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De Zedenparadox 
Over Bewijsvoering in 
Zedenzaken 

Mr. C. Veraart, Valse zeden: valse 
aangiften in zedenzaken, Anlster
dam: Balans 1997. 

In de overgrote meerderheid van de 
strafzaken is het bewijs tegen de ver
dachte klip en klaar en ziet de ver
dachte ook wel in dat het weinig zin 
heeft om te ontkennen, I In de zaken 
waarin het Openbaar .\linisterie wel 
bewijsproblemen heeft. gaat het veel
alom de vraag of de \'erdachte ook 
de dader is, Zedenzaken vormen een 
uitzondering op dit patroon: daarin 
draaien de bewijsproblemen meestal 
0111 de vraag of het misdrijf <;vel heeft 
plaatsge\'onden, 
Zedenzaken hebben op nog meer 
punten bijzondere kenmerken, Ze
denzaken zijn voor de rechter dan 
ook bijzonder lastig, Recent vroeg de 
Alkmaarder ach'ocaat Chris Veraart in 
zijn boek Vi;z/se Zedf'1I :landacht \'oor 
die moeilijke zedenzaken, Over de 
door hem gesignaleerde problemen 
en een aantal andere gaat deze hij
elr'age, 

Soorten zedenzaken en soorten 
valse aangiften 
Velen stellen zich bij een zedenzaak 
\'ooral de verkrachting H10r waarhij 
de dader op het moment van de aan
gifte voor het slachtoffer onbekend is, 
Dergelijke zaken zijn eigenlijk relatief 
zeldzaam, In de meeste zedenzaken 
wordt bij de aangifte direct een naam 
\'an een verdachte gele\'erd, En die 
\'erdachte is meestal een lid van de 
familie of een bekende, Gij minderja
rige slachtoffers heet het dan meestal 
incest: bij meerderjarige slachtollers 
gaat het vaak om \vat in het jargon 
i/alf' mpe heet. Er is nug een hijzun
dere categorie. namelijk volwassenen 
die aangifte doen van seksueel mis
hruik gedurende hun jeugd,' Ik k01l1 
d:larop terug, 
In de meeste Z:lken unrhreken andere 
lloggetuigen dan hel slachlolTer. Dat 
is inllL'rent :l:ln dil soort zaken, \\':lIlt 

evenals plegers van legitieme seks 
hehhen hedrijvers van criminele seks 
er een voorkeur voor om dat zonder 
pottenkijkers te d()en, I);l[ maakt hL'l 
hij een ontkennende verdachte moei
I ijk om de verklaring van hel ,~lacht()l~ 
rer te veril'iëren aan andere getui
genverklaringen, Dat upent ook de 
mogelijkheid voor onjuiste aangiften, 
Ik heh het hij voorkeur over ()njuiste 
aangiFten in plaats van valse aangif
ten, zoals Veraart doet, omdat de laat
ste term impliceert dat er sprake is 
van kwade trouw, Dat hoeft niet altijd 
het geval te zijn, De volgende situa
ties zijn prototypes van onjuiste aan
giften in zedenzaken: 
• Een moeder doet aangifte van sek
sueel misbruik van baar kinderen 
door haar (aanstaande) ex-man als 
onderdeel van de strijd om de boedel 
of de omgangsregeling, 
• Een meisje komt zeer laat thuis, 
Haar vader eist een verklaring en zij 
kan niets anders bedenken dan dat zij 
\'erkracht is, Voordat zij de leugen kan 
herstellen, neemt haar vader haar mee 
naar de polirie om aangifte te doen, 
• Een vrouw is achteraf bijzonder te
leurgesteld o\'er de geslachtsgemeen
schap die zij heeft gehad en beschul
digt haar p:1I'tner van verkrachting, 
• Een vroU\Y gaat zich gedurende 
therapie onder leiding \':111 de thera
peut indenken ebt haar \'ader vele ja
ren geleden langdurig haar seksueel 
heeft lastig gevallen, 
• Een kind gaat vrij plotseling onaan
gepast geclrag \'ertonen, Op zoek 
naar een oorzaak gaan ouders of leer
krachten op het kind inpraten totdat 
ook het kind elyan overruigd is dat 
het seksueel is mishruikr. 

De zedenparadox 
In al die gevalleri. is er \'aak niet meer 
dan de verklaring van de a:1l1geeC'iter 
of het vermeende slachtoffer, En dat 
plaatst rechtbanken en hlwen voor 
een probleem, Als strikt de regels van 
be\vijsrecht worden gevolgd. kan in 
veel van die zaken geen \'eroordeling 
\'olgen, Maar gebrek aan hewijs is zo 
typisch voor dit soort zaken. dat bij 
het strikt volgen van de regels vrijwel 
nooit een veroordeling vI volgen, En 
dat zou weer tOl gevolg hebhen dal 
kinderen en \'rouwen in feite vogel
\'J'ij worden verklaard, 
Op die manier ontstaat hij dit soort 
zaken de paradoxale Silu:ltie dat juist 
omdat het om ernstige hc'schuldigin
gen gaat met minder he\\'ijs genuegen 
\\'ordt genUI1K'n,; Dar \'erhoogt de 
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kans dat een verdachte ten onrechle 
wordt veroordeeld, Dat risico wordt 
n()g eens versterkt door de rol \'an de 
zeclenrecl1ercheur en door de rechler
lijke zoektocht naar hewijs, 
Zedenrechercheurs zijn het type 
pol itiemensen dat minder gericht is 
op het pakken van hoe\'en en \'eel 
meer ()()g heeft voor de sociale kant 
van het prohleem dat aan hen \yordt 
voorgelegd, Als in de verhouding lUS
sen dader en slachtoffer nog ieb te 
redden valt. hebben zij een voorkeur 
voor een andere dan een strafrechte
lijke af11andeling, Dat doen zij \'OOI'al 
als de beschuldigingen niet zo ernstig 
zijn, Incest kan bijvoorbeeld soms 
veel beter opgelost worden door 
hulp,'erlening aan het gezin of dader
therapie voor de \'erdachte, Dat lukt 
natuurlijk alleen maar als de \'er
dachte (Jok heeft bekend, Op deze 
111èlllier \\'ordt door de politie een zo
danige selectie gemaakt ebt de zaken 
die doorgezonden worden naar het 
Openbaar .\Iinisterie \'ooral de ern
stige beschuldigingen betreffen en za
ken ,,'aarin de \'erdachte blijft ontken
nen, Op die manier \\'orclt het Open
baar .\/inisterie en de rechtbank \'eel 
\'aker dan bij andere soorten zaken 
het ge\'al is, geconfronteerd met ont
kennende \'erclachten,' En de kans dat 
een ontkennende \'erdacllte onschul
dig is, is nu eenmaal aanmerkelijk 
groter dan de kans dat een hel.;:en
nende \'erel:!chte onschuldig is, 
Het m'eede effect dat de kans <Jp "en 
gerechtelijke chvaling versterkt. \'Ol'-
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Illen de pogingen Olll in zedenz:lken 
het voorliggende hewijs te 'verrijken', 
Dat geheurt door een geluige.:ndes
kundige de verklaring van de.: a:ln
ged,ter le.: laten heoorde.:len op ge
loofwaardigheid, Dit.: Ie.:vert dan het 
hroodnodige tWl:ede hewijsrniddd 
waarop een veroordeling kan volgen, 
Inmiddels hl:eft de Hoge Raad die 
praktijk, niet gehinderd door kennis 
van zaken, gesanctionl:erd,' 
Er is in de psychologie lange tijd ge
zocht naar methoden die tussen ware 
en onware verklaringen onderscheid 
zouden kunnen maken op basis van 
gegevens die in de verklaringen zelf 
voorhanden zijn, Als immers op basis 
van ander bewijsmateriaal dan de ver
klaring van de getuige dat onder
scheid gemaakt kan worden, zijn der
gelijke bijzondere psychologische me
thoden niet nodig, De stand van de 
wetenschap kan eenvoudig \vorden 
samengevat: er bestaat (nog) niet zo'n 
methode die voldoende betrouwbaar 
is om als bewijsmiddel te dienen," 
Daardoor worden getuigendeskun
digen niet gehinderd, Zij gebruiken 
voor het valideren \'an de aangifte 
verschillende methoden, Bij kinderen 
is het in Nederland inmiddels vrij po
pulair 0111 gebruik te maken \'an de 
zogenaamde Crilf!ria Based COl/tent 
AI/o/J'sis (CBCAl,- :\adat de deskun
dige het kind zelf op een strikt vnor
geschre\'en manier heeft \'erhoord en 
het verhoor verbatim op papier is 
uitge\\'erkt, wordt de tekst aan de 
hand van 19 criteria beoordeeld, Die 
analyse mondt dan uit in een oordeel 
over de geloohvaardigheid, Deze me
thoele is niet geheel zonder merites 
en heeft ook \'vel enig wetenschappe
lijk belang, maar de diagnostische 
waarde is voorlopig \'olstrekt 
onvoldoende om het eindoordeel van 
de e1eskunelige als be\yijsmiddel op te 
voeren'" Daarbij komt dat de methodl! 
in de praktijk nogal eens uit de losse 
pols \vordt gehanteerd, hdgeen op
nieuw atlxeuk doet aan de diagnos
tische waarde van het oordeel van de 
deskundige, 
Een t\Yt:ede methodl! die gehanteerd 
wordt - evenel!ns hij kinderl!n - is 
het gehruik van een analyse \'an de 
psychischl! prohlemen die het ver
meende slachtoffer heeft. I-kt moge 
Z(l zijn dat seksueel misbruikte kindl!
ren zeer vaak allerlei psychische prlJ
hll!men hebhen, ma:lr dat betekent 
nog niet dat ook het omgd;:eercle 
\V~lar is, Voor pS\Thische pruhlemen 
besra:ln zoveel anderL' ()orzaken, dat 

het hehbl:n van psychische pro!Jle
men weinig diagnostisch is voor sek
sueel mishruik, 
Een hijzondl!re vorm van deskundi
genverklaringen is terug te vinden in 
zakl!n waarin volw:lssl!n vrouwen 
aangiftl! doen van langdurig seksul!e1 
misbruik in de jeugll. Daarhij wordt 
nogal eens de diagnose van post
traumatische stress stoornis (PTSS) bij 
hd vermeende sIaehtoffe.:r als argu
ment gebruikt om steun te verlenen 
aan de geloofwaardigheid van haar 
verhaal. Dat gaat echter mank aan 
een tautologie, Deze diagnose is 
gebaseerd op de Diagnos!ic alld 
Statis!ica/ .l1m1lla/ C!/Menta/ Disorders 
(DSM-IV). een uitgave van de 
Ameriean Psychiatrie Association die 
wereldwijd wordt gebruikt voor de 
classificatie van psychiatrische stoor
nissen, Daarin worden steeds de crite
ria opgesomd waaraan een patiënt 
moet hebben voldaan, \vil de psychia
ter een bepaalde diagnose kunnen 
stellen, Het eerste criterium voor PTSS 
luidt dat de patiënt is blootgesteld aan 
een traumatische ervaring," Die dia
gnose kan derhalve alleen maar ge
steld \\'orden als het verhaal \'an de 
aangeefster I'oor waar wordt geaccep
teerel. Een psychiater zou het I'erhaal 
inderdaad kunnen accepteren en de 
diagnose PTSS kunnen stellen, maar 
het is onhoudba:lr om \'ervolgens de 
diagnose \yeer op te voeren als een 
argument ten !'a\'eure \'an de 
geloofu'aardigheid \'an het \'erhaal. 
Het oordeel I'an de .-\merican 
Psychological Association over dit 
soort conclusies is daarom simpel: 
'[Tl here is no single sd of symptoms 
that aut[)matically indicates that a per
son was :1 I'ictim of childhood abuse, 
There h~ll'e been media reports of 
therapists \vhll state that people 
(particuLtrl\' women) with a partiCLtlar 
sd of prohlems [J[' symptoms must 
have heen \'ictims of childhood 
sexual ahuse, There is no scientific 
evidence that supports this conclusi
on,'lrr 

De advocaten 
Waar helvijs :1t'\\'L'zig DI' schaars is, 
wordt her geloof belangrijk, Er zijn 
advocaten die nijwel [)l1\'()ol\vaardl!
lijk \'enneende slachtol'fers geloven: 
er zijn :ldl'l)c:lten die \ï'ijwel Ollvoor
waardelijk dL' olltkl!nnellde verdachte 
gdOVl!ll, Beidell ITrtllnl!n een 
hemepshouding die eerder strijdig is 
met dl:' \va:lrheidsl'imling d:lI1 d:l:lraan 
hijdr:lagr. HL'! kOll1t hijvoorbeeld 1'( lor 
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dal slachl( lITer-adv( lGllen verschil
lende aangeefslers tegl:'n dezl!lfcle 
verdachle hij elkaar hrengen om el
kaar sle.:un te verlenen en gellll!en
schappt.:/ijk hL:l geheuge.:n op le fris
sen, Ab dat gebl:'urt voordat de.: 
aangeel'sters door de politie vl!rhoord 
worden, doet dat stl!rk alhrl!uk aan 
dl! onall1ankelijkheid van hun 
verklaringen, Als dal bo\'endien niet 
in het dossÎl!r kan worden terugge
vonden, wordt daarml:e de rl:chtl:'r (Jp 
het verkl!l:rde be.:en gezet. 
Veraart heh(Jr)['[ evident tOL de \'er
dachte-ach'ocaten, In zijn \'o/se Zedel1 
toont hij een gebrek aan distantie tot 
zijn cliënten en soms zelfs een heilig 
geloof in hun onschuld, Dat is een 
beroepshouding die ad\'ocaren tegen
woordig meer aannemen en die uit
eindelijk eerder in het nadeel dan in 
het voordeel \'an hun cliënt uitpakt. 
De wijze \\'aarop hij bij\Tmrbeeld 
fulmineert tegen kamers \'an recht
banken die geheel uit lTou\\'en be
staan, doet ",'einig recht aan de onaf
hankelijkheid dil! :\ederLtndse rech
ters, van \yelk geslacht dan ook, in 
strafzaken plegen te hewaren, :\iette
min bespreekt hij een :lantal GISUS dat 
laat zien dat de manier \\'aarop derge
lijke zaken door de politie, het Open
haar \Unisterie en de rechtbank he
handeld \yorden het mueilijk maken 
uileinddijk tussen de schuld en on
schuld van de \'erdachte onderscheid 
te maken, 

Oplossingen 
De zaken die Veraarr hespreekt. de
monstreren en detail hoe de beh:lI1-
deling van zedenzaken mis kan lo
pen, In de ogen van \'eraart is er \'oor 
dit soort zaken maar één oplossing: 
vrijspraak, Dat moge rechtens juist 
zijn, rechts politiek laat men dan \vel 
als vanzelf een gro(]t deel I'an de 
slachtoffers 1':lI1 seksueel misbruik in 
de kou st:lan, V(]or deze zeden
paradox is j:tl11mer genlleg geen kant 
en klare l1pll1ssing, Î\ I~lar er is wel een 
aantal aanhevl!lingen die de behande
ling van zedenz:lkl!n iets minder pro
hlematisch kan maken, \'eraart doel 
in \ 'tt/SI' Zedell l!en aal1[~t1 \'an dergt'
lijkl! suggeslil!s, waarhij hij jall1mer 
genoeg rijp en gmen dol1\' elkaar 
heel't gezel, In lil! caleguriL' groen ,'alt 
zijn voorsIel om elke z,,'denza:lk L'erst 
door een l'ertn)UlI'ensl'oll1missie te la
ten hehandelen 11111 l't'n ,'(mrt el!rSll' 
SL'Il!L'lil' Ie nnkel1, Z()U niL'l L'l!l1 he
lere suggL'slie zijn lbl dl' politie gL'
\V()( 111 IU:lr werk m( lL't d( )L'l1' 



Iklangrijker is Veraarls v()orsld 011l 

alk polilieverhoren op videohand op 
Ie nelllen, Ik Amslerdamse advocaal 
Nic() IYkijering kwam ()nlangs zeil:, 
mei het advies aan zijn cliënten ()Ill 
niet aan verh()ren mee Ie werken als 
d ie niet op de hand worden ()pgen()
men, Dat zijn voor zedenzaken ver
standige voorstellen, omdat juist in 
die zaken het Illet grote regelmaat 
zeer belangrijk is wat nu door aan
geefsters en de verdachte precies is 
gezegd, Zo is ook Veraarts suggestie 
nuttig dat rechterlijke uitspraken he
ter gemotiveerd moeten worden, De 
gehruikelijke opsomming van stukjes 
tekst uit processen-verhaal die mees
tal ook nog worden verzameld lang 
na het wijzen van het vonnis laten 
niet alleen de lezer met de vraag zit
ten hoe de rechtbank nu van bewijs
middelen tot bewezenverklaring is 
gekomen, maar voorkomen ook dat 
het opschrijven \'an de bewijscon
structie als een soort externe controle 
fungeert op de gen)lgde redenering, 
Deze en andere \'oorsrellen van 
Veraart mogen misschien bijdragen 
aan een betere hehandeling \'an 
zedenzaken, maar laten de zeden
paradox onverlet. Juist val1\\'ege die 
paradox \'ergen zedenzaken een ui
terst zorgnddige ()mgang met het be
\\'ijs, \'ïie hereid is o\'er de p~lrtijdige 
en \'ooringl:nomen .,tijl \'an Veraart 
heen te stappen, \'indt in \ ei/se 
Zedell uitstekende \'oorheelden \'an 
zaken die leren hoe een onzorgvul
dige omgang met he\vijs tOl slechte 
beslissingen kan leiden, 
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Signalement 
Het Project Toekomst ZM 

Voorgeschiedenis 
Huim twee jaar geledl:n is ()P initiati<.::l' 
van l:nigl: pre,~ident<.::n l:n anderl: Il:
den van de zittende magistratuur I Z,\I) 
de stuurgroep Z.vl ZOOi) opgericht om 
tl: inventaris<.::ren hoe onder rechters 
wordt gedacht over de kwaliteit \'an 
de rechtspraak en de rechterlijke or
ganisatie en hoe de rechtspraak in 
01ederland er in de toekomst uit zou 
moeten zien, In het kader \'an het 
project Ziv! ZOOO hebben onder leiding 
\'an prof. dl'. A,W, Koers circa 1 'jO le
den van de Z.\I gediscussieerd over 
deze ondelwerpen en ,\'at de Z:-I zelf 
\'an belang \-indt \'001' het behoud en 
de verbetering \'an de k",'aliteit \'an de 
rechtspraak, Dit heeft geleid tot het 
rapport '\,\'at he\\'eegt de Z:\I?' \vaar
\'an de definitie\'e \'ersie in mei 199-
is \'erschenen, Ut dit rapport komt 
naar \'oren lbt er één grote groep 
rechters is die dé noodza~lk \'an \'er
anderingen in dé organisatie \'an de 
rechtspraak inziet en lbt de tijd rijp is 
om concrete activiteitl:fl te ontpluoien 
om er\'()()r te zurgen d~1t cle recht
spraak kan hlij\-en \'llidoen aan de ei
sen van de tijd I:n die \-~111 de naaste 
toekomst. 
Aan hl:t slot \'an het r~lpp()rt 'Wat he
weegt de Z.\I?' \\'llrdt dt' \Taag gesteld 
wie de handsL'lloen LJpneelnr om ~Il'

tiel' aan de slag re g~lan 1 Hll aan \'(lilr
noenllk' \-er:lI1dt:'ringen cllncreet in
houd te ge\'en, De gezamenlijke 
presidenten\'l=rgadl'ringen \'(1Or de ge
rechtshoven en de arnl11dissements
rechthanken hl:hhen dat gedaan en 
hebhen in hun \'ergadering \'~l1l Z:\ 
april 1997 de stuurgroep Toekomst 
Zi'vl in het k\'en geroL'pt'n, Dit hete
kende enerzijds het eind \'an het pro
ject Zîvl ZOUO, l11aar anderzijds de start 
\'an hl:t project Todml11~[ Zivl dat con
LTeet invulling IllOl'] g~I~1I1 gt:'vl:n ~Ian 
die tIlekomsl\'l'l'kL'nningl:n, 

Stuurgroep 
De "tuurgrol'p l'llL'kIJI11S1 Zill hL'dl lul 

1~lak ()111 l'L'n ~Iurl:mll' c'n hewakendL' 
rol [~' spek'n in hl:l prol'l's dat l11o~'t 
k'idL'n lot hl:l lumlh~I\-l'n l:n Vl'rhl:tl'
rl:n \'~111 lIL, k\\'~tlill'il \'~111 dl' I'l:cht

"pr~I~lk in C'l'n "pl'n, dil'el'l~' illler~Il'lil' 

111l:1 de sal11enk'\'ing, Zij Ir~lcllI dit r~' 

hL'rl:ikl:n dllI 11' 1ll'1 l1pZl'lIl'1l 1'~11l L'on-
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