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Essentie

Ontoereikend bewijs van dwingen tot het dulden van ontuchtige handelingen in de zin van art. 246 Sr.

Samenvatting

Van ‘dwingen’ in de zin van art. 246 Sr kan slechts sprake zijn indien de verdachte heeft veroorzaakt dat het slachtoffer de
in dit artikel bedoelde handelingen tegen zijn of haar wil heeft ondergaan en dat het opzet van de verdachte daarop was
gericht (vgl. HR 24 maart 1998, NJ 1998/534). Nu verdachte zijn handelingen aanvankelijk verrichtte toen het slachtoffer
nog sliep en het hof met betrekking tot de daarop volgende fase toen zij ‘wakker was geworden (en zich slapende heeft
gehouden)’ niet heeft vastgesteld dat het opzet van verdachte mede omvatte dat hij het wakker geworden slachtoffer tegen
haar wil ontuchtige handelingen deed ondergaan, is ’s hofs oordeel dat verdachte haar heeft gedwongen tot het dulden van
ontuchtige handelingen in de zin van art. 246 Sr, ontoereikend gemotiveerd.

Partij(en)

Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 9 mei 2017, nummer
20/002787-15, in de strafzaak tegen [verdachte], adv.: mr. A.A. Franken, te Amsterdam.

Voorgaande uitspraak

Cassatiemiddel:
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Middel II, zie 2.1; (red.).

Conclusie

Conclusie A-G mr. B.F. Keulen:

1.

De verdachte is bij arrest van 9 mei 2017 door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens ’feitelijke aanranding van de
eerbaarheid’ veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaren, en een
taakstraf van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis.

2.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. A.A. Franken, advocaat te Amsterdam, heeft drie middelen van
cassatie voorgesteld.

3.

De eerste twee middelen klagen over de bewezenverklaring en bewijsmotivering. Alvorens deze te bespreken geef ik de
bewezenverklaring, de bewijsmiddelen en ’s hofs bewijsoverweging weer.

4.

Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:
“hij op 10 februari 2013 te [plaats], gemeente Alphen-Chaam, door feitelijkheden [slachtoffer] heeft gedwongen tot het
dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit het betasten van de benen, borsten, vagina en billen/kont van die
[slachtoffer], en bestaande die feitelijkheden uit het midden in de nacht binnengaan van de slaapkamer van die [slachtoffer]
en het vervolgens onverhoeds betasten van het lichaam van die [slachtoffer] en het zichzelf aftrekken in het bijzijn van die
[slachtoffer].”

5.

De bewezenverklaring rust op de volgende bewijsmiddelen (met weglating van verwijzingen):
(…)

6.

Het hof heeft voorts gevoerde bewijsverweren als volgt samengevat en verworpen:
“Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs
De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij destijds zoveel had gedronken dat hij niet meer weet wat er is gebeurd. Dat
gebeurde hem wel vaker (…). Ter terechtzitting in hoger beroep heeft verdachte opnieuw verklaard dat hij zich van het
tenlastegelegde handelen niets kan herinneren. Hij heeft daaraan toegevoegd dat een en ander achteraf bezien (in tijd) ook
niet kan zijn gebeurd en dat hij zichzelf niet in staat acht te doen wat hem wordt verweten. Vervolgens heeft hij ontkend zich
schuldig te hebben gemaakt aan het tenlastegelegde feit.
De raadsman van verdachte heeft primair vrijspraak bepleit wegens gebrek aan voldoende wettig bewijs, omdat niet is
voldaan aan het wettelijk bewijsminimum, aangezien het bewijs in deze zaak slechts is gestoeld op de verklaring van
[slachtoffer] en geen sprake is van steunbewijs.
Anders dan de raadsman, is het hof van oordeel dat met de (inhoud van de) gebezigde bewijsmiddelen is voldaan aan het
wettelijk bewijsminimum en dat ook overtuigend is bewezen dat verdachte de bewezen verklaarde aanranding heeft
gepleegd. Het hof ziet in hetgeen door de verdediging is aangevoerd geen reden om te twijfelen aan de juistheid dan wel
betrouwbaarheid van de door [slachtoffer] afgelegde verklaringen ten overstaan van haar moeder, [betrokkene 5] en de
politie, alsmede de door haar verzonden berichten, voor zover voor het bewijs gebruikt. De ontkenning van verdachte vindt
naar ’s hofs oordeel derhalve zijn weerlegging in de gebezigde bewijsmiddelen.
Het hof verwerpt het verweer.
Subsidiair heeft de raadsman verzocht om bevestiging van het vonnis, omdat de verdediging zich kan vinden in de
overwegingen die de rechtbank aan de gegeven vrijspraak ten grondslag heeft gelegd. Die vrijspraak is — kort gezegd —
gebaseerd op het oordeel van de rechtbank dat uit de bewijsmiddelen niet is gebleken van de vereiste dwang tot het dulden
van de ontuchtige handelingen.
Het hof overweegt als volgt.
Uit de voor het bewijs gebruikte verklaring van [slachtoffer] blijkt dat zij als minderjarige oppas aanwezig was in de woning
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van verdachte. Verdachte heeft haar ’s nachts onverhoeds betast terwijl zij (onder een dekbed) lag te slapen op een matras
in één van de slaapkamers. Hij is haar blijven betasten nadat zij van zijn aanrakingen wakker was geworden (en zich
slapende heeft gehouden) en verdachte heeft zichzelf afgetrokken in haar bijzijn. Verdachte is een man die vele jaren ouder
is dan [slachtoffer]. [slachtoffer] heeft verklaard dat zij hartstikke bang was en trilde.
Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat hieruit genoegzaam blijkt dat sprake is geweest van feitelijkheden
waardoor verdachte het slachtoffer heeft gedwongen tot het dulden van de ontuchtige handelingen, aangezien:
- de vereiste dwang in eerste instantie (reeds) kan worden afgeleid uit het heimelijke, onverhoedse karakter van

verdachtes handelen en het daarin gelegen ontnemen van de keuze zijn handelingen niet te dulden (het
slachtoffer sliep immers) en

- de dwang voorts — nadat het slachtoffer wakker was geworden — kan worden afgeleid uit zichzelf aftrekken in
het bijzijn van het slachtoffer en het (fysieke/psychische) overwicht van verdachte op het minderjarige slachtoffer:
in een seksueel intimiderende situatie zoals de onderhavige kon niet van het slachtoffer worden gevergd dat zij
weerstand bood aan de ontuchtige handelingen en kon zij niet anders dan deze ondergaan/dulden.

Het hof verwerpt mitsdien ook dit verweer.”

(…)

12.

Het tweede middel klaagt dat het hof ten onrechte bewezen heeft verklaard dat de verdachte door feitelijkheden aangeefster
heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, althans dat ’s hofs nadere bewijsoverweging dat sprake is
geweest van feitelijkheden waardoor de verdachte het slachtoffer heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige
handelingen onjuist en/of onbegrijpelijk is. Van ‘door een feitelijkheid dwingen tot het dulden van ontuchtige handelingen’ is
volgens de steller slechts sprake indien de verdachte door de feitelijkheid opzettelijk heeft veroorzaakt dat het slachtoffer die
handelingen tegen haar wil heeft ondergaan. Nu aangeefster in eerste instantie sliep zou, zo begrijp ik, van het door
feitelijkheden dwingen tot het ondergaan van ontuchtige handelingen geen sprake zijn. Voorts zou het zichzelf aftrekken in
het bijzijn van aangeefster niet een feitelijkheid zijn geweest waardoor de verdachte aangeefster heeft gedwongen tot het
dulden van ontuchtige handelingen. Daarbij wijst de steller van het middel erop dat aangeefster zich slapende heeft
gehouden en dus van enige voor de verdachte kenbare vorm van verzet geen sprake is geweest.

13.

In HR 2 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH5725, NJ 2009/307 heeft Uw Raad overwogen:
“2.5. Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat van door een feitelijkheid dwingen tot het dulden van
ontuchtige handelingen als bedoeld in art. 246 Sr slechts sprake kan zijn indien de verdachte door die feitelijkheid opzettelijk
heeft veroorzaakt dat het slachtoffer die handelingen tegen zijn of haar wil heeft geduld.”[6.]

14.

Van dulden tegen zijn of haar wil kan geen sprake zijn als het slachtoffer zich niet van de betreffende handelingen bewust
is.[7.] Van een dergelijke bewustheid is geen sprake als het slachtoffer slaapt.[8.] Van opzettelijk veroorzaken dat het
slachtoffer de handelingen tegen zijn of haar wil heeft geduld kan slechts sprake zijn als de verdachte ten minste welbewust
de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het slachtoffer die handelingen tegen zijn of haar wil heeft geduld.[9.] Daarin ligt
besloten dat de verdachte in de onderhavige zaak minstens welbewust de aanmerkelijke kans moet hebben aanvaard dat
aangeefster wakker was.

15.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat aangeefster aanvankelijk sliep. Volgens haar moeder vertelde zij dat zij ‘wakker werd van
dat hij aan haar lichaam zat’. Aangeefster verklaart: ‘Toen ik wakker werd, zat hij aan mijn benen. Ik werd wakker, toen
sprong hij weg. Toen weer terug, toen begon met strelen borsten, vagina, kont, terug borsten.’ De door aangeefster
geschetste gang van zaken duidt erop dat de verdachte zich er bewust van is geweest dat aangeefster door zijn
aanrakingen van haar benen mogelijk wakker was geworden.

16.

Uit de bewijsmiddelen volgt voorts dat aangeefster daarna rilde van angst en zich heeft omgedraaid om te voorkomen dat
verdachte in haar broek kon. Volgens de moeder van aangeefster heeft zij verklaard dat zij ‘heel bang was en dat ze lag te
trillen in bed en dat ze gedraaid was, zodat hij er niet bij kon, maar dat hij wel overal aangezeten had en dat hij zichzelf aan
het aftrekken was’. Aangeefster zelf verklaart dat verdachte aan ‘mijn kont, aan mijn vagina, aan mijn benen’ zat. Op de
vraag hoe het met haar kleren zat, zegt aangeefster: ‘Hij kon niet in mijn broek, want ik was zo slim om me om te draaien.
Net vingeren, maar over kleding.’ Aangeefster is op haar buik gaan liggen. Dat was kennelijk niet haar eerdere
(slaap)houding. Dat kan voor de verdachte ook een aanwijzing zijn geweest dat aangeefster niet (weer) in slaap was.
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Vervolgens heeft hij onder meer aangeefster haar ‘(b)enen gestreeld. Wrijven op een seksuele manier’. Daaruit zou kunnen
worden afgeleid dat het niet ging om voorzichtig aanraken, waarbij de intentie was een slapende aangeefster niet wakker te
maken. Uit de verklaring van aangeefster volgt verder dat de verdachte daarna aan haar borsten heeft gezeten, zich toen
heeft afgetrokken, en daarbij niet stil is geweest.

17.

In de bewijsmiddelen liggen evenwel ook feiten en omstandigheden besloten die erop duiden dat de verdachte mogelijk wel
verder is gegaan met zijn ontuchtige handelingen omdat hij ervan uitging dat aangeefster (weer) in slaap was. Uit de
bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat aangeefster niet aan verdachte duidelijk heeft gemaakt dat zij wakker was. Uit de
verklaring van de moeder van aangeefster volgt verder dat aangeefster sliep in een kamer met een stapelbed, waarin twee
kinderen van verdachte lagen (boven [betrokkene 6], onder [betrokkene 5]). Aangeefster sliep naast [betrokkene 5] op een
logeerbed. Verdachte zal niet hebben gewild dat zijn kinderen wakker werden. En voor de verdachte was onzeker hoe
aangeefster, als zij wakker werd, op de ontuchtige gedragingen van hem zou reageren.

18.

Bij deze stand van zaken komt grote betekenis toe aan ’s hofs bewijsoverwegingen. Het hof overweegt dat de verdachte
aangeefster is ‘blijven betasten nadat zij van zijn aanrakingen wakker was geworden (en zich slapende heeft gehouden)’.
Het hof stelt niet vast dat verdachte zich er van bewust is geweest dat aangeefster wakker is geworden. Het hof leidt
vervolgens bij het eerste gedachtestreepje de dwang af uit ‘het heimelijke, onverhoedse karakter van verdachtes handelen
en het daarin gelegen ontnemen van de keuze zijn handelingen niet te dulden (het slachtoffer sliep immers)’. Daarmee
maakt het hof duidelijk dat het dwang mogelijk acht in de situatie waarin aangeefster sliep. In zoverre gaat het hof uit van
een verkeerde rechtsopvatting. Het hof leidt de dwang bij het tweede gedachtestreepje, dat de tijd betreft waarin
aangeefster wakker was, vervolgens af uit het zichzelf aftrekken in het bijzijn van aangeefster en het overwicht van
verdachte op aangeefster. Het hof stelt ook in deze passage niet vast dat (en zo ja op welke basis) het ervan uitgaat dat de
verdachte zich er bewust van was dat aangeefster wakker was of dat de verdachte de kans dat aangeefster wakker was
welbewust heeft aanvaard. Zeker nu het hof in de passage achter het eerste gedachtestreepje blijk geeft van een verkeerde
rechtsopvatting inzake het begrip ‘dwingen’, kan er niet van uit worden gegaan dat het hof hier van een juiste interpretatie
uit is gegaan (en impliciet heeft vastgesteld dat de verdachte ten minste welbewust de kans heeft aanvaard dat aangeefster
wakker was). Los daarvan is mij, met de steller van het middel, zonder nadere motivering die ontbreekt niet duidelijk hoe de
dwang kan worden afgeleid uit het zichzelf aftrekken. Het zichzelf aftrekken in het bijzijn van een ander kan een ontuchtige
handeling zijn.[10.] En die ander kan worden gedwongen het aftrekken te dulden, bijvoorbeeld doordat het de ander fysiek
onmogelijk is gemaakt de ruimte te verlaten. Dan zit daarin evenwel de feitelijkheid, niet in het aftrekken zelf.[11.]

19.

Het tweede middel slaagt.

Uitspraak

Hoge Raad:

2. Beoordeling van het tweede middel

2.1

Het middel komt op tegen het oordeel van het Hof dat de verdachte het slachtoffer heeft gedwongen tot het dulden van
ontuchtige handelingen in de zin van art. 246 Sr.

2.2.1

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:
“hij op 10 februari 2013 te [plaats], gemeente [plaats], door feitelijkheden [slachtoffer] heeft gedwongen tot het dulden van
ontuchtige handelingen, bestaande uit het betasten van de benen, borsten, vagina en billen/kont van die [slachtoffer], en
bestaande die feitelijkheden uit het midden in de nacht binnengaan van de slaapkamer van die [slachtoffer] en het
vervolgens onverhoeds betasten van het lichaam van die [slachtoffer] en het zichzelf aftrekken in het bijzijn van die
[slachtoffer].”

2.2.2

De bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:
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(…)

2.2.3

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:
“Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs
De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij destijds zoveel had gedronken dat hij niet meer weet wat er is gebeurd. Dat
gebeurde hem wel vaker (...). Ter terechtzitting in hoger beroep heeft verdachte opnieuw verklaard dat hij zich van het
tenlastegelegde handelen niets kan herinneren. Hij heeft daaraan toegevoegd dat een en ander achteraf bezien (in tijd) ook
niet kan zijn gebeurd en dat hij zichzelf niet in staat acht te doen wat hem wordt verweten. Vervolgens heeft hij ontkend zich
schuldig te hebben gemaakt aan het tenlastegelegde feit.
De raadsman van verdachte heeft primair vrijspraak bepleit wegens gebrek aan voldoende wettig bewijs, omdat niet is
voldaan aan het wettelijk bewijsminimum, aangezien het bewijs in deze zaak slechts is gestoeld op de verklaring van
[slachtoffer] en geen sprake is van steunbewijs.
Anders dan de raadsman, is het hof van oordeel dat met de (inhoud van de) gebezigde bewijsmiddelen is voldaan aan het
wettelijk bewijsminimum en dat ook overtuigend is bewezen dat verdachte de bewezen verklaarde aanranding heeft
gepleegd. Het hof ziet in hetgeen door de verdediging is aangevoerd geen reden om te twijfelen aan de juistheid dan wel
betrouwbaarheid van de door [slachtoffer] afgelegde verklaringen ten overstaan van haar moeder, [betrokkene 5] en de
politie, alsmede de door haar verzonden berichten, voor zover voor het bewijs gebruikt. De ontkenning van verdachte vindt
naar ’s hofs oordeel derhalve zijn weerlegging in de gebezigde bewijsmiddelen.
Het hof verwerpt het verweer.
Subsidiair heeft de raadsman verzocht om bevestiging van het vonnis, omdat de verdediging zich kan vinden in de
overwegingen die de rechtbank aan de gegeven vrijspraak ten grondslag heeft gelegd. Die vrijspraak is — kort gezegd —
gebaseerd op het oordeel van de rechtbank dat uit de bewijsmiddelen niet is gebleken van de vereiste dwang tot het dulden
van de ontuchtige handelingen.
Het hof overweegt als volgt.
Uit de voor het bewijs gebruikte verklaring van [slachtoffer] blijkt dat zij als minderjarige oppas aanwezig was in de woning
van verdachte. Verdachte heeft haar ’s nachts onverhoeds betast terwijl zij (onder een dekbed) lag te slapen op een matras
in één van de slaapkamers. Hij is haar blijven betasten nadat zij van zijn aanrakingen wakker was geworden (en zich
slapende heeft gehouden) en verdachte heeft zichzelf afgetrokken in haar bijzijn. Verdachte is een man die vele jaren ouder
is dan [slachtoffer]. [slachtoffer] heeft verklaard dat zij hartstikke bang was en trilde.
Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat hieruit genoegzaam blijkt dat sprake is geweest van feitelijkheden
waardoor verdachte het slachtoffer heeft gedwongen tot het dulden van de ontuchtige handelingen, aangezien:
- de vereiste dwang in eerste instantie (reeds) kan worden afgeleid uit het heimelijke, onverhoedse karakter van

verdachtes handelen en het daarin gelegen ontnemen van de keuze zijn handelingen niet te dulden (het
slachtoffer sliep immers) en

- de dwang voorts — nadat het slachtoffer wakker was geworden — kan worden afgeleid uit zichzelf aftrekken in
het bijzijn van het slachtoffer en het (fysieke/psychische) overwicht van verdachte op het minderjarige slachtoffer:
in een seksueel intimiderende situatie zoals de onderhavige kon niet van het slachtoffer worden gevergd dat zij
weerstand bood aan de ontuchtige handelingen en kon zij niet anders dan deze ondergaan/dulden.

Het hof verwerpt mitsdien ook dit verweer.”

2.3

In de tenlastelegging is het begrip “dwingen” kennelijk gebezigd in de betekenis die aan dit begrip in art. 246 Sr toekomt.
Van zodanig dwingen kan slechts sprake zijn indien de verdachte heeft veroorzaakt dat het slachtoffer de in art. 246 Sr
bedoelde handelingen tegen zijn of haar wil heeft ondergaan en dat het opzet van de verdachte daarop was gericht (vgl.
bijv. HR 24 maart 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD0980 (NJ 1998/534, m.nt. J. de Hullu; red.)).

2.4

Gelet hierop heeft het Hof zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd, in aanmerking genomen dat het Hof heeft vastgesteld
dat de verdachte zijn handelingen aanvankelijk verrichtte toen [slachtoffer] nog sliep, terwijl het Hof met betrekking tot de
daarop volgende fase toen zij “wakker was geworden (en zich slapende heeft gehouden)” niet heeft vastgesteld dat het
opzet van de verdachte mede omvatte dat hij de wakker geworden [slachtoffer] tegen haar wil ontuchtige handelingen deed
ondergaan.

2.5

Het middel slaagt.

3. Beoordeling van de overige middelen
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Gelet op de hierna volgende beslissing behoeven de overige middelen geen bespreking.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
- vernietigt de bestreden uitspraak;
- wijst de zaak terug naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep

opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Noot

Auteur: N. Rozemond

1.

De verdachte verrichtte ontuchtige handelingen met de minderjarige kinderoppas die bij hem in huis overnachtte. De
verdachte dacht dat ze sliep, maar ze werd wakker en durfde zich niet tegen de ontuchtige handelingen te verzetten. Het
Hof ’s-Hertogenbosch veroordeelde de verdachte voor ontucht in de zin van art. 246 Sr en verklaarde bewezen dat de
verdachte het slachtoffer door feitelijkheden heeft gedwongen tot het ondergaan van de ontuchtige handelingen. Volgens
vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan daarvan slechts sprake zijn indien de verdachte heeft veroorzaakt dat het
slachtoffer de ontuchtige handelingen tegen haar wil heeft ondergaan en het opzet van de verdachte daarop was gericht.
In dit geval heeft de verdachte met zijn handelingen wel veroorzaakt dat het slachtoffer de handelingen tegen haar wil heeft
ondergaan, maar er kan niet zonder meer worden bewezen dat het opzet van de verdachte daarop was gericht. Het hof
leidde het dwingen en daarmee het opzet af uit het heimelijke, onverhoedse karakter van de handelingen van de verdachte
waarmee hij het slachtoffer de keuze ontnam om zijn handelingen niet te dulden. Het slachtoffer sliep immers, aldus het hof.
Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat de verdachte het slachtoffer tijdens haar slaap heeft gedwongen in de zin van
art. 246 Sr. Slaap sluit immers dwang in de zin van art. 246 Sr uit.
Ook kan uit het feit dat het slachtoffer wakker werd en de verdachte ook toen nog ontuchtige handelingen verrichtte niet
zonder meer worden afgeleid dat de verdachte op dat moment het opzet had om het slachtoffer deze handelingen tegen
haar wil te doen ondergaan. Weliswaar veroorzaakte de verdachte dat het slachtoffer de handelingen tegen haar wil
onderging, maar het hof heeft niet beredeneerd dat het opzet van de verdachte ook daarop was gericht en dat kan ook niet
zonder meer uit de bewijsmiddelen worden afgeleid.
Dat had het hof wel kunnen doen aan de hand van een bewijsoverweging over voorwaardelijke opzet: de verdachte heeft
welbewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer wakker zou worden van zijn ontuchtige handelingen en dat
hij haar toen door een feitelijkheid, bijvoorbeeld zijn fysieke overwicht, heeft gedwongen om die handelingen te ondergaan
(vgl. HR 27 november 2018, NJ 2019/241, m.nt. Rozemond). Die motivering ontbreekt echter in de overwegingen van het
hof en het hof creëert met zijn onjuiste opvatting over de dwang tijdens de slaap zo veel onzekerheid over de juistheid van
zijn gedachtegang (het hof maakt geen duidelijk onderscheid tussen een slapend en een wakend slachtoffer) dat het
voorwaardelijk opzet ook niet in de overwegingen van het hof kan worden gelezen (zie punt 18 van de conclusie van A-G
Keulen).

2.

Wel kan uit de bewijsmiddelen worden afgeleid dat de verdachte ontucht pleegde met het slachtoffer tijdens haar slaap. De
verdachte wist op dat moment dat zij in staat van bewusteloosheid of verminderd bewustzijn verkeerde in de zin van art. 247
Sr en had dus op grond van die bepaling (met een maximum van zes jaar gevangenisstraf, terwijl dat bij art. 246 Sr acht jaar
is) kunnen worden veroordeeld (zie over bewusteloosheid, verminderd bewustzijn en slaap Machielse in
Noyon/Langemeijer/Remmelink Strafrecht, art. 243 Sr, aant. 1, zie bijvoorbeeld Rb. Noord-Holland 10 april 2018,
ECLI:NL:RBNHO:2018:2931). Vervolging voor dat feit had daarom meer voor de hand gelegen dan voor ontucht in de zin
van art. 246 Sr. Uit het gepubliceerde arrest kan niet worden afgeleid of dat eerste feit was tenlastegelegd. Als dat niet zou
zijn gedaan, zou dat na cassatie alsnog kunnen worden tenlastegelegd en bewezenverklaard op grond van de
bewijsmiddelen. Dat roept de vraag op of de verdachte wel belang heeft bij cassatie (de door het hof opgelegde straf was
drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf).
Daarbij kan de kanttekening worden geplaatst dat het bewijs voor art. 247 Sr eenvoudiger is, omdat daarvoor alleen hoeft te
worden bewezen dat de verdachte wist dat het slachtoffer sliep, terwijl bij ontucht in de zin van art. 246 Sr naast het opzet
ook de feitelijkheid moet worden bewezen waarmee de verdachte het wakkere slachtoffer heeft gedwongen tot het
ondergaan van de ontuchtige handelingen (zie hierover punt 18 van de conclusie van A-G Keulen).

3.
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Volgens een plan van de Minister van Justitie wordt seks tegen de wil van het slachtoffer apart strafbaar gesteld. Daarbij
wordt degene strafbaar die met een persoon seksuele handelingen pleegt, terwijl diegene op grond van feiten of
omstandigheden weet of behoort te weten dat deze handelingen tegen de wil van die persoon plaatsvinden. Bij ontucht
wordt de maximumstraf vier jaar en bij seksueel binnendringen van het lichaam zes jaar (zie de Brief van de Minister van
Veiligheid en Justitie van 22 mei 2019, 257495, zie hierover R. ter Haar, L. Kesteloo & N.A. Korthals, ‘De strafbaarstelling
van seks tegen de wil: een eerste verkenning van het juridische landschap’, TPWS 2019/100).
Bij deze bepaling wordt de bewijslast nog lichter, omdat het behoren te weten dat de seks tegen de wil van het slachtoffer
plaatsvindt volstaat voor de strafbaarheid van ontuchtige handelingen. Deze bepaling biedt uitkomst in gevallen waarin niet
kan worden bewezen dat de verdachte wist dat het slachtoffer wakker was of bewust de aanmerkelijke kans daarop
aanvaardde, maar wel behoorde te weten dat het slachtoffer wakker was en de seksuele handelingen niet wilde. Op de
verdachte rust de plicht om te onderzoeken of het slachtoffer wakker is of wakker is geworden en zijn handelingen niet wil.
Of de voorgenomen bepaling ook van toepassing is wanneer een verdachte ontucht pleegt met een slapend slachtoffer, is
niet zonder meer duidelijk, maar daarvoor bestaat al de wettelijke strafbepaling van art. 247 Sr die in dit geval ook had
kunnen worden toegepast.
In de voorgenomen bepaling wordt een lagere straf op ontucht gesteld dan de zes jaar op het plegen van ontucht met een
bewusteloze of iemand die in een staat van verminderd bewustzijn verkeert. Als het verweer van de verdachte is dat hij
ervan uitging dat het slachtoffer sliep, kan hij nu dus al voor een zwaarder misdrijf worden veroordeeld dan het geplande
misdrijf van ontucht terwijl de verdachte weet of behoort te weten dat hij tegen de wil van het slachtoffer handelt, ervan
uitgaande dat hij zijn ontuchtige handelingen deels heeft uitgevoerd terwijl het slachtoffer sliep.
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2007/422 m.nt. Buruma.

[7.]
Vgl. K. Lindenberg, Strafbare dwang. Over het bestanddeel ‘dwingen’ en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder art. 284 Sr, Maklu, Apeldoorn-
Antwerpen: 2007, p. 162-163.
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[9.]
Zie K. Lindenberg en A.A. van Dijk, Herziening van de zedendelicten, 2016, www.wodc.nl, p. 220-221. Vgl. ook A.J. Machielse in
Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, aant. 5 op art. 242 Sr (actueel t/m 15 augustus 2018). In HR 27 november 2018,
ECLI:NL:HR:2018:2194, NJ 2019/241 m.nt. Rozemond overwoog Uw Raad: “De term ‘dwingt’ in art. 242 Sr dient aldus te worden verstaan dat daaraan
slechts is voldaan indien het (voorwaardelijk) opzet van de verdachte mede omvat dat hij iemand handelingen die bestaan of mede bestaan uit
seksueel binnendringen, doet ondergaan tegen zijn of haar wil.” Rozemond wijst in zijn noot op de brief van 22 mei 2019 van de Minister van Justitie en
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279 en 34 843, nr. 518.
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[11.]
Vgl. ook de ‘dwangsoorten’ die Lindenberg onderscheidt (a.w., p. 178 e.v.).
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