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TEGENSPRAAK  
 
 
VONNIS van de rechtbank Alkmaar, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van het  
 
OPENBAAR MINISTERIE  
 
tegen:  
 
[verdachte],  
geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1957,  
ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het adres [postcode en woonplaats], [straatnaam en 
huisnummer].  
 
 
1.  Het onderzoek ter terechtzitting  
 
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 23 november 2010.  
 
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen door de 
raadsman van verdachte, mr. M.P.J. Appelman, advocaat te Hoorn, en door de verdachte naar voren is gebracht.  
 
2.  De tenlastelegging  
 
Aan de verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd, dat  
 
hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 17 maart 2007 tot en met 17 september 
2008 in de gemeente Koggenland, te [plaats], in elk geval in Nederland, (telkens) één of meerma(a)l(en) (een) 
afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende één of meer afbeelding(en) van seksuele gedragingen, 
(in totaal (ongeveer) 190 foto's en/of filmbestanden), waaronder  
- een foto (nummer 1) van een naakt meisje in de leeftijd geschat tussen de 9 en 12 jaar dat wijdbeens zit en van 
wie haar vagina duidelijk te zien is;  
en/of  
- een foto (nummer 2) van twee naakte meisjes in de leeftijd geschat tussen de 7 en 10 jaar, waarvan er één staat 
en van wie duidelijk het geslachtsdeel zichtbaar is;  
en/of  
- een foto (nummer 5) van twee meisjes in de geschatte leeftijd tusen de 9 en 11 jaar, die tegen elkaar aan staan 
en waarvan bij één meisje haar schaamstreek gedeeltelijk zichtbaar is;  
en/of  
- een foto (nummer 7) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd tussen de 10 en 13 jaar, waarbij haar 
schaamstreek zichtbaar is;  
en/of  
- een foto (nummer 8) van twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van tussen de 7 en 10 jaar, die wijdbeens 
op een hoekbank liggen waarbij hun onderlichamen en vagina's elkaar raken en waarvan bij één meisje de 
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vagina zichbaar is;  
en/of  
- een foto (nummer 9) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 13 en 16 jaar, die wijdbeens op 
haar rug ligt op de buik van een naakte vrouw en van welk meisje haar onderlichaam zichtbaar is en die met haar 
hand haar geslachtsdeel spreidt;  
en/of  
- een foto (nummer 10) van twee meisjes in de geschatte leeftijd van tussen de 8 en 11 jaar en van welke meisjes 
een gedeelte van hun schaamstreek zichtbaar is;  
en/of  
- een foto (nummer 11) van twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van tussen de 6 en 8 jaar, die in bad 
zitten en waarvan te zien is dat het ene meisje het geslachtsdeel van de ander nat spat;  
en/of  
- een foto (nummer 12) van de geslachtsdelen van een meisje in de geschatte  
leeftijd van tussen de 10 en 13 jaar;  
en/of  
- een foto (nummer 13) van twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd  
tussen de 8 en 12 jaar in een ligbad, waarvan één van de meisjes wijdbeens  
staat en/of haar geslachtsdelen nat sproeit;  
en/of  
- een foto (nummer 14) van twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van  
tussen de 11 en 13 jaar, waarvan één meisje wijdbeens op de grond zit met  
haar benen gestrekt omhoog terwijl het andere meisje haar voeten vasthoudt.  
Van het zittende meisje is haar geslachtsdeel zichtbaar en van het staande  
meisje het grootste gedeelte van haar lichaam;  
en/of  
- een foto (nummer 15) van een jongen en een meisje in de geschatte leeftijd  
van tussen de 8 en 13 jaar, die op een bed liggen en waarvan het bovenlichaam  
van die jongen zichtbaar is en de geslachtsdelen van het meisje;  
en/of  
- een foto (nummer 16) van twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van  
tussen de 6 en 8 jaar, waarvan één meisje wijdbeens op de rand van een ligbad  
zigt en een douchekop vlak bij haar geslachtsdelen houdt;  
en/of  
- een foto (nummer 18) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd van  
tussen de 10 en 13 jaar, die onder de douche staat en van wie de  
geslachtsdelen duidelijk zichtbaar zijn;  
en/of  
- een foto (nummer 19) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd van  
tussen de 10 en 13 jaar die met haar hand haar geslachtsdelen spreidt waardoor  
deze aan de binnenkant duidelijk zichtbaar zijn;  
en/of  
- een foto (nummer 20) van twee meisjes, waarvan één in de geschatte leeftijd  
van tussen de 11 en 13 jaar met ontbloot bovenlichaam zittend op een bank en  
naast haar zit een naakt meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 9 en 12  
jaar, wijdbeens en houdt haar hand gedeeltelijk voor haar geslachtsdeel;  
en/of  
- een foto (nummer 21) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd van  
tussen de 7 en 9 jaar van wie de geslachtsdelen zichtbaar zijn,  
bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) de jeugdige(n) in (een) houding(en) poseert en/of poseren die 
niet bij de leeftijd past en/of passen en/of waarbij de nadruk op de geslachtsdelen is gelegd en/of waarbij de 
jeugdige(n) zich in een duidelijk seksueel getinte houding bevindt en/of bevinden, en/of  
bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de  
leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar  
was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd  
en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad.  
 
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, leest de rechtbank deze verbeterd. Blijkens 
het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.  
 
3.  De voorvragen  
 
De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, 
dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de 
vervolging.  
 
4.  Overweging ten aanzien van het bewijs  
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A. Inleiding  
Op 22 september 2008 kreeg de politie een melding van het [bedrijf] dat kinderporno was aangetroffen op een 
ter reparatie aangeboden computer en harde schijf. De computer en twee harde schijven zouden kort daarvoor 
door verdachte bij het bedrijf zijn gebracht met het verzoek deze te herinstalleren. Op de computer en een van de 
externe harde schijven zijn door de digitale recherche en zedenpolitie kinderpornografische afbeeldingen 
aangetroffen.  
Verdachte heeft ontkend bewust kinderpornografische afbeeldingen te hebben bekeken of opgeslagen. Wel heeft 
hij, toen hij naar gewone porno op het internet keek, een enkele keer uit nieuwsgierigheid doorgeklikt op andere 
afbeeldingen, maar deze heeft hij volgens zijn zeggen vervolgens direct weggeklikt.  
 
B. Standpunt van de officier van justitie  
De officier van justitie acht bewezen dat verdachte in de periode van 17 maart 2007 tot en met 17 september 
2008 190 kinderpornografische afbeeldingen in bezit heeft gehad. De wijze van opslaan op een specifieke plek 
in een aangemaakt bestand op de externe harde schijf waarvan verdachte zegt de enige gebruiker te zijn, bewijst 
dat verdachte de afbeeldingen daar bewust heeft neergezet. Dat 190 keer per ongeluk een kinderpornografische 
afbeelding in deze map terecht zou zijn gekomen is derhalve niet aannemelijk.  
 
C. Standpunt van de verdediging  
De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat de telefonische verklaring van verdachte zoals opgenomen in 
het proces-verbaal van bevindingen van 8 december 2009, dossierpagina 5, niet voor het bewijs kan worden 
gebezigd omdat verdachte ten onrechte niet de cautie is gegeven en derhalve sprake is van een onherstelbaar 
vormverzuim.  
Voorts heeft de raadsman om een drietal redenen vrijspraak van het ten laste gelegde feit bepleit.  
Ten eerste heeft de raadsman aangevoerd dat het dossier te onduidelijk en summier is om aan te kunnen geven 
wie op welk tijdstip en welke plaats kinderpornografische afbeeldingen heeft aangeklikt. Om die reden kan 
bijvoorbeeld niet worden beoordeeld of dit in de ten laste gelegde periode heeft plaatsgevonden. Het dossier is 
zowel wat betreft de computer als de harde schijf te onduidelijk en summier. Voor de externe harde schijf geldt 
ook nog dat deze niet van verdachte is. Verdachte heeft immers verklaard een Packard Bell externe harde schijf 
te hebben afgegeven bij [bedrijf] en de door verbalisanten getoonde externe harde schijf van het merk 
Digiconnect is niet door verdachte herkend.  
Ten tweede heeft de raadsman vrijspraak bepleit vanwege het ontbreken van opzet bij verdachte. Niet kan 
worden vastgesteld dat verdachte in de ten laste gelegde periode opzet heeft gehad op het bezit van 
kinderpornografische afbeeldingen, nu de mogelijkheid open blijft dat de afbeeldingen al voor die periode zijn 
gedownload. Bovendien waren de bestanden niet voor verdachte toegankelijk. De afbeeldingen stonden in de 
mappen temporary files, lost files en de prullenbak. Daarnaast was het materiaal versleuteld en kon de politie het 
slechts door middel van een speciaal programma bekijken.  
Ten derde heeft de raadsman vrijspraak bepleit vanwege het feit dat geen sprake zou zijn van verspreiden, 
vervaardigen, invoeren, uitvoeren en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Voor het in bezit 
hebben van de afbeeldingen geldt in het bijzonder dat het enkele aanklikken van kinderpornografische 
afbeeldingen onvoldoende is om van bezit te kunnen spreken. Bovendien heeft verdachte niet de 
beschikkingsmacht over de afbeeldingen gehad.  
 
D. Beoordeling van de tenlastelegging door de rechtbank  
 
Vormverzuim: cautie niet gegeven  
De raadsman heeft aangevoerd dat de telefonische verklaring van verdachte zoals opgenomen in het proces-
verbaal van bevindingen van 8 december 2009, dossierpagina 5, niet voor het bewijs kan worden gebezigd 
omdat verdachte ten onrechte niet de cautie is gegeven en derhalve sprake is van een onherstelbaar 
vormverzuim.  
De rechtbank is van oordeel dat, hoewel het telefoongesprek de bedoeling had mededelingen aan verdachte te 
doen en er derhalve geen sprake was van een verhoorsituatie, er naar aanleiding van deze mededelingen 
kennelijk een gesprek is ontstaan waarbij verdachte ook van zijn kant inhoudelijke mededelingen is gaan doen. 
Gelet op deze ontwikkeling van het telefoongesprek had door de betreffende verbalisant de cautie moeten 
worden gegeven. Nu dit is nagelaten, is sprake van een vormverzuim dat niet meer kan worden hersteld. De 
rechtbank zal hetgeen door verdachte tijdens dit telefoongesprek is verklaard daarom buiten beschouwing laten 
en niet voor het bewijs bezigen.  
 
  Redengevende feiten en omstandigheden  
Op 17 september 2008 werden door het [bedrijf] van verdachte een computer en twee externe harde schijven 
ontvangen met het verzoek deze te herinstalleren. Nadat door het bedrijf geconstateerd werd dat zich 
kinderporno op de harde schijf bevond en ook de politie dit waarnam zijn de computer en twee externe harde 
schijven van het merk Digiconnect en Toshiba in beslag genomen.  
 
Door de digitale recherche is onderzoek gedaan naar de computer en harde schijven. In de computerkast bevond 
zich een harde schijf van het merk Maxtor en in de externe harde schijf van het merk Digiconnect bevond zich 
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een harde schijf van het merk Seagate. Deze laatste schijf werd alleen gebruikt voor de opslag van data zoals 
muziek-, foto- en filmbestanden. Op de harde schijf van de tweede externe harde schijf werden geen data 
aangetroffen. Door verbalisant zijn met behulp van het programma Encase alle grafische afbeeldingen en films 
van de drie schijven met uitzondering van de Tijdelijke Internetbestanden en Lost Files geëxporteerd op een 
externe onderzoeksschijf die ter beoordeling is aangeboden aan de afdeling Zeden.  
 
Door twee verbalisanten van de Groep Zeden van de Regionale Recherche is onderzoek verricht aan 
voornoemde onderzoeksschijf. In de hoofdmap van de map afbeeldingen werden afbeeldingen aangetroffen van 
kinderpornografische aard waaronder de door de officier van justitie opgenomen 17 afbeeldingen:  
-  foto 1 (2.JPG): hierop is een naakt meisje in de leeftijd geschat tussen de 9 en 12 jaar afgebeeld dat wijdbeens 
zit. De foto is enigszins van onderaf genomen waardoor haar vagina duidelijk te zien is;  
-  foto 2 (1.JPG): hierop zijn twee naakte meisjes in de leeftijd geschat tussen de 7 en 10 jaar te zien. Één van de 
meisjes staat en heeft haar rechtervoet op de rug van het andere knielende meisje gezet. Van het staande meisje 
zijn duidelijk de geslachtsdelen zichtbaar;  
-  foto 5 (2.bmp): hierop zijn twee meisjes in de geschatte leeftijd van tussen de 9 en 11 jaar te zien die tegen 
elkaar aan staan. Een van de meisjes heeft haar rechterbeen opgetrokken en haar schaamstreek is gedeeltelijk 
zichtbaar;  
-  foto 7 (3.BMP): hierop is een naakt meisje te zien in de geschatte leeftijd van tussen de 10 en 13 jaar. Het 
meisje heeft een pose aangenomen en staat met gedeeltelijk gekruiste benen waarbij haar schaamstreek zichtbaar 
is;  
-  foto 8 (5.JPG): hierop zijn twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van tussen de 7 en 10 jaar te zien. Zij 
liggen wijdbeens op een hoekbank waarbij hun onderlichamen en vagina’s tegen elkaar aanliggen. Van één van 
de meisjes is de vagina in beeld;  
-  foto 9 (7.JPG): hierop is een naakt meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 13 en 16 jaar te zien. Zij ligt op 
haar rug, wijdbeens, op de buik van een vrouw. Het meisje houdt met haar hand haar geslachtsdeel gespreid. 
Van het meisje is haar onderlichaam te zien. De foto is van dichtbij genomen;  
-  foto 10 (8.JPG): hierop zijn twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van tussen de 8 en 11 jaar te zien. Het 
jongste meisje draagt een te klein jurkje waarbij haar onderlichaam zichtbaar is en gedeeltelijk bedekt wordt 
door een kanten string. Ze heeft haar hand in de kanten string van het andere meisje dat naast haar op een 
verhoging staat. Van beide meisjes is een gedeelte van hun schaamstreek zichtbaar;  
-  foto 11 (9.JPG): hierop zijn twee naakte meisjes in bad te zien, waarvan een meisje in de geschatte leeftijd 
tussen de 6 en 8 jaar. Zij spat het geslachtsdeel van het andere meisje nat;  
-  foto 12 (10.JPG): hierop is een close up van de geslachtsdelen van een meisje in de geschatte leeftijd van 
tussen de 10 en 13 jaar zichtbaar;  
-  foto 13 (14.JPG): hierop zijn twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd tussen de 8 en 12 jaar in een ligbad te 
zien. Een van de meisjes staat wijdbeens en sproeit met één hand haar geslachtsdelen nat;  
-  foto 14 (15.JPG): hierop zijn twee naakte mesjes in de geschatte leeftijd van tussen de 11 en 13 jaar te zien. 
Een van de meisjes zit wijdbeens op de grond met haar benen gestrekt omhoog. Haar voeten worden 
vastgehouden door het staande meisje. Van het zittende meisje is haar geslachtsdeel zichtbaar en van het andere 
meisje is in de spiegel het grootste gedeelte van haar lichaam zichtbaar;  
-  foto 15 (19.JPG): hierop zijn een jongen en een meisje op een bed te zien. Het meisje heeft een geschatte 
leeftijd van tussen de 8 en 10 jaar en de jongen een geschatte leeftijd van tussen de 11 en 13 jaar. Van de jongens 
is het bovenlichaam zichtbaar. Van het meisje is haar blote onderlichaam naar de camera gedraaid waarbij haar 
geslachtsdelen volledig zichtbaar zijn;  
-  foto 16 (20.JPG): hierop zijn twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van tussen de 6 en 8 jaar te zien. Een 
van de meisjes zit wijdbeens op de rand van een bad. Zij heeft een douchekop in haar hand die ze vlakbij haar 
geslachtsdelen houdt;  
-  foto 18 ([naam] 07): hierop is een naakt meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 10 en 13 jaar te zien. Zij 
staat onder de douche en heeft haar rechterbeen hoog opgetrokken. Ze steunt met haar voet op een kraan 
waardoor haar geslachtsdelen duidelijk zichtbaar zijn;  
-  foto 19 ([naam] 09): hierop is hetzelfde naakte meisje als op foto 18 te zien. Het meisje spreidt haar 
geslachtsdelen waardoor deze aan de binnenkant duidelijk zichtbaar zijn;  
-  foto 20 (43.JPG): hierop zijn twee meisjes te zien. Een van hen is in de geschatte leeftijd van tussen de 11 en 
13 jaar. Zij zit op een bank, haar bovenlichaam is ontbloot. Naast haar zit een naakt meisje in de geschatte 
leeftijd van tussen de 9 en 12 jaar. Zij zit wijdbeens en houdt haar rechterhand gedeeltelijk voor haar 
geslachtsdeel;  
-  foto 21 (42.JPG): hierop is een naakt meisje afgebeeld in de geschatte leeftijd tussen de 7 en 9 jaar. Zij draagt 
alleen een paar wanten en heeft een pose aangenomen waarbij zij met haar linkerhand haar kind ondersteunt en 
haar rechterarm schuin voor haar romp houdt. Haar geslachtsdelen zijn zichtbaar.  
 
Allereerst overweegt de rechtbank dat de hierboven vermelde 17 bestanden naar het oordeel van de rechtbank 
afbeeldingen betreffen van een seksuele gedraging, waarbij jeugdigen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar 
nog niet hebben bereikt zijn betrokken, en dus afbeeldingen waarvan het bezit in artikel 240b van het Wetboek 
van Strafrecht strafbaar is gesteld.  
 
Door de digitale recherche is een rapportuitdraai gemaakt van de bestandslocaties van deze 17 afbeeldingen. De 
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bestandslocatie van foto 5 betrof de harde schijf van het merk Maxtor. De andere hiervoor genoemde 
afbeeldingen bevonden zich op de harde schijf van het merk Seagate in de map [naam].  
 
Verdachte, die woonachtig was te [plaats], heeft op 8 december 2009 verklaard dat hij de computer een half of 
anderhalf jaar voor september 2008 in huis had en dat er thuis door hem en zijn gezin een tijdje gebruik van is 
gemaakt. De externe harde schijf werd hoofdzakelijk door verdachte gebruikt. Hij gebruikte deze schijf voor 
foto’s en documenten die hij wilde bewaren. Verdachte heeft verklaard dat hij uit nieuwsgierigheid wel eens 
heeft doorgeklikt op plaatjes van schaars geklede kinderen. Verdachte heeft verklaard dat hij wel eens wat heeft 
gedownload. Verdachte heeft via de site [naam], waar verdachte pornofilmpjes op keek, bestanden naar zijn 
externe harde schijf gekopieerd, waar hij de enige gebruiker van was. Verdachte heeft ongeveer 1,5 jaar op 
internet gezeten en is een paar keer op sites terechtgekomen waar hij absoluut niet op terecht had moeten komen.  
 
Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij zeer verbaasd is dat er kinderpornografische bestanden zijn 
aangetroffen. Verder heeft verdachte verklaard dat hij zijn gedownloade volwassenen porno in een map met de 
[naam] op zijn externe harde schijf opsloeg. Het was zijn bedoeling deze afbeeldingen op deze manier op een 
enigszins versluierde manier weg te zetten.  
 
Hoewel de raadsman heeft aangevoerd dat de externe schijf van het merk Digiconnect waarin zich een harde 
schijf van het merk Seagate bevond, niet van verdachte is, nu verdachte een externe schijf van het merk Packard 
Bell bezat en niet van het merk Digiconnect, gaat de rechtbank er op grond van de hierboven vermelde 
verklaring van verdachte met betrekking tot de map met de [naam] vanuit dat de externe schijf waar deze map in 
was opgeslagen, in eigendom toebehoorde aan verdachte. De conclusie dat de externe harde schijf van het merk 
Digiconnect en de zich daarin bevindende harde schijf van het merk Seagate aan verdachte toebehoorden wordt 
nog verder onderbouwd door de laatste alinea’s van het verhoor van verdachte op 8 december 2009, waarbij 
verbalisant hem voorhoudt dat zijn collega van de digitale recherche op voormelde schijf ook beeldmateriaal van 
[omschrijving beeldmateriaal] enzovoort heeft aangetroffen. Verdachte zegt dan op de vraag of het dan wel of 
niet zijn schijf is: dan is dat van mij.  
 
Op grond van het voorgaande stelt de rechtbank vast dat van de in de tenlastelegging omschreven 
kinderpornografische afbeeldingen, zestien afbeeldingen op de aan verdachte toebehorende externe harde schijf 
van het merk Digiconnect met de zich daarin bevindende harde schijf van het merk Seagate zijn aangetroffen en 
wel in een map, waarover hij zelf zegt dat hij deze map gebruikte om pornografische afbeeldingen – niet zijnde 
kinderporno – op te slaan.  
 
De rechtbank overweegt dat verdachtes verklaring met betrekking tot het plaatsen van pornografische 
afbeeldingen - niet zijnde kinderporno - in bovenvermelde map, in combinatie met verdachtes erkenning dat hij 
ook wel eens doorgeklikt heeft op afbeeldingen van kinderpornografische aard en daarnaast het aantreffen van 
zestien gedownloade kinderpornografische afbeeldingen in dezelfde map, in onderling verband en samenhang 
beschouwd, redengevend zijn voor het bewijs dat verdachte naast de door hem erkende pornografische 
afbeeldingen, ook deze zestien kinderpornografische afbeeldingen heeft gedownload en derhalve in de periode 
van 17 maart 2007 tot en met 17 september 2008 in zijn bezit heeft gehad. Naar het oordeel van de rechtbank is 
daarmee komen vast te staan dat verdachte dit bewust heeft gedaan. Verdachte heeft immers ter terechtzitting 
verklaard dat hij zijn volwassenen porno in een speciale map met andere naam heeft opgeslagen om de 
aanwezigheid hiervan te versluieren. Juist in deze map zijn voornoemde zestien kinderpornografische 
afbeeldingen aangetroffen.  
 
Op de dagvaarding wordt verdachte ook ten laste gelegd dat verdachte een zeventiende foto van 
kinderpornografische aard in bezit heeft gehad, namelijk een foto (nummer 5) van twee meisjes in de geschatte 
leeftijd tussen de 9 en 11 jaar, die tegen elkaar aan staan en waarvan bij één meisje haar schaamstreek 
gedeeltelijk zichtbaar is. Deze foto is aangetroffen op de harde schijf Maxtor, die zich in de in beslaggenomen 
computer bevindt, in de map \geschiedenis\.  
 
Door de advocaat is aangevoerd dat het een serieuze optie is dat kinderpornobestanden op de harde schijf Maxtor 
van de in beslag genomen computer door anderen dan verdachte zijn gedownload.  
 
Gelet op het feit dat naar het oordeel van de rechtbank vaststaat dat verdachte de hierboven vermelde zestien 
afbeeldingen bewust heeft opgeslagen, gaat de rechtbank er vanuit dat verdachte zich bewust was van de andere 
op zijn computer aangetroffen kinderpornografische afbeelding, te meer nu ook verbalisanten hebben 
geconcludeerd dat het bestand bewust moet zijn geplaatst en niet slechts per ongeluk door het surfen op internet 
op de computer kan zijn terecht gekomen.  
 
Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte meer dan deze zeventien 
afbeeldingen, in bezit heeft gehad. Aan verdachte is ten laste gelegd het voorhanden hebben van 190 
afbeeldingen, waaronder de hierboven besproken 17 afbeeldingen. Blijkens het proces-verbaal van digitaal 
onderzoek is er een aantal van 190 afbeeldingen aangetroffen in de map lost files en temporary files op de harde 
schijf in de computer van verdachte. Dit aantal van 190 afbeeldingen uit de map lost files en termporary files is 
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in het geheel niet door de digitale recherche aan de zedenpolitie overhandigd. De afbeeldingen die door de 
zedenrechercheurs zijn beschreven maken, in tegenstelling tot wat in de tenlastelegging is omschreven, derhalve 
geen onderdeel uit van de eerder genoemde 190 afbeeldingen, waarvan bovendien niet - nu ze immers gevonden 
werden in lost files en temporary files - kan worden gezegd dat verdachte deze in bezit heeft gehad. Uit het 
onderzoek door de zedenpolitie lijkt wel naar voren te komen dat de in de tenlastelegging genoemde 
afbeeldingen onderdeel uitmaken van een totaal aantal van 156 kinderpornografische bestanden. De 
tenlastelegging noemt dit aantal niet en de rechtbank kan dan ook niet anders concluderen dan dat de 
tenlastelegging kennelijk niet ziet op het totaal van deze bestanden. Voor zover dit wel de bedoeling van de 
steller van de tenlastelegging is geweest wijst de rechtbank er op dat in strijd met de Aanwijzing 
kinderpornografie geen algemene beschrijving van deze collectie is gegeven, en alleen al op grond hiervan geen 
bewezenverklaring ten aanzien van voormeld aantal van 156 bestanden kan volgen. De rechtbank zal dus slechts 
het bezit van de zeventien in de tenlastelegging nader omschreven kinderpornografische afbeeldingen bewezen 
verklaren.  
 
Anders dan de raadsman heeft betoogd acht de rechtbank uit het dossier voldoende duidelijk geworden dat 
verdachte zich in de ten laste gelegde periode schuldig heeft gemaakt aan het bezit van kinderporno. Verdachte 
heeft verklaard dat hij de betreffende computer, waarop één van de zeventien afbeeldingen is aangetroffen, 
maximaal anderhalf jaar thuis had staan. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat hij in de periode beginnend op 
die datum en eindigend op de datum dat verdachte zijn computer en harde schijven bij [bedrijf] ter reparatie 
heeft aangeboden, kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad. De rechtbank acht het – dit in 
tegenstelling tot de raadsman – niet relevant wannéér verdachte de afbeeldingen heeft gedownload. Het gaat 
immers om het in bezit hebben.  
 
Het verweer van de raadsman, inhoudende dat verdachte niet langer over deze afbeeldingen heeft kunnen 
beschikken, is evenmin aannemelijk geworden. Anders dan de raadsman heeft gesteld, is uit de stukken in het 
dossier niet gebleken dat de afbeeldingen waren versleuteld. Het door de politie gebruikte programma Encase 
heeft slechts tot doel gehad een kopie van de bestanden van de harde schijven te maken, niet is gebleken dat dit 
programma ook kan worden en is gebruikt om versleutelde bestanden zichtbaar te maken. De rechtbank heeft 
derhalve geen aanleiding aan te nemen dat verdachte niet over de kinderpornografische bestanden kon 
beschikken.  
 
De rechtbank zal het verweer van de raadsman dat verdachte van het hem ten laste gelegde moet worden 
vrijgesproken gezien het bovenstaande dan ook verwerpen.  
 
5.  Bewezenverklaring  
 
De rechtbank acht op grond van voornoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het 
ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:  
 
hij in de periode van 17 maart 2007 tot en met 17 september 2008 in de gemeente Koggenland, te [plaats], 
gegevensdragers, bevattende één of meer afbeelding(en) van seksuele gedragingen, te weten:  
- een foto (nummer 1) van een naakt meisje in de leeftijd geschat tussen de 9 en 12 jaar dat wijdbeens zit en van 
wie haar vagina duidelijk te zien is;  
en  
- een foto (nummer 2) van twee naakte meisjes in de leeftijd geschat tussen de 7 en 10 jaar, waarvan er één staat 
en van wie duidelijk het geslachtsdeel zichtbaar is;  
en  
- een foto (nummer 5) van twee meisjes in de geschatte leeftijd tussen de 9 en 11 jaar, die tegen elkaar aan staan 
en waarvan bij één meisje haar schaamstreek gedeeltelijk zichtbaar is;  
en  
- een foto (nummer 7) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd tussen de 10 en 13 jaar, waarbij haar 
schaamstreek zichtbaar is;  
en  
- een foto (nummer 8) van twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van tussen de 7 en 10 jaar, die wijdbeens 
op een hoekbank liggen waarbij hun onderlichamen en vagina's elkaar raken en waarvan bij één meisje de 
vagina zichtbaar is;  
en  
- een foto (nummer 9) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 13 en 16 jaar, die wijdbeens op 
haar rug ligt op de buik van een vrouw en van welk meisje haar onderlichaam zichtbaar is en die met haar hand 
haar geslachtsdeel spreidt;  
en  
- een foto (nummer 10) van twee meisjes in de geschatte leeftijd van tussen de 8 en 11 jaar en van welke meisjes 
een gedeelte van hun schaamstreek zichtbaar is;  
en  
- een foto (nummer 11) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 6 en 8 jaar, die in bad zit en 
waarvan te zien is dat zij het geslachtsdeel van een ander meisje nat spat;  
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en  
- een foto (nummer 12) van de geslachtsdelen van een meisje in de geschatte  
leeftijd van tussen de 10 en 13 jaar;  
en  
- een foto (nummer 13) van twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd  
tussen de 8 en 12 jaar in een ligbad, waarvan één van de meisjes wijdbeens  
staat en/of haar geslachtsdelen nat sproeit;  
en  
- een foto (nummer 14) van twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van  
tussen de 11 en 13 jaar, waarvan één meisje wijdbeens op de grond zit met  
haar benen gestrekt omhoog terwijl het andere meisje haar voeten vasthoudt.  
Van het zittende meisje is haar geslachtsdeel zichtbaar en van het staande  
meisje het grootste gedeelte van haar lichaam;  
en  
- een foto (nummer 15) van een jongen en een meisje in de geschatte leeftijd  
van tussen de 8 en 13 jaar, die op een bed liggen en waarvan het bovenlichaam  
van die jongen zichtbaar is en de geslachtsdelen van het meisje;  
en  
- een foto (nummer 16) van twee naakte meisjes in de geschatte leeftijd van  
tussen de 6 en 8 jaar, waarvan één meisje wijdbeens op de rand van een bad  
zit en een douchekop vlak bij haar geslachtsdelen houdt;  
en  
- een foto (nummer 18) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd van  
tussen de 10 en 13 jaar, die onder de douche staat en van wie de  
geslachtsdelen duidelijk zichtbaar zijn;  
en  
- een foto (nummer 19) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd van  
tussen de 10 en 13 jaar die met haar hand haar geslachtsdelen spreidt waardoor  
deze aan de binnenkant duidelijk zichtbaar zijn;  
en  
- een foto (nummer 20) van twee meisjes, waarvan één in de geschatte leeftijd  
van tussen de 11 en 13 jaar met ontbloot bovenlichaam zittend op een bank en  
naast haar zit een naakt meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 9 en 12  
jaar, wijdbeens en houdt haar hand gedeeltelijk voor haar geslachtsdeel;  
en  
- een foto (nummer 21) van een naakt meisje in de geschatte leeftijd van  
tussen de 7 en 9 jaar van wie de geslachtsdelen zichtbaar zijn,  
bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) de jeugdige(n) in (een) houding(en) poseert en/of poseren die 
niet bij de leeftijd past en/of passen en/of waarbij de nadruk op de geslachtsdelen is gelegd en/of waarbij de 
jeugdige(n) zich in een duidelijk seksueel getinte houding bevindt en/of bevinden, en  
bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de  
leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, in bezit heeft gehad.  
 
6.  De strafbaarheid van het bewezen verklaarde; kwalificatie  
 
Er zijn geen feiten en omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde 
uitsluiten, zodat dit strafbaar is.  
 
Het bewezen verklaarde levert op:  
 
een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet 
heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.  
 
7.  De strafbaarheid van de verdachte  
 
Verdachte is strafbaar nu niet gebleken is van enige omstandigheid die de strafbaarheid uitsluit.  
 
8.  De strafoplegging  
 
Standpunt van de officier van justitie  
De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van acht 
maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar onder de bijzondere voorwaarde 
dat verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen van de reclassering. De officier van justitie heeft daarbij 
rekening gehouden met de ernst van het feit, het feit dat verdachte niet eerder is veroordeeld, het feit dat het om 
190 afbeeldingen gaat waarbij sommige minderjarigen duidelijk jonger zijn dan twaalf jaar en het feit dat zij in 
diverse seksuele poses zijn afgebeeld.  
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Standpunt van de verdediging  
De raadsman van verdachte heeft als strafmatigende omstandigheden het volgende aangevoerd. De zaak is pas 
twee jaar en twee maanden nadat de computer en harde schijven in beslag zijn genomen inhoudelijk behandeld. 
Dit levert een schending van de redelijke termijn op waarmee in de strafmaat rekening moet worden gehouden. 
Verdachte is niet eerder ter zake van enig feit veroordeeld en de reclassering heeft gerapporteerd dat het 
recidiverisico als laag wordt ingeschat. Bovendien is verdachte door het tijdsverloop al voldoende gestraft. Hij 
zal zijn functie als directeur van een basisschool naar alle waarschijnlijkheid door onderhavige zaak kwijtraken 
en in zijn woonplaats zal verdachte zijn verdere leven met de nek worden aangekeken. De raadsman heeft op 
grond daarvan geconcludeerd dat verdachte schuldig dient te worden verklaard zonder dat aan hem een straf 
wordt opgelegd, subsidiair dat hij moet worden veroordeeld tot een werkstraf.  
 
Oordeel van de rechtbank  
De rechtbank heeft bij de op te leggen straf rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de 
omstandigheden waaronder dit is begaan alsmede met de persoon van verdachte zoals van een en ander uit het 
onderzoek ter terechtzitting en de bespreking aldaar van het rapport van Reclassering Nederland van 27 april 
2010 is gebleken.  
 
De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen:  
 
Verdachte heeft een aantal van zeventien kinderpornografische afbeeldingen op zijn computer en externe harde 
schijf in bezit gehad. Op deze afbeeldingen waren kinderen in de geschatte leeftijd tussen 6 en 16 jaar te zien die 
een seksuele houding of pose aannamen waarbij de nadruk van de afbeelding steeds op de geslachtsdelen lag. 
Verdachte heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan een ernstig feit. Het is immers algemeen bekend dat de 
nadelige gevolgen die de afgebeelde kinderen ondergaan, doorgaans bijzonder ingrijpend zijn. Verdachte moet 
hiervoor mede verantwoordelijk worden gehouden, nu hij door het downloaden en vervolgens in bezit houden 
van kinderporno heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno en daarmee ook aan het 
seksuele misbruik en de exploitatie van die kinderen.  
Van verdachte als leidinggevende van een basisschool had bovendien in het bijzonder mogen worden verwacht 
dat hij zich niet aan een dergelijk strafbaar feit zou schuldig maken.  
 
De rechtbank houdt rekening met het feit dat verdachte blijkens het Uittreksel Justitiële Documentatie gedateerd 
22 oktober 2010 niet eerder ter zake van enig strafbaar feit tot straf is veroordeeld.  
 
Strafverminderend oordeelt de rechtbank dat de berechting van verdachte niet heeft plaatsgevonden binnen een 
redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM. Ook houdt de rechtbank in 
strafverminderende zin rekening met de aanzienlijke maatschappelijke gevolgen die zeer waarschijnlijk uit 
onderhavige zaak voor verdachte zullen voortvloeien.  
 
Gelet hierop en gelet op het feit dat de rechtbank zeventien in plaats van de 190 door de officier van justitie bij 
haar eis in acht genomen afbeeldingen bewezen heeft verklaard, zal de rechtbank ten voordele van verdachte van 
de eis van de officier van justitie afwijken. Anders dan de raadsman heeft bepleit is gezien de ernst van het feit 
evenwel geen schuldigverklaring zonder strafoplegging of alleen een werkstraf op zijn plaats. De rechtbank zal 
verdachte in plaats daarvan een voorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur met een proeftijd van 
twee jaar opleggen. De rechtbank beoogt daarmee verdachte te weerhouden opnieuw een (dergelijk) strafbaar 
feit te begaan. De rechtbank zal geen bijzondere voorwaarde in de zin van reclasseringstoezicht aan de proeftijd 
verbinden, nu uit het reclasseringsadvies volgt dat het recidiverisico laag wordt ingeschat en uit het rapport 
voorts niet duidelijk wordt waar een reclasseringscontact toe zou kunnen dienen.  
 
9.  Toepasselijke wettelijke voorschriften  
 
De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht zoals deze 
artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.  
 
10.  Beslissing  
 
Verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde, zoals hierboven in de rubriek 
BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan.  
 
Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven in de rubriek 
BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.  
 
Verstaat dat het bewezen verklaarde oplevert het hierboven in de rubriek STRAFBAARHEID VAN HET 
BEWEZENVERKLAARDE; KWALIFICATIE vermelde strafbare feit.  
 
Verklaart de verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar.  
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Veroordeelt de verdachte voor het bewezen verklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 1 (één) maand.  
 
Beveelt dat deze straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders wordt beslist.  
 
Stelt daarbij een proeftijd van twee jaren vast.  
 
De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een 
strafbaar feit schuldig maakt.  
 
Dit vonnis is gewezen door  
mr. A.C. Haverkate, voorzitter,  
mr. L. Jansen en R.P.G.L.M. Verbunt, rechters,  
in tegenwoordigheid van mr. E.M. ten Bos, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze 
rechtbank van 7 december 2010.  
 
Mr. Verbunt is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.  
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