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Essentie

Zedenzaak: geen unus testis.

Samenvatting

De verklaring van de aangeefster over haar aanranding door de verdachte vindt voldoende steun in het overige
bewijsmateriaal, namelijk de verklaring van de verdachte dat hij de aangeefster in haar woning van achter heeft ‘beetgepakt
en opgebeurd’ om iets uit de kast te pakken, de verklaring van een vriendin van de aangeefster dat de aangeefster kort na
het incident overstuur bij haar woning aankwam, trilde, schokte, huilde en naar adem snakte, en de verklaring van
aangeefsters moeder die waarnam dat de aangeefster huilde en vertelde wat er gebeurd was.

Partij(en)

Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 4
november 2016, nummer 21/001411-16, in de strafzaak tegen [verdachte], adv.: mr. L.C. de Lange, te Utrecht.

Voorgaande uitspraak

Cassatiemiddel:

Middel II, zie 2.1; (red.).
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Conclusie

Conclusie A-G mr. F.W. Bleichrodt:

1.

De verdachte is bij arrest van 4 november 2016 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, wegens
“feitelijke aanranding van de eerbaarheid” veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van tachtig uren, subsidiair veertig
dagen hechtenis, waarvan veertig uren, subsidiair twintig dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

2.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. L.C. de Lange, advocaat te Utrecht, heeft twee middelen van
cassatie voorgesteld.

3.

Beide middelen hebben betrekking op de bewijsconstructie. In het eerste middel staat de betrouwbaarheid van het
gebezigde bewijsmateriaal centraal, in het tweede de vraag of aan het bewijsminimumvereiste van art. 342, tweede lid, Sv is
voldaan. Alvorens over te gaan tot de bespreking van de middelen, geef ik de bewijsconstructie weer.

4.

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat:
“hij op 26 mei 2014 in het arrondissement Midden-Nederland, door een feitelijkheid [betrokkene 1] heeft gedwongen tot het
dulden van ontuchtige handelingen, immers heeft hij, verdachte,
— zijn handen onder de broek en het ondergoed van [betrokkene 1] gebracht en
— vervolgens de schaamstreek van [betrokkene 1] betast/aangeraakt, welke feitelijkheid hieruit bestond dat hij,

verdachte, voornoemde ontuchtige handelingen op onverhoedse en snelle wijze heeft gepleegd.”

5.

Het hof heeft de bewezenverklaring van het ten laste gelegde doen steunen op de inhoud van de volgende bewijsmiddelen:
(…)

6.

Onder de aanhef “Overweging met betrekking tot het bewijs” heeft het hof het volgende overwogen:
“Standpunt van de advocaat-generaal
De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van — kort gezegd — feitelijke aanranding van de
eerbaarheid ex artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht.
Standpunt van de raadsman
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van het aan hem tenIastegelegde feit dient te worden
vrijgesproken. Primair heeft de raadsman betoogd dat de verklaring van aangeefster [betrokkene 1] (hierna: aangeefster)
dient te worden uitgesloten van het bewijs, nu deze verklaring onbetrouwbaar is en in strijd met de waarheid is afgelegd.
Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat er onvoldoende wettig bewijs is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan
het tenlastegelegde feit, gelet op het wettelijk bewijsminimum, inhoudende dat het bewijs niet louter kan worden gebaseerd
op één enkele getuige(nverklaring). Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat de voor een bewezenverklaring vereiste
overtuiging ontbreekt.
Oordeel van het hof
Blijkens de stukken in het dossier is verdachte — de oom van aangeefster — op 26 mei 2014 op bezoek geweest bij
aangeefster in haar woning te Vianen. Verdachte heeft dit niet betwist. Aangeefster heeft verklaard dat verdachte haar
tegen haar zin in net onder haar ribbenkast optilde, toen zij een doos wilde pakken die op een van de bovenste planken van
een kast in de hal stond. Hoewel verdachte aangeefster weer neerzette nadat zij dit vroeg, gleed verdachte vervolgens met
zijn handen vanaf haar heupen haar broek in tot het punt dat hij niet verder kon. Verdachte raakte haar eveneens onder
haar string aan met zijn hand. Aangeefster heeft voorts verklaard dat verdachte zei dat hij er wel geld voor wilde betalen.
Nadat verdachte kort daarop de woning van aangeefster verliet, omstreeks 10.30 uur, is aangeefster direct naar de even
verderop gelegen woning van een goede vriendin, te weten [betrokkene 3], gegaan. [betrokkene 3] adviseerde aangeefster
contact op te nemen met haar moeder, [betrokkene 6]. [betrokkene 3] en aangeefster hebben gewacht totdat de moeder
van aangeefster arriveerde. Getuige [betrokkene 3] is op 16 juli 2014 door de politie gehoord en heeft verklaard dat
aangeefster haar tussen 10.00 en 11.00 uur overstuur aanbelde en vertelde dat ‘haar oom (het hof begrijpt: verdachte) zijn
klauwen niet thuis kon houden’. Voorts heeft getuige [betrokkene 3] verklaard dat zij zag dat aangeefster schokte en trilde
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toen zij aangeefster zag kort na het incident.
Getuige [betrokkene 6] is op 29 juli 2014 door de politie gehoord en heeft verklaard dat zij via haar man hoorde dat
aangeefster haar had gebeld en zij direct contact met aangeefster moest opnemen. Toen zij direct telefonisch contact
opnam met aangeefster hoorde zij dat haar stem anders was. Zij is toen direct naar [betrokkene 3] gegaan. Aangeefster
vertelde haar dat verdachte met zijn hand in haar broek was gegaan.
Voorts bevat het dossier een e-mail van [betrokkene 4], psychiater ACT jeugd d.d. 17 september 2014 inhoudende dat
aangeefster op 27 mei 2014 een bericht heeft achtergelaten dat er iets vreselijks was gebeurd met de vraag of er wellicht
een hulpverlener bij haar langs kon komen. Op 27 mei 2014 is door [betrokkene 4] telefonisch contact opgenomen met
aangeefster. Blijkens de e-mail in het dossier heeft aangeefster verklaard dat zij door de broer van haar stiefvader (het hof
begrijpt: verdachte) is aangerand.
Het hof verwerpt de verweren van de raadsman strekkende tot vrijspraak van het aan verdachte tenlastegelegde feit en
overweegt daartoe als volgt. Anders dan de raadsman ziet het hof geen reden om aan de betrouwbaarheid van de
verklaring van aangeefster te twijfelen. Daarbij neemt het uitdrukkelijk in overweging dat de verklaring van aangeefster
steun vindt in de verklaringen van [betrokkene 3] en [betrokkene 6]. Deze getuigen hebben beiden, afzonderlijk van elkaar,
zelf de emoties van aangeefster waargenomen en deze waarnemingen gedaan kort nadat het incident tussen verdachte en
aangeefster had plaatsgevonden. De in eerste aanleg bij de rechtbank afgelegde verklaringen van de getuigen [betrokkene
7] en [betrokkene 8] maken, mede gezien die ondersteuning, het oordeel over de betrouwbaarheid van de verklaring van
aangeefster niet anders.
Het hof acht het dan ook onwaarschijnlijk dat aangeefster een verhaal heeft verzonnen teneinde verdachte publiekelijk vals
te beschuldigen, te meer nu aangeefster ook contact heeft gezocht met externen buiten haar familie- en vriendenkring, te
weten de bij haar betrokken hulpverlening.”
(…)

12.

Het tweede middel behelst, bezien in samenhang met de toelichting daarop, de klacht dat het hof het bewijs van het ten
laste gelegde in strijd met het bepaalde in art. 342, tweede lid, Sv uitsluitend heeft aangenomen op de verklaring van één
getuige, althans dat het hof daarbij onvoldoende is ingegaan op een ter zake door de verdediging ingenomen uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt.

13.

Volgens art. 342, tweede lid, Sv kan het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, door de rechter niet
uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige. Deze bepaling heeft betrekking op de bewezenverklaring
als geheel en vereist niet dat elk aspect van de bewezenverklaring door meer dan één bewijsmiddel wordt ondersteund.
Voorts strekt de bepaling ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing, in die zin dat zij de rechter verbiedt
tot een bewezenverklaring te komen indien de door één getuige genoemde feiten en omstandigheden op zichzelf staan en
onvoldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal. De vraag of aan het bewijsminimum van art. 342, tweede lid, Sv is
voldaan, laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar vergt een beoordeling van het concrete geval. Bij de in cassatie
aan te leggen toets of aan het bewijsminimum van art. 342, tweede lid, Sv is voldaan, kan van belang zijn of de feitenrechter
zijn oordeel dat dat het geval is, nader heeft gemotiveerd.[4.] Als het aanvullend bewijsmateriaal in het bijzonder is aan te
merken als een onderbouwing van de betrouwbaarheid van de verklaring van de aangever, geeft deze daaraan in het licht
van art. 342, tweede lid, Sv onvoldoende steun.[5.] Dat geldt bijvoorbeeld als het aanvullend bewijs bestaat uit een ‘de
auditu’-verklaring, inhoudende een weergave van wat de ‘bron’ aan de betrokken getuige heeft verteld. Indien een verklaring
van een getuige daarentegen (mede) een zelfstandige, eigen waarneming inhoudt ten aanzien van de emotionele of fysieke
toestand van de aangever op het moment dat het strafbare feit plaatsvindt,[6.] of vlak daarna,[7.] kan die waarneming
voldoende steunbewijs opleveren voor het bewezen verklaarde.[8.]

14.

De onderhavige zaak betreft een zedenzaak. De vraag of is voldaan aan het bewijsminimumvoorschrift van art. 342, tweede
lid, Sv doet zich in de rechtspraktijk niet zelden juist bij dit soort zaken voor. Het gaat daarbij immers veelal om zaken waarin
de feiten zich in het verborgene afspelen en waarbij het in de kern dus gaat om het woord van de aangever tegen dat van
de verdachte. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat in dergelijke gevallen niet is vereist dat het
misbruik als zodanig bevestiging vindt in ander bewijsmateriaal, maar dat het afdoende is wanneer de verklaring van de
aangeefster op onderdelen steun vindt in andere bewijsmiddelen, afkomstig van een andere bron dan degene die de
belastende verklaring heeft afgelegd. Tussen de verklaring en het overige gebezigde bewijsmateriaal mag geen sprake zijn
van een te ver verwijderd verband.[9.]

15.
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Het middel behelst in de toelichting daarop in de kern de klacht dat de door het hof gebezigde getuigenverklaringen uit één
en dezelfde bron — te weten aangeefster — voortkomen, terwijl de verklaringen enkel waarnemingen van emoties bevatten,
zodat deze getuigenverklaringen niet als steunbewijs kunnen dienen.

16.

Het hof heeft mede in antwoord op het verweer dat niet kan worden voldaan aan het bewijsminimumvoorschrift van art. 342,
tweede lid, Sv een nadere bewijsoverweging in het verkort arrest opgenomen. Daarin heeft het hof tot uitdrukking gebracht
dat de verklaring van de aangeefster voldoende steun vindt in ander gebezigd bewijsmateriaal, te weten in de verklaring van
haar moeder, van haar vriendin [betrokkene 3], de inhoud van de rapportage van de psychiater van aangeefster en de
verklaring van de verdachte. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk. Ik wijs daartoe op het volgende.

17.

Met name de getuigenverklaring van de vriendin van aangeefster, [betrokkene 3] (bewijsmiddel 3) en de eigen verklaring
van de verdachte (bewijsmiddel 5) zijn in het licht van de in cassatie aan te leggen toets of aan het bewijsminimum van art.
342, tweede lid, Sv is voldaan, van belang. De voor het bewijs gebezigde verklaring van de getuige [betrokkene 3] houdt in
dat de aangeefster rond een uur of 10 of 11 in de ochtend helemaal overstuur bij haar aanbelde, waarna zij “trillend,
schokkend, huilend, naar adem snakkend” binnenkwam en haar vertelde dat haar “oom zijn klauwen niet thuis [heeft]
kunnen houden”. Hierbij gaat het om een zelfstandige, eigen waarneming ten aanzien van de emotionele en fysieke
toestand van de aangeefster vlak na het moment waarop het feit heeft plaatsgevonden, zoals hiervoor onder 13 bedoeld.
Daar komt bij dat de door het hof tot het bewijs gebezigde verklaring van de verdachte inhoudt dat hij, kennelijk op de
bewuste ochtend waarop de verklaring van aangeefster ziet, bij haar was en haar bij haar middel heeft opgetild om iets uit
de kast te pakken waarbij de aangeefster met haar rug naar hem toe stond. Ook in deze verklaring heeft het hof steun
kunnen vinden voor de verklaring van de aangeefster. Hierbij gaat het om meer dan de enkele aanwezigheid van de
verdachte op de plaats van het gestelde delict.[10.] De beide verklaringen sluiten op elkaar aan waar het gaat om de
handelingen waarover de aangeefster verklaart (bij het middel optillen om iets uit de kast te pakken) en de positie van de
aangeefster ten opzichte van de verdachte (met haar rug naar hem toe). In combinatie met de zelfstandige, eigen
waarneming van de getuige [betrokkene 3] ten aanzien van de emotionele en fysieke toestand van de aangeefster vlak na
het moment waarop het door de aangeefster gestelde feit heeft plaatsgevonden, meen ik dat niet gezegd kan worden dat de
tot het bewijs gebezigde verklaring van de aangeefster onvoldoende steun vindt in het overige bewijsmateriaal. Van
schending van art. 342, tweede lid, Sv is geen sprake.

Uitspraak

Hoge Raad:

2. Beoordeling van het tweede middel

2.1.

Het middel klaagt dat het Hof in strijd met art. 342, tweede lid, Sv de bewezenverklaring uitsluitend heeft doen steunen op
de verklaring van één getuige, te weten de aangeefster.

2.2.1.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:
“hij op 26 mei 2014 in het arrondissement Midden-Nederland, door een feitelijkheid [betrokkene 1] heeft gedwongen tot het
dulden van ontuchtige handelingen, immers heeft hij, verdachte,— zijn handen onder de broek en het ondergoed van
[betrokkene 1] gebracht en — vervolgens de schaamstreek van [betrokkene 1] betast/aangeraakt, welke feitelijkheid hieruit
bestond dat hij, verdachte, voornoemde ontuchtige handelingen op onverhoedse en snelle wijze heeft gepleegd.”

2.2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsvoering:
(…)

2.2.3.

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:
“Standpunt van de advocaat-generaal
De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van — kort gezegd — feitelijke aanranding van de
eerbaarheid ex artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht.
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Standpunt van de raadsman
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van het aan hem tenlastegelegde feit dient te worden
vrijgesproken. Primair heeft de raadsman betoogd dat de verklaring van aangeefster [betrokkene 1] (hierna: aangeefster)
dient te worden uitgesloten van het bewijs, nu deze verklaring onbetrouwbaar is en in strijd met de waarheid is afgelegd.
Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat er onvoldoende wettig bewijs is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan
het tenlastegelegde feit, gelet op het wettelijk bewijsminimum, inhoudende dat het bewijs niet louter kan worden gebaseerd
op één enkele getuige(nverklaring). Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat de voor een bewezenverklaring vereiste
overtuiging ontbreekt.
Oordeel van het hof
Blijkens de stukken in het dossier is verdachte — de oom van aangeefster — op 26 mei 2014 op bezoek geweest bij
aangeefster in haar woning te Vianen. Verdachte heeft dit niet betwist. Aangeefster heeft verklaard dat verdachte haar
tegen haar zin in net onder haar ribbenkast optilde, toen zij een doos wilde pakken die op een van de bovenste planken van
een kast in de hal stond. Hoewel verdachte aangeefster weer neerzette nadat zij dit vroeg, gleed verdachte vervolgens met
zijn handen vanaf haar heupen haar broek in tot het punt dat hij niet verder kon. Verdachte raakte haar eveneens onder
haar string aan met zijn hand. Aangeefster heeft voorts verklaard dat verdachte zei dat hij er wel geld voor wilde betalen.
Nadat verdachte kort daarop de woning van aangeefster verliet, omstreeks 10.30 uur, is aangeefster direct naar de even
verderop gelegen woning van een goede vriendin, te weten [betrokkene 3], gegaan. [betrokkene 3] adviseerde aangeefster
contact op te nemen met haar moeder, [betrokkene 6]. [betrokkene 3] en aangeefster hebben gewacht totdat de moeder
van aangeefster arriveerde. Getuige [betrokkene 3] is op 16 juli 2014 door de politie gehoord en heeft verklaard dat
aangeefster haar tussen 10.00 en 11.00 uur overstuur aanbelde en vertelde dat 'haar oom (het hof begrijpt: verdachte) zijn
klauwen niet thuis kon houden'. Voorts heeft getuige [betrokkene 3] verklaard dat zij zag dat aangeefster schokte en trilde
toen zij aangeefster zag kort na het incident. Getuige [betrokkene 6] is op 29 juli 2014 door de politie gehoord en heeft
verklaard dat zij via haar man hoorde dat aangeefster haar had gebeld en zij direct contact met aangeefster moest
opnemen. Toen zij direct telefonisch contact opnam met aangeefster hoorde zij dat haar stem anders was. Zij is toen direct
naar [betrokkene 3] gegaan. Aangeefster vertelde haar dat verdachte met zijn hand in haar broek was gegaan. Voorts bevat
het dossier een e-mail van [betrokkene 4], psychiater ACT jeugd d.d. 17 september 2014 inhoudende dat aangeefster op 27
mei 2014 een bericht heeft achtergelaten dat er iets vreselijks was gebeurd met de vraag of er wellicht een hulpverlener bij
haar langs kon komen. Op 27 mei 2014 is door [betrokkene 4] telefonisch contact opgenomen met aangeefster. Blijkens de
e-mail in het dossier heeft aangeefster verklaard dat zij door de broer van haar stiefvader (het hof begrijpt: verdachte) is
aangerand.
Het hof verwerpt de verweren van de raadsman strekkende tot vrijspraak van het aan verdachte tenlastegelegde feit en
overweegt daartoe als volgt.
Anders dan de raadsman ziet het hof geen reden om aan de betrouwbaarheid van de verklaring van aangeefster te
twijfelen. Daarbij neemt het uitdrukkelijk in overweging dat de verklaring van aangeefster steun vindt in de verklaringen van
[betrokkene 3] en [betrokkene 6]. Deze getuigen hebben beiden, afzonderlijk van elkaar, zelf de emoties van aangeefster
waargenomen en deze waarnemingen gedaan kort nadat het incident tussen verdachte en aangeefster had
plaatsgevonden. De in eerste aanleg bij de rechtbank afgelegde verklaringen van de getuigen [betrokkene 7] en [betrokkene
8] maken, mede gezien die ondersteuning, het oordeel over de betrouwbaarheid van de verklaring van aangeefster niet
anders.
Het hof acht het dan ook onwaarschijnlijk dat aangeefster een verhaal heeft verzonnen teneinde verdachte publiekelijk vals
te beschuldigen, te meer nu aangeefster ook contact heeft gezocht met externen buiten haar familie- en vriendenkring, te
weten de bij haar betrokken hulpverlening.”

2.3.

Volgens het tweede lid van art. 342 Sv — dat de tenlastelegging in haar geheel betreft en niet een onderdeel daarvan —
kan het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen
op de verklaring van één getuige. Deze bepaling strekt ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing, in
die zin dat zij de rechter verbiedt tot een bewezenverklaring te komen ingeval de door één getuige gereleveerde feiten en
omstandigheden op zichzelf staan en onvoldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal. De vraag of aan het
bewijsminimum van art. 342, tweede lid, Sv is voldaan, laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar vergt een
beoordeling van het concrete geval. De Hoge Raad kan daarom geen algemene regels geven over de toepassing van art.
342, tweede lid, Sv, maar daaromtrent slechts tot op zekere hoogte duidelijkheid verschaffen door het beslissen van
concrete gevallen. Opmerking verdient nog dat het bij de in cassatie aan te leggen toets of aan het bewijsminimum van art.
342, tweede lid, Sv is voldaan, van belang kan zijn of de feitenrechter zijn oordeel dat dat het geval is, nader heeft
gemotiveerd (vgl. HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2452, NJ 2010/515).

2.4.

In het onderhavige geval kan niet worden gezegd dat de tot het bewijs gebezigde verklaring van de aangeefster
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onvoldoende steun vindt in het overige bewijsmateriaal. Het hof heeft naast die verklaring onder meer tot het bewijs
gebezigd de verklaring van de verdachte dat hij naar de woning van de aangeefster is toegegaan en haar van achter heeft
'beetgepakt en opgebeurd' om iets uit de kast te pakken, de verklaring van [betrokkene 3] dat de aangeefster kort nadat het
incident had plaatsgevonden overstuur bij haar woning aankwam, waarbij de aangeefster trilde, schokte, huilde en naar
adem snakte, en de verklaring van [betrokkene 6], die vervolgens ook in de woning van [betrokkene 3] aanwezig was en
heeft waargenomen dat de aangeefster huilde en vertelde wat er gebeurd was. Anders dan in het middel wordt betoogd, is
dus van schending van art. 342, tweede lid, Sv geen sprake.

2.5.

Het middel faalt.
(…)

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Noot

Auteur: N. Rozemond

1.

De verdachte in deze zaak is veroordeeld voor aanranding (art. 246 Sr) van het slachtoffer. Volgens de bewezenverklaring
heeft hij deze aanranding gepleegd door onverhoeds zijn hand onder de broek en het ondergoed van het slachtoffer te
brengen en de schaamstreek van het slachtoffer aan te raken. De bewezenverklaring berust op de verklaring van het
slachtoffer dat de verdachte, de broer van haar stiefvader, op een ochtend bij haar thuis langskwam om een fornuis aan te
bieden. De aanranding heeft volgens haar verklaring plaatsgevonden op het moment dat zij spullen uit een kast wilde
pakken en de verdachte haar van achteren onder haar ribben optilde. Ze zei tegen de verdachte dat ze dat niet wilde,
waarop de verdachte met twee handen bij haar heupen haar broek in gleed terwijl ze met de achterkant van haar lijf tegen
hem aan stond. Hij is toen met zijn handen doorgegleden tot het punt waar hij niet verder kon. Het slachtoffer heeft de
handen van de verdachte uit haar broek getrokken en ze heeft hem duidelijk gemaakt dat ze niet van zijn gedragingen was
gediend. Ze kreeg een woedeaanval en begon te huilen. Ze is meteen na deze aanranding naar een vriendin gegaan en ze
heeft haar moeder gebeld die naar de flat van de vriendin is gekomen.
De bewezenverklaring is ook op de verklaringen van de vriendin en de moeder gebaseerd die beiden hebben verklaard dat
het slachtoffer aan hen het verhaal over de aanranding heeft verteld. De vriendin heeft verklaard dat het slachtoffer
helemaal overstuur was en aan het schokken en trillen was. Zij heeft ook verklaard dat het slachtoffer trillend, schokkend,
huilend en naar adem snakkend binnenkwam. De moeder heeft verklaard dat het slachtoffer huilde toen ze haar verhaal
vertelde. Ook de verklaring van de verdachte is als bewijsmiddel gebruikt voor zover hij heeft verklaard dat hij naar het
slachtoffer toe is gegaan en haar ‘om haar middel heeft beetgepakt en opgebeurd’ om iets uit een kast te pakken terwijl zij
met haar rug naar hem toe stond.

2.

De klacht in cassatie is dat het hof de bewezenverklaring uitsluitend heeft gebaseerd op de verklaring van het slachtoffer,
wat in strijd is met art. 342 lid 2 Sv. Uit het overzicht van de bewijsmiddelen in het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden
blijkt dat dat niet het geval is. Het hof heeft ook de verklaringen van twee andere getuigen en de verklaring van de verdachte
als bewijsmiddelen gebruikt. De klacht is kennelijk dat de verklaring van het slachtoffer onvoldoende steun vindt in de
overige bewijsmiddelen. Die steun is echter wel te vinden in de verklaring van de verdachte dat hij aanwezig is geweest in
de woning van het slachtoffer en haar om haar middel heeft beetgepakt en opgebeurd. De verklaring van het slachtoffer
vindt ook steun in de verklaringen van de twee getuigen over de emotionele toestand van het slachtoffer (overstuur, huilend)
op het moment dat zij haar verklaring tegenover hen heeft afgelegd. De Hoge Raad is in navolging van advocaat-generaal
Bleichrodt (punt 17 van zijn conclusie) van oordeel dat deze steun voldoende is in het licht van art. 342 lid 2 Sv.

3.

Heel opmerkelijk is de beslissing van de Hoge Raad niet in het licht van eerdere rechtspraak over voldoende steun in de zin
van art. 342 lid 2 Sv, vooral als het gaat om een bevestiging door een getuige van de emotionele toestand van het
slachtoffer tijdens of vlak na het misdrijf (zie bijvoorbeeld HR 9 december 2014, NJ 2015/485, m.nt. Borgers (emoties tijdens
bedreiging); HR 22 april 2014, NJ 2014/328, m.nt. Rozemond (emoties vlak na mishandeling); HR 12 november 2013, NJ
2014/252, m.nt. Reijntjes (emoties vlak na ontucht); HR 2 juli 2013, NJ 2013/515, m.nt. Reijntjes (emoties tijdens
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gedwongen prostitutie)).
De vriendin en de moeder verklaren nadrukkelijk over de emotionele toestand van het slachtoffer en in die zin zijn hun
verklaringen meer dan herhalingen van wat het slachtoffer tegenover hen heeft verklaard (vgl. HR 19 mei 2015, NJ
2015/489, m.nt. Borgers (onvoldoende steun)). Ook de verklaring van de verdachte is meer dan een bevestiging van zijn
aanwezigheid in de woning van het slachtoffer op het moment van de aanranding (vgl. HR 13 februari 2018, NJ 2018/297,
m.nt. Rozemond (onvoldoende steun) en HR 10 juni 2014, NJ 2014/329, m.nt. Rozemond (voldoende steun)). De verdachte
verklaart immers ook dat hij het slachtoffer bij haar middel heeft opgetild terwijl zij met haar rug naar hem toe stond.

4.

Toch kunnen er nog wel enkele kanttekeningen worden geplaatst bij het arrest van de Hoge Raad. Allereerst zegt de
verklaring van de verdachte dat hij het slachtoffer heeft opgetild niet direct iets over de vraag of er inderdaad sprake is
geweest van een aanranding. Meer in het algemeen kan de vraag worden gesteld in hoeverre het gebruik van de verklaring
van de verdachte als bewijsmiddel in dit geval een waarborg is voor de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing, wat volgens
de Hoge Raad de strekking van art. 342 lid 2 Sv is. Die vraag kan ook worden gesteld ten aanzien van de verklaringen van
de vriendin en de moeder over de emotionele toestand waarin het slachtoffer haar verhaal deed.
Die emotionele toestand zegt net iets minder dan de verklaring van de getuige in de zaak die leidde tot het arrest van 22
april 2014, NJ 2014/328. In die zaak verklaarde een buurman dat het slachtoffer niet alleen huilend, maar ook verkrampt en
met haar handen voor haar buik voor hem stond toen zij tegenover hem haar verhaal deed over haar mishandeling. Die
verklaring zegt niet alleen iets over de emotionele toestand van het slachtoffer (ze huilde), maar ook iets over haar fysieke
toestand (verkrampt en met haar handen voor haar buik haar verhaal doen). Die fysieke toestand duidt erop dat het
slachtoffer pijn voelde op het moment dat zij vlak na een mishandeling haar verhaal deed. Pijn is een onderdeel van de
bewezenverklaarde mishandeling en die pijn wordt door de verklaring van de buurman bevestigd (zie ook HR 2 december
2014, NJ 2015/484, m.nt. Borgers). Een dergelijke relevante factor in verband met het bewezenverklaarde feit (een
aanranding) ontbreekt in de verklaringen van de getuigen (de vriendin en de moeder) in de zaak die leidde tot het arrest van
10 juli 2018.

5.

Wat ook ontbreekt in de arresten van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Hoge Raad, is een uitleg waarom de verklaringen
over de emotionele toestand van het slachtoffer vlak na de aanranding in combinatie met het optillen door de verdachte
voldoende steun bieden aan de verklaring van het slachtoffer. De emotionele toestand vlak na de aanranding en het
gegeven dat de verdachte het slachtoffer van achteren heeft opgetild, moeten een relevante bijdrage kunnen leveren aan de
deugdelijkheid van de bewijsbeslissing en deze feitelijke gegevens moeten redengevend zijn voor de bewezenverklaring
(Corstens, Borgers & Kooijmans 2018, p. 845).
In dit geval is dat allereerst een feitelijk gegeven in de verklaring van het slachtoffer dat door de verklaring van de verdachte
wordt bevestigd: de verdachte stond vlak achter haar en had haar bij haar middel vastgegrepen terwijl zij met haar rug naar
hem toe stond. Hij had door die positie de gelegenheid om onverhoeds zijn handen langs haar heupen onder haar broek en
ondergoed te laten glijden. De verklaring van de verdachte is een bevestiging van zijn positie ten opzichte van het
slachtoffer waardoor hij de gelegenheid had om haar onverhoeds te betasten. Dit is een ‘specifieke omstandigheid’ (vgl.
overweging 2.4 in HR 13 februari 2018, NJ 2018/297) uit de verklaring van het slachtoffer die relevant is voor de vraag of zij
is aangerand. Deze verklaring staat daarom niet ‘op zichzelf’, maar vindt voldoende ‘concrete steun’ in de verklaring van de
verdachte (vgl. overweging 2.4 in HR 15 mei 2018, NJ 2018/298, m.nt. Rozemond).

6.

Daarnaast lijkt in dit geval een feit van algemene bekendheid in de vorm van een ervaringsregel een rol te spelen bij de
bewijsbeslissing, namelijk de ervaringsregel dat slachtoffers vlak na een aanranding vaak hevig geëmotioneerd zijn en dat
ook laten blijken wanneer zij meteen na het misdrijf hun verhaal vertellen tegenover derden. Een feit van algemene
bekendheid kan op zich waarschijnlijk niet voldoende steun opleveren voor een getuigenverklaring (Corstens, Borgers &
Kooijmans 2018, p. 844), maar in dit geval kan die steun worden gevonden in de emotie die door de vriendin en de moeder
worden gerapporteerd. Dat die gerapporteerde emotie steun kan opleveren aan de verklaring van het slachtoffer, zou
kunnen worden onderbouwd met een ervaringsregel over emoties van slachtoffers vlak na het feit.
Het hof legt in zijn bewijsoverweging de nadruk op de gerapporteerde emotie, waarbij het hof aangeeft dat de getuigen hun
waarnemingen over de emotie van het slachtoffer hebben gedaan kort nadat de aanranding had plaatsgevonden. Ook de
hevigheid van de emotie (het slachtoffer was overstuur, schokte, trilde en was buiten adem toen ze bij haar vriendin kwam)
kan een bijdrage leveren aan de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing. Naarmate de emoties minder heftig zijn en op een
later tijdstip worden geuit, is er meer twijfel mogelijk over de vraag of de waarnemingen van getuigen over die emoties
voldoende steun bieden aan de verklaring van het slachtoffer. De ervaringsregel over hevige emoties direct na een
zedenmisdrijf of een geweldsmisdrijf verliest dan zijn ondersteunende kracht. Dat verlies aan kracht zou als een tweede
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ervaringsregel kunnen worden beschouwd.
Deze ervaringsregels over emoties van slachtoffers vlak na een misdrijf en na verloop van tijd kunnen ter discussie worden
gesteld: het staat niet zonder meer vast dat deze ervaringsregels inderdaad gelden bij slachtoffers van misdrijven in het
algemeen en zedenmisdrijven in het bijzonder. Daarover zouden deskundige psychologen wellicht meer kunnen verklaren
(zie bijvoorbeeld André de Zutter, My Story of the Rape and why I Should Be Believed, diss. Maastricht 2018).

7.

Waar precies de overgang plaatsvindt van voldoende naar onvoldoende steun door waargenomen emoties, is moeilijk in
algemene regels vast te leggen, maar kan tot op zekere hoogte worden verduidelijkt door middel van casuïstiek, zoals de
Hoge Raad aangeeft in zijn standaardoverweging. Dat een minderjarig slachtoffer volgens haar moeder tijdens het vertellen
van haar verhaal over ontucht ‘met haar ogen begon te draaien en naar beneden keek’ en dat de moeder merkte dat het
slachtoffer ‘ergens mee zat’ en ‘het moeilijk vond om iets te vertellen’, biedt onvoldoende steun aan de verklaring van het
slachtoffer, ook omdat het slachtoffer haar verhaal niet meteen na de ontucht heeft verteld (HR 13 juli 2010, NJ 2010/515,
m.nt. Borgers).
In dezelfde zin Hof Amsterdam 7 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2867, bevestigd in HR 15 mei 2018, NJ 2018/298: de
door de moeder waargenomen emoties bij het minderjarige slachtoffer op het moment dat hij zijn verhaal over ontucht
vertelde, bieden onvoldoende steun aan zijn verklaring. Het hof gaf echter niet aan hoeveel tijd was verstreken na de
tenlastegelegde feiten, hoe het slachtoffer zijn emoties uitte en hoe hevig die emoties waren. Het hof merkte over deze
emoties op: ‘Zij onderstrepen wel de geloofwaardigheid van het slachtoffer, maar zij houden als steunbewijs voor de
tenlastegelegde ontuchtige handelingen onvoldoende verband met die handelingen als zodanig.’ In het licht van het arrest
van de Hoge Raad 10 juli 2018 is deze redenering niet zonder meer begrijpelijk. Hevige emoties die direct na het feit
tegenover derden worden geuit, kunnen immers wel steun bieden aan de verklaring van de getuige over wat hem of haar
vlak daarvoor is overkomen.
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