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TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken
gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 
7 mei 2012 in de strafzaak tegen

[verdachte],
geboren te [geboorteplaats] op [1972], 
wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof 
van 2 juli 2012, 22 november 2012 en 23 mei 2013 en, overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste 
aanleg.
Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot 
veroordeling van verdachte ter zake het onder 1 subsidiair tot een gevangenisstraf voor de 
duur van 24 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft 
doorgebracht. De advocaat-generaal heeft tevens gevorderd verdachte van het onder 2 ten 
laste gelegde vrij te spreken. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. 
Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, 
mr. G.W. van der Zee, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

arrest    

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
locatie Leeuwarden



De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep- 
tenlastegelegd dat:

1:
hij op of omstreeks 19 tot 20 januari 2012 in de gemeente(n) [gemeeten1] en/of 
[gemeente2], in elk geval in de/het arrondissement(en) Groningen en/of Leeuwarden 
(telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of 
(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) 
handeling(en) die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel 
binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte zijn tong tussen de 
schaamlippen en/of in de vagina van die [slachtoffer] gebracht en/of zijn tong in de mond 
van die [slachtoffer] gebracht, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/
of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte 
- die [slachtoffer] bij de haren heeft (vast)gepakt en/of (vervolgens) achterin een (bestel)bus 
heeft getrokken en/of gegooid en/of 
- de deur van de bestelbus weer heeft dichtgedaan, terwijl [slachtoffer] die probeerde te 
openen en/of 
- op die [slachtoffer] is gaan zitten en/of haar polsen/armen en/of benen heeft vastgetapet en/
of heeft gezegd dat niemand haar kon horen en/of 
- (vervolgens) die [slachtoffer] voorin de bestelbus heeft gezet op haar knieën met haar 
hoofd op de stoel en/of 
- (vervolgens) met die [slachtoffer] is weggereden (richting Friesland), en/of 
- (onderweg) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat hij haar zou kunnen laten verdwijnen 
en/of - die [slachtoffer] een loods binnen heeft gedragen en/of tegen die [slachtoffer] heeft 
gezegd dat hij de hele loods geluidsdicht had gemaakt en/of 
- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat zij zich moest uitkleden en 
- aldus voor die [slachtoffer] een zodanig bedreigende situatie heeft doen ontstaan dat zij 
zich niet, althans onvoldoende aan seksuele handelingen met verdachte kon onttrekken en/of 
durfde te onttrekken; 

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en 
strafoplegging aan verdachte
 
dat hij op of omstreeks 19 tot 20 januari 2012 in de gemeente(n) [gemeente1] en/of 
[gemeente2], in elk geval in de/het arrondissement(en) Groningen en/of Leeuwarden 
(telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of 
(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden 
van (een) ontuchtige handeling(en), die (telkens) bestond(en) uit het door hem, verdachte, 
beffen van die [slachtoffer, 
en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of 
die andere feitelijke(i)d(en) hierin dat verdachte
- die [slachtoffer] bij de haren heeft (vast)gepakt en/of (vervolgens) achter in een (bestel)bus 
heeft getrokken en/of gegooid, en/of
- de deur van die (bestel)bus weer heeft dichtgedaan, terwijl die [slachtoffer] die probeerde 
te openen, en/of
- op die [slachtoffer] is gaan zitten en/of haar polsen/armen en/of benen heeft vastgetaped 
en/of heeft gezegd dat niemand haar kon horen, en/of 
- (vervolgens) die [slachtoffer] voorin de bestelbus heeft gezet op haar knieën met haar 
hoofd op de stoel, en/of 
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(onderweg) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat hij haar zou kunnen laten verdwijnen, 
en/of - die [slachtoffer] een loods heeft binnen gedragen en/of tegen die [slachtoffer] heeft 
gezegd dat hij de hele loods geluiddicht had gemaakt, en/of 
- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat zij zich moest uitkleden, en 
- aldus voor die [slachtoffer] een zondanige bedreigende situatie heeft doen ontstaan dat zijn 
zich niet, althans onvoldoende, aan seksuele handelingen met verdachte kon onttrekken en/
of durfde te onttrekken;

en/of hij 

op of omstreeks 19 en 20 januari 2012 te [plaats] [slachtoffer], wederrechtelijk van de 
vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk een ander, te weten die 
[slachtoffer], te dwingen iets te doen of niet te doen (te weten, zich laten tongzoenen en/of 
beffen door verdachte), immers 
- heeft verdachte die [slachtoffer] bij de haren (vast)gepakt en/of (vervolgens) achterin een 
(bestel)bus getrokken en/of gegooid en/of 
- heeft verdachte de deur van de bestelbus weer dichtgedaan, terwijl [slachtoffer] die 
probeerde te openen en/of 
- is verdachte op die [slachtoffer] gaan zitten en/of heeft haar polsen/armen en/of benen 
vastgetapet en/of 
- heeft verdachte (vervolgens) die [slachtoffer] voorin de bestelbus gezet op haar knieën met 
haar hoofd op de stoel en/of 
- is verdachte (vervolgens) met die [slachtoffer] weggereden (richting Friesland), en/of 
- heeft verdachte die [slachtoffer] een loods binnen gedragen;  

2:
hij op of omstreeks 12 januari 2012 te [plaats] door geweld of (een) andere 
feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) 
[benadeelde] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit  
of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde], 
hebbende verdachte zijn tong tussen de schaamlippen en/of in de vagina van die 
[benadeelde] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/
of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte 
- die [benadeelde] geprobeerd heeft mee te nemen naar een andere plaats dan was 
afgesproken en/of 
- die [benadeelde] een harde klap tegen de zijkant van haar hoofd heeft gegeven en/of 
- die [benadeelde] heeft bevolen/gezegd achterin zijn bestelbus te stappen en/of 
- tegen die [benadeelde] heeft gezegd dat hij haar wilde vastbinden en/of wilde meenemen 
naar zijn loods en/of 
- geprobeerd heeft die [benadeelde] vast te binden en/of 
- die [benadeelde] bij de schuifdeur van de bestelbus heeft weggetrokken, toen ze probeerde 
deze te openen om weg te komen en/of 
- aldus voor die [benadeelde] een zodanig bedreigende situatie heeft doen ontstaan dat zij 
zich niet, althans onvoldoende aan seksuele handelingen met verdachte kon onttrekken; 

en/of 
hij op of omstreeks 12 januari 2012 te [plaats] opzettelijk [benadeelde] wederrechtelijk van 
de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk een ander, te weten die 
[benadeelde], te dwingen iets te doen of niet te doen, (te weten, zich laten beffen door 
verdachte) immers heeft verdachte met dat opzet 
- die [benadeelde] geprobeerd mee te nemen naar een andere plaats dan was afgesproken en/
of 

Parketnummer: 24-001118-12 3



- die [benadeelde] een harde klap tegen de zijkant van haar hoofd gegeven en/of 
- die [benadeelde] bevolen/gezegd achterin zijn bestelbus te stappen en/of 
- tegen die [benadeelde] gezegd dat hij haar wilde vastbinden en/of wilde meenemen naar 
zijn loods en/of 
- geprobeerd heeft die [benadeelde] vast te binden en/of 
- haar bij de schuifdeur van de bestelbus weggetrokken, toen ze probeerde deze te openen 
om weg te komen en/of 
- (nadat het die [benadeelde] gelukt was om te ontsnappen door hem (verdachte) te 
bedreigen met een injectienaald) die [benadeelde] (meermalen) achterna gereden en/of 
gevolgd met zijn bestelbus en/of haar vastgepakt aan haar arm en/of geprobeerd haar weer 
in de bus te trekken.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De 
verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Ten aanzien van feit 2 blijkt dat aangeefster niet consistent is in het beschrijven van de 
gebeurtenissen. Haar verklaringen bevatten significante verschillen, dus niet alleen op 
details. Vast staat wel dat zij op de bewuste avond ruzie met verdachte heeft gehad over 
betaling van geleverde, dan wel nog te leveren diensten. Het hof heeft niet de overtuiging 
bekomen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan. Verdachte zal van dit feit worden 
vrijgesproken.

Ten aanzien van feit 1 stelt het hof vast dat de lezing van de gebeurtenissen voor een deel 
met elkaar overeenkomen. Zo staat vast dat verdachte aangeefster bij de tippelzone heeft 
opgepikt, naar [plaats] is gereden om seks te hebben, vervolgens naar zijn loods in [plaats2] 
is gereden, met aangeefster op de passagiersstoel van de bus bij een tankstation een gastank 
heeft bijgevuld, naar de loods is teruggereden, aangeefster heeft gebeft en haar vervolgens 
weer bij de tippelzone heeft afgezet. Ook staat vast dat verdachte op enig moment die 
avond/nacht aangeefster met tape heeft vastgebonden, volgens verdachte vrijwillig. Nadat 
aangeefster bij de tippelzone is afgezet, is door de maatschappelijk werker van de huiskamer 
bij de tippelzone de politie gewaarschuwd. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam, 
reed verdachte weg bij de tippelzone.

Vast staat dat aangeefster die avond/nacht heeft gevreesd voor haar leven. In hoeverre dat 
haar indrukken/herinneringen heeft gekleurd, kan moeilijk worden vastgesteld. Feit is wel 
dat de medewerker van het tankstation heeft verklaard geen bijzonderheden te hebben 
gezien of gehoord, terwijl verwacht mag worden dat dit wel het geval zou zijn geweest 
indien de verklaring van aangeefster, dat zij hem de tape om haar pols toonde en zijn hulp 
riep, juist is. Verder is het opmerkelijk dat verdachte met aangeefster (naar haar zeggen op 
dat moment niet meer vastgebonden, al zat er nog wel tape om haar polsen) duidelijk 
zichtbaar op de passagiersstoel naar een bemand tankstation gaat en haar uiteindelijk in zijn 
eigen auto weer wegbrengt naar de tippelzone. 

Er bevindt zich in het dossier een medische verklaring waarin staat dat het bij aangeefster 
geconstateerde letsel past bij de door aangeefster beschreven gang van zaken. Het 
beschreven letsel is echter niet zo specifiek dat het niet kan passen in de door verdachte 
beschreven gang van zaken. Die behelst dat aangeefster op [plaats] paniekerig werd en de 
bus wilde verlaten waarbij zij, doordat zij zich aan de schuifdeur vasthield, viel en tussen de 
schuifdeur terecht kwam.
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De verklaringen van aangeefster en verdachte komen op hoofdlijnen met elkaar overeen. 
Verdachte maakt op het hof bepaald een wereldvreemde indruk als hij praat over zijn 
contacten met (veelal verslaafde) prostituees, met wie hij veelal denkt een goed contact te 
hebben en waarbij hij zich nauwelijks lijkt te realiseren dat de belangrijkste drijfveer voor 
het contact geld (of daarmee te kopen verdovende middelen) is. Anderzijds is het voor het 
hof niet te bepalen in hoeverre de verklaring van aangeefster berust op hetgeen zij 
daadwerkelijk vlak daarvoor heeft meegemaakt, dan wel op hetgeen zij daadwerkelijk vlak 
daarvoor heeft gevreesd. 

Het hof heeft voorts acht geslagen op de overweging van drs. M. Verzendaal, GZ-
psycholoog, in het psychologisch rapport, d.d. 15 februari 2013, omtrent verdachte, 
inhoudende: 'De eventuele neiging tot dominantie en agressief gedrag zoals in de 
tenlastelegging wordt beschreven, lijkt niet te passen bij het beeld dat er van betrokkene is 
ontstaan in dit onderzoek. Hij imponeert vooral als een wat ontwijkend en afhankelijk 
persoon die zich aan de ander aanpast en de ander te vriend wil houden'.  

De slotsom is dat het hof niet kan vaststellen wat er die avond/nacht is gebeurd, hoe 
merkwaardig het gedrag/de houding van verdachte ten opzichte van prostituees ook is. 
Verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een 
vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 419,00. De vordering is bij het vonnis 
waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 369,00. De benadeelde partij heeft zich in 
hoger beroep niet opnieuw gevoegd. Het hof heeft in hoger beroep te oordelen over de 
gevorderde schadevergoeding voor zover deze in eerste aanleg is toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 2 ten laste gelegde 
handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan 
daarom in haar vordering niet worden ontvangen.
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BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en subsidiair en 2 ten laste 
gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]
Verklaart de benadeelde partij [benadeelde] in haar vordering tot schadevergoeding niet-
ontvankelijk.

Aldus gewezen door
mr. G. Dam, voorzitter,
mr. L.T. Wemes en mr. G.M. Meijer-Campfens, raadsheren,
in tegenwoordigheid van H. Pool, griffier,
en op 6 juni 2013 ter openbare terechtzitting uitgesproken.
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