar zijn;
⁃ dat een substantieel deel van de afbeeldingen minderjarigen betreft die poseren;
⁃ dat op enkele foto's het naakte lichaam en duidelijk zichtbaar ook de geslachtsdelen te zien zijn, maar niet het

hoofd van de minderjarige;
⁃ dat op diverse foto's van poserende minderjarige meisjes zichtbaar is dat door de wijze van poseren en door

omgeving, lichtinval en/of het centraal in beeld brengen van de geslachtdelen, de naaktheid van de minderjarige
centraal is gesteld;

⁃ dat op een aantal van de afbeeldingen een minderjarig meisje te zien is in kleding of lingerie en/of met make-up,
die niet passen bij haar leeftijd.”

(...)

13.

Het derde middel klaagt dat het hof voor het bewijs gebruik heeft gemaakt van zijn eigen waarneming die niet tijdens het
onderzoek ter terechtzitting is gedaan en/of niet expliciet ter terechtzitting is medegedeeld. Gedoeld wordt op het hierboven
onder punt 5 geciteerde bewijsmiddel 6.

14.

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 3 november 2015 houdt — voor zover voor de bespreking van
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het middel van belang — het volgende in:
“De voorzitter deelt mede dat het hof bij voornoemd tussenarrest het noodzakelijk heeft geacht om in de gelegenheid te
worden gesteld ter terechtzitting kennis te nemen van de in eerste aanleg ter terechtzitting getoonde stukken van
overtuiging (i.c. een map met afbeeldingen).
De advocaat-generaal legt de betreffende map met afbeeldingen ter kennisname over aan het hof.
De voorzitter deelt mede dat het hof de foto’s in raadkamer zal bekijken en daarna de map zal retourneren aan de advocaat-
generaal.
De raadsman merkt desgevraagd op dat hij de foto’s bij een eerdere gelegenheid op het politiebureau heeft bekeken.
(…)
De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten (…).”

15.

De steller van het middel voert in de toelichting aan dat het hof de afbeeldingen niet ter terechtzitting, maar pas na sluiting
van het onderzoek, heeft bekeken en zijn waarneming niet expliciet ter sprake heeft gebracht. Nu de waarneming afwijkt
van de waarneming van de raadsman zoals blijkt uit de door de raadsman ter terechtzitting van 7 oktober 2014 overgelegde
pleitnota en de raadsman niet in de gelegenheid is gesteld om zich over deze waarneming van het hof uit te laten, is sprake
van strijd met de geldende rechtsopvatting, aldus de steller van het middel.

16.

Art. 340 Sv luidt:

“Onder eigen waarneming van den rechter wordt verstaan die welke bij het onderzoek op de terechtzitting door hem
persoonlijk is geschied.”

17.

Door de Hoge Raad[6.] is het volgende overwogen:
“Wil de eigen waarneming van de rechter als wettig bewijsmiddel kunnen medewerken tot het bewijs, dan zal deze, naar art.
340 Sv voorschrijft, bij het onderzoek ter terechtzitting moeten zijn gedaan, zodat ook zowel de vertegenwoordiger van het
openbaar ministerie als de verdachte en de raadsman die waarneming hebben kunnen doen en de gelegenheid hebben
gehad zich daaromtrent bij de behandeling van de zaak uit te laten (vgl. HR 29 augustus 2006, LJN AX6414, NJ 2007/134).
Het is in zijn algemeenheid niet vereist dat de rechter zijn eigen, bij gelegenheid van het onderzoek ter terechtzitting gedane
waarneming aldaar ter sprake brengt. Niettemin is de rechter gehouden dat wel te doen, indien de procespartijen door het
gebruik van die waarneming voor het bewijs zouden worden verrast omdat zij daarmee geen rekening behoefden te
houden. Of daarvan sprake is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals het procesverloop, de aard van de
waarneming en het verband van die waarneming met het voorhanden bewijsmateriaal (vgl. HR 15 december 2009, LJN
BJ2831, NJ 2011/78).”

18.

Uit de stukken volgt dat de advocaat-generaal op verzoek van het hof ter terechtzitting in hoger beroep van 3 november
2015 de eerder ter terechtzitting in eerste aanleg getoonde afbeeldingen aan het hof ter kennisname ter beschikking heeft
gesteld, en dat het hof deze op een later tijdstip weer aan de advocaat-generaal zou doen toekomen. Deze afbeeldingen
maken aldus geen onderdeel uit van het dossier. Het hof heeft de afbeeldingen bekeken en zijn waarneming vervolgens
voor het bewijs gebezigd.

19.

Ik heb gepoogd te bezien of de gang van zaken ter terechtzitting, zoals volgt uit het hiervoor weergegeven proces-verbaal,
zo kan worden opgevat dat het hof zijn als bewijsmiddel 6 gebezigde waarneming ter terechtzitting heeft gedaan. Met de
steller van het middel moet ik echter concluderen dat het ervoor moet worden gehouden dat het hof de afbeeldingen,
hoewel ter terechtzitting ter beschikking gesteld, niet op de terechtzitting maar na sluiting van het onderzoek in raadkamer
heeft bekeken, zodat zijn waarneming niet bij het onderzoek op de terechtzitting is geschied. Voor zover het middel
daarover klaagt, is het dus terecht voorgesteld.

20.

Laat ik voorop stellen dat dit eenvoudig had kunnen worden ondervangen door bijvoorbeeld het onderzoek ter terechtzitting
te schorsen ter kennisname van de afbeeldingen en deze vervolgens na hervatting van het onderzoek (kort) aan de orde te
stellen.
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21.

Niettemin meen ik dat in onderhavige zaak kan worden afgezien van cassatie. Aan de regel in art. 340 Sv ligt ten grondslag
dat de rechter een eigen waarneming of constatering eerst dan aan zijn beslissing kan doen meewerken indien ook zowel
de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie als de verdachte en de raadsman die waarneming hebben kunnen doen
en de gelegenheid hebben gehad zich daaromtrent bij de behandeling van de zaak uit te laten. Hoewel het hof de
afbeeldingen pas na de terechtzitting in raadkamer heeft bekeken, blijkt dat zowel de raadsman als de vertegenwoordiger
van het openbaar ministerie de afbeeldingen op een eerdere gelegenheid hebben bekeken. Ook zijn deze ter terechtzitting
in eerste aanleg getoond. Derhalve hebben zij de gelegenheid gehad die waarneming te kunnen doen en zich daaromtrent
ter terechtzitting uit te laten. Uit de stukken blijkt dat de aard van de afbeeldingen uitgebreid onderwerp van discussie is
geweest op het onderzoek ter terechtzittingen. Daarbij komt nog dat zij ervan op de hoogte waren dat het hof deze
afbeeldingen in raadkamer zou bekijken om zich daarover een oordeel te vellen en zij geen bezwaar hebben gemaakt tegen
deze door het hof voorgestelde gang van zaken. In die zin verschilt de zaak dan ook met de zaak die eerder bij de Hoge
Raad voorlag,[7.] waarin het hof na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting constateerde dat de verdachte een bijzondere
manier van lopen heeft en deze waarneming voor het bewijs had gebezigd. De Hoge Raad casseerde. Niet alleen was het
bij de procespartijen niet bekend dat het hof zich hierover een oordeel zou vellen, ook was over deze door het hof gedane
waarneming geen discussie (meer) mogelijk. Daarvan is in de onderhavige zaak geen sprake.

22.

Vervolgens doet de vraag zich voor of het hof zijn eigen waarneming ter terechtzitting had moeten expliciteren omdat de
verdediging daarmee geen rekening behoefde te houden en door het gebruik van die waarneming voor het bewijs is verrast.
Ik meen dat dit niet het geval is. De eigen waarneming van het hof sluit immers nauw aan op het als bewijsmiddel 4
gebezigde proces-verbaal en de eigen waarneming van de rechtbank (bewijsmiddel 6 van de bijlage bij het vonnis).

23.

Het derde middel leidt niet tot cassatie.

Uitspraak

Hoge Raad:

3. Beoordeling van het derde middel

3.1.

Het middel klaagt dat het Hof ten onrechte een eigen waarneming voor het bewijs heeft gebezigd die niet bij het onderzoek
ter terechtzitting is gedaan en die niet aldaar ter sprake is gebracht.

3.2.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:
"hij op 31 januari 2012 te Rotterdam, afbeeldingen in bezit heeft gehad terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele
gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt,
was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit: het geheel of
gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben
bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij
haar/hun leeftijd past/passen (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot
seksuele prikkeling."

3.3.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:
(...)
6. De eigen waarneming van het hof (gedaan na kennisname van de door de advocaat-generaal ter terechtzitting
overgelegde map met afbeeldingen), voor zover inhoudende:
⁃ dat het steeds afbeeldingen betreft van (kennelijk) minderjarigen, overwegend meisjes en incidenteel jongens;
⁃ dat op de overgrote meerderheid van deze afbeeldingen de minderjarigen frontaal in beeld zijn gebracht en de

geslachtsdelen duidelijk zichtbaar zijn;
⁃ dat een substantieel deel van de afbeeldingen minderjarigen betreft die poseren;
⁃ dat op enkele foto's het naakte lichaam en duidelijk zichtbaar ook de geslachtsdelen te zien zijn, maar niet het
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hoofd van de minderjarige;
⁃ dat op diverse foto's van poserende minderjarige meisjes zichtbaar is dat door de wijze van poseren en door

omgeving, lichtinval en/of het centraal in beeld brengen van de geslachtdelen, de naaktheid van de minderjarige
centraal is gesteld;

⁃ dat op een aantal van de afbeeldingen een minderjarig meisje te zien is in kleding of lingerie en/of met make-up,
die niet passen bij haar leeftijd."

3.4.

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 3 november 2015 houdt, voor zover voor de beoordeling van
het middel van belang, het volgende in:
"Met instemming van de advocaat-generaal en de verdachte hervat het hof — ondanks zijn gewijzigde samenstelling — het
bij tussenarrest van 21 oktober 2014 heropende en geschorste onderzoek van de terechtzitting van 7 oktober 2014 in de
stand waarin het zich op het tijdstip der schorsing bevond.
De voorzitter deelt mede dat het hof bij voornoemd tussenarrest het noodzakelijk heeft geacht om in de gelegenheid te
worden gesteld ter terechtzitting kennis te nemen van de in eerste aanleg ter terechtzitting getoonde stukken van
overtuiging (i.c. een map met afbeeldingen).
De advocaat-generaal legt de betreffende map met afbeeldingen ter kennisname over aan het hof.
De voorzitter deelt mede dat het hof de foto's in raadkamer zal bekijken en daarna de map zal retourneren aan de advocaat-
generaal.
De raadsman merkt desgevraagd op dat hij de foto's bij een eerdere gelegenheid op het politiebureau heeft bekeken.
(...)
De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten (...)"

3.5.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 november 2015 houdt als mededeling van de voorzitter in dat het Hof de op
die terechtzitting overgelegde en klaarblijkelijk door het Hof voor zijn te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang
geachte en kennelijk als processtuk aangemerkte, in eerste aanleg ter terechtzitting getoonde, stukken van overtuiging, te
weten een fotomap met afbeeldingen, in raadkamer zal bekijken. Het proces-verbaal houdt niet in dat de verdediging of de
Advocaat-Generaal tegen deze gang van zaken bezwaar heeft gemaakt, zodat het ervoor moet worden gehouden dat dit
niet is geschied. Het proces-verbaal houdt voorts als opmerking van de raadsman in dat hij de foto's bij een eerdere
gelegenheid op het politiebureau heeft bekeken.
Het vorenstaande in aanmerking genomen, kan aan de enkele omstandigheid dat de hiervoor in 3.3 als bewijsmiddel 6
weergegeven eigen waarneming van het Hof niet op de terechtzitting is gedaan niet de gevolgtrekking worden verbonden
dat het Hof de desbetreffende waarneming niet voor het bewijs heeft mogen bezigen.
In zoverre kan het middel, dat van een andere opvatting uitgaat, niet tot cassatie leiden.

3.6.

Voor zover het middel de klacht bevat dat het Hof de desbetreffende waarneming ter terechtzitting ter sprake had moeten
brengen, heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat dit niet nodig was omdat de procespartijen door het gebruik van de eigen
waarneming voor het bewijs niet zouden worden verrast nu zij daarmee rekening hadden kunnen houden. Dat oordeel is,
mede gelet op de hiervoor geschetste omstandigheden, niet onbegrijpelijk.

3.7.

Het middel faalt.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Noot

Auteur: N. Rozemond

1.

Het Hof Den Haag veroordeelde de verdachte voor het bezit van kinderporno. Het hof gebruikte daarbij als bewijsmiddel zijn
eigen waarneming van de afbeeldingen die de verdachte in zijn bezit had. Uit het proces-verbaal van de zitting blijkt dat het
hof het noodzakelijk achtte om in de gelegenheid te worden gesteld ter terechtzitting kennis te nemen van de afbeeldingen.
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Deze afbeeldingen waren op de zitting in eerste aanleg getoond. De advocaat-generaal legde de map met deze
afbeeldingen over en de voorzitter deelde mee dat het hof de foto’s in raadkamer zou bekijken en daarna aan de advocaat-
generaal zou retourneren. De raadsman merkte desgevraagd op dat hij de foto’s op het politiebureau had bekeken.
Volgens art. 340 Sv wordt onder eigen waarneming van de rechter verstaan de waarneming die bij het onderzoek op de
terechtzitting door de rechter persoonlijk is geschied. Daaraan is in dit geval niet voldaan: het hof heeft de afbeeldingen niet
op de zitting bekeken, maar in de raadkamer. Toch casseert de Hoge Raad het arrest van het hof niet. De redenering van
de Hoge Raad is dat het hof op de zitting heeft aangekondigd dat het hof de afbeeldingen in raadskamer zal bekijken. Uit de
mededelingen van de voorzitter kan worden afgeleid dat het hof de afbeeldingen redelijkerwijs van belang achtte voor zijn te
nemen beslissingen en kennelijk als processtukken aanmerkte. De raadsman en de advocaat-generaal hebben geen
bezwaar gemaakt tegen het bekijken van de foto’s in de raadkamer en de raadsman heeft opgemerkt dat hij de foto’s op het
politiebureau heeft bekeken. Daaruit leidt de Hoge Raad af dat het hof de eigen waarneming van de foto’s voor het bewijs
mocht gebruiken.
Volgens de Hoge Raad hoefde het hof de eigen waarneming niet op de zitting ter sprake te brengen. Het hof heeft kennelijk
geoordeeld dat dat niet nodig was omdat de procespartijen door het gebruik van de eigen waarneming voor het bewijs niet
zouden worden verrast. Dat oordeel is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk.

2.

Uit het arrest blijkt dat eigen waarnemingen van de rechter die niet op de zitting worden gedaan voor het bewijs kunnen
worden gebruikt, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn dat de rechter op de zitting aan de
procespartijen duidelijk maakt dat hij de waarnemingen gaat doen (en wellicht ook dat hij ze al heeft gedaan: Rb. Oost-
Brabant 9 juni 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:3494) en dat de procespartijen daartegen geen bezwaar maken, omdat het
voor hen duidelijk is waarop die waarnemingen betrekking hebben (in dit geval de foto’s) en zij die waarnemingen kunnen
controleren door ze zelf te doen (het bekijken van de foto’s). Het moet daarbij voor de procespartijen ook duidelijk zijn dat de
waarnemingen relevant kunnen zijn voor de bewijsbeslissing of een andere beslissing. Wanneer de rechter onder deze
voorwaarden in de raadkamer waarnemingen gaat doen (of dat al bij de voorbereiding heeft gedaan), kan de verdediging
zich er achteraf niet met succes over beklagen dat de waarnemingen niet op de zitting zijn gedaan. De verdediging moet dat
op de zitting doen op het moment dat de rechter meedeelt dat hij de foto’s in de raadkamer gaat bekijken of dat al heeft
gedaan.

3.

Uit eerdere rechtspraak blijkt dat een beklag tegen het bekijken van foto’s buiten de zitting niet altijd effectief is. In de zaak
die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 23 januari 2007, NJ 2007/82 had de verdediging zich bij het hof uitdrukkelijk
op het standpunt gesteld dat afbeeldingen op de zitting moesten worden bekeken zoals dat ook bij de rechtbank was
gebeurd. Het hof deed dat echter niet en bekeek ze buiten de zitting om. In cassatie werd geklaagd over het feit dat het hof
de afbeeldingen slechts steekproefsgewijs had bekeken. De Hoge Raad verwierp deze klacht met het argument dat het hof
de in de processen-verbaal van de politie beschreven seksuele gedragingen op de door het hof bekeken afbeeldingen heeft
waargenomen en dat het hof aldus ‘door eigen waarneming’ heeft vastgesteld dat de beschrijvingen van de afbeeldingen in
de processen-verbaal juist zijn.
De processen-verbaal van de politie waren in het arrest van het hof als bewijsmiddelen opgenomen, maar niet de eigen
waarneming van de rechter. Die eigen waarneming heeft echter wel bijgedragen aan de bewijsbeslissing dat de verdachte
kinderporno in zijn bezit had. Het hof bracht dat tot uitdrukking in een bewijsoverweging waarin het hof de eigen
waarneming van de afbeeldingen gelijkstelde met een eigen waarneming in de zin van art. 340 Sv. In de bewijsoverweging
gaf het hof aan dat het hof zijn bevindingen op de zitting ter sprake heeft gebracht en dat de verdediging die bevindingen
daar ter discussie heeft kunnen stellen en voor de zitting toegang heeft gehad tot het beeldmateriaal dat door het hof was
bekeken. De verdediging stemde er niet mee in dat het hof zijn waarnemingen buiten de zitting deed, maar daarover werd in
cassatie niet geklaagd.

4.

In de zaak uit het arrest van 17 oktober 2017 lijkt het bezwaar van de verdediging zich niet te richten op de waarneming van
de afbeeldingen door de rechter in de raadkamer, maar op de interpretatie die de rechter aan deze afbeeldingen heeft
gegeven in de weergave van de waarneming als bewijsmiddel in het arrest. Die weergave had de rechter op de zitting
moeten uitspreken zodat de verdediging daarop had kunnen reageren, zo zou het standpunt van het cassatiemiddel kunnen
worden opgevat.
Foto’s zijn neutrale processtukken die kunnen worden beschreven in een proces-verbaal van een opsporingsambtenaar.
Het hof heeft een dergelijk proces-verbaal ook als bewijsmiddel gebruikt (bewijsmiddel 4, weergegeven in
ECLI:NL:HR:2017:2639). Dat proces-verbaal laat zien wat het probleem is met het begrip ‘eigen waarneming’. Het proces-
verbaal bevat niet alleen de beschrijving van een eigen waarneming van foto’s door een opsporingsambtenaar, maar ook de
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beoordeling door deze opsporingsambtenaar van foto’s aan de hand van juridische criteria. De opsporingsambtenaar noemt
in het proces-verbaal de criteria van art. 240b Sr, de jurisprudentie en de Aanwijzing kinderpornografie van het College van
procureurs-generaal waarin deze criteria nader zijn uitgewerkt, waarna in het proces-verbaal een opsomming van criteria
volgt. De opsporingsambtenaar stelt vervolgens aan de hand van deze criteria vast dat een aantal afbeeldingen
kinderpornografisch is. Dat is geen feitelijke waarneming, maar een juridisch oordeel, dat door andere bewijsmiddelen,
waaronder de eigen waarneming van de rechter, moet worden bevestigd (HR 7 december 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AQ8936). Het is daarom van belang dat de rechter zelf de foto’s bekijkt en niet afgaat op de juridische
kwalificatie die de opsporingsambtenaar daarvan geeft.

5.

Het hof beschrijft in de weergave van zijn eigen waarneming wat het hof op de foto’s heeft gezien. Die beschrijving is
feitelijker dan de juridische beoordeling door de opsporingsambtenaar (het hof neemt niet waar dat de afbeeldingen
‘kinderpornografisch’ zijn). De beschrijving bevat echter wel juridisch geladen begrippen, zoals de beschrijving dat het
steeds afbeeldingen betreft van (kennelijk) minderjarigen, dat de minderjarigen frontaal in beeld zijn gebracht en de
geslachtsdelen duidelijk zichtbaar zijn, dat het gaat om minderjarigen die poseren, dat op enkele foto’s naakte lichamen en
geslachtsdelen te zien zijn, maar niet het hoofd van de minderjarige, dat door de wijze van poseren de naaktheid van de
minderjarige centraal is gesteld en dat op een aantal afbeeldingen een minderjarig meisje is afgebeeld met kleding, lingerie
of make-up die niet past bij haar leeftijd.
In deze interpretatieve beschrijving ligt het juridische oordeel besloten dat de waargenomen afbeeldingen kinderporno
bevatten (vgl. HR 22 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS5874). Kennelijk wilde de verdediging deze beoordeling van de
foto’s in de beschrijving van de eigen waarneming door de rechter betwisten. Het standpunt van het cassatiemiddel is dat de
verdediging dat alleen had kunnen doen wanneer het hof zijn interpretatie van de foto’s op de zitting had uitgesproken (vgl.
HR 8 mei 2001, NJ 2001/479 en HR 3 juli 2007, NJ 2007/412, zie over deze problematiek Dubelaar & Vanderveen, ‘Beeld
en geluid in het strafproces’, NJB 2009/1530 en Van Woensel & Van Laanen, Melai/Groenhuijsen, aant. 3.2 en 6.2 bij art.
340 Sv).

6.

Volgens de cassatieschriftuur heeft de raadsman zich blijkens zijn pleitnota bij het hof op het standpunt gesteld dat in dit
geval geen sprake was van lingerie of kleding die niet past bij de leeftijd van het afgebeelde meisje en ook niet van een
seksueel afgebeelde pose. Uit het arrest van het hof blijkt dat de raadsman op de zitting het uitdrukkelijke verweer heeft
gevoerd dat de afbeeldingen geen seksuele gedragingen bevatten in de zin van art. 240b Sr. De raadsman heeft dat
verweer kunnen voeren aan de hand van de tenlastelegging en het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar waarin de
afbeeldingen als seksuele gedragingen werden aangeduid.
Het hof heeft op het verweer van de raadsman gereageerd met de overweging dat het hof aan de hand van de foto’s heeft
vastgesteld dat de afbeeldingen als seksuele gedragingen in de zin van art. 240b Sr kunnen worden gekwalificeerd op
grond van de criteria uit de rechtspraak van de Hoge Raad (Hof Den Haag 17 november 2015,
ECLI:NL:GHDHA:2015:3257). Hieruit blijkt wel dat wat zich als een bewijskwestie voordoet in feite een kwalificatiekwestie
is: kunnen de foto’s als afbeeldingen van seksuele gedragingen in de zin van art. 240b Sr worden gekwalificeerd?
De raadsman kon zijn kwalificatieve bewijsweer voeren, ook al maakte het hof zijn juridische beoordeling van de foto’s niet
op de zitting kenbaar (vgl. HR 5 juli 2016, NJ 2016/333; HR 15 december 2009, NJ 2011/78, m.nt. Reijntjes; en HR 18
februari 1992, NJ 1993/28, m.nt. Schalken). Wanneer het hof dat wel had gedaan, zou daartegen het bezwaar kunnen
worden aangevoerd dat het hof met zijn juridische beoordeling van de foto’s op de zitting zou zijn vooruitgelopen op de
bewijsbeslissing. Het probleem in dit geval is dat feitelijke waarneming en juridische beoordeling moeilijk te scheiden zijn in
een beschrijving van een foto waarvan moet worden vastgesteld of deze foto een seksuele gedraging weergeeft. In een
vonnis of arrest is die scheiding beter aan te brengen, omdat de rechter daarin kan aangeven waar zijn eigen waarneming
eindigt en zijn beoordeling begint, zoals het hof in dit geval heeft gedaan bij zijn verwerping van het kwalificatieve
bewijsverweer (vgl. Corstens & Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, 8ste druk, p. 763).

7.

Een duidelijke scheiding tussen feiten en oordelen zou kunnen worden aangebracht wanneer foto’s wettige bewijsmiddelen
zouden zijn en de juridische beoordeling daarvan in een bewijsoverweging of een verwerping van een kwalificatief verweer
kan plaatsvinden. In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt voorgesteld om ‘opnamen
van beeld of geluid’ als wettige bewijsmiddelen in art. 4.3.2.2 van het vierde boek van het wetboek op te nemen. Ten
bezware van de verdachte kan daarop geen acht worden geslagen wanneer de opnamen niet op de zitting zijn vertoond of
ten gehore gebracht (art. 4.3.1.6). Met instemming van de officier van justitie en de verdachte kan daarvan worden afgezien
(art. 4.1.4.1.1 lid 4) (voorstel en toelichting zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-
strafvordering/documenten). Volgens deze regeling moet de verdachte nadrukkelijk instemmen met het achterwege laten
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van vertoning op de zitting. Het niet doen van beklag daarover is dus niet voldoende voor het kunnen gebruiken van
opnamen als bewijsmiddelen.
Volgens de toelichting kunnen de opnamen niet als zodanig in het vonnis worden opgenomen. Dat zal moeten gebeuren
door een beschrijving van de redengevende feiten en omstandigheden uit de opnamen (memorie van toelichting, p. 63-64).
Daardoor kan zich het probleem voordoen dat in die beschrijving kwalificatieve componenten zitten die door de verdachte
worden betwist. Een verschil met het huidige bewijsrecht is dat in het voorstel de foto het wettige bewijsmiddel is en niet de
waarneming die de rechter van de foto doet. De beschrijving van de redengevende feiten en omstandigheden in het vonnis
moet kunnen worden gecontroleerd aan de hand van de opname die het wettige bewijsmiddel is en in het vonnis moet
worden aangeduid (memorie van toelichting, p. 81). Een gevolg van deze regeling zou kunnen zijn dat de Hoge Raad
opnamen moet gaan beoordelen wanneer over de weergave daarvan in het vonnis wordt geklaagd in cassatie.

 
Voetnoten

[6.]
Vgl. HR 25 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4990, NJ 2012/559.

[7.]
HR 29 augustus 2008, ECLI:NL:HR:2006:AX6414, NJ 2007/134.
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