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1 Inleiding 

Kinderrechten en seksualiteitsbeleving: het is zelfs in deze moderne maatschappij een 

moeilijk bespreekbaar onderwerp. De algemene opvatting is dat kinderen en jongeren 

beschermd dienen te worden tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting, eerder dan hen 

rechten toe te kennen om zich ten volle te kunnen ontplooien op alle gebieden. We kunnen 

echter niet ontkennen dat jongeren op steeds vroegere leeftijd rijp zijn en nood hebben aan 

seksuele ontplooiing. Het is vanaf dat moment dat problemen kunnen ontstaan. Hoewel in het  

Kinderrechtenverdrag kinderen en jongeren hun rechten terugvinden, is er helemaal niets 

geregeld wanneer het gaat om hun seksuele ontwikkeling. Dit is opmerkelijk aangezien recht 

op ontwikkeling één van de uitgangspunten van het Kinderrechtenverdrag is. 

In België hebben jongeren ‘recht’ op seksuele activiteiten vanaf hun zestiende verjaardag. Ze 

lopen dan geen gevaar om vervolgd te worden. In dit werk zal echter tot uiting komen dat 

jongeren op veel vroegere leeftijd volwassen worden en nood hebben aan seksuele relaties. 

Uit onderzoek blijkt immers dat 30 tot 60% van de jongeren reeds voor hun zestiende op 

seksueel vlak actief zijn en zelfs hun ‘eerste keer’ al achter de rug hebben. Bovendien hanteert 

België verschillende leeftijdsgrenzen, wat ervoor zorgt dat er heel wat verwarring en irreële 

situaties kunnen ontstaan. Het is echter zo dat elk voorstel tot aanpassing van de 

leeftijdsgrenzen op veel verzet stuit. In 2009 is opnieuw een voorstel ingediend door de heer 

TERWINGEN (CD&V) maar dit stuitte op hevige kritiek. Er wordt gevreesd dat de 

leeftijdsverlaging ertoe zal leiden dat jongeren juist meer bloot gesteld worden aan misbruik. 

In dit werk zal echter blijken dat een verlaging vereist is maar dat dit niet noodzakelijk 

gepaard moet gaan met een toename van het misbruik. Immers, een maatschappelijk gevoelig 

probleem kan niet alleen via het strafrecht opgelost worden. Een intensieve voorlichting van 

jongeren is evenzeer vereist. Of zoals Sensoa het verwoordt: een genuanceerd debat is nodig 

(De Morgen, 8 oktober 2009). 

In dit werk zal eerst een schets gegeven worden van de problematiek. Het is logisch om dit in 

de eerste plaats historisch te kaderen zodat de oorsprong van het probleem duidelijk wordt. 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de actuele wetgeving en de omkadering van de 

drie belangrijkste wetgevingen die in het werk aan bod komen: Verdrag van de Raad van 

Europa, huidige en toekomstige regeling van de Europese Unie en de Belgische wetgeving. 

In een tweede deel wordt de Europese en Belgische wetgeving vergeleken en zal reeds een 

beeld geschetst worden van de nood aan een Belgische wijziging. De pijnpunten van de 
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Belgische wetgeving komen bloot te liggen. In de eerste plaats wordt nagegaan wat er 

begrepen wordt onder het begrip ‘kind’ en ‘minderjarige’. Vervolgens zullen de seksuele 

misdrijven worden behandeld en opgesplitst in vier grote groepen: seksuele uitbuiting, 

seksuele agressie, bederf van de jeugd en benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden. 

In een laatste deel wordt de vraag beantwoord of er überhaupt wel verandering nodig is en 

voornamelijk op het gebied van toekennen van rechten aan jongeren. Eerst en vooral wordt 

een besluit gegeven na de vergelijking van de verschillende wetgevingen. In een volgend 

hoofdstuk wordt nagegaan of België zijn wetgeving moet aanpassen en dit door na te gaan 

wat het advies is van de Dienst Strafrechtelijk Beleid, het Kinderrechtencommissariaat en een 

ex-kinderrechtencommissaris. In een laatste deel wordt een eigen voorstel tot wetswijziging 

uitgewerkt met het oog op de invoering van de toekomstige richtlijn. 

Er moet nog opgemerkt worden dat dit werk geen pleidooi is om alleen maar rechten toe te 

kennen aan jongeren. Bescherming tegen misbruik moet er te allen tijde zijn en is ook 

noodzakelijk. In het werk zal dit misschien minder tot uiting komen omdat de problematiek 

wordt bekeken vanuit kinderrechtenperspectief en vanuit de normale, liefdevolle, seksuele 

relaties tussen jongeren. 
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2 Schets van de problematiek 

2.1 Korte historische schets 

Wanneer een onderzoek gevoerd wordt naar de bestaande rechtsregels in België, is het logisch 

dat er kort wordt ingegaan op de invoering van die regels. Het is belangrijk te weten waarom 

de regels zijn ingevoerd en hoe ze zijn geëvolueerd. Dit is echter geen geschiedkundig werk 

dus wordt voornamelijk in grote lijnen ingegaan op de verschillende strafbaarstellingen zodat 

een beeld gevormd kan worden van de problematiek in België. De belangrijkste bron voor 

deze korte historische schets is het boek van STEVENS aangezien het een zeer uitgebreid boek 

is.1 

2.1.1 Het ontstaan van het Belgisch seksueel strafrecht 

Na de Belgische onafhankelijkheid bleef nog een hele tijd het Franse Strafwetboek, ingevoerd 

door Napoleon, van toepassing. Deze Codex dateerde van 1810. Pas in 1867 werd een eigen 

Belgisch strafwetboek gecreëerd. Tijdens de parlementaire voorbereidingen van het Belgisch 

Strafwetboek werd voornamelijk verwezen naar één werk.2 

2.1.1.1 Het seksueel strafrecht vóór 1867 

Na de Franse Revolutie werd er geen onderscheid gemaakt tussen immoraliteit en 

criminaliteit inzake de strafbaarstellingen met betrekking tot de menselijke 

seksualiteitsbeleving.3 Het behoeft geen betoog dat de Christelijke Kerk haar opvattingen wou 

opdringen aan de burgers. Men is dan ook van mening dat de machthebbers uit het Ancien 

Régime zich hebben laten beïnvloeden door religieuze stromingen en hierdoor in het 

strafrecht onverantwoorde strafbaarstellingen hebben ingevoerd waarop ook nog eens heel 

zware straffen stonden.4 In de negentiende eeuw maakte het liberalisme een opmars en er 

werd gepleit voor een secularisatie van het recht, meer bepaald het strafrecht. Dit leidde ertoe 

dat de bestaande strafbaarstellingen en straffen niet meer wenselijk en aanvaardbaar werden 

geacht.5 Deze kritiek zorgde er enerzijds voor dat men in de eerste plaats een onderscheid 

                                                           
1 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 601 pagina’s. 
2 A. CHAUVEAU , F. HÉLIE en J. NYPELS, Théorie du code pénale, II, Brussel, Meline, 1845, 700 pag.: bij de zeer 
korte schets van de situatie volgens de Codex 1810 wordt ook voornamelijk naar dit werk verwezen; L. 
STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 21. 
3 A. CHAUVEAU , F. HÉLIE en J. NYPELS, Théorie du code pénale, II, Brussel, Meline, 1845, nr. 2752. 
4 A. CHAUVEAU , F. HÉLIE en J. NYPELS, Théorie du code pénale, II, Brussel, Meline, 1845, nr. 2752. 
5 R. GARRAUD, Traité théorique et pratique du droit pénal français, V, Parijs, Sirey, 1924, nrs. 2064-2066; S. 
HUYNEN, “Le droit pénal protecteur de la famille”, J.T., 1946, 249-250; F. OST en M. VAN DE KERCHOVE, 
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wilde maken tussen de morele onaanvaardbaarheid en anderzijds dat er rekening moest 

gehouden worden met het seksueel menselijk gedrag. In de Codex van 1810 werden niet alle 

immoreel geachte handelingen strafrechtelijk gesanctioneerd. De richtlijn om te bepalen of 

iets strafrechtelijk gesanctioneerd moest worden, was de maatschappelijke visie op die 

gedragingen. Was de gedraging volgens de maatschappij moreel onaanvaardbaar dan werd 

een strafsanctie ingevoerd. De strafbaarstellingen die in de Codex van 1810 terug te vinden 

waren, zijn dan ook beperkt. Het gaat hier om handelingen in strijd met de openbare orde en 

de goede zeden, het bederf van de minderjarigen en geweldplegingen tegen personen. Er kan 

dus duidelijk opgemerkt worden dat ook hier reeds bescherming voor jongeren werd voorzien 

en dat men zich al bewust was van het feit dat seksuele handelingen met kinderen niet 

aanvaardbaar was. Hieruit valt ook af te leiden dat seksuele handelingen zonder geweld en in 

het geheim niet bestraft werden.6 Men hechtte veel belang aan het privéleven van de burgers 

en wanneer dergelijke handelingen bestraft zouden worden, zou dit een inbreuk zijn op hun 

privéleven want hun intieme handelingen zouden voorwerp worden van onderzoeken. Hieruit 

kan dus besloten worden dat wat in de slaapkamer plaatsvond binnen de muren van die 

slaapkamer bleef. 

De Codex van 1810 werd in 1846 gewijzigd en tijdens de parlementaire voorbereidingen van 

de wet bleek dat het nog steeds de bekommernis was om een duidelijk onderscheid te maken 

tussen criminaliteit en immoraliteit. Het was belangrijk om de rust van de familie te 

beschermen tegen seksueel getinte schandalen.7 

Uiteindelijk werden dezelfde overwegingen overgenomen bij de voorbereidingen van het 

Belgisch Strafwetboek en de volgende misdrijven werden ingevoerd: aanranding van de 

eerbaarheid, verkrachting, prostitutie, bederf van de jeugd, openbare schennis van de goede 

zeden en overspel. Deze misdrijven werden bestraft omdat ze in de eerste plaats een 

                                                                                                                                                                                     

Bonnes moeurs, discours pénal et rationalité juridique. Essai d’ analyse critique, Brussel, FUSL, 1981, 49; E. 
BRONGERSMA, “Seksualiteit en wetgeving” in J. FRENKEN en J. DOOMEN (ed.), Strafbare seksualiteit: 
opvattingen en aanpak van politie, justitie en hulpverlening, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1984, 31-32; F. 
LEROY-FORGEOT, “Histoire juridique de l’homosexualité en Europe” in Médicine et Société, Parijs, Presses 
Universitaires de France, 1997, 50-54; G. LE CLERCQ, “Violences sexuelles, scandale et ordre public”, Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1999, 13; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake 
aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 22. 
6 A. CHAUVEAU , F. HÉLIE en J. NYPELS, Théorie du code pénale, II, Brussel, Meline, 1845, nr. 2758. 
7 Loi 15 juin 1846 qui remplace les dispositions des articles 331, 332, 333, 334 et 335 du Code Pénal, M.B. 17 
juin 1846; Verslag VAN CUTSEM, Parl. St. Kamer 1844-45, 21 januari 1845, 640 en B.J. 1845, 291; Verslag DE 

HAUSSY, Parl. St. Senaat 1845-46, nr. 145, 1692 en Pasin. 1846, 349, voetnoot 1; L. STEVENS, Strafrecht en 
seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 
seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 24. 
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bedreiging vormden voor het burgerlijk gezin maar ook voor de negentiende eeuwse 

maatschappij. 

2.1.1.2 Het Belgisch seksueel strafrecht in 1867 

Zoals hierboven vermeld, zijn er sinds 1867 een aantal misdrijven opgenomen in het Belgisch 

strafwetboek. In dit stuk wordt een heel beknopt overzicht gegeven van de misdrijven die 

voor dit werk van belang zijn. Er wordt nagegaan hoe de opvattingen geëvolueerd zijn 

doorheen de jaren en dan voornamelijk hoe er gedacht werd over kinderrechten inzake 

seksualiteitsbeleving. 

2.1.1.2.1 Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting 

De oorsprong voor de opsplitsing van seksuele handelingen is terug te vinden bij de 

totstandkoming van het Belgisch Strafwetboek. Men was van mening dat zowel wat het doel 

van de handelingen, als de resultaten als het immorele aspect betrof, deze handelingen zo van 

elkaar verschilden dat ze in afzonderlijke artikels dienden opgenomen te worden. Dit was een 

hele verandering ten opzichte van de Codex uit 1810 waar de seksuele handelingen helemaal 

niet opgesplitst werden.8 

Aanranding van de eerbaarheid - Doorheen de parlementaire voorbereidingen werd geen 

uitdrukkelijke definitie gegeven aan het begrip aanranding van de eerbaarheid wat tot gevolg 

heeft dat het begrip moet ingevuld worden door de rechtspraak en rechtsleer.9 Er zijn wel 

enkele suggesties gegeven maar dit heeft niet geleid tot een eenduidige definitie. Dit zorgt 

natuurlijk voor verschillen. Er is immers ook geen definitie terug te vinden in de rechtsleer 

noch in de rechtspraak. Het is aan de rechter om te oordelen of er sprake is van aanranding 

van de eerbaarheid.10 Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat er een leeftijdsgrens 

werd ingevoerd. Eind negentiende eeuw was de leeftijdsgrens veertien jaar, bovendien werd 

                                                           
8 Art 331 Codex 1810; Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1857-58, aangehaald in J. NYPELS, Législ. 
crim. de la Belg., III, p. 22, nr. 35 zoals naar verwezen in L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven 
inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en 
overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 27. 
9 Verslag LELIÈVRE, Kamer 1858-59, aangehaald in J. NYPELS, Législ. crim. de la Belg., III, p. 39, nr. 26; 
Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1857-58, aangehaald in J. NYPELS, Législ. crim. de la Belg., III, p. 22, 
nr. 35 zoals naar verwezen in L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de 
eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 
2002, 29. 
10 Cass. (Frankrijk) 5 juli 1838, Sirey, 1839, I, 59; Cass. (Frankrijk) 27 februari 1835 aangehaald door A. 
BLANCHE, Etudes pratiques sur le code pénal, V, Parijs, Cosse en Marchal, 1870, 84-85; Poitiers 5 januari 1872, 
Sirey, 1872, II, 231; De zojuist aangehaalde rechtspraak is terug te vinden in L. STEVENS, Strafrecht en 
seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 
seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 30. 
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ook een onderscheid gemaakt tussen de aanranding van de eerbaarheid met en zonder 

bedreigingen. Over de leeftijdsgrens is heel wat gediscussieerd. Sommigen stelden voor om 

de leeftijd van vijftien te hanteren, anderen stelden voor om de grens op dertien te leggen. 

Uiteindelijk is het een compromis geworden en werd veertien genomen als sleutelleeftijd. Dit 

bewijst dat men toen toch andere opvattingen had over de seksualiteit bij jongeren. Volgens 

de parlementaire voorbereidingen was de leeftijdsgrens van veertien jaar meer in harmonie 

met de zeden en de werkelijkheid.11 

Verkrachting  - Zoals reeds vermeld, werd dit misdrijf onderscheiden van de aanranding van 

de eerbaarheid omdat beide misdrijven zo verschilden. Een verkrachting beschouwde men als 

een misdrijf dat ten opzichte van de aanranding van de eerbaarheid immoreler en 

zwaarwichtiger was. Wat meteen opvalt, is dat er geen leeftijdsgrens is bepaald. Maar het zich 

niet fysiek verzetten als jongere mocht niet geïnterpreteerd worden als een geldige 

toestemming tot seksuele penetratie. Er werd in de rechtsleer dan ook verdedigd dat een 

verkrachting van een kind jonger dan veertien jaar steeds als een verkrachting met geweld 

moest worden beschouwd. Men was van oordeel dat kinderen niet vrij en vrijwillig 

toestemming konden geven. Het is duidelijk dat er één leeftijdsgrens werd gehanteerd en dat 

was de leeftijd van veertien jaar. 

2.1.1.2.2 Prostitutie en bederf van de jeugd 

Sinds 1867 worden prostitutie en bederf van de jeugd in één adem genoemd. Er werd geen 

specifieke leeftijdsgrens ingevoerd maar er werd verwezen naar het algemene begrip 

‘minderjarigen’ waarmee iedereen jonger dan 21 bedoeld werd. Het is wel zo dat ook hier de 

leeftijd van veertien wordt vermeld maar dit dient enkel voor het bepalen van de strafmaat. In 

de wet wordt gesproken over ontucht en zedenbederf om het gekwalificeerde gedrag van 

minderjarigen aan te duiden.12 Naast deze twee begrippen “ontucht en zedenbederf” was er 

ook sprake van het begrip ‘prostitutie’ maar nergens werd duidelijk hoe de verhouding tussen 

de drie begrippen zat. In de tijd van de totstandkoming van het Belgisch Strafwetboek was 

niet de immoraliteit van de minderjarige van belang maar wou men de openbare zedelijkheid 

beschermen. Dit werd namelijk aangetast als een minderjarige werd aangespoord tot het 

plegen van ontucht. De bescherming van de openbare zedelijkheid was belangrijker dan de 
                                                           
11 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1857-58, aangehaald in J. NYPELS, Législ. crim. de la Belge, III, 
pag. 21, nr. 34; Verslag LELIÈVRE, Kamer 1858-59, aangehaald in J. NYPELS, Législ. crim. de la Belge, III, pag. 
39, nr. 25; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, 
verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 46. 
12 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 78. 



13 

 

bescherming van de zedelijkheid of moraliteit van de minderjarigen die betrokken waren.13 

Zowel ontucht als prostitutie werden beschouwd als gedragingen die weliswaar immoreel 

waren maar niet strafwaardig. Ze konden enkel leiden tot bestraffing indien zij plaats hadden 

onder omstandigheden waarbij de maatschappij schade kon leiden. 

2.1.1.2.3 Zedenschennis 

In verband met de openbare schennis van de goede zeden werden twee misdrijven ingevoerd. 

Het betrof enerzijds teksten of afbeeldingen die met de goede zeden in strijd waren en 

anderzijds ging het om gedrag dat in strijd was met de goede zeden. Bij deze misdrijven is het 

belangrijk dat het pas strafbaar wordt indien er toch enige openbaarheid wordt aan gegeven.14 

Teksten of afbeeldingen - Deze strafbaarstelling bestond reeds voor de invoering van het 

Belgisch strafwetboek maar het toepassingsgebied was beperkter. Het gaat hier om alle 

teksten, in tegenstelling tot hetgeen bepaald was in de Codex 1810 waarin enkel sprake was 

van korte teksten.15 Maar wat nu juist in strijd was met de goede zeden werd door de wetgever 

niet verduidelijkt. Dit betekent dat het ook hier aan de rechtsleer en rechtspraak is om een 

definitie te bepalen, maar noch in de rechtsleer, noch in de rechtspraak is een verduidelijking 

van het begrip terug te vinden. In de rechtspraak kwam de vraag naar de precieze betekenis 

slechts sporadisch aan bod en meestal was er geen betwisting over het zedenschennend 

karakter.16 

Strijdige gedragingen - De kern van het misdrijf was het plegen van handelingen die de 

eerbaarheid kwetsen omdat het in het openbaar gebeurde. Het gaat hier om het stellen van 

handelingen, het maken van een gebaar of het aannemen van een houding.17 Daarmee werd 

ook duidelijk gemaakt dat er geen sprake kon zijn van de schending van de goede zeden door 

het gebruiken van woorden.  

                                                           
13 Verslag LELIÈVRE, Kamer 1858-59, aangehaald in J. NYPELS, Législ. crim. de la Belge, III, pag. 41, nr. 34; L. 
STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 85. 
14 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 103. 
15 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1857-58, aangehaald in J. NYPELS, Législ. crim. de la Belge, III, 
pag. 43, nr. 41 in fine; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de 
eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 
2002, 104. 
16 Zie onder meer de rechtspraak aangehaald in voetnoot 427 in L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de 
misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis 
en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 108. 
17 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1857-58 aangehaald in J. NYPELS, Législ. crim. de la Belge, III, 
pag. 27, nr. 47; J. NYPELS en J. SERVAIS, Le code pénal belge interprété, II, p. 532, nr. 10; L. STEVENS, 
Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 115. 
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Door de invoering van deze twee misdrijven werd duidelijk dat de ‘pornografie’ wou 

tegengegaan worden. Het ging echter niet om de pornografie zoals wij die nu kennen. Het 

doel van de wetgever was vooral de bescherming van de openbaarheid. Seksualiteit werd 

beschouwd als iets dat plaatsvond tussen twee mensen. De wetgever wilde de goede zeden 

beschermen door ervoor te zorgen dat er geen openbaarheid werd gegeven aan seksuele 

handelingen of handelingen die de eerbaarheid zouden kunnen kwetsen. Als men deze 

misdrijven beoordeelt vanuit kinderrechtenperspectief ziet men dat er geen leeftijdsgrens is 

bepaald terwijl dit nu wel degelijk het geval is. 

2.1.1.3 Kort besluit 

Nu een overzicht is gegeven van het Belgisch seksueel strafrecht in 1867 kan er bij wijze van 

besluit gezegd worden dat er nog geen oog was voor kinderrechten inzake 

seksualiteitsbeleving. In de negentiende eeuw was men de mening toegedaan dat de seksuele 

handelingen zich in het verborgene afspeelden en werd de menselijke seksualiteitsbeleving 

gezien als een manier om zich voort te planten binnen het huwelijk. De vele begrippen die 

terug te vinden zijn in het Strafwetboek en die vandaag de dag nog steeds grotendeels 

gehanteerd worden, werden nergens concreet omschreven. Zowel de wetgever als de 

rechtspraak en rechtsleer bleven onduidelijk wanneer het ging om die seksueel getinte 

begrippen. Als er nagegaan wordt wat de opvattingen waren voor het stellen van seksuele 

handelingen door jongeren, werd vooral bepaald dat personen een bepaalde leeftijd dienden 

bereikt te hebben om over te gaan tot het stellen van zulke handelingen. De leeftijdsgrens 

werd op veertien jaar gelegd. Deze leeftijdsgrens was zeer belangrijk. Jongeren konden 

slechts een vrije keuze maken indien zij de aard van het gedrag konden inschatten. Bovendien 

kon een jongere vanaf veertien jaar beslissen om in de prostitutie te stappen. Men bleef uit het 

strafrecht.18 

Kinderrechten inzake seksualiteitsbeleving kwamen nog niet uitdrukkelijk voor. Al kan 

gesteld worden dat jongeren toen net iets meer vrijheid genoten dan nu. Men kon immers 

vanaf de leeftijd van veertien jaar seksuele handelingen stellen zonder het risico te lopen 

strafrechtelijk veroordeeld te worden en dit zolang alles maar in het verborgene plaats vond. 

Het was vooral de bescherming van de openbare zedelijkheid die men wilde waarborgen. Men 

was geducht voor seksueel getinte schandalen die de moraal van het gezin zouden kunnen 

aantasten. 

                                                           
18 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 137-150. 
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2.1.2 Evolutie van de Belgische wetgeving sinds 1867 tot de jaren ’70-‘80 

Het valt niet te ontkennen dat de maatschappij enorm is geëvolueerd sinds 1867. De 

opvattingen over seksualiteitsbeleving veranderen continu. Er zijn ook meer en meer 

mogelijkheden voor jongeren om hun seksualiteit te ontwikkelen. Bovendien heeft internet de 

laatste jaren een serieuze opmars gemaakt en is het dus veel makkelijker geworden om 

informatie terug te vinden over seksualiteit, maar ook om beelden te verspreiden. Vanaf 1867 

heeft de wetgever gedurende 100 jaar enkel ingegrepen op vlak van het toepassingsgebied van 

de verschillende misdrijven. Vanaf de jaren ’70-’80 veranderde de opvatting over de 

menselijke seksualiteitsbeleving en dit leidde dan ook tot heel wat decriminaliseringen. 

2.1.2.1 Evolutie van de misdrijven aanranding van de eerbaarheid en verkrachting 

In 1912 kwam de Jeugdbeschermingswet tot stand, hoewel Lejeune reeds op het einde van de 

19e eeuw pleitte voor de invoering van dergelijke wet. De wet bestaat uit 3 hoofdstukken en 

het belangrijkste hoofdstuk zorgde ervoor dat een aantal bepalingen van het seksueel 

strafrecht werden gewijzigd en dat er een aantal nieuwe bepalingen werden ingevoerd.19 De 

belangrijkste wijziging betrof de aanranding van de eerbaarheid. De leeftijdsgrens werd 

opgetrokken tot zestien jaar. Dit betekende dat er een vermoeden was dat onder de zestien jaar 

geen geldige toestemming gegeven kon worden.20 Hoewel de leeftijd oorspronkelijk op 

veertien lag en er zo geen onregelmatigheid ontstond met de tekst inzake verkrachting, werd 

het toch niet wenselijk geacht de leeftijd van veertien te behouden.21 Er werd gekozen voor 

een hogere leeftijd omdat dit beter overeenkwam met ‘de algemene zedelijkheid en de ernst 

van de feiten”.22 Daarnaast werd de leeftijd in de tekst met betrekking tot verkrachting 

gehouden op veertien jaar. Een meisje jonger dan veertien kan niet met kennis van zaken 

toestemmen tot geslachtsgemeenschap.23 Vandaag de dag worden nog steeds de verschillende 

                                                           
19 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 159. 
20 Cass. 14 december 1971, Arr. Cass. 1972, 372; N. BILTRIS, “L’attentat à la pudeur et le viol”, Rev. dr. pén. 
1925, pag. 1008, nr. 13 en pag. 1009, nr. 28; J. DELVA, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, in 
A.P.R., Brussel, Larcier, 1967, nr. 138; Les Novelles, III, nr. 6156; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de 
misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis 
en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 173. 
21 Verslag COLAERT, Parl. St. Kamer 1911-12, nr. 77, 510 en Pasin. 1912, 279. 
22 Dit werd reeds gesteld door LEJEUNE in 1889; Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1889-90, nr. 302, 29. 
23 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1889-90, nr. 302, 29; N. BILTRIS, “L’attentat à la pudeur et le viol”, 
Rev. dr. pén. 1925, pag. 1161, nr. 67; J. DELVA, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, in A.P.R., 
Brussel, Larcier, 1967, nr. 304; M. RIGAUX  en P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code Pénal, V, Brussel, 
Bruylant, 1968, 338; A. VANDEPLAS, “Verkrachtingen van kinderen onder de veertien jaar”, (noot onder Cass. 
26 oktober 1976), R.W. 1977-78, 110-111; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake 
aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 187. 
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leeftijdsgrenzen gehanteerd, wat ervoor zorgt dat er nog steeds een anomalie is in de wet want 

een meisje kan wel toestemmen tot seksuele penetratie vanaf veertien maar zolang ze de 

leeftijd van zestien niet heeft bereikt, kan het vriendje of vriendinnetje nog steeds 

aangesproken worden voor aanranding van de eerbaarheid.  

2.1.2.2 Evolutie van de misdrijven bederf van de jeugd en prostitutie 

Ook de kijk op deze misdrijven is serieus gewijzigd. Er werden een aantal nieuwe misdrijven 

ingevoerd. Prostitutie werd in de negentiende eeuw niet strafbaar gesteld. De gemeenten 

kregen de bevoegdheid om dit te regelen. Maar eind negentiende eeuw werd dit toch ter 

discussie gesteld. Er werden echter nog geen regelingen getroffen om prostitutie strafbaar te 

stellen en dit omwille van een aantal redenen: (1) de eerbare vrouw wordt op die manier 

beschermd tegen de passies van haar echtgenoot, (2) door de prostitutie wordt overspel van 

mannen minder waarschijnlijk, (3) ongehuwde mannelijke adolescenten konden zo lange 

celibataire periodes vermijden en (4) het aantal seksuele misdrijven daalde door de prostitutie 

te reguleren.24 

Vanaf de eeuwwisseling werd echter de strijd aangebonden met de vrouwenhandel. Op 

internationaal vlak werd een Internationale Conferentie gehouden en daaruit volgden twee 

overeenkomsten waarvan de Internationale Overeenkomst van Parijs het meeste belang heeft 

voor de evolutie van het Belgisch seksueel strafrecht.25 De Staten werden verplicht om een 

aantal gedragingen en handelingen strafbaar te stellen: ronselen, verleiden of vervreemden 

van een al dan niet instemmende minderjarige van het vrouwelijk geslacht met het oog op het 

plegen van ontucht en ten einde eens anders driften te voldoen, ook al hadden de 

verschillende handelingen in verschillende landen plaats.26 Vervolgens werd in 1912 een 

wetsontwerp ingediend in België om de Belgische wetgeving aan de Overeenkomst aan te 

passen. Op die manier hoopte men dat kinderen en jongeren efficiënter beschermd zouden 

worden wanneer er gepoogd werd hun zedelijkheid aan te tasten en hen zo negatief te 

beïnvloeden.27 Dit alles leidde tot de Wet Vrouwenhandel van 1914.28 Maar de praktijk leerde 

dat er toch nog verschillende moeilijkheden waren. In 1921 werd in Genève een tweede 
                                                           
24 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 197-198. 
25 Internationale Overeenkomst van Parijs 4 mei 1910 betreffende de beteugeling van den vrouwenhandel, B.S. 
20 augustus 1914. 
26 Artikel 1 Internationale Overeenkomst van Parijs; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake 
aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 200. 
27 Verslag BRIFAUT, Parl. St. Kamer 1913-14, nr. 268, 846; Verslag MAGNETTE, Parl. St. Senaat 1913-14, nr. 
123, 110. 
28 Wet 26 mei 1914 tot bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes, B.S. 10 juni 1914. 
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Internationale Overeenkomst gesloten die de Overeenkomst van 1910 moest aanvullen zodat 

ook minderjarige meisjes onder de bescherming vielen en in de jaren ’30 werd nogmaals een 

nieuwe Internationale Overeenkomst gesloten om de vrouwenhandel tegen te gaan.29 Om de 

Internationale Overeenkomst Vrouwenhandel van 1936 uitwerking te laten krijgen in België 

was een aanpassing van het Belgisch seksueel strafrecht vereist. Dit leidde tot de 

Prostitutiewet die in 1948 in het Belgisch Staatsblad verscheen.30 

Als de wetteksten zelf bekeken worden, kan opgemerkt worden dat het gedrag soms wordt 

omschreven als ontucht en soms als prostitutie. Er is echter nergens een wettelijke definitie 

terug te vinden van de begrippen ontucht, prostitutie en bederf. Dit betekent dat het 

voornamelijk rechtsleer en rechtspraak zullen zijn die ook hier duidelijkheid moeten brengen. 

Prostitutie wordt beschouwd als bezoldigde ontucht.31 Het begrip ontucht is dan weer ruimer 

dan prostitutie. Hoewel prostitutie ook een vorm van ontucht is, zijn er ook andere 

handelingen die beschouwd kunnen worden als ontucht. In 1867 werd echter geen 

onderscheid gemaakt tussen ontucht en prostitutie van minderjarigen. Zo werden 

buitenhuwelijkse seksuele handelingen beschouwd als ontucht. Maar de vraag is dan wat er 

begrepen moet worden onder buitenhuwelijkse seksuele handelingen. Het gaat hier ondermeer 

om handelingen waarbij minderjarigen zijn betrokken. Dit houdt in dat het jongeren niet 

toegestaan werd seksuele handelingen met elkaar te stellen zolang ze nog niet getrouwd 

waren.32 En dit betekent dat er nog lang geen draagvlak was om kinderrechten inzake 

seksualiteit in te voeren. Het begrip bederf had niet zozeer te maken met bepaalde 

handelingen die werden gesteld maar wel het resultaat van die handelingen op minderjarigen. 

Ze zouden dus een verkeerde moraal krijgen door bepaalde gedragingen.33 

In 1867 bestond er enkel een strafbaarstelling voor de misdrijven die te maken hadden met 

ontucht of bederf van de minderjarigen. Naderhand kwam daar ook een strafbaarstelling bij 

wanneer meerderjarigen erbij betrokken waren. Er werd dus geen onderscheid gemaakt tussen 

                                                           
29 Internationale Overeenkomst van Genève 11 oktober 1933 betreffende de bestrijding van den handel in 
meerderjarige vrouwen, B.S. 29-30 juni 1936. 
30 Wet 21 augustus 1948 tot afschaffing van de officiële reglementering van de prostitutie, B.S. 13-14 september 
1948. 
31 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer B.Z. 1946, nr. 249, 16, voetnoot 1; L. STEVENS, Strafrecht en 
seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 
seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 219. 
32 G. SCHUIND en R. GAILLY , Traité pratique de droit criminel, I, Brussel, Bruylant, 1942, 261; J. GOEDSEELS, 
Commentaire du code pénal belge, II, Brussel, Bruylant, 1948, nr. 2185. 
33 A. MARCHAL en J-P JASPAR, Droit criminel, I, nr. 912; M. RIGAUX  en P-E TROUSSE, Les crimes et délits du 
Code Pénal, V, Brussel, Bruylant, 1968, 361; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake 
aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 224. 
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ontucht of prostitutie ten aanzien van minderjarigen of meerderjarigen. Bij de totstandkoming 

van het Belgisch Strafwetboek was het niet relevant op welke manier een minderjarige 

betrokken was geraakt bij zulke gedragingen, maar de Internationale Overeenkomst 

Vrouwenhandel van 1910 stelde dat de Staten het gedrag strafbaar moesten stellen ongeacht 

of de minderjarige had toegestemd of niet. Wat betreft de leeftijdsgrens wordt er enkel 

gesproken over minderjarigen. Lange tijd werden minderjarigen pas op hun 21e meerderjarig. 

Dit betekent dat de leeftijdsgrens op 21 lag en sinds 1990 is de grens op achttien gelegd. 

In de jaren ’70 en ’80 werd voornamelijk op vlak van deze misdrijven ingegrepen. De 

klassieke definitie van ‘ontucht’ stond ter discussie. Bovendien veranderde vanaf de jaren ’60 

de visie op buitenhuwelijkse seksuele handelingen, ook wanneer het handelingen betrof 

tussen minderjarigen.34 Ook in de rechtspraak ging men zich de vraag stellen hoe er 

gereageerd moest worden op normale, liefdevolle seksuele relaties tussen twee minderjarigen. 

In de gepubliceerde rechtspraak van die periode ziet men dat er geworsteld wordt met de 

vraag of zulke relaties ook als ontucht beschouwd moeten worden.35 Bovendien volgde de 

rechtsleer de rechtspraak en werden normale seksuele relaties tussen minderjarigen ouder dan 

zestien niet meer als ontucht beschouwd.36 

2.1.2.3 Evolutie van de openbare schennis van de goede zeden 

Ook bij deze misdrijven kenmerkt de evolutie zich door uitbreiding van het 

toepassingsgebied. In de eeuw volgend op de totstandkoming van het Belgisch Strafwetboek 

werden een hele reeks nieuwe misdrijven ingevoerd. 

In de eerste plaats werd in 1898 reeds een voorstel ingediend om ook de auditieve 

zedenschennis strafbaar te stellen.37 Dit resulteerde uiteindelijk in 1905 in de Wet Auditieve 

Zedenschennis.38 Men wilde de maatschappij beschermen tegen moreel verval en er werd ook 

                                                           
34 P.-E. TROUSSE, “Chronique trimestrielle de jurisprudence”, Rev. dr. pén. 1964-65, 699; G. DELFOSSE, “Deux 
ou trois choses que je sais des tribunaux saisis par la débauche (d’autrui)”, Journ. proc. 1984, afl. 46, 16; F. 
RIGAUX , “La cohabitation juvénile est-elle une acte de débauche?”, Journ. proc. 1984, afl. 46, 10; L. STEVENS, 
Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 392. 
35 Voor een overzicht van gepubliceerde rechtspraak zie voetnoot 1849 in L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: 
de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, 
zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 392. 
36 G. DELFOSSE, “Deux ou trois choses que je sais des tribunaux saisis par la débauche (d’autrui)”, Journ. proc. 
1984, afl. 46, 16; F. RIGAUX , “La cohabitation juvénile est-elle une acte de débauche?”, Journ. proc. 1984, afl. 
46, 10-11; J. MESSINE, noot onder Corr. Brussel 17 april 1985, J.T. 1985, 596; L. STEVENS, Strafrecht en 
seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 
seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 393. 
37 Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1898-99, nr. 22, 78 
38 Wet 29 januari 1905 tot aanvulling der artikelen 383 en 386 van het Strafwetboek, B.S. 4 februari 1905. 
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gewezen op kinderen en hun kwetsbaarheid met betrekking tot zedenschennis. Een tweede 

wetswijziging kwam er in 1923 met de Wet Abortieve en anticonceptionele informatie en 

middelen, die in de eerste plaats diende om het dalend bevolkingsaantal tegen te gaan.39 Deze 

wet heeft echter geen enkel belang voor dit werk maar in het wetsontwerp dat aan de basis 

ervan lag, werd ook voorgesteld om de middellijke zedenschennis -zedenschennis door 

gedragingen- uit te breiden.40 Een derde wijziging kwam er dan in 1926 met de Wet 

uitbreiding middellijke zedenschennis.41 Hierdoor paste België zich aan aan de Internationale 

Conventie ter beteugeling van de verspreiding en de handel van obscene publicaties.42 Het 

was niet specifiek de bedoeling om kinderen te beschermen maar men was toch de mening 

toegedaan dat zij op die manier ook beschermd werden.43 Een vierde wetswijziging is zeer 

relevant voor dit onderzoek. In 1932 kwam immers de Wet Morele Jeugdbescherming tot 

stand.44 Een kind had op gebied van moraliteit nood aan een specifieke bescherming. De 

leeftijdsgrens die gehanteerd werd, was de leeftijd van zestien jaar. Maar deze leeftijdsgrens 

werd in 1962 opgetrokken naar achttien.45 

In het midden van de jaren ’60 werd reeds in de rechtsleer geopperd dat de wetgeving met 

betrekking tot de anticonceptionele informatie, beter afgeschaft zou worden.46 Dit gebeurde 

dan ook in 1973.47 Voor de middellijke zedenschennis -zedenschennis door middel van 

gedragingen- werd de leeftijdsgrens gebracht op de meerderjarigheid.48 Tot 1990 was deze 

vastgelegd op 21, vanaf dat jaar werd de meerderjarigheidsleeftijd verlaagd naar 18. 

                                                           
39 Wet 20 juni 1923 tot wijziging der artikelen 383 en 384 van het Strafwetboek en tot beteugeling der aanzetting 
tot vruchtafdrijving en der propaganda tot het voorkomen van zwangerschap, B.S. 25-26 juni 1923. 
40 Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1912-13, nr. 213, 967. 
41 Wet 14 juni 1926 tot wijziging van art. 1, lid 1 der wet van 20 juni 1923 en van art. 384 van het Strafwetboek, 
B.S. 21-22 juni 1926. 
42 Internationale Overeenkomst van Genève 12 september 1923 voor de beteugeling van het verspreiden van en 
den handel in zedelooze uitgaven, B.S. 3 september 1926. 
43 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 269. 
44 Wet 18 mei 1932 betreffende de morele bescherming van de jeugd, B.S. 27 mei 1932; L. STEVENS, Strafrecht 
en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 
seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 272. 
45 Wet 28 juli 1962 tot wijziging van de artikelen 382, derde lid, 386 en 386bis van het Strafwetboek en tot 
invoeging van een artikel 386ter aan het Strafwetboek, B.S. 5 september 1962. 
46 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 402. 
47 Wet 9 juli 1973 tot opheffing van de laatste drie leden van art. 383 van het Strafwetboek, B.S. 9 augustus 
1973. 
48 A. VANDEPLAS, “Minderjarige getuigen bij openbare zedenschennis”, (noot onder Antwerpen 9 januari 1976), 
R.W. 1977-78, 938; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, 
verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 415. 
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2.2 Een overzicht van de verschillende -actuele- regelgevingen 

Er zijn reeds heel wat regelgevingen tot stand gekomen in de loop der jaren. Het is belangrijk 

daarvan een beeld te schetsen zodat er kan nagegaan worden of de bescherming van de 

kinderen tegen seksuele uitbuiting nog altijd de prioriteit is, of dat er ook al nagedacht wordt 

over het toekennen van rechten aan jongeren met het oog op hun seksuele ontplooiing. 

2.2.1 De regelgeving van de VN 

De Verenigde Naties zijn reeds sinds hun oprichting bezorgd geweest om het lot van 

kinderen. Nog voordat het Kinderrechtenverdrag tot stand kwam, waren kinderen een 

prioriteit. Op dat moment vervulde UNICEF de rol van Kinderfonds van de VN maar enkel 

voor situaties waar de nood het hoogst was. Sinds het Kinderrechtenverdrag van 1989 zijn 

zowel het internationale recht als de VN zelf beïnvloed door dit verdrag.49 

2.2.1.1 UNICEF 

Kinderen zijn een prioriteit. Om deze reden werd reeds in 1946 UNICEF opgericht. Dit is 

vlak na de oprichting van de VN zelf en nog vóór de totstandkoming van de Universele 

Verklaring voor de Rechten van de Mens.50 Oorspronkelijk beperkte de bevoegdheid van 

UNICEF zich tot de kindslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit betekende dat in 

eerste instantie enkel Europese kinderen geholpen werd en al snel werd duidelijk dat niet 

enkel de Europese oorlogsslachtoffertjes nood hadden aan hulp. Sinds 1953 werd UNICEF 

dan ook een permanent orgaan van de Verenigde Naties. Daarnaast ging de aandacht lange 

tijd naar de bestrijding van ziekte en honger. Maar sinds de jaren ’60 kwam het inzicht dat het 

niet enkel daarom draaide maar dat ook onderwijs een prioriteit moest zijn. Immers, onderwijs 

kan vaak honger en ziekte voorkomen.51 

UNICEF kan een aantal mooie verwezenlijkingen voorleggen. Zo is het vaccinatiepeil van 

kinderen gestegen en is polio zo goed als uitgeroeid. Daarnaast werd 1979 uitgeroepen tot het 

Jaar van het Kind waarin de kinderen en hun rechten centraal stonden nog voor er sprake was 

van enig Kinderrechtenverdrag. Maar hier was nog geen sprake van het al dan niet toekennen 

van bescherming en rechten inzake de seksualiteitsbeleving van kinderen en jongeren. 

                                                           
49 F. ANG, ‘De VN en kinderen’ in X, De Verenigde Naties. Een wereld van verschil?, Leuven, Acco, 2005, 165. 
50 De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is in 1948 tot stand gekomen. 
51 F. ANG, ‘De VN en kinderen’ in X, De Verenigde Naties. Een wereld van verschil?, Leuven, Acco, 2005, 166. 
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2.2.1.2 Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind52 

Dit verdrag is revolutionair. Het werd vrij snel geratificeerd door bijna heel de wereld. Dit is 

bijzonder want Staten zijn niet snel geneigd om internationale verdragen te ondertekenen 

wanneer deze interne aangelegenheden aangaan zoals de mensenrechtentoestand. Het is echter 

duidelijk dat de wereld een uitzondering maakt voor kinderen.53 

In het Kinderrechtenverdrag komen alle mensenrechten aan bod. Dit is verschillend van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens want naast deze algemene verklaring zijn 

er nog twee andere verdragen met betrekking tot de Rechten van de Mens. Er is het Verdrag 

inzake de Burgerlijke en Politieke rechten en het Verdrag inzake de Economische en Sociale 

Rechten.54 Het Kinderrechtenverdrag maakt het onderscheid tussen burgerlijk-politieke en 

economisch-sociale rechten niet. De beide categorieën van rechten staan ‘broederlijk’ naast 

elkaar. Dit is logisch want het Kinderrechtenverdrag bevat een aantal rechten die niet 

onmiddellijk in de ene of de andere categorie kunnen worden ondergebracht.55 

In het Verdrag vindt men ook bepalingen uit internationaal humanitair recht terug. Maar deze 

rechtstak richt zich op het oplossen van problemen die voortkomen uit gewapende conflicten 

en heeft dus geen belang voor dit onderzoek. 

Het volwaardige kindbeeld van het Verdrag is het revolutionaire aspect. In het Verdrag vindt 

men ‘de drie P’s’ terug, nl. protectie, provisie en participatie (beter: bescherming, zorg en 

participatie). Het kindbeeld is verschoven: kinderen werden mensen met rechten. Zij hebben 

het recht hun mening te uiten in alles wat hen aanbelangt. Aan die mening moet ook een 

passend belang gehecht worden.56 

Het toezicht wordt uitgeoefend door het Kinderrechtencomité. Hier zetelen experts van over 

de hele wereld die toezicht houden op de uitvoering van het Verdrag. Staten brengen om de 

vijf jaar verslag uit aan dit Comité. Dit Comité vaardigt ook Richtlijnen uit en volgens deze 

Richtlijnen zijn er vier algemene principes: discriminatieverbod, het belang van het kind, 

respect voor de mening van het kind en het recht op leven, overleving en ontwikkeling.57 

                                                           
52 Voor de volledige tekst van het Verdrag: zie bijlage. 
53 F. ANG, ‘De VN en kinderen’ in X, De Verenigde Naties. Een wereld van verschil?, Leuven, Acco, 2005, 166. 
54 Verwijzing naar de desbetreffende verdragen! 
55 F. ANG, ‘De VN en kinderen’ in X, De Verenigde Naties. Een wereld van verschil?, Leuven, Acco, 2005, 167-
168. 
56 F. ANG, ‘De VN en kinderen’ in X, De Verenigde Naties. Een wereld van verschil?, Leuven, Acco, 2005, 170. 
57 F. ANG, ‘De VN en kinderen’ in X, De Verenigde Naties. Een wereld van verschil?, Leuven, Acco, 2005, 171. 
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Het Kinderrechtenverdrag heeft een wereldwijde impact gehad. Het is van belang voor de 

werking van UNICEF. Maar ook op de overige VN-organen heeft het Verdrag een invloed. Al 

deze organen hebben nu aandacht voor kinderen en hanteren een volwaardig kindbeeld. Er 

wachten echter nog heel wat uitdagingen, zoals het toekennen van rechten met betrekking tot 

seksuele ontwikkeling. 

2.2.1.3 De kinderrechten inzake seksualiteitsbeleving 

In artikel 34 van het Kinderrechtenverdrag kan het volgende gelezen worden: 

“De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele 

exploitatie en seksueel misbruik. Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende 

nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat: 

a) een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige seksuele 

activiteiten; 

b) kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige seksuele praktijken; 

c) kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch 

materiaal.”58 

Er kan opgemerkt worden dat hier geen rechten worden toegekend aan kinderen. Het Verdrag 

voorziet vooral in bescherming van kinderen tegen het misbruik. 

Naast het Verdrag heeft de VN op 25 mei 2000 een Facultatief Protocol inzake de verkoop 

van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie59 aangenomen. Dit Protocol is een 

aanvulling op het Kinderrechtenverdrag want het Verdrag biedt slechts een minimale 

bescherming.60 Het Protocol behandelt zowel federale bevoegdheden als 

gemeenschapsbevoegdheden. Dit betekent dat het Protocol niet alleen door de federale 

regering moet aangenomen worden maar ook door de Gemeenschapsregering. Het Vlaams 

Parlement heeft dit Protocol aangenomen door middel van een instemmingsdecreet van 7 

februari 2003. De federale regering heeft het pas geratificeerd bij wet van 9 februari 2006.61 

Uit de parlementaire voorbereidingen van die wet kan men opmaken waarom het zo lang 

duurde vooraleer er geratificeerd werd. Er werd namelijk gewacht op de totstandkoming van 

                                                           
58 http://www.kinderrechtswinkel.be/index.php?ID=2707 (geconsulteerd op 19 december 2010). 
59 Voor de volledige tekst van dit Protocol: zie bijlage. 
60 M. DESOMER, “De rechten van het kind”, T.V.W. 2003, afl. 5, 141. 
61 Wet van 9 februari 2006 houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York 
op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de 
Verenigde Naties is verbeterd, B.S, 27 maart 2006. 
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de wet van 10 augustus 2005.62 Deze wet verruimde opnieuw de strafrechtelijke bescherming 

van minderjarigen. De meeste wijzigingen zijn echter van geen belang voor dit werk. 

In het Protocol zijn een aantal definities terug te vinden in artikel 2.63 De belangrijkste 

definities voor dit onderzoek zijn deze van kinderprostitutie en kinderpornografie.  

Art 2: “Voor de toepassing van dit Protocol wordt verstaan onder:  

a) […] 

b) kinderprostitutie: het gebruik van een kind bij seksuele handelingen tegen betaling of een 

andere vorm van vergoeding; 

c) kinderpornografie: elke afbeelding, op welke wijze dan ook, van een kind dat betrokken is bij, 

werkelijke of gesimuleerde, expliciete seksuele gedragingen of elke afbeelding van de 

geslachtsorganen van een kind voor primair seksuele doeleinden.” 

Ook het Facultatief Protocol voorziet in bescherming van kinderen en kent geen rechten toe 

aan jongeren. Toch heeft het een belangrijke aanzet gegeven om de problematiek van 

kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie op internationaal niveau te behandelen. 

Maar daarnaast wordt ook pijnlijk duidelijk dat de internationale gemeenschap misschien wel 

wat achterop hinkt. Dit is opmerkelijk aangezien in de Richtlijnen van het 

Kinderrechtencomité één van de vier algemene principes het recht op ontwikkeling is. De 

jongeren moeten ook hun seksualiteit kunnen ontwikkelen zonder dat ze het risico op een 

strafrechtelijke veroordeling lopen. 

2.2.2 De Europese regelgevingen van de Raad van Europa en de Europese Unie 

2.2.2.1 De Raad van Europa 

In het kader van de Raad van Europa werden er reeds verschillende aanbevelingen gedaan 

alvorens in 2007 het Verdrag van Lanzarote tot stand kwam. Er valt op te merken dat ook hier 

de bescherming van de kinderen en jongvolwassenen centraal staat. Er wordt vooral voorzien 

in strafbaarstellingen bij misbruik. Het lijkt alsof het niet nodig is om na te gaan of er rechten 

moeten komen voor de jongeren met betrekking tot hun seksuele ontwikkeling. Hierna volgt 

een klein overzicht van een aantal verwezenlijkingen door de Raad van Europa met als kers 

op de taart het Verdrag van 2007, gesloten te Lanzarote. 

                                                           
62 Wet van 10 augustus 2005 tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, B.S. 2 
september 2005; L. DRESER, “Het Facultatief Protocol bij het IVRK inzake kinderhandel, kinderprostitutie en 
kinderpornografie”, T.J.K., 2007, afl. 2, 77 
63 L. DRESER, “Het Facultatief Protocol bij het IVRK inzake kinderhandel, kinderprostitutie en 
kinderpornografie”, T.J.K., 2007, afl. 2, 76. 
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2.2.2.1.1 Aanbeveling R (91) 11 met betrekking tot de seksuele uitbuiting, pornografie en 
prostitutie van en handel in kinderen en jongvolwassenen64 

De lidstaten worden aangespoord om strafbaarstellingen in te voeren voor de personen die 

jongeren aanzetten tot prostitutie maar ook voor de personen die gebruik maken van een 

minderjarige prostitué. Er is echter nergens een definitie van het begrip ‘kind’ terug te vinden 

noch wordt een verduidelijking gegeven van de seksuele exploitatie van kinderen.65 

2.2.2.1.2 Aanbeveling R (2000) 11 ter bestrijding van mensenhandel met het oog op 
seksuele uitbuiting66 

De lidstaten krijgen de raad om mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie strafbaar te 

stellen. Ook hier is het doel voornamelijk de bescherming van de kinderen. Er wordt echter 

geen definitie gegeven van het begrip ‘kind’. Het begrip ‘mensenhandel’ wordt daarentegen 

wel gedefinieerd. Het gaat om de handel in personen, zelfs met hun instemming, met het oog 

op hun seksuele uitbuiting, die gebeurt met dwang, geweld of misbruik van machtspositie 

(eigen cursivering). 67 

2.2.2.1.3 Aanbeveling R (2001) 16 betreffende de bescherming van kinderen tegen 
seksuele exploitatie68 

De grootste verandering is dat er hier wel een definitie terug te vinden is van het begrip ‘kind’ 

en dat ook de term ‘kinderprostitutie’ duidelijk omschreven wordt. De lidstaten dienen 

maatregelen te nemen om de seksuele exploitatie van kinderen te bestrijden.69 

                                                           
64 Aanbeveling R (91) 11 met betrekking tot de seksuele uitbuiting, pornografie en prostitutie van en handel in 
kinderen en jongvolwassenen, 9 september 1991, 
URL: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_91_11e.pdf. 
65 G. VERMEULEN, Betaalseksrecht. Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 260-261. 
66 Aanbeveling R (2000) 11 ter bestrijding van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting, 19 mei 2000, 
URL: http://www.coe.int/T/E/human_rights/trafficking/PDF_Rec(2000)11_E.pdf. 
67 G. VERMEULEN, Betaalseksrecht. Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 260-261. 
68 Aanbeveling R (2001) 16 betreffende de bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie, 1 oktober 2001, 
URL: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=234247. 
69 G. VERMEULEN, Betaalseksrecht. Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 260-261. 
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2.2.2.1.4 Verdrag van de Raad van Europa, opgemaakt te Lanzarote op 25 oktober 
200770 

Uiteindelijk heeft de Raad een Verdrag opgemaakt waarin alles duidelijk vermeld staat. Er 

worden definities gegeven, niet alleen van wat begrepen moet worden onder de termen 

‘kinderpornografie/kinderprostitutie’ maar er wordt ook een definitie gegeven van het begrip 

‘kind’. 

Dit Verdrag komt verder in het werk veel uitgebreider aan bod en wordt hier enkel vermeld 

om een volledig overzicht te geven van de regelgeving. 

2.2.2.2 Het beleid van de Europese Unie 

De Europese Unie voert ook een beleid tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Hieronder 

kunnen een aantal componenten begrepen worden: ontplooien van seksuele activiteiten met 

kinderen, kinderprostitutie, kinderpornografie, kindersekstoerisme en kinderhandel met het 

oog op seksuele uitbuiting. Het Gemeenschappelijk Optreden ter bestrijding van 

mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen wordt gezien als het beginpunt van dit EU-

beleid.71 

2.2.2.2.1 Gemeenschappelijk Optreden72 

Hoewel het harmoniseren van strafrecht lange tijd geen prioriteit was, is op grond van het 

Verdrag van Maastricht het Gemeenschappelijk Optreden ter bestrijding van mensenhandel en 

seksuele uitbuiting van kinderen tot stand is gekomen. Dit Gemeenschappelijk Optreden is het 

eerste engagement van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (dit is de JBZ-Raad). Het 

doel is de harmonisatie op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen.73 

                                                           
70 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
Lanzarote, 25 October 2007, URL: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/201.htm (meermaals 
geconsulteerd). 
71 T. GOMBEER, “Het EU-beleid inzake de seksuele exploitatie van kinderen. Schets van een repressief 
strijdplan”, T.J.K. 2006, afl. 3, 203. 
72 Raad van de Europese Unie, Gemeenschappelijk Optreden ter bestrijding van mensenhandel en seksuele 
uitbuiting van kinderen, Brussel, 24 februari 1997, P.B. L 63 van 4 maart 1997. 
73 L. DRESER, “De strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen binnen de Europese Unie”, T.J.K. 2002, 9; I. 
ONSEA, “Gemeenschappelijk Optreden door de Europese Raad van 24 februari 1997 ter bestrijding van 
mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen”, Panopticon, 1997,624-625; J. VAN BRIEL, E. SNEIJERS, K. 
VEREECKE en N. BOSSCHEM, “Mensenhandel”, in G. VERMEULEN (ed.) m.m.v. F. DHONT, Aspecten van 
Europees materieel strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2002, 255; A. VAN LANCKER, “Prostitutie en mensenhandel 
in Europees perspectief”, in A. MEHEUS, B. DE RUYVER, M. MORIVAL en K. VAN IMPE (eds.), Van opjaagbeleid 
tot gedoogbeleid. De aanpak van prostitutie in Nederland en Vlaanderen doorgelicht, Antwerpen, Maklu, 1999, 
149-155: G. VERMEULEN, F. DHONT en A. DORMAELS, European Data Collection on Sexual Offences Against 
Minors, Antwerpen, Maklu, 2001, 32. 
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De juridische grondslag is terug te vinden in het Verdrag betreffende de Europese Unie.74 Het 

is de bedoeling om de mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden om zo 

bij te dragen tot enerzijds de bestrijding van de illegale immigratie en anderzijds de 

bevordering van de justitiële samenwerking in strafzaken.75 Het nationale strafrecht van de 

verschillende lidstaten moest op elkaar afgestemd worden en dit op de domeinen van 

mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting of misbruik en van seksuele uitbuiting of 

misbruik van kinderen.76 

Het is eigenlijk ‘dankzij’ de Dutroux-affaire in België dat de bestrijding van seksuele 

exploitatie van kinderen en mensenhandel een topprioriteit op EU-niveau is geworden.77 

Daarnaast was er ook de groeiende invloed van de internationale kinderrechtenbeweging die 

de problematiek van de seksuele exploitatie van kinderen op de agenda brengt onder de vorm 

van een wereldcongres.78 

Maar dit alles leidde niet tot een efficiëntere justitiële en politiële samenwerking ondanks de 

bereidheid van de verschillende EU-lidstaten. De doelstellingen werden niet bereikt door een 

gebrek aan gemeenschappelijke definities, strafbaarstellingen en straffen in het intern 

strafrecht van de EU-lidstaten. Er kwamen dan ook Kaderbesluiten die zorgden voor 

harmonisatie.79 Deze Kaderbesluiten vormen het geëigende rechtsinstrument voor 

                                                           
74 Artikel K.1, punten 3 en 7 Verdrag betreffende de Europese Unie. 
75 H. KLIP, “Uniestrafrecht op hol geslagen”, Nederlands Juristenblad, 1997, I, 666; T. GOMBEER, “Het EU-
beleid inzake de seksuele exploitatie van kinderen. Schets van een repressief strijdplan”, T.J.K. 2006, afl. 3, 204; 
I. ONSEA, “Gemeenschappelijk Optreden door de Europese Raad van 24 februari 1997 ter bestrijding van 
mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen”, Panopticon, 1997, 620; J. VAN BRIEL, E. SNEIJERS, K. 
VEREECKE en N. BOSSCHEM, “Mensenhandel”, in G. VERMEULEN (ed.) m.m.v. F. DHONT, Aspecten van 
Europees materieel strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2002, 255. 
76 Titel II. A. a) en Titel I. B. c) Gemeenschappelijk Optreden van 24 februari 1997 door de Raad aangenomen 
op grond van art K.3 Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van mensenhandel en seksuele 
uitbuiting van kinderen, P.B. L. 4 maart 1997, 63/2. 
77 Lessen grondige studie strafrechtelijk beleid, gedoceerd door professor dr. B. DE RUYVER, academiejaar 2010-
2011. 
78 T. GOMBEER, “Het EU-beleid inzake de seksuele exploitatie van kinderen. Schets van een repressief 
strijdplan”, T.J.K. 2006, afl. 3, 204; S. ALEXANDER, S. MEUWESE en A. WOLTHUIS, “Policies and developments 
relating to the sexual exploitation of children: the legacy of the Stockholm conference”, European Journal on 
Criminal Policy and Research 2000, 482-484; L. QUINTELIER, K. VAN BUYTEN en K. VANDENBOSCH, 
“(Kinder)pornografie”, in G. VERMEULEN (ed.) m.m.v. F. DHONT, Aspecten van Europees materieel strafrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2002, 308-309. 
79 Kaderbesluit inzake bestrijding van mensenhandel, Kaderbesluit ter bestrijding van seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie en Kaderbesluit ter bestrijding van kinderpornografie op internet (zie verder voor 
bespreking); L. DRESER, , “De strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen binnen de Europese Unie”, T.J.K. 
2002, 11; L. DRESER, “Een nieuw instrument om de strijd aan te gaan tegen de seksuele uitbuiting van kinderen 
en kinderpornografie binnen de Europese Unie: het Kaderbesluit van de Raad van 22 december 2003”, T.J.K. 
2004, 191. 
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harmonisatie van wetgeving maar ze kennen ook een democratische zwakte zoals verder in 

het werk nog aan bod komt.80 

2.2.2.2.2 Besluit ter bestrijding van kinderpornografie op internet van 29 mei 200081 

Dit besluit werd door de JBZ-Raad aangenomen. Hierin wordt bepaald hoe lidstaten moeten 

reageren op kinderpornografie op het internet. De lidstaten moeten internetgebruikers 

aanmoedigen om informatie te verstrekken aan de wethandhavingsautoriteiten wanneer zij op 

het internet op voorstellen stuiten waarvan vermoed kan worden dat het om kinderpornografie 

gaat. Daarnaast moet er ook overleg gepleegd worden met de bedrijfswereld over op welke 

manier kinderpornografie van het internet gehaald kan worden. En naast deze twee 

belangrijkste maatregelen zijn er nog tal van andere maatregelen die de lidstaten moeten 

nemen maar waarvan de opsomming hier te ver zou leiden.82 

2.2.2.2.3 Kaderbesluit van 19 juli 2002 inzake bestrijding van mensenhandel83 

Dit besluit is in werking getreden op 1 augustus 2002. In het besluit worden een aantal 

definities gegeven, waaronder de definitie van het begrip ‘kind’.84 Daarnaast is er ook een 

definitie van het begrip ‘mensenhandel’ terug te vinden.85 

Elke lidstaat moet de nodige maatregelen treffen om deze gedragingen strafbaar te stellen. 

Wanneer het gaat om een kind, dan maakt het niet uit of er gebruik is gemaakt van een 

dwangmiddel.86 Een kind wordt immers geacht nog geen toestemming te kunnen geven voor 

de exploitatie. Dit stelt echter toch problemen wanneer het kind volgens de nationale wet 

reeds seksueel meerderjarig is.87 In dit Kaderbesluit wordt gebruik gemaakt van de minimale 

maximumstraf. Dit betekent dat de maximumstraf in alle landen minstens de vooropgestelde 

straf moet zijn maar dat lidstaten kunnen beslissen een nog hogere straf te voorzien. Dit heeft 

                                                           
80 Zie verder. 
81 Besluit van de Raad van 29 mei 2000 ter bestrijding van kinderpornografie op internet, P.B. L. 9 juni 2000, 
138/1. 
82 Art 3-4 Besluit van de Raad van 29 mei 2000 ter bestrijding van kinderpornografie op internet, P.B. L. 9 juni 
2000; T. GOMBEER, “Het EU-beleid inzake de seksuele exploitatie van kinderen. Schets van een repressief 
strijdplan”, T.J.K. 2006, afl. 3, 205. 
83 Kaderbesluit 2002/629/JBZ inzake bestrijding van de mensenhandel, P.B. L 203, 01 augustus 2002. 
84 “Een kind is elke persoon jonger dan achttien jaar”. Dit is een duidelijke verwijzing naar het 
Kinderrechtenverdrag. 
85 Het gaat om mensenhandel met het oog op exploitatie van arbeid en met het oog op seksuele exploitatie. 
86 Art 1, §1-3 Kaderbesluit inzake bestrijding mensenhandel. 
87 G. VERMEULEN, “International trafficking in women and children”, International review of Penal Law 2001, 
867. 
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echter enkel betrekking op de straffen in asbtracto wat betekent dat de concrete straffen zullen 

verschillen van nationale rechter tot nationale rechter.88 

2.2.2.2.4 Kaderbesluit van 22 december 2003 ter bestrijding van seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie89 

Het Kaderbesluit is in werking getreden op 20 januari 2004 en uiterlijk op 20 januari 2006 

moesten de EU-lidstaten voldoen aan de bepalingen. In het Besluit zijn een aantal definities 

terug te vinden. Maar er wordt niet expliciet verduidelijkt wat er begrepen moet worden onder 

‘seksuele uitbuiting van kinderen’. Er kan wel uit de bewoordingen van het Besluit opgemaakt 

worden wat de componenten zijn van seksuele uitbuiting van kinderen. Het gaat hier om het 

ontplooien van seksuele activiteiten met kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie. Het 

laatste wordt wel gedefinieerd in het Besluit. Ook hier wordt er gebruik gemaakt van de 

methode van de minimale maximumstraf. 

Het Kaderbesluit komt verder in dit werk nog uitgebreid aan bod. Het is belangrijk te weten 

dat er vanuit de Europese Unie een instrument bestaat die de strijd aanbindt tegen de seksuele 

exploitatie van kinderen.90 

2.2.2.2.5 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter 
bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ91 

In 2009 werd een voorstel tot richtlijn ingediend. Momenteel zijn de onderhandelingen nog 

bezig. De vraag die zeker gesteld wordt: waarom wordt geen gebruik meer gemaakt van een 

Kaderbesluit? Hoewel Kaderbesluiten geschikt zijn voor de harmonisatie, kennen ze toch een 

aantal zwakke punten. Ze hoeven geen goedkeuring van het nationale parlement of van het 

volk door middel van een referendum. Er is dus geen respect voor het democratische principe 

van de scheiding der machten.92 Een richtlijn daarentegen moet door de overheid 

geïmplementeerd worden in het nationale recht binnen een bepaalde termijn. Burgers kunnen 

                                                           
88 T. GOMBEER, “Het EU-beleid inzake de seksuele exploitatie van kinderen. Schets van een repressief 
strijdplan”, T.J.K. 2006, afl. 3, 208. 
89 Kaderbesluit 2004/68/JBZ ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, P.B. L 
13/44 van 20 januari 2004. 
90 T. GOMBEER, “Het EU-beleid inzake de seksuele exploitatie van kinderen. Schets van een repressief 
strijdplan”, T.J.K. 2006, afl. 3, 209-210. 
91 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ, 
genomen op 29 maart 2010, URL: http://www.europa-
nu.nl/id/vidx82n4bezf/com_2010_94_bestrijding_van_seksueel (meermaals geconsulteerd) 
92 T. GOMBEER, “Het EU-beleid inzake de seksuele exploitatie van kinderen. Schets van een repressief 
strijdplan”, T.J.K. 2006, afl. 3, 206. 
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zich echter wel op de richtlijn beroepen wanneer de overheid nagelaten heeft deze om te 

zetten in het nationale recht. De belangrijkste bepaling vanuit kinderrechtenperspectief is de 

erkenning van seksuele handelingen tussen minderjarigen met de toestemming van beiden. 

Hier wordt duidelijk dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan kinderrechten met betrekking 

tot seksualiteitsbeleving. 

Ook deze richtlijn komt verder in dit werk uitgebreid aan bod. 

2.2.2.2.6 Besluit 

In de regelgeving van de Europese Unie staat de bescherming van kinderen centraal. Net als 

in het Kinderrechtenverdrag en de regelgeving van de Raad van Europa lijkt men van mening 

dat kinderen enkel beschermd moeten worden. Nochtans is dit niet correct. Zoals reeds eerder 

aangegeven moeten kinderen zich op alle mogelijke vlakken kunnen ontwikkelen. Daar hoort 

ook ontwikkeling op seksueel vlak bij. Er is dus nog wat werk aan de winkel, hoewel er met 

de komst van het Verdrag van de Raad van Europa en de toekomstige richtlijn van de EU al 

een stap in de juiste richting wordt gezet.  
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2.2.3 De actuele Belgische wetgeving met betrekking tot seksueel strafrecht 

Zoals reeds gebleken is uit de korte historische inleiding, kent België een lange geschiedenis 

van wetgeving met betrekking tot seksueel strafrecht. Vanaf het einde van de jaren ’80 werd 

het toepassingsgebied van het seksueel strafrecht opnieuw uitgebreid. In 1989 krijgt men de 

Wet op de Verkrachting en in 1995 komen drie zedenwetten tot stand (Wet Seksreclame, Wet 

Seksueel misbruik minderjarigen en Wet Mensenhandel en Kinderpornografie).93 De 

voorlopig laatste uitbreiding van het toepassingsgebied (met betrekking tot seksueel 

strafrecht) is terug te vinden in de Wet van 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming 

van minderjarigen. Maar zowel in 1995 als in 2000 heeft de wetgever de kans gemist om in te 

grijpen in de nog steeds oubollige wetgeving met betrekking tot het seksueel strafrecht. 

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de huidige wetgeving. 

2.2.3.1 Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting 

Aanranding van de eerbaarheid - Het misdrijf ‘aanranding van de eerbaarheid’ heeft sinds 

1912 niet veel wijzigingen ondergaan wanneer men het bekijkt vanuit kinderrechten. De 

leeftijdsgrens werd gelegd op zestien jaar en sindsdien is deze anomalie in de wet behouden. 

Gedurende de laatste decennia heeft de klassieke interpretatie van het begrip ‘aanranding van 

de eerbaarheid’ plaats moeten ruimen voor een nieuwe omschrijving. Er wordt niet langer 

verwezen naar het algemeen eerbaarheidsgevoel maar naar ‘de seksuele integriteit, zoals deze 

door het collectief bewustzijn van een bepaalde maatschappij en op een bepaald tijdstip wordt 

ervaren’.94 Dit betekent dat er wel meer rekening gehouden zal worden met de seksuele 

integriteit van het individu. Welke gedragingen juist een aantasting zijn van de seksuele 

integriteit is niet veranderd sinds 1867. Het gaat om ‘gedragingen die gericht zijn op het 

aanraken of het (doen) ontbloten van de vrouwelijke of mannelijke geslachtsorganen of van 

de borsten van een vrouw’.95 Zoals verder ook zal blijken moet het gaan om ernstige feiten en 

rechtspraak oordeelde dat zoenen of omarmen van een persoon niet voldoende ernstig waren 

                                                           
93 Wet van 27 maart 1995 tot invoering in het Strafwetboek van een artikel 380quinquies en tot opheffing van het 
artikel 380quater, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, B.S. 25 april 1995 (afgekort als Wet Seksreclame); Wet 
van 13 april 1995 betreffende het seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, B.S. 25 april 1995 (afgekort 
als Wet seksueel misbruik minderjarigen); Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de 
mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S. 25 april 1995 (afgekort als Wet Mensenhandel en 
kinderpornorgafie). 
94 Cass., 7 januari 1997, A.J.T. 1998-99, 172 met noot L. STEVENS en R.W. 1997-98, 116 met noot A. 
VANDEPLAS; Corr. Brussel 30 juni 1999, J.T. 2000, 87; Brussel 2 februari 2000, Rev. dr. pén. 1999-2000, 347, 
noot; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 467. 
95 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 467. 
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om een aanranding van de eerbaarheid uit te maken. Naast deze wijzigingen zijn er nog tal 

van andere wijzigingen geweest met betrekking tot interpretaties e.d., die echter niet relevant 

zijn voor dit werk. 

Verkrachting  – Dit misdrijf werd in de jaren ’80 grondig gewijzigd, al duurde het 8 jaar 

alvorens de wet in het Staatsblad werd gepubliceerd.96 Door deze nieuwe wet werd een 

nieuwe definitie doorgevoerd van het begrip ‘verkrachting’. Men ging verkrachting niet 

langer beschouwen als een inbreuk op de orde der familie maar het is een aantasting van de 

fysieke integriteit van het slachtoffer.97 Verkrachting was vanaf dan elke daad van seksuele 

penetratie van welke aard en met welk middel ook gepleegd op een persoon.98 Deze definitie 

wordt ook nu nog steeds gehanteerd en zoals verder in dit werk zal blijken uit de evaluatie 

door de Dienst Strafrechtelijk Beleid, stellen zich toch een aantal problemen. De 

leeftijdsgrens werd niet gewijzigd en het is sindsdien nog steeds mogelijk dat een 

veertienjarige toestemming kan geven tot penetratie. 

2.2.3.2 Bederf van de jeugd en prostitutie 

Dit zijn de misdrijven die het meest gewijzigd zijn de afgelopen decennia. Zowel 1995 als 

2000 waren twee belangrijke jaren. In 1995 werden drie zedenwetten ingevoerd waarvan er 

twee betrekking hebben op het strafrechtelijk kader van bederf van de jeugd en prostitutie. De 

Wet Seksreclame is voor dit werk niet belangrijk maar de Wet Mensenhandel en 

Kinderpornografie heeft er voor gezorgd dat er heel wat gewijzigd werd in het strafrechtelijk 

kader. Deze wet is er gekomen omdat in het midden van de jaren ’90 men tot de vaststelling 

kwam dat het bestaande wettelijk kader niet voldoende was.99 In België was nog steeds de 

Wet Vrouwenhandel van 1914 en van 1936 van toepassing maar er kon toch wel opgemerkt 

worden dat de internationale context van de vrouwenhandel sterk geëvolueerd was. Het was 

                                                           
96 Wet 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, B.S. 18 juli 1989. 
97 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/1, 1; Amendement, Parl. St. Kamer 1981-82, nr. 
166/5, 2; Verslag BROUHON, Parl. St. Kamer 1981-82, nr. 166/8, 2, 3 en 4; Hand. Kamer 1981-82, 1 juli 1982, 
2255 en 2259; Verslag WECKX, Parl. St. Senaat  1981-82, nr. 306/2, 2 en 6; Aanvullend verslag WECKX, Parl. 
St. Senaat 1984-85, nr. 306/3, 3; Verslag VAN GOEY, Parl. St. Kamer 1988-89, nr. 702/4, 2 en 4; Hand. Senaat 
1988-89, 21 juni 1989, 2785; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de 
eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 
2002, 444. 
98 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 445. 
99 Verslag LANDUYT, Parl. St. Kamer 1993-94, nr. 1381/6, 2; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de 
misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis 
en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 497. 
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dan ook logisch dat in 1994 door Johan VANDE LANOTTE een wetsvoorstel werd ingediend.100 

In 2000 werden nog eens twee strafbaarstellingen ingevoerd door de Wet Strafrechtelijke 

bescherming minderjarigen. 

Zowel voor het begrip ‘prostitutie’ als voor het begrip ‘ontucht’ werd naar de bestaande 

klassieke interpretaties verwezen en naar de betekenis die aan de begrippen werden gegeven 

door rechtsleer en rechtspraak. Maar er werd wel opgemerkt dat de twee begrippen geen 

synoniemen waren.101 Voor het begrip ‘bederf’ is niet zo zeer een bepaald gedrag dat 

geviseerd wordt maar het gaat om het resultaat van een bepaalde gedraging op een persoon. 

Zo kan men spreken van bederf van de jeugd als de minderjarigen bijvoorbeeld bepaalde 

seksuele handelingen bijwonen. Bovendien wordt ook voorzien dat de toestemming met 

dergelijke handelingen door een minderjarige er niet zal toe leiden dat het gedrag niet meer 

vervolgd zal worden. M.a.w. de toestemming van de minderjarige sluit het bestaan van het 

misdrijf niet uit.102 

2.2.3.3 Openbare schennis van de goede zeden 

De belangrijkste en meest relevante evolutie voor dit werk is de strafbaarstelling van 

kinderpornografie. In 1995 werd de kinderpornografie strafbaar gesteld omdat men tot de 

conclusie gekomen was dat er een leemte was in de Belgische wetgeving.103 In 2000 werd de 

strafbaarstelling zelfs nog uitgebreid door de Wet Strafrechtelijke Bescherming 

Minderjarigen. De laatste decennia is er heel wat commotie geweest rond pedofiele 

handelingen en het is dus ook zeer begrijpelijk dat deze strafbaar gesteld worden. De 

pedofiele handelingen worden uitdrukkelijk gekwalificeerd als handelingen die strijdig zijn 

met de goede zeden. Er moet opgemerkt worden dat de strafbaarstelling van 

kinderpornografie een lex specialis is en dus voorrang krijgt op de algemene bepalingen van 

de middellijke zedenschennis met een inhoud die strijdig is met de goede zeden.104 

                                                           
100 Wetsvoorstel, Parl. St. Kamer 1993-94, nr.1381/1; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven 
inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en 
overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 497. 
101 Verslag ANDRÉ en VERHOEVEN, Parl. St. Senaat 1994-95, nr. 1142/3, 21 en 26; L. STEVENS, Strafrecht en 
seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 
seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 501. 
102 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 525. 
103 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1993-94, nr. 1381/1, 16-17; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: 
de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, 
zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 537. 
104 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 540. 
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De leeftijdsgrens werd in 1995 gelegd op de leeftijd van zestien jaar hoewel er gepleit werd 

de leeftijd van achttien jaar te nemen om conform het Kinderrechtenverdrag te zijn. Het 

voornaamste argument was dat het moeilijker is de leeftijd te schatten naargelang de jongere 

ouder was.105 Sommigen delen deze mening, anderen vinden het dan weer een ‘weinig 

overtuigend’ argument.106 Het is echter wel een feit dat het steeds moeilijker wordt de leeftijd 

van zestien- tot achttienjarigen te schatten. In 2000 werd de leeftijdsgrens uiteindelijk toch op 

achttien jaar gelegd.107 

2.2.4 Conclusie 

Na het bekijken van de verschillende regels kan er als besluit gesteld worden dat de 

bescherming nog steeds centraal staat. Men is van oordeel dat kinderen en jongeren 

beschermd dienen te worden. Toch is dit in onze maatschappij niet meer altijd de prioriteit. 

Uiteraard zullen er steeds gevallen zijn waarin er sprake is van misbruik en dan is het 

inderdaad belangrijk om wetgeving te hebben ter bescherming van de jongeren. Maar 

daarnaast is de visie in de maatschappij op seksuele ontwikkeling door jongeren veranderd en 

dan voornamelijk wat jongeren zelf denken over seksualiteitsbeleving. Hoewel onderzoek 

naar seksualiteitsbeleving bij jongeren schaars is, kan niet ontkend worden dat kinderen en 

jongeren bezig zijn met seksualiteit. Het weinige onderzoek dat gedaan wordt met betrekking 

tot het thema ‘kinderen en seksualiteit’ toont toch aan dat het nog steeds ervaren wordt als een 

taboe.108 De meeste ouders associëren seksualiteit en jongeren vaak met seksueel geweld en 

seksueel misbruik. Maar de vraag stelt zich of deze visie wel bevorderlijk is voor de seksuele 

ontwikkeling van jongeren. De seksuele ontwikkeling is immers een aspect in het 

ontwikkelingsproces van jongeren. Ouders mijden het onderwerp, wat ertoe leidt dat jongeren 

zelf op zoek moeten gaan naar informatie. Deze onwetendheid leidt ertoe dat ze vatbaarder 

zijn voor seksueel misbruik en seksueel geweld en dit is juist wat ouders vrezen.109 

                                                           
105 Verslag ANDRÉ en VERHOEVEN, Parl. St. Senaat 1994-95, nr. 1142/3, 46; L. STEVENS, Strafrecht en 
seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 
seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 545. 
106 O.a. L. STEVENS vindt het argument niet overtuigend genoeg, zie daarvoor L. STEVENS, Strafrecht en 
seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 
seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 545. 
107 Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1907/1, 12; Verslag LANDUYT, Parl. St. Kamer 1993-94, nr. 
1381/6, 29 en 59; Verslag DE T’SERCLAES, Parl. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-280/5, 94; Tekst aangenomen door 
de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-280/6, 8. 
108 T. KLAI  en I. PONJAERT-KRISTOFFERSEN, “Kinderen en seksualiteit” in CGSO, Seksualiteit, relaties, 
geboorteregeling. Jaarboek 2000, CGSO, Gent, 1999, 24. 
109 T. KLAI  en I. PONJAERT-KRISTOFFERSEN, “Kinderen en seksualiteit” in CGSO, Seksualiteit, relaties, 
geboorteregeling. Jaarboek 2000, CGSO, Gent, 1999, 33; E. KONINCKX en I. PONJAERT-KRISTOFFERSEN, 
‘Seksuele vorming’: een wenselijke doelstelling binnen de volwasseneducatie? Onderzoek naar het belang van 
seksuele voorlichting van de ouders als voorbereiding op hun rol van seksuele opvoeders., Brussel: Vrije 
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Bovendien is gebleken dat de huidige wetgeving niet voldoet aan deze visie. Er kan dus niet 

ontkend worden dat de Belgische wetgeving nood heeft aan een grondige wijziging met oog 

voor de kinderrechten op gebied van seksuele ontwikkeling. 

In de volgende delen van het werk worden de drie belangrijkste wetgevingen besproken: het 

Verdrag van de Raad van Europa opgemaakt te Lanzarote, het huidige Kaderbesluit van de 

EU en het voorstel tot richtlijn en de Belgische wetgeving. In de eerste plaats is het belangrijk 

te weten waarom er voor bescherming gekozen wordt en er nauwelijks oog is voor de rechten 

van jongeren. 

 

                                                                                                                                                                                     

Universiteit Brussel, 1996, niet gepubliceerde eindverhandeling zoals verwezen in T. KLAI  en I. PONJAERT-
KRISTOFFERSEN, “Kinderen en seksualiteit” in CGSO, Seksualiteit, relaties, geboorteregeling. Jaarboek 2000, 
CGSO, Gent, 1999, 34, eindnoot 7. 
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2.3 De omkadering van de Europese en Belgische regelgevingen 

Het is belangrijk te weten waarom een bepaalde regelgeving tot stand komt en wat de 

krachtlijnen ervan zijn. Het is de beste manier om te begrijpen waarom er voor bescherming 

wordt gekozen en niet voor een toekenning van rechten. De bronnen die hierbij van belang 

zijn, zijn de Memories van Toelichting, de overwegingen bij de Europese wetgeving en de 

parlementaire voorbereidingen van de Belgische wetgeving. 

2.3.1 Verdrag van de Raad van Europa 

De omkadering van het Verdrag is enerzijds terug te vinden in de overwegingen en anderzijds 

in de Memorie van Toelichting.110 

De Raad van Europa wil met dit Verdrag zorgen voor een grotere eenheid tussen de lidstaten 

omdat volgens hen elk kind recht heeft op bescherming tegen seksuele uitbuiting. Het valt niet 

te ontkennen dat seksuele uitbuiting van kinderen enorme gevolgen kan hebben op hun 

psychologisch welzijn. Het is één van de ergste vormen van geweld tegen kinderen. Volgens 

UNICEF zijn er zo’n twee miljoen kinderen actief in de ‘seksindustrie’ en slechts een 

minderheid kan geïdentificeerd worden. Daarenboven durven velen geen aangifte doen en 

stemt het aantal aangiftes van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting totaal niet overeen met 

de werkelijkheid. Bovendien zorgen de moderne technologieën ervoor dat zowel kinderen als 

daders gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Dit leidt ertoe dat het probleem 

niet alleen op nationaal vlak maar ook op internationaal vlak verontrustend is uitgebreid. Een 

internationale samenwerking dringt zich dan ook op. Volgens het Comité dat toezicht moet 

houden op de naleving van het Kinderrechtenverdrag en de bijhorende Protocols is er in 

Europa onvoldoende bescherming voorzien voor slachtoffers. Zo zijn er onvoldoende 

uitgebreide nationale wetgevingen, is er geen duidelijke definiëring van de leeftijdsgrens 

waarop toestemming tot seksueel handelen kan gegeven worden en is er geen bescherming 

van de kinderen tegen misbruik via internet. 

De belangrijkste gemeenschappelijke waarden van alle lidstaten zijn het welzijn en het belang 

van kinderen. Hoewel er reeds verschillende maatregelen zijn genomen, niet alleen door de 

Raad van Europa, ook door de Europese Unie en de Verenigde Naties, is de Raad van Europa 

toch vastbesloten een sterker instrument aan te wenden, namelijk een verdrag. Door dit 

                                                           
110 Memorie van Toelichting bij Verdrag van de Raad van Europa opgemaakt te Lanzarote op 25 oktober 2007, 
randnummer 129, URL: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/201.htm (geconsulteerd op 21 maart 
2011). 
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Verdrag kan tegemoetgekomen worden aan het gemeenschappelijk doel, namelijk de 

bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Het richt zich dan 

ook op preventie, bescherming en strafrechtelijke aspecten van deze misdrijven. Bovendien 

wordt er ook een mechanisme voor toezicht opgericht. 

In artikel 1 van het Verdrag zijn de doelstellingen opgesomd. Men wil de seksuele uitbuiting 

en het seksueel misbruik voorkomen en bestrijden, de rechten van kinderen beschermen en de 

nationale en internationale samenwerking bevorderen. 

Vanuit het oogpunt van kinderrechten is de Memorie van Toelichting het belangrijkste.111 Het 

Verdrag heeft niet de intentie om seksuele activiteiten tussen jongeren, waarbij jongeren hun 

seksualiteit ontdekken en seksuele handelingen stellen met elkaar om zich seksueel te kunnen 

ontplooien, te bestraffen. Het is ook niet de bedoeling om personen van dezelfde 

leeftijdscategorie en dezelfde volwassenheid te straffen wanneer zij met beider toestemming 

overgaan tot het stellen van seksuele handelingen. Zoals reeds eerder al aan bod kwam, is het 

voor jongeren nodig om zich te kunnen ontwikkelen op alle vlakken. Het is positief dat de 

Raad van Europa hiermee rekening heeft gehouden en een uitzondering heeft voorzien. Als 

besluit kan opgemerkt worden dat de bescherming tegen misbruik zeker niet uit het oog 

verloren wordt maar dat er ook beseft wordt dat een regeling vanuit kinderrechtenperspectief 

vereist is. 

2.3.2 Europese Unie 

2.3.2.1 Kaderbesluit 2004/68/JBZ 

In de overwegingen die bij het Kaderbesluit horen, is de reden voor een optreden van de 

Europese Unie terug te vinden, evenals de maatregelen die zij beoogt. 

Zoals reeds hoger aangegeven, bestond er vóór dit Kaderbesluit al wetgeving.112 Deze 

wetgeving dient echter aangevuld te worden met andere wetgeving. Het doel is de verschillen 

in de juridische aanpak van de lidstaten weg te werken. Daarnaast wordt er bijgedragen aan de 

verdere ontwikkeling van een doeltreffende politionele en justitiële samenwerking ten aanzien 

van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. 

                                                           
111 Memorie van Toelichting bij Verdrag van de Raad van Europa opgemaakt te Lanzarote op 25 oktober 2007, 
randnummer 129, URL: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/201.htm (geconsulteerd op 21 maart 
2011) 
112 Gemeenschappelijk Optreden 97/154/JBZ van de Raad van 24 februari 1997 ter bestrijding van mensenhandel 
en seksuele uitbuiting van kinderen, P.B. L 63 van 4.3.1997, blz. 2; Besluit 2000/375/JBZ van de Raad van 29 
mei 2000 ter bestrijding van kinderpornografie op internet, P.B. L 138 van 9.6.2000, blz. 1. 
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Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie zijn immers ernstige schendingen van 

de mensenrechten en meer specifiek van het recht van een kind op een harmonische 

opvoeding en ontwikkeling. Bovendien raakt kinderpornografie steeds meer verspreid door 

het gebruik van nieuwe technologieën en het internet. Hierdoor is een integrale aanpak 

vereist. Dit betekent dat niet enkel het strafrecht een instrument zal worden in de strijd maar 

ook dat andere niet-strafrechtelijke maatregelen belangrijk zijn (o.a. een zo breed mogelijke 

justitiële samenwerking). 

Ook al wil dit Kaderbesluit de verschillende regels van de verschillende Lidstaten op elkaar 

afstemmen, het is slechts beperkt tot het minimum en dit overeenkomstig de gekende EU-

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Bovendien zorgt een Kaderbesluit wel voor 

enige harmonisatie, maar hebben de lidstaten nog steeds een grote vrijheid. In dit Kaderbesluit 

wordt de nadruk vooral gelegd op bescherming tegen misbruik en lijkt men voorbij te gaan 

aan de rechten van jongeren om zich seksueel te ontplooien. 

2.3.2.2 Voorstel tot richtlijn 

Bij het voorstel tot richtlijn is ook een uitgebreide toelichting, waar alles in terug te vinden is, 

onder meer over de achtergrond van het voorstel.113 

Kinderen bevinden zich vaak in kwetsbare posities waardoor de nood aan bescherming zich 

opdringt.114 Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen zijn zeer zware misdrijven. 

Het zorgt ervoor dat ze fysieke, psychische en sociale schade lijden. Ook al ontbreken 

betrouwbare statistische cijfers, toch wordt een minderheid van kinderen in Europa seksueel 

misbruikt gedurende hun kindertijd. De vraag stelt zich hoe deze praktijken kunnen blijven 

bestaan? De oorzaak hiervan is onder andere de tekortkoming in de rechtshandhaving. 

Slachtoffers durven vaak geen aangifte doen. Bovendien zijn er verschillen in het nationale 

strafrecht en de strafprocedure. Daarnaast is het voor daders ook veel makkelijker geworden 

om beelden van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting en kinderpornografie te vervaardigen 

en te verspreiden. Ze kunnen gemakkelijk anoniem blijven, des te meer omdat de 

strafrechtelijke bevoegdheid veelal over de landsgrenzen heen gaat. De nationale wetgeving 

bevat wel regels maar die zijn vaak niet krachtig genoeg. Op Europees niveau is er het 

Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele 

                                                           
113 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ, URL: 
http://www.europa-nu.nl/id/vidx82n4bezf/com_2010_94_bestrijding_van_seksueel (meermaals geconsulteerd). 
114http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/mensenrechten/specifieke_kwesties/kinderrechten/index.
jsp (geconsulteerd op 20 december 2010) 
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uitbuiting en seksueel misbruik. Op wereldniveau is er naast het Kinderrechtenverdrag ook 

het Facultatief Protocol. Maar niet alle lidstaten zijn toegetreden tot die Verdragen en het 

Protocol. Het is daarom aan de Europese Unie om te zorgen voor regels die de nationale 

wetgevingen dichter naar elkaar toebrengt. 

Volgens artikel 67 van het Verdrag betreffende de werking van de EU moet het beleid gericht 

zijn op de totstandbrenging van een hoge mate van veiligheid via maatregelen voor de 

preventie en bestrijding van criminaliteit, waaronder ook seksueel misbruik en seksuele 

uitbuiting van kinderen wordt begrepen. In artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking 

van de EU wordt bepaald dat er minimumvoorschriften moeten vastgesteld worden. De 

concrete doelstellingen zijn: een doeltreffende vervolging van het misdrijf, bescherming van 

de rechten van de slachtoffers en preventie van het seksueel misbruik en de seksuele 

uitbuiting van kinderen. Deze doelstellingen stroken volledig met het EU-beleid en met de 

nieuwe EU-strategie voor jongeren.115 

Op dit moment bestaat er reeds een Kaderbesluit van de Europese Unie116 dat voor een 

minimale aanpassing van de wetgeving van de lidstaten zorgt maar er zijn een aantal 

tekortkomingen. Eén tekortkoming is dat er slechts sprake is van een beperkt aantal 

misdrijven. 

Daarnaast zijn er heel wat andere EU-initiatieven die het probleem van zedendelicten met 

kinderen aanpakken maar dit slechts zijdelings doen.117 Dit onderstreept nogmaals de nood 

aan een nieuw wetgevend initiatief. 

In de overwegingen van de toekomstige richtlijn zijn de krachtlijnen terug te vinden van de 

regelgeving. Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting vormen ernstige schendingen van de 

grondrechten en op grond van het Kinderrechtenverdrag moeten er dan ook gepaste 

maatregelen genomen worden om kinderen te beschermen. Maar belangrijk is dat er naast de 

doelstelling van bescherming ook melding wordt gemaakt van de mogelijkheid dat jongeren 

een seksuele relatie kunnen aangaan met onderlinge toestemming. Ook al wordt er slechts 

                                                           
115 Resolutie van de Raad van 27 november 2009. 
116 Kaderbesluit 2004/68/JBZ. 
117 Het gaat hier om Besluit 2000/375/JBZ van de Raad van 29 mei 2000 ter bestrijding van kinderpornografie op 
het internet, Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de 
Raad van 24 februari 2005 over aanvallen op informatiesystemen, Besluit nr. 854/2005/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2005 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter 
bevordering van en veiliger gebruik van het internet en nieuwe onlinetechnologieën en Kaderbesluit 
2008/947/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse 
erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en 
alternatieve straffen. 
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bepaald dat het aan de lidstaten toekomt om daarover maatregelen te nemen, het is een 

belangrijke stap voorwaarts naar de erkenning van de seksuele ontwikkeling van jongeren. 

2.3.3 Belgische wetgeving 

Voor de Belgische wetgeving is het ook van belang te weten wat de wetgever ertoe bewogen 

heeft om voornamelijk voor bescherming te kiezen. Uit de historische inleiding werd reeds 

duidelijk dat de leeftijdsgrenzen dienen ter bescherming van de jongeren.118 Men was van 

mening dat het seksuele aspect van relaties zich enkel kon afspelen binnen het huwelijk en 

achter de deuren van de slaapkamer. Het denken over het seksueel zelfbeschikkingsrecht was 

helemaal anders dan vandaag. Als vervolgens naar de laatste decennia gekeken wordt dan ziet 

men dat de Wet van 13 april 1995 en de Wet van 28 november 2000 niet de kans hebben 

gegrepen om meer rechten toe te kennen naast bescherming. Waarom er gekozen wordt voor 

bescherming, wordt duidelijk in de voorbereidende werken van deze twee belangrijke wetten. 

2.3.3.1 Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel 
en van de kinderpornografie 

Deze wet is er gekomen naar aanleiding van een parlementaire onderzoekscommissie naar het 

fenomeen ‘mensenhandel’. Naar aanleiding van de publicatie van het boek “Ze zijn zo lief, 

meneer”119 werd pijnlijk duidelijk dat mensenhandel in België toch wel een grote omvang 

kende en dat er een soort gedoogbeleid werd gevoerd.120 Bovendien werd ook duidelijk dat er 

geen specifieke regeling bestond om de strijd tegen kinderpornografie aan te gaan. Hier werd 

reeds verschillende keren op gewezen. Daarenboven waren er ook studies die het schadelijk 

effect van mensonterende en vernederende seksuele handelingen op de geest van kinderen 

aantonen.121 De ontwikkeling en opvoeding van jongeren gebeurt niet alleen meer door het 

gezin en de school, de media spelen daarbij een steeds grotere rol en het gebrek aan regeling 

wordt dan ook steeds duidelijker. 

Ouders willen hun kinderen seksuele voorlichting geven maar sommigen pakken dit volledig 

verkeerd aan. Zij laten hun kinderen meekijken naar – soms - gewelddadige films waardoor 

de jongeren een volledig verkeerd beeld krijgen van de seksualiteitsbeleving.122 De 

internationale aandacht voor dit probleem mag de Belgische wetgever ook niet ontgaan zijn. 

                                                           
118 Zie eerder in dit werk: pag. 8-19. 
119 C. DE STOOP, Ze zijn zo lief, meneer, De Bezige Bij, 2003, 222 pag. 
120 Lessen strafrechtelijk beleid, gedoceerd door professor dr. B. DE RUYVER, academiejaar 2010-2011. 
121 P. ADRIAENSSENS en E. EGGERMONT, “De videotenmaatschappij”: kinderen en filmgeweld, Leuven, 1990 
zoals naar verwezen in het Wetsvoorstel, Parl. St. Kamer 1993-94, 1381/1, pag. 16. 
122 Wetsvoorstel, Parl. St. Kamer 1993-94, 1381/1, 16-17. 
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Er is daarom nood aan de invoeging van een nieuwe strafbaarstelling met betrekking tot 

kinderpornografie. Deze redenen maken duidelijk dat bescherming prioritair gesteld wordt. 

Het nieuwe artikel dat ingevoegd werd, was artikel 383bis Sw. Het toepassingsgebied is 

bewust ruim gehouden. Het gaat dan ook om alle voorwerpen, afbeeldingen of films waarin 

seksuele handelingen met min-zestienjarigen voorkomen.123 Het begrip seksuele handelingen 

wordt ook gedefinieerd: alle handelingen die een aanranding van de eerbaarheid kunnen 

uitmaken zelfs indien de minderjarige -vrijwillig, beïnvloed of gedwongen- erin heeft 

toegestemd of die de ‘zinnelijke gevoelens van degene die ze bekijkt buitennatuurlijk 

prikkelen en die, wegens de vicieuze of tegennatuurlijke gedragingen of houdingen die ze 

tonen, het schaamtegevoel van de doorsneeburger kwetsen’.124  

De leeftijdsgrens werd op zestien jaar gelegd, hoewel er gepleit werd voor een grens van 

achttien jaar omdat dit dan samenvalt met de meerderjarigheidsleeftijd.125 Er werd echter op 

gewezen dat dit moeilijkheden met zich zou meebrengen om de jongeren tussen zestien en 

achttien te onderscheiden van elkaar. Het is immers niet gemakkelijk om te schatten welke 

leeftijd die jongeren precies hebben. Toch is er een lange discussie geweest waarbij ook 

gewezen werd op het Kinderrechtenverdrag. Daarin wordt een ‘kind’ omschreven als elke 

persoon beneden de achttien jaar.126 Uiteindelijk heeft dit niet gebaat en werd de leeftijd toch 

behouden op zestien jaar. 

De wet van 13 april 1995 heeft duidelijk de kans laten liggen om niet alleen de bescherming 

van jongeren tegen seksueel misbruik aan te pakken maar ook te voorzien in een degelijke 

regeling betreffende de toekenning van rechten. Bovendien richtte deze wet zich enkel op de 

problematiek van de kinderpornografie en werden de problemen die ontstaan door de 

verschillende leeftijdsgrenzen niet aangepakt. 

2.3.3.2 Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van 
minderjarigen 

De wet is een reactie op de gebeurtenissen in de zomer van ’96. De wetgever wenste kordater 

op te treden tegen seksuele delicten. Bovendien werden ook preventie en slachtofferhulp 

bovenaan de agenda geplaatst.127 Uit de voorbereidende werken wordt ook hier duidelijk dat 

                                                           
123 Wetsvoorstel, Parl. St. Kamer 1993-94, 1381/1, 19. 
124 Wetsvoorstel, Parl. St. Kamer 1993-94, 1381/1, 19. 
125 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, uitgebracht door de dames CAHAY -ANDRÉ en VERHOEVEN, 
Parl. St. Senaat 1993-94, 1142/3, 45. 
126 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, uitgebracht door de dames CAHAY -ANDRÉ en VERHOEVEN, 
Parl. St. Senaat 1993-94, 1142/3, 45-54. 
127 Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1998-99, 1907/1, 2. 
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de wetgever de kans gemist heeft om de Belgische wetgeving te moderniseren en realistischer 

te maken door het wegwerken van de verschillende leeftijdsgrenzen. 

Bij de hervorming van het Strafwetboek werden drie doelstellingen voorop gesteld: de 

strafwetgeving moderniseren inzake de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, het 

Strafwetboek coherenter maken en de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen 

opvoeren.128 Er valt onmiddellijk op dat opnieuw de bescherming centraal staat. Men is ook 

van mening dat het strafrecht alleen niet voldoende zal zijn om de seksuele delicten aan te 

pakken. Er is daarom ook oog voor preventie en behandeling van de daders. 

De leeftijd inzake het misdrijf kinderpornografie wordt opgetrokken naar achttien jaar. Dit is 

conform het Kinderrechtenverdrag en men was van mening dat alle minderjarigen onder de 

achttien jaar beschermd dienen te worden.129 Bovendien kwam er een heel goed voorstel om 

de oubolligheid van de misdrijven ‘aanranding van de eerbaarheid’ en ‘verkrachting’ aan te 

passen aan de huidige maatschappij. Maar zoals reeds gezegd heeft de Wet Strafrechtelijke 

Bescherming Minderjarigen duidelijk de kans laten liggen om verder te moderniseren, hoewel 

het voorstel enkele zeer goede wijzigingen bevatte. Zo werd er voorgesteld om de misdrijven 

aanranding van de eerbaarheid en verkrachting onder te brengen in een apart hoofdstuk 

‘Seksuele Agressie’ omdat deze misdrijven duidelijk een aanslag zijn tegen de persoon zelf. 

De reden waarom de misdrijven werden ingevoerd onder de titel ‘Misdaden en wanbedrijven 

tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid’ was dat deze misdrijven 

beschouwd werden als een aanslag op de familie en de goede zeden van de maatschappij. 

Door de verplaatsing van de misdrijven en een nieuw hoofdstuk wil men benadrukken dat een 

persoon recht heeft om zelf te beschikken over zijn lichamelijke en seksuele integriteit. 

Hiermee wordt duidelijk aangegeven dat de misdrijven geen aanslag meer zijn op de familie 

of de goede zeden in de maatschappij maar dat het gaat om aanslagen op de persoon zelf. Men 

wil de seksuele en lichamelijke integriteit beschermen.130 Het wetsontwerp meende dan ook 

dat het niet de seksualiteitsbeleving is die beschermd dient te worden maar het misbruik. Het 

al dan niet verlenen van toestemming zou de hamvraag worden. Bovendien werd voorgesteld 

de leeftijden meer op elkaar af te stemmen en te voorzien in een referentieleeftijd. De leeftijd 

zou op veertien jaar gebracht worden waarbij men voor ogen had om kinderen en jongeren 

beneden die leeftijd maximaal tegen misbruik te beschermen terwijl jongeren vanaf veertien 

jaar geleidelijk aan meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen waardoor de straffen op 

                                                           
128 Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1998-99, 1907/1, 4. 
129 Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1998-99, 1907/1, 13. 
130 Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1998-99, 1907/1, 18. 
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misbruik versoepelen naargelang de hogere leeftijd. Deze opvattingen werden ook verdedigd 

door de Nationale Commissie tegen Seksuele Uitbuiting van Kinderen. Deze Commissie is 

van mening dat het niet wenselijk is om het strafrecht te laten optreden in (seksuele) relaties 

van jongeren boven de veertien jaar. Zij zijn van mening dat voor deze groep jongeren het 

vooral van belang is te voorzien in een goede voorlichting. Een goede voorlichting op niveau 

van jongeren en bekeken vanuit hun leefwereld zal meer effect hebben om hen te behoeden 

voor misbruik. Bovendien werd voorgesteld om voor jongeren tussen veertien en zestien jaar 

toch een extra bescherming te voorzien: het leeftijdsverschil tussen de partners mag maximaal 

vijf jaar bedragen opdat er toestemming gegeven kan worden tot het stellen van seksuele 

handelingen. Deze hervormingen zouden de oude Belgische wetgeving perfect aangepast 

hebben aan de huidige moderne maatschappij. Maar de Raad van State dacht daar anders over 

en gaf een eerder negatief advies.131 Het is dan ook ontzettend jammer dat de wijzigingen het 

niet gehaald hebben en dat nu nog steeds gebruik moet worden gemaakt van oude 

terminologie en verschillende leeftijdsgrenzen die zorgen voor verwarring. Maar gelukkig is 

er een nieuwe Europese Richtlijn op komst en zal België niet anders kunnen dan zijn 

wetgeving aan te passen. Zoals in het volgend deel tot uiting zal komen, is de Europese 

regeling veel duidelijker en houdt deze ook meer rekening met de huidige visie op seksualiteit 

door te voorzien in een uitzondering. 

 

                                                           
131 Advies Raad van State, Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1998-99, 1907/1, 62-92 (in het bijzonder pag. 73-82). 
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3 Vergelijking tussen de Europese regelgeving en het Belgisch 
Strafwetboek 

Zoals reeds eerder aangegeven, zijn er op Europees niveau verschillende regelgevingen terug 

te vinden. Deze zijn afkomstig van zowel de Raad van Europa als van de Europese Unie. Al 

die verschillende regels hebben natuurlijk ook hun weerslag op onze Belgische wetgeving 

inzake seksueel strafrecht. Maar niet in alle teksten zijn dezelfde incriminaties terug te vinden. 

Soms worden zij anders omschreven of staan er andere strafbaarstellingen op. Het is dan ook 

de bedoeling hier na te gaan of de Belgische wetgeving nog steeds voldoet aan deze Europese 

normen. En zo nee, dan moet de vraag gesteld worden of er reeds initiatieven genomen zijn 

om te zorgen voor de harmonisatie met het Europees recht. 

Er wordt gekeken naar het Verdrag van de Raad van Europa van 2007 (opgemaakt te 

Lanzarote)132, het Kaderbesluit 2004/68/JBZ133 en het voorstel tot richtlijn (29 maart 2010)134 

van de Europese Unie en de Belgische wetgeving zoals omschreven in het Belgisch 

Strafwetboek. 

Momenteel is er op het niveau van de Europese Unie een voorstel voor een nieuwe richtlijn. 

Deze zal naderhand -eens ze de volledige procedure heeft doorlopen- van toepassing worden 

in België en daarom is het dan ook nuttig deze richtlijn reeds te betrekken in het onderzoek. 

 

                                                           
132 Verdrag van de Raad van Europa, opgemaakt te Lanzarote op 25 oktober 2007, 
URL: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.  
133 Kaderbesluit 2004/68/JBZ ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, P.B. L 
13 van 20 januari 2004, URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0068:NL:NOT.  
134 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ, 
genomen op 29 maart 2010, URL: http://www.europa-
nu.nl/id/vidx82n4bezf/com_2010_94_bestrijding_van_seksueel 
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3.1 Betekenis van het begrip ‘kind’ – ‘minderjarige’ in de verschillende 
regelgevingen 

Eerst en vooral is het is belangrijk te weten wat er bedoeld wordt wanneer gesproken wordt 

over ‘kind’ of ‘minderjarige’. Voor alle regelingen worden min of meer dezelfde begrippen en 

regels gehanteerd. 

3.1.1 Europese betekenis 

Voor de Europese betekenis van het begrip ‘kind’ en ‘minderjarige’ moet teruggegrepen 

worden naar de verschillende wetteksten. In elke tekst is duidelijk bepaald wie als 

‘minderjarige’ wordt beschouwd. 

In het Verdrag van de Raad van Europa is in artikel 3, a bepaald tot welke leeftijd men 

beschouwd wordt als een kind: 

a. “child” shall mean any person under the age of 18 years 

In de Europese Unie wordt in het Kaderbesluit een definitie van ‘kind’ gegeven in artikel 1, a: 

a. “kind”: persoon die jonger is dan 18 jaar 

In de nieuwe richtlijn zal de definitie terug te vinden zijn in artikel 2, a: 

a. ‘child’ shall mean any person below the age of 18 years 

Het is duidelijk dat de Europese regelgevingen geharmoniseerd zijn. Overal wordt de 

referentieleeftijd van achttien jaar gebruikt. Dit is helemaal in lijn met wat het Verdrag voor 

de Rechten van het Kind bepaalt.135 In artikel 1 van het Kinderrechtenverdrag kan immers 

gelezen worden:  

“ […] ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht 

de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.” 

Staten mogen van het Kinderrechtenverdrag afwijken en zodoende een andere leeftijd 

bepalen. 

 

                                                           
135 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties, 20 november 1989. 
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3.1.2 Belgische betekenis 

In de Belgische wetgeving betreffende het seksueel strafrecht worden van oudsher 

verschillende leeftijden gehanteerd. Deze verschillende grenzen zorgen vaak voor verwarring 

en rechtsonzekerheid. Om die reden is in 2000 het artikel 100ter in het Strafwetboek 

ingevoegd.136 Dat artikel bepaalt het volgende: 

“Wanneer in de bepalingen van boek II de term “minderjarige” wordt aangewend, wordt daaronder 

elke persoon verstaan die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.” 

Door dit algemeen artikel wordt voorkomen dat er verwezen wordt naar het personeel statuut 

van een jongere met een vreemde nationaliteit om na te gaan of hij/zij minderjarig is.137 De 

bedoeling van dit artikel was ook om tot meer samenhang in het Belgisch Strafwetboek te 

komen en bovendien is de Belgische regelgeving op die manier automatisch conform de 

Europese regels. 

Maar ook al is er nu een duidelijke bepaling, toch hanteert de wetgever nog steeds 

verschillende leeftijdsgrenzen voor bepaalde handelingen. Een belangrijke reden hiervoor is 

dat adolescenten tussen zestien en achttien jaar lang geen kinderen meer zijn volgens onze 

huidige samenleving. En eigenlijk kan deze groep jongeren uitgebreid worden tot de 

adolescenten van veertien jaar en ouder. In de Belgische wetgeving zijn dan ook enkele 

nuanceringen doorgevoerd. Op zich zijn deze nuanceringen niet slecht. Het is immers in de 

huidige maatschappij niet meer mogelijk om ervan uit te gaan dat jongeren tussen veertien en 

achttien jaar nog niet met seksualiteitsbeleving bezig zijn. Het wordt meer en meer aanvaard 

dat jongeren zich seksueel ontwikkelen met leeftijdsgenoten. Maar de nuanceringen in de 

huidige wetgeving maken alles veel moeilijker en verwarrender. In de wetgeving over 

verkrachting wordt de leeftijd op veertien jaar gelegd. Daaruit kan afgeleid worden dat een 

jongere van veertien toestemming kan geven tot seksuele penetratie. In de regeling omtrent de 

aanranding van de eerbaarheid ligt de leeftijdsgrens dan weer op zestien jaar. Dit zorgt voor 

irreële situaties aangezien een jongere van veertien wel toestemming kan geven tot seksuele 

penetratie maar zolang hij/zij de leeftijd van zestien jaar niet heeft bereikt, kan er geen 

                                                           
136 Ingevoegd bij artikel 3 van de Wet van 28 november 2000, B.S. 17 maart 2001, ed. 2. 
137 Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Memorie van Toelichting, Parl. 
St. Kamer 1998-99, nr. 1907/01, 6; G. VERMEULEN en F. DHONT, “Bescherming van minderjarigen via het 
strafrecht. Verdiensten en beperkingen van de Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke 
bescherming van minderjarigen”, T.Strafr. 2002, 125; Y. NUYTINCK en E. VAN ACKER, “Bederf van de jeugd en 
prostitutie van minderjarigen” in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, 
Antwerpen, Maklu, 2001 133. 
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toestemming gegeven worden tot seksuele handelingen zonder penetratie. De derde grens die 

de wetgever hanteert, is de grens van achttien jaar ingeval er kinderpornografie en 

kinderprostitutie in het spel is. Dit valt te lezen in artikel 379 en artikel 383bis Sw. waar 

gebruik wordt gemaakt van de term ‘minderjarige’.138 

“ […] waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld […]” 

Toch moet er opgemerkt worden dat de leeftijd inzake kinderpornografie niet altijd op 

achttien jaar lag. Toen het artikel werd ingevoerd in 1995, luidde het als volgt: 

“ […] waarbij minderjarigen beneden de 16 jaar betrokken zijn of worden voorgesteld […]”139 

Over die leeftijd van 16 jaar is er heel wat commotie geweest tijdens de voorbereidingen van 

de wet. De Minister van Justitie verwees naar het Kinderrechtenverdrag om de leeftijd toch op 

te trekken tot 18 jaar maar dit argument werd van tafel geveegd.140 Immers, hoe hoger men de 

leeftijd gaat bepalen, hoe moeilijker het wordt om de juiste leeftijd te schatten.141 Met de wet 

van 28 november 2000142 werd de leeftijdsgrens dan toch op 18 jaar gebracht. De term 

‘minderjarige’ werd in een nieuw artikel 100ter Sw. uitdrukkelijk bepaald.143  

Naar aanleiding van de Wet van 28 november 2000 werd voorgesteld om de leeftijd van 

veertien jaar als sleutelleeftijd in te voeren want men was van mening dat een jongere onder 

de veertien jaar een absolute bescherming nodig had. Zoals in het begin van het werk maar 

ook verder zal blijken, heeft dit voorstel de stemming niet overleefd. De verschillende 

leeftijdsgrenzen bleven dus behouden en zorgen dan ook voor talrijke problemen in de 

huidige maatschappij waar jongeren op een totaal andere manier omgaan met seksualiteit. 

Deze problemen komen verder in het werk aan bod. 

 

                                                           
138 Met betrekking tot kinderprostitutie moet wel opgemerkt worden dat er nuanceringen doorgevoerd worden 
m.b.t. de leeftijd maar deze betreffen enkel de zwaarte van de strafmaat. 
139 Art 383bis Sw is ingevoegd bij art 7 van de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de 
mensenhandel en de mensensmokkel, B.S. 25 april 1995. 
140 F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, T.Straf. 2000, 197. 
141 Parl. St. Senaat 1994-95, nr. 1142/3, 46. 
142 Wet 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, B.S. 17 maart 2001. 
143 G. VERMEULEN en F. DHONT, “Bescherming van minderjarigen via het strafrecht. Verdiensten en 
beperkingen van de Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen”, 
T.Strafr. 2002, 125. 
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3.2 Seksuele uitbuiting 

De seksuele uitbuiting van kinderen kan verschillende vormen aannemen. In dit werk worden 

alleen de wetgevingen inzake kinderpornografie en erotisch getinte afbeeldingen bekeken en 

vergeleken. 

3.2.1 Kinderpornografie 

3.2.1.1 Wat is strafbaar? 

In het Verdrag van de Raad van Europa is de strafbaarstelling terug te vinden in artikel 20. Dit 

bepaalt het volgende: 

“1. Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following 

intentional conduct, when committed without right, is criminalised: 

a. producing child pornography; 

b. offering or making available child pornography; 

c. distributing or transmitting child pornography; 

d. procuring child pornography for oneself or for another person; 

e. possessing child pornography; 

f. knowingly obtaining access, through information and communication technologies, to child 

pornography.” 

Op het niveau van de Europese Unie is er enerzijds het Kaderbesluit 2004/68/JBZ en 

anderzijds het voorstel tot richtlijn. In het Kaderbesluit zijn de strafbaarstellingen in twee 

artikels terug te vinden, nl. artikel 2, a en artikel 3, 1. 

Art 2: “Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de hieronder opgesomde 

opzettelijke gedragingen bestraft worden: 

a. een kind dwingen tot prostitutie of tot deelneming aan pornografische voorstellingen, dan wel 

daar voordeel uit halen, dan wel anderszins een kind uitbuiten met een dergelijk oogmerk; 

[…]” 

Art 3: “1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende opzettelijke 

gedragingen bestraft worden indien daarvoor geen rechtvaardigingsgrond is, ongeacht of bij deze 

activiteiten van een computersysteem gebruik wordt gemaakt: 

a. de vervaardiging van kinderpornografie; 

b. de distributie, verspreiding of uitzending van kinderpornografie; 

c. het aanbieden of ter beschikking stellen van kinderpornografie; 

d. het verwerven of in bezit hebben van kinderpornografie.” 
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In het nieuwe voorstel tot richtlijn zijn de strafbaarstellingen terug te vinden in artikel 4 en 

artikel 5. 

Art 4: 

“ […] 2. Causing a child to participate in pornographic performances shall be punishable by a 

maximum term of imprisonment of at least two years. 

3. Profiting from or otherwise exploiting a child participating in pornographic performances shall be 

punishable by a maximum term of imprisonment of at least two years. 

4. Knowingly attending pornographic performances involving the participation of children shall be 

punishable by a maximum term of imprisonment of at least two years. 

5. Recruiting a child to participate in pornographic performances shall be punishable by a maximum 

term of at least five years. 

[…] 

9. Coercing a child to participate in pornographic performances shall be punishable by a maximum 

term of imprisonment of at least eight years. […]” 

Art 5: “[…] 2. Acquisition or possession of child pornography shall be punishable by a maximum 

term of imprisonment of at least one year. 

3. Knowingly obtaining access, by means of information and communication technology, to child 

pornography shall be punishable by a maximum term of imprisonment of at least one year. 

4. Distribution, dissemination or transmission of child pornography shall be punishable by a 

maximum term of imprisonment of at least two years. 

5. Offering, supplying or making available child pornography shall be punishable by a maximum term 

of imprisonment of at least two years. 

6. Production of child pornography shall be punishable by a maximum term of imprisonment of at 

least five years. 

In de Belgische wetgeving is de strafbaarstelling van kinderpornografie terug te vinden in 

artikel 383bis Sw.144 In dit artikel kan het volgende gelezen worden: 

“§1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt hij die zinnebeelden, 

voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met 

pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, 

tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhandigt, ze met het oog op de handel of de 

verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of een 

                                                           
144 Zoals ingevoerd door de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en 
kinderpornografie, B.S. 25 april 1995 en gewijzigd door de Wet van 28 november 2000 betreffende de 
strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, B.S. 17 maart 2001. 
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distributieagent overhandigt, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van 

vijfhonderd frank tot tienduizend frank. 

§2. Hij die wetens de in §1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's, of andere 

beelddragers bezit, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een 

geldboete van honderd frank tot duizend frank. […]” 

Er kan onmiddellijk opgemerkt worden dat het Kaderbesluit en het voorstel tot richtlijn van 

de Europese Unie verder gaan dan de regelgeving van de Raad van Europa. Hier zijn ook 

effectieve strafmaten bepaald. In het Verdrag van de Raad van Europa is er enkel bepaald dat 

de Staten maatregelen moeten nemen om bepaalde handelingen strafbaar te stellen en geven 

ze in artikel 27 aan dat het moet gaan om ‘doeltreffende, evenredige en afschrikkende 

sancties’ en dat dit kan leiden tot een geldboete of een vrijheidsbenemende straf.145 Het 

Verdrag van de Raad van Europa zal wel tot een zekere vorm van harmonisatie leiden maar er 

kunnen nog steeds verschillen bestaan in de strafmaten van de verschillende Staten. Zowel het 

Kaderbesluit als de nieuwe richtlijn gaan dan ook een stap verder in de richting van nog meer 

harmonisatie nu ook de strafmaat bepaald wordt. En zoals reeds eerder aangegeven is 

harmonisatie onmisbaar om tegen seksuele uitbuiting op te treden. Daarnaast zijn er ook 

strafbaarstellingen inzake het werven en dwingen van minderjarigen om deel te nemen aan 

pornografische voorstellingen of om ze te bekijken maar dit wordt verder uitgebreid 

behandeld.146 

Er valt ook op te merken dat niet overal dezelfde termen worden gebruikt. Soms wordt wel 

hetzelfde bedoeld of kan er mits interpretatie hetzelfde bedoeld worden maar om een 

effectieve vergelijking te kunnen maken, moeten de verschillende begrippen kort bekeken 

worden. Als de verschillende wetgevingen onder de loep genomen worden dan kunnen er vier 

grote groepen van strafbare handelingen onderscheiden worden in alle wetgevingen en dat er 

een vijfde strafbare handeling is die enkel bij de Raad van Europa en in de nieuwe richtlijn 

aan bod komt. 

Vervaardiging - Dit wordt strafbaar gesteld door zowel de Raad van Europa, als de Europese 

Unie en de Belgische wetgeving. Deze incriminatie stelt niet veel problemen. Het is een 

logische strafbaarstelling. De termen zijn overal identiek, het gaat om het produceren of 

                                                           
145 Artikel 27, 1: “Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences 
established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive 
sanctions, taking into account their seriousness. These sanctions shall include penalties involving deprivation of 
liberty which can give rise to extradition.”. 
146 Zie 3.4 De strafbaarstelling voor ‘bederf van de jeugd’, pagina 73 e.v. 
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vervaardigen van kinderpornografie. Er kan wel opgemerkt worden dat in de Belgische tekst 

staat “[…] ze met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigt […]”.147 Dit betekent 

dat, indien de tekst letterlijk gelezen wordt, het vervaardigen met het oog op eigen gebruik 

niet strafbaar is volgens de Belgische wet. De vraag kan rijzen of er hier een lacune in de wet 

is, maar in de tweede paragraaf van de wettekst is te lezen dat bezit strafbaar is. Dat betekent 

dat het bezit van kinderpornografie, vervaardigd met het oog op eigen gebruik, eveneens 

strafbaar is. De straffen op bezit zijn echter minder erg dan deze die gesteld worden op het 

effectief vervaardigen. De vraag stelt zich dan ook of de woordengroep “met het oog op de 

handel of de verspreiding” niet beter geschrapt kan worden om in overeenstemming te zijn 

met de Europese regelgeving 

Aanbieden of ter beschikking stellen - Dit wordt ook in de Europese regelgevingen strafbaar 

gesteld. In de nieuwe richtlijn wordt daar nog het ‘leveren’ aan toegevoegd. Maar in de 

Belgische wetgeving is er interpretatie nodig om na te gaan of dit strafbaar is gesteld. De tekst 

stelt het volgende: “[…] tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhandigt, 

[…], invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of distributieagent overhandigt […]”. Het is 

vrij duidelijk dat iemand die kinderpornografie tentoonstelt, verkoopt, verhuurt verspreidt, 

uitzendt of overhandigt, de kinderpornografie wel degelijk aanbiedt of ter beschikking stelt. 

Hier is de Belgische wetgeving dus conform de huidige Europese regelgeving, er worden 

alleen meer specifieke situaties aangeduid. De moeilijkheid zit in de interpretatie van het 

invoeren of doen invoeren of het overhandigen aan een vervoer- of distributieagent. Er moet 

duidelijk een onderscheid gemaakt worden. Wanneer de kinderpornografie overhandigd wordt 

aan een vervoer- of distributieagent gaat het uiteraard ook om het ter beschikking stellen. De 

agent kan het voor zichzelf houden of het verder verspreiden. De kinderpornografie invoeren 

of doen invoeren kan voor eigen gebruik zijn en dan valt het niet onder aanbieden of ter 

beschikking stellen maar is het wel strafbaar onder paragraaf twee ‘het bezit van 

kinderpornografie’. Maar invoeren met het oog op verdere verdeling valt uiteraard onder de 

strafbaarstelling. De Belgische wet is eigenlijk al conform de nieuwe toekomstige richtlijn 

waarin ook wordt gesproken over leveren. Het Belgisch Strafwetboek zal dus op dat punt niet 

grondig aangepast moeten worden. 

Distributie, verspreiding of uitzending - In deze gevallen gaat het om meer specifieke 

vormen van aanbieden of ter beschikking stellen. In alle wetgevingen komen min of meer 

                                                           
147 Artikel 383bis, §1 Sw. 
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dezelfde termen voor. Hier is geen plaats voor enige discussie of interpretatie. De begrippen 

spreken voor zich.  

Verwerven of bezit - Ook deze termen worden in alle Europese regelgevingen gebruikt. 

Maar in de Belgische wetgeving is alleen het ‘bezit’ terug te vinden. Toch kan er door 

interpretatie besloten worden dat het verkrijgen van kinderpornografie strafbaar is omdat men 

het dan bezit en dit wordt expliciet strafbaar gesteld. Het strafbaar stellen van het loutere bezit 

van kinderpornografie kan tot discussies leiden. Het is daarom ondergebracht in een apart deel 

van dit werk.148 

Informatie- en communicatietechnologieën als hulpmiddel - Belangrijk is nog dat in het 

Verdrag van de Raad van Europa en in de toekomstige richtlijn melding wordt gemaakt van 

informatie- en communicatietechnologie als middel om toegang te verkrijgen tot 

kinderpornografie.149 In deze wetgevingen is het wetens en willens toegang verkrijgen tot 

kinderpornografie met behulp van dergelijke technologieën strafbaar gesteld. In het 

Kaderbesluit kan men lezen dat de handelingen strafbaar zijn “ongeacht of bij deze 

activiteiten van een computersysteem gebruik wordt gemaakt”.150 Op de problemen die deze 

informatie- en communicatietechnologieën met zich kunnen meebrengen, wordt verder in dit 

werkstuk nog dieper ingegaan wanneer de strafbaarstelling van het benaderen en werven van 

kinderen aan bod komt.151 

3.2.1.2 Wat wordt verstaan onder het begrip ‘kinderpornografie’? 

Om tot echte harmonisatie te komen en alle regels op elkaar af te stemmen, is een 

gemeenschappelijke definitie van het begrip vereist. Alleen wanneer iedereen hetzelfde 

begrijpt onder het begrip zal het mogelijk zijn om coherent op te treden en een beleid te 

creëren dat in alle landen hetzelfde is. Het is dan ook noodzakelijk na te gaan of in de 

verschillende Europese regelgevingen en in de Belgische wetgeving de definities 

overeenkomen. 

In het Verdrag van de Raad van Europa is de definitie terug te vinden in artikel 20, 2 en dus 

niet in een algemeen artikel in het begin van het Verdrag. 

                                                           
148 Zie 3.2.1.3 Bezit van kinderpornografie, pagina 53 e.v. 
149 Artikel 20, 1, f Verdrag Raad van Europa: “[…] knowingly obtaining access, through information and 
communication Technologies, to child pornography”; Artikel 5, 3 Voorstel tot richtlijn: “[…] Knowingly 
obtaining access, by means of information and communication technology, to child pornography shall be 
punishable […]”. 
150 Artikel 3, 1 Kaderbesluit. 
151 Zie 3.5 Benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden, pagina 79 e.v. 
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Art 20, 2: “For the purpose of the present article, the term “child pornography” shall mean any 

material that visually depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct or any 

depiction of a child’s sexual organs for primarily sexual purposes.” 

In het Verdrag van de Raad van Europa is duidelijk geen sprake van een meerderjarig persoon 

die er als een kind uitziet. Dit betekent dat het voor Staten die zowel lid zijn van de Raad van 

Europa als de Europese Unie verwarrend kan zijn. In de wetteksten van de Europese Unie is 

duidelijk te lezen dat ook het gebruik van personen die er als een kind uitzien strafbaar kan 

zijn. De Europese Unie gaat dus nog een stap verder dan de Raad van Europa. 

In het Kaderbesluit van de Europese Unie is de definitie van ‘kinderpornografie’ terug te 

vinden in art 1, b: 

“[…] Pornografisch materiaal dat de visuele weergave behelst van: 

i.) een echt kind dat betrokken is bij of deelneemt aan expliciet seksueel gedrag, waaronder het 

op wellustige wijze tonen van de geslachtsdelen of de schaamstreek van een kind, ofwel 

ii.) een bestaande persoon die er als een kind uitziet en betrokken is bij of deelneemt aan onder i) 

bedoeld gedrag, ofwel 

iii.)  realistische afbeeldingen van een niet-bestaand kind dat betrokken is bij of deelneemt aan 

voornoemd gedrag; […]” 

In het voorstel van de nieuwe richtlijn zal de definitie terug te vinden zijn in artikel 2, b: 

“[…] (b) ‘child pornography shall mean 

i.) any material that visually depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit 

conduct; or 

ii.) any depiction of the sexual organs of a child for primarily sexual purposes; or 

iii.)  any material that visually depicts any person appearing to be a child engaged in real or 

simulated sexually explicit conduct or any depiction of the sexual organs of any person 

appearing to be a child, for primarily purposes; or 

iv.) realistic images of a child engaged in sexually explicit conduct or realistic images of the 

sexual organs of a child, regardless of the actual existence of such child, for primarily sexual 

purposes. […]” 

In de nieuwe richtlijn gaat het dus om een iets ruimere definitie dan degene die terug te 

vinden was in het Kaderbesluit. 
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Voor de betekenis van het begrip in Belgische context zal men in de strafwet zelf niets 

terugvinden. Maar België heeft wel een definitie gegeven aan het begrip ‘kinderpornografie’. 

De definitie is terug te vinden in de Wet van 9 februari 2006. Daarin verklaart België: “onder 

de uitdrukking « kinderpornografie » wordt verstaan de visuele afbeelding van een kind dat 

betrokken is bij werkelijke of gesimuleerde seksuele gedragingen of de afbeelding van de 

geslachtsorganen van een kind wanneer het overheersende kenmerk een voorstelling met 

seksuele doeleinden is.”  

In België wordt in artikel 383bis Sw. ook nog gesproken over ‘houdingen of seksuele 

handelingen met pornografisch karakter’. Het begrip ‘houdingen’ is niet nader omschreven in 

de wetgeving noch werd dit nader bepaald in de voorbereidende werken. Maar het is duidelijk 

dat het hier eerder gaat om statische beelden die een pornografisch karakter kunnen 

vertonen.152 Dit betekent dat ook films of foto’s waarop genitaliën van kinderen te zien zijn 

hieronder kunnen begrepen worden. Dit laatste is dan ook helemaal in de lijn van wat er 

bepaald is door de Europese Unie in zijn Kaderbesluit en de toekomstige richtlijn en wat de 

Raad van Europa omschrijft in zijn definitie van het begrip. 

Met betrekking tot het begrip ‘seksuele handelingen’ kunnen er wel aanwijzingen gevonden 

worden in de parlementaire voorbereidingen. Het gaat hier om “alle handelingen die een 

aanranding van de eerbaarheid kunnen uitmaken, zelfs indien de minderjarige – vrijwillig, 

beïnvloed of gedwongen – erin heeft toegestemd, of die de zinnelijke gevoelens van degene die 

ze bekijkt, buitennatuurlijk prikkelen en die, wegens de vicieuze of tegennatuurlijke 

gedragingen of houdingen die ze tonen, het schaamtegevoel van de doorsneeburger 

kwetsen”.153 Deze problematiek komt ook aan bod wanneer het gaat om de strafbaarstelling 

van verkrachting.154 

3.2.1.3 Bezit van kinderpornografie 

Eén van de strafbare ‘gedragingen’ is het bezit van kinderpornografie. De Raad van Europa 

stelt het bezit strafbaar in zijn Verdrag.155 Maar ook in het Kaderbesluit vindt men 

uitdrukkelijk terug dat het bezit strafbaar gesteld moet worden, evenals in de nieuwe 

                                                           
152 Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 1142/3, 52; F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, 
T.Straf. 2000, 194. 
153 Parl. St. Kamer 1993-94, nr. 1381/1, 19. 
154 Zie 3.3.1.2 Wat zijn seksuele handelingen (met kinderen)?, pagina 59 e.v. 
155 Artikel 20, 1, e: “possessing child pornography”. 
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richtlijn.156 Vergelijkt men dit dan met de Belgische wetgeving dan kan men in artikel 383bis, 

§2 Sw. ook lezen dat het bezit van kinderpornografie strafbaar gesteld wordt. 

Hier situeert zich al onmiddellijk een probleem in verband met de kinderrechten. Vandaag de 

dag is het immers niet ongewoon dat jongeren foto’s van zichzelf nemen en van hun vriendje 

of vriendinnetje. Of ze communiceren met elkaar via de webcam en slaan de beelden op op 

hun computer. Soms zijn deze foto’s of filmpjes expliciet pornografisch maar hebben de 

jongeren helemaal niet de bedoeling om deze openbaar te maken. Ze houden de foto’s louter 

voor zichzelf. Toch zullen zij gestraft worden als dit ontdekt wordt. Zolang de jongeren de 

leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt, gaat het immers om kinderpornografie en bezit ervan 

is strafbaar. In geen enkele huidige Belgische wetgeving is terug te vinden dat een 

uitzondering moet gemaakt worden ingeval het hier gaat om beelden die bewust en met vrije 

wil zijn gemaakt door en voor jongeren in een relatie zonder de intentie om met deze beelden 

iets meer te doen. 

In het Verdrag van de Raad van Europa is in artikel 18, 3 terug te vinden dat het stellen van 

seksuele handelingen tussen minderjarigen met wederzijdse toestemming niet geregeld 

wordt.157 Maar er is geen specifieke bepaling in verband met het bezit van kinderpornografie 

gemaakt door jongeren voor jongeren. 

In het voorstel tot richtlijn is er echter wel een uitdrukkelijke bepaling die rekening houdt met 

de evolutie van de maatschappij en de leefwereld van jongeren. In artikel acht zal 

uitdrukkelijk bepaald worden dat kinderen onderling of personen met een niet al te groot 

leeftijdsverschil seksuele handelingen mogen en kunnen stellen zonder daarvoor gestraft te 

worden. En meer specifiek is bepaald dat het bezit van kinderpornografie in die gevallen 

toegelaten is. 

“The provisions of […] and Article 5 do not govern consensual sexual activities between children or 

involving persons who are close in age and degree of psychological and physical development or 

maturity, insofar as the acts did not involve any abuse” 

De Europese Unie houdt dus rekening met het feit dat jongeren het recht moeten hebben zich 

seksueel te kunnen ontplooien en daarbij ook gebruik maken van pornografische beelden van 

                                                           
156 Artikel 3, 1, d): “het verwerven of in bezit hebben van kinderpornografie” (Kaderbesluit); Artikel 5, 2: 
“Acquisition or possession of child pornography shall be punishable […]” (Nieuwe richtlijn). 
157 Artikel 18, 3 Verdrag Raad van Europa: “The provisions of paragraph 1.a are not intended to govern 
consensual sexual activities between minors”. 
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zichzelf of andere jongeren. Het feit dat kinderen die in leeftijd niet veel van elkaar 

verschillen ook begrepen worden in de bepaling laat toe dat iemand die reeds achttien is en 

een relatie heeft met iemand van zestien of zeventien jaar toch niet zal gestraft worden in het 

kader van kinderpornografie. Het is dan ook van belang dat België zijn regelgeving aanpast 

om in overeenstemming te zijn met de Europese regeling en met de huidige leef- en 

denkwereld van jongeren. 
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3.2.2 Erotisch getinte afbeeldingen 

Alle wetgevende initiatieven handelen over kinderpornografie als de weergave van expliciet 

seksueel gedrag waaraan kinderen deelnemen of minstens personen die eruitzien als kinderen. 

Maar wat met erotisch getinte afbeeldingen? Dit zijn vaak afbeeldingen die helemaal geen 

expliciet seksueel gedrag afbeelden maar die door sommige personen als aanstootgevend 

kunnen worden beschouwd. In de bijlage zijn een aantal foto’s terug te vinden van een 

gekende fotograaf. De vraag stelt zich natuurlijk of die foto’s beschouwd moeten worden als 

(kinder-) pornografie of als louter erotisch en kunstzinnige foto’s. 

Het is zo dat niet alle pornografie in België verboden is. Het verbod op pornografie geldt 

enkel voor de extreme pornografie. De vraag stelt zich natuurlijk waar de grens gelegd moet 

worden. Er is namelijk geen criterium vastgelegd in de wet. Dit betekent dat het de taak van 

de rechters is om geval per geval te oordelen. Er zijn wel een aantal vaste regels. Zo moet het 

materiaal "het schaamtegevoel van de doorsnee burger" kwetsen om als extreme pornografie 

bestempeld te worden. Maar er is dus geen eenduidige regel en rechters moeten zich baseren 

op wat de gemiddelde burger denkt over pornografie.158 Maar hoe zit het dan voor Europa? 

In de Memorie van Toelichting bij het Verdrag van de Raad van Europa kan duidelijk gelezen 

worden dat de strafbaarstellingen met betrekking tot kinderpornografie in bepaalde 

omstandigheden niet van toepassing zullen zijn. 

“Therefore, material having an artistic, medical, scientific or similar merit, i.e. where there is absence 

of sexual purposes, does not fall within the ambit of this provision.” 

Maar hiermee is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Er wordt namelijk voorzien in een 

uitzondering voor pornografische beelden maar de vraag stelt zich wat met afbeeldingen die 

geen pornografisch karakter hebben maar die wel enigszins erotisch getint zijn? Uit de 

Memorie van Toelichting blijkt ook duidelijk dat ze expliciet seksueel gedrag voor ogen 

hebben. 

Het begrip ‘erotisch getinte afbeelding’ is zeer subjectief. Wat de ene beschouwt als erotisch, 

zal voor de andere misschien helemaal niet erotisch zijn. Moet er een regeling komen voor 

deze afbeeldingen of niet? Het is een feit dat kinderen en vooral jongeren actief zijn op 

internet en sociale netwerksites. Zij posten dan ook foto’s van zichzelf en soms kunnen deze 

                                                           
158 http://www.stopchildporno.be/nl/faq-nl/ (geraadpleegd op 20 december 2010) 
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foto’s wenkbrauwen doen fronsen. Er liggen echter wel enkele voorstellen op tafel maar er is 

nog niets concreets uitgewerkt.159 

                                                           
159 Rapport Dienst voor Strafrechtelijk Beleid, 28 mei 2008, pag. 275-277. 
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3.3 Seksuele agressie tegen personen 

Naast de seksuele uitbuiting van kinderen is het seksueel misbruik een tweede groot 

probleem. De laatste tijd komt dit ook meer en meer in de media. Iedereen heeft er wel een 

mening over. Als ook hier de verschillende regelgevingen worden vergeleken dan kan er 

vastgesteld worden dat de bescherming van jongeren centraal staat en dat het moeilijk is een 

regeling te vinden die jongeren het recht geven hun seksualiteit te ontwikkelen. Daarnaast 

stellen er zich in dit kader meer problemen inzake de verschillende begrippen, 

interpretatiemoeilijkheden en leeftijdsgrenzen. 

3.3.1 Penetratie en verkrachting 

3.3.1.1 Wat is strafbaar? 

In het Verdrag van de Raad van Europa is de strafbaarstelling terug te vinden in artikel 18, 1: 

“1. Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following 

intentional conduct is criminalised: 

a) Engaging in sexual activities with a child who, according to the relevant provisions of 

national law, has not reached the legal age for sexual activities; 

b) Engaging in sexual activities with a child where: 

- use is made of coercing, force or threats; or 

- abuse is made of a recognised position of trust, authority or influence over the child, 

including within the family; or 

- abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child, notably because of a 

mental or physical disability or a situation of dependence.” 
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In de Europese Unie is de wetgeving momenteel terug te vinden in het Kaderbesluit maar dit 

zal vervangen worden door de nieuwe richtlijn. In het Kaderbesluit zijn de strafbare 

handelingen terug te vinden in artikel 2, c: 

“[…] Seksuele activiteiten met een kind ontplooien onder gebruikmaking van een der volgende 

middelen: 

i.) dwang, geweld of bedreigingen, 

ii.) geld of andere vormen van beloning of vergoeding, aangeboden in ruil voor seksuele 

gedragingen van het kind, 

iii.)  misbruik van een erkende positie van vertrouwen, gezag of invloed jegens het kind.” 

Wat al meteen opvalt, is dat het Kaderbesluit minder ver gaat dan het Verdrag van de Raad 

van Europa. Volgens het Kaderbesluit zijn seksuele handelingen enkel strafbaar wanneer het 

kind op de een of andere manier onder druk is gezet of wanneer er misbruik is gemaakt van 

het vertrouwen van het kind terwijl het Verdrag ook de handelingen met een kind, dat nog niet 

de leeftijd van seksuele meerderjarigheid heeft bereikt, strafbaar stelt. In dit laatste geval zou 

men kunnen besluiten dat het dus ook strafbaar is als het kind zijn of haar toestemming heeft 

gegeven. Dit betekent dat het Verdrag van de Raad van Europa impliciet al rekening houdt 

met het feit dat er seksuele handelingen kunnen plaatsvinden tussen jongeren wanneer beiden 

daarin toestemmen. Het Verdrag van de Raad van Europa is vier jaar ouder dan het 

Kaderbesluit en men kan opmerken dat de bescherming van kinderen en jongeren op seksueel 

vlak alleen maar is toegenomen. De vraag kan dan gesteld worden of het wel nodig is om 

steeds meer bescherming toe te kennen zonder stil te staan bij behoeftes van jongeren in de 

huidige samenleving. 
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Als er dan gekeken wordt naar het nieuwe voorstel tot richtlijn dan kan men zien dat de 

strafbaarstelling terug te vinden is in artikel 3, 3 en artikel 3, 4: 

“[…] 3. Engaging in sexual activities with a child who has not reached the age of sexual consent 

under national law shall be punishable by a maximum term of imprisonment of at least five years. 

4. Engaging in sexual activities with a child, where: 

i.) abuse is made of recognised position of trust, authority or influence over the child shall be 

punishable by a maximum term of imprisonment of at least eight years; or 

ii.) abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child, notably because of a mental 

or physical disability or a situation of dependence shall be punishable by a maximum term of 

imprisonment of at least eight years; or 

iii.)  use is made of coercion, force or threats shall be punishable by a maximum term of 

imprisonment of at least ten years.” 

Hier kan opgemerkt worden dat de Europese Unie haar wetgeving afstemt op die van de Raad 

van Europa en ook hier de seksuele handelingen zonder dat er misbruik wordt gemaakt van 

vertrouwen of zonder druk, strafbaar stelt. Dit houdt in dat men doorgaat op het 

beschermingsniveau. Al moet er opgemerkt worden dat het voorstel wel een aparte regeling 

bevat voor seksuele relaties tussen jongeren wanneer beide partners toestemmen. Dit betekent 

een grote stap voorwaarts in het toekennen van rechten aan jongeren.160 

In België zijn er echter verschillende artikels met betrekking tot seksuele handelingen. 

Seksuele handelingen is een ruim begrip. In België wordt dit begrip opgesplitst in enerzijds de 

aanranding van de eerbaarheid en anderzijds de penetratie/verkrachting.161 Deze afdeling 

beperkt zich tot penetratie en verkrachting.162 En dan is enkel artikel 375 Sw. van belang. Dit 

artikel stelt het volgende: 

“[[Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, 

gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. 

Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of 

list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het 

slachtoffer. […]” 

                                                           
160 Zie 4.1 Wat kan er besloten worden na het vergelijken van de verschillende regelgevingen?, pagina 83-85. 
161 Met betrekking tot aanranding van de eerbaarheid is er een apart deel in dit werk, zie 3.3.3 Minder vergaande 
handelingen, pagina 66 e.v. 
162 Seksuele handelingen zijn niet alleen penetratie en verkrachting maar ook de niet zo ver gaande handelingen 
die in de Belgische wetgeving aanranding van de eerbaarheid worden genoemd.  
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Uit het artikel blijkt dat de straffen zwaarder zijn naargelang de leeftijd van het slachtoffer en 

vanaf de leeftijd van 14 jaar kan een jongere toestemming geven tot seksuele handelingen met 

penetratie. 

Er moet wel opgemerkt worden dat in de Europese regelgeving sprake is van seksuele 

handelingen in het algemeen. Wat daaronder valt, komt hieronder aan bod. Maar in de 

Belgische wetgeving maakt men, zoals reeds vermeld, een onderscheid tussen seksuele 

handelingen met penetratie en seksuele handelingen zonder penetratie. Deze laatste worden in 

België ‘aanranding van de eerbaarheid’ genoemd. Dit zorgt natuurlijk voor een aantal 

specifieke problemen en dit komt dan ook verder nog aan bod. 

3.3.1.2 Wat zijn seksuele handelingen (met kinderen)? 

In tegenstelling tot het begrip ‘kinderpornografie’ is er nergens een definitie terug te vinden 

over de ‘seksuele handelingen’ (of seksuele activiteiten) met kinderen. Het gaat in Europa om 

seksuele handelingen met kinderen, waarbij kinderen beschouwd worden als personen jonger 

dan achttien jaar.163 Deze leeftijdsgrens zorgt voor problemen van interpretatie en consistentie 

in de Belgische wetgeving. De problemen met betrekking tot de leeftijdsgrenzen komen 

verder aan bod.164 

Seksuele handelingen is een begrip dat een ruime lading dekt. Als het begrip ruim 

geïnterpreteerd wordt dan kan er besloten worden dat het niet enkel gaat om penetratie maar 

dat ook de niet vergaande handelingen zoals het ‘aanraken’ kunnen beschouwd worden als 

seksuele handelingen. Voor deze afdeling dient het begrip strikt geïnterpreteerd te worden en 

zal er gekeken worden naar seksuele handelingen als handelingen met penetratie. 

In de Belgische wetgeving kan een persoon van veertien jaar toestemming geven tot het 

stellen van seksuele handelingen met penetratie. Een essentieel begrip in de wettekst van 

verkrachting is de penetratie. Dit impliceert een actieve tussenkomst van de dader. Het louter 

aanraken van de geslachtsdelen is aanranding van de eerbaarheid en kan dus niet beschouwd 

worden als verkrachting, hoewel voor sommige slachtoffers dit misschien anders kan 

aangevoeld worden.165 Dit zorgt al onmiddellijk voor een eerste probleem. Door in België het 

                                                           
163 Zie 3.1. Betekenis van het begrip ‘kind’ – ‘minderjarige’ in de verschillende regelgevingen, pagina 44-46. 
164 Zie 3.3.1.3 Problemen met de leeftijd, pagina 60-61 en 3.3.3.3 Leeftijdsgrens van 16 jaar, pagina 69 e.v. 
165 I. HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van 
minderjarigen”, in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 
2001, 53. 
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begrip seksuele handelingen op te splitsen, wordt het voor de gewone burger en specifiek voor 

de jongeren nogal verwarrend want wat is nu toegelaten vanaf welke leeftijd? 

Bovendien wordt in de Europese Unie geen onderscheid gemaakt naargelang de handelingen 

plaats vinden met of zonder penetratie. M.i. zou het in België dan ook veel beter zijn deze 

handelingen niet langer op te splitsen aangezien dit voor onduidelijkheid zorgt. 

3.3.1.3 Problemen met de leeftijd 

Zoals reeds aangegeven, zal het verschil in de leeftijdsgrenzen problemen veroorzaken. Zowel 

in de wetgeving van de Raad van Europa als in die van de Europese Unie is het stellen van 

seksuele handelingen met jongeren die nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt 

strafbaar. Maar in de Belgische wetgeving kan er uit het artikel afgeleid worden dat een 

jongere vanaf de leeftijd van veertien jaar kan toestemmen tot seksuele handelingen met 

penetratie. In de toekomstige richtlijn zal er naast de leeftijdsgrens van achttien jaar ook 

voorzien worden in een regeling die stelt dat jongeren onderling seksuele relaties en 

handelingen kunnen hebben met toestemming van beide personen en dat de 

strafbaarstellingen in die gevallen niet op hen van toepassing zullen zijn. Dit betekent dat de 

Belgische wetgever hoe dan ook zijn regelgeving zal moeten aanpassen. 

Er kan echter wel opgemerkt worden dat in België reeds verschillende voorstellen zijn gedaan 

om de leeftijdsgrenzen meer op elkaar af te stemmen. In de huidige regeling zijn er 

verschillende categorieën terug te vinden. Eerst en vooral zijn er de meerderjarigen die hier 

niet ter sprake dienen te komen. Daarnaast is er de categorie van de minderjarigen. Deze 

worden opgedeeld in vier subcategorieën: minderjarigen tussen zestien en achttien jaar, 

minderjarigen ouder dan veertien jaar maar jonger dan zestien jaar, minderjarigen jonger dan 

veertien jaar en minderjarigen jonger dan tien jaar. Met het oog op de nieuwe wet van 28 

november 2000 werden een aantal voorstellen gedaan om de verschillende categorieën aan te 

pakken. Eén van de voorstellen was om de eerste twee subcategorieën van minderjarigen 

samen te brengen naar één categorie, namelijk een categorie voor de veertien- tot 

achttienjarigen.166 Maar dit voorstel werd niet weerhouden. Dit hangt samen met het voorstel 

tot leeftijdsverlaging bij ‘aanranding van de eerbaarheid’. Men wilde de leeftijd daar verlagen 

van zestien naar veertien jaar maar men vreesde dat dit begrepen zou worden als een 

                                                           
166 Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Memorie van Toelichting, Parl. 
St. Kamer 2000-01, nr. 1907/1, 26; I. HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid 
en verkrachting van minderjarigen”, in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, 
Antwerpen, Maklu, 2001, 60. 
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verlaging van de leeftijd voor seksuele meerderjarigheid.167 Toch blijkt uit een Rapport van de 

Dienst Strafrechtelijk Beleid dat ook zij van oordeel zijn dat een wijziging noodzakelijk is.168 

Een jaar later is er dan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de vraag of er al dan niet 

een ongrondwettigheid ontstaat door het gebruik van verschillende leeftijdsgrenzen. Het Hof 

ziet geen enkel probleem in het gebruik van maar liefst drie leeftijdsgrenzen (veertien, zestien 

en achttien).169 Volgens het Grondwettelijk Hof volgt de verwarring uit een foutieve lezing 

van de verschillende artikels. Het was helemaal niet de bedoeling om seksualiteitsbeleving 

wettelijk toe te laten vanaf veertien jaar.170 De wetgever had voor ogen om de personen tussen 

veertien en zestien jaar niet te straffen met de hoge straffen die op verkrachting van 

toepassing zijn wanneer zij seksuele handelingen met penetratie stellen waarin beiden 

toestemmen. De vraag is natuurlijk of het nog steeds nodig is om op die manier te redeneren. 

Moet de Belgische wetgeving toch niet meer aangepast worden aan de opvattingen in de 

moderne maatschappij en aan de leef- en denkwereld van de jongeren? 

3.3.2 Kinderprostitutie 

Hier stellen zich ook aan aantal vragen. Jongeren hebben vanaf de leeftijd van zestien jaar 

volledig seksueel zelfbeschikkingsrecht.171 Dit betekent dat zij vanaf de leeftijd van zestien 

jaar zelf kunnen beschikken over hun eigen seksuele behoeften. Toch zijn zij niet vrij om te 

beslissen in de prostitutie te stappen. De leeftijdsgrens bij kinderprostitutie ligt immers op 

achttien jaar. De vraag stelt zich: moet deze leeftijdsgrens gehanteerd blijven of dient hier de 

bescherming voorrang te krijgen? 

3.3.2.1 Strafbaarstellingen 

In het Verdrag van de Raad van Europa is de strafbaarstelling te lezen in artikel 19. In dat 

artikel wordt het volgende bepaald: 

1. “Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the 

following intentional conduct is criminalised: 

                                                           
167 Zie 3.3.3.3 Leeftijdsgrens van 16 jaar, pagina 69 e.v. 
168 Het rapport komt verder in dit werk aan bod, zie 4.2.1 Evaluatie van de wetten van 1995 door de Dienst voor 
Strafrechtelijk Beleid, pagina 85 e.v. 
169 GwH, arrest nr. 93/2009, 4 juni 2009; GwH, arrest nr. 167/2009, 29 oktober 2009; S. VANDROMME, “Geen 
probleem met verschil in leeftijdsgrens verkrachting en aanranding”, Juristenkrant 24 juni 2009, 5; B. KETELS 
en G. VERMEULEN, “Grondwettelijk Hof verfijnt onderscheid leeftijdsgrens verkrachting en aanranding”, 
Juristenkrant 13 januari 2010, 4. 
170 S. VANDROMME, “Geen probleem met verschil in leeftijdsgrens verkrachting en aanranding”, Juristenkrant 
24 juni 2009, 5. 
171 Art 372, lid 1 Sw.; I. HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid en 
verkrachting van minderjarigen”, in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, 
Antwerpen, Maklu, 2001, 62. 
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a. recruiting a child into prostitution or causing a child to participate in prostitution; 

b. coercing a child into prostitution or profiting from or otherwise exploiting a child for such 

purposes; 

c. having recourse to child prostitution. 

2. […]” 

In de wetgeving van de Europese Unie zijn ook in deze situatie het Kaderbesluit en het 

nieuwe voorstel tot richtlijn van belang. In het Kaderbesluit is de strafbaarstelling van 

kinderprostitutie terug te vinden in artikel 2, a en b: 

a) “een kind dwingen tot prostitutie of […], dan wel daar voordeel uit halen, dan wel anderszins 

een kind uitbuiten met een dergelijk oogmerk; 

b) Een kind werven voor prostitutie of […]; 

In het voorstel tot richtlijn zal de strafbaarstelling enerzijds terug te vinden zijn in artikel 3, lid 

5 en anderzijds in artikel 4, lid 6, 7, 8, 10 en 11. 

Art 3: “1. Member States shall take the necessary measures to ensure that the intentional conduct 

referred to in paragraphs 2 to 5 is punishable. 

[…] 

5. Coercing a child into sexual activities with a third party shall be punishable by a maximum term of 

imprisonment of at least ten years.” 

Art 4:“1. Member States shall take the necessary measures to ensure that the intentional conduct 

referred to in paragraphs 2 to 11 is punishable. 

[…] 

6. Causing a child to participate in child prostitution shall be punishable by a maximum term of 

imprisonment of at least five years. 

7. Profiting from or otherwise exploiting a child participating in child prostitution shall be punishable 

by a maximum term of imprisonment of at least five years. 

8. Engaging in sexual activities with a child, where recourse is made to child prostitution shall be 

punishable by a maximum term of imprisonment of at least five years. 

[…] 

10. Recruiting a child to participate in child prostitution shall be punishable by a maximum term of 

imprisonment of at least eight years. 

11. Coercing a child into child prostitution shall be punishable by a maximum term of imprisonment of 

at least ten years.” 
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In het Belgisch Strafwetboek is de strafbaarstelling terug te vinden in artikel 379 Sw en artikel 

380, §4 Sw. 

Art 379: “[Hij die een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, teneinde eens anders driften te 

voldoen, […] de prostitutie van een minderjarige van het mannelijke of vrouwelijke geslacht opwekt, 

begunstigt of vergemakkelijkt, wordt gestraft […] ]” 

Art 380, §4: “Met [opsluiting] van tien tot vijftien jaar en met geldboete van duizend frank tot 

honderdduizend frank wordt gestraft: 

1° hij die, teneinde eens anders driften te voldoen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een 

minderjarige […], zelfs met zijn toestemming aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het 

oog op het plegen van ontucht of prostitutie; 

2° hij die, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een huis van ontucht of prostitutie houdt waar 

minderjarigen ontucht of prostitutie plegen; 

3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt van een 

minderjarige met het oog op ontucht of prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te 

realiseren; 

4° hij die, op welke manier ook, de ontucht of prostitutie van een minderjarige onder de zestien jaar 

exploiteert; 

[5° hij die door de overhandiging, het aanbod of de belofte van een materieel of financieel voordeel 

ontucht of prostitutie van een minderjarige heeft verkregen]” 

In alle regelgevingen wordt duidelijk dat men niet alleen de klanten van de kinderprostituees 

wil aanpakken maar dat er geopteerd wordt om de gehele sector van de kinderprostitutie aan 

te pakken. Op dit vlak is de Belgische wetgeving in harmonisatie met de Europese 

regelgeving. 

3.3.2.2 Wat wordt er begrepen onder het begrip ‘kinderprostitutie’? 

3.3.2.2.1 Europese betekenis 

In bijna alle Europese wetgevingen wordt een definitie gegeven van het begrip 

kinderprostitutie. 

In het Verdrag van de Raad van Europa is dat terug te vinden in artikel 19, 2. 

2. “For the purpose of the present article, the term “child prostitution” shall mean the fact of 

using a child for sexual activities where money or any other form of remuneration or 

consideration is given or promised as payment, regardless of this payment, promise or 

consideration is made to the child or to a third person.” 
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In het huidige Kaderbesluit van de EU wordt de term ‘kinderprostitutie’ echter niet 

verduidelijkt. Dit betekent dat er teruggegrepen zal moeten worden naar de verschillende 

nationale wetgevingen om te weten wat hieronder begrepen wordt. Deze lacune wordt 

opgevuld door het nieuwe voorstel tot richtlijn en dit met het oog op harmonisatie. In zijn 

artikel 2 geeft de richtlijn de definities, waaronder ook de definitie van kinderprostitutie. Deze 

luidt als volgt: 

c) “ ‘child prostitution’ shall mean the use of a child for sexual activities where money or any 

other form of remuneration or consideration is given or promised as payment in exchange for 

the child engaging in sexual activities, regardless of whether this payment, promise or 

consideration is made to the child or to a third person;” 

Het valt onmiddellijk op dat de definitie in de nieuwe richtlijn voor het grootste deel 

overeenkomt met de definitie die gehanteerd wordt door de Raad van Europa. 

3.3.2.2.2 Belgische betekenis 

Om te weten wat er begrepen wordt onder het begrip ‘kinderprostitutie’ is het van belang na 

te gaan wat er begrepen wordt onder ‘prostitutie’ in het algemeen. In de Belgische regeling 

valt op te merken dat er geen wettelijke definitie is van het begrip ‘kinderprostitutie’, zelfs 

niet van het begrip ‘prostitutie’. Dit betekent dat de rechter soeverein zal moeten oordelen of 

bepaalde gedragingen (kinder-) prostitutie kunnen impliceren. Hij zal hierbij wel rekening 

houden met de betekenis die gewoonlijk aan het begrip wordt toegekend. 

Alvorens dieper in te gaan op het begrip ‘(kinder-) prostitutie’ is het belangrijk het verschil 

met het begrip ‘ontucht’ te onderscheiden. Soms wordt aan beide begrippen (prostitutie – 

ontucht) dezelfde betekenis gegeven. Maar dit is een verkeerde opvatting.172 Uit parlementaire 

voorbereidingen blijkt dat de wetgever het begrip ‘ontucht’ ruimer wenst te interpreteren dan 

het begrip ‘prostitutie’.173 

De beste omschrijving voor het begrip ‘prostitutie’ is terug te vinden bij NUYTINCK  en VAN 

ACKER die het begrip overnamen van VAN OVERBEKE.174 Zij omschrijven ‘prostitutie’ als: het 

gewoonlijk en tegen vergoeding onderhouden van seksuele contacten met anderen. Het gaat 

                                                           
172 I.v.m. ontucht: zie verder in het werk wanneer het gaat over het bederf van de jeugd, 3.4 De nieuwe 
strafbaarstelling voor ‘bederf van de jeugd’, pagina 73 e.v. 
173 Er kan hierbij verwezen worden naar de parlementaire voorbereidingen van de wet van 21 augustus 1948. 
174 Y. NUYTINCK en E. VAN ACKER, “Bederf van de jeugd en prostitutie van minderjarigen” in G. VERMEULEN 
(ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2001, 137; L. VAN OVERBEKE, 
“Ontucht en prostitutie: begrip” in X., Commentaren met overzicht van strafrecht en strafvordering, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, afl. 7 (juni 1997), 163. 
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hier dus om betaalde ontucht want een winstbejag is vereist. Daarnaast zijn 

geslachtsbetrekkingen niet noodzakelijk vereist maar wordt toch aangenomen dat er een zeker 

seksueel contact is. Met betrekking tot ‘kinderprostitutie’ is wel een internationale definitie 

terug te vinden in artikel 2 van het Optioneel Protocol bij het Kinderverdrag van de Verenigde 

Naties. In het Protocol wordt kinderprostitutie omschreven als: elk gebruik van een kind in 

seksuele activiteiten tegen vergoeding of elke andere vorm van beloning. Er kan opgemerkt 

worden dat het ook bij kinderprostitutie de bedoeling is winst na te streven en dat het niet 

enkel gaat om geslachtsbetrekkingen maar om elke seksuele activiteit. 175 Het zal dus aan de 

feitenrechter toekomen te oordelen of er enig winstoogmerk gemoeid is met de 

‘kinderprostitutie’ en zo niet, of het gaat om ontucht. 

3.3.2.3 Verandering nodig? 

Dit is een zeer moeilijke vraag die m.i. negatief beantwoord moet worden. Vanuit 

kinderrechtenperspectief is het zeer zeker vereist dat jongeren het signaal krijgen dat ze zich 

ongestoord kunnen ontwikkelen op alle gebied, ook op seksueel vlak. Maar de prostitutie gaat 

toch nog een stap verder. Kinderprostitutie is een zeer delicate zaak en leidt altijd tot 

misbruik. En het is juist tegen dit misbruik dat we de jongeren willen beschermen ondanks de 

roep om meer toekenning van rechten. 

Het is de bedoeling om jongeren meer rechten toe te kennen zodat ze zich op hun tempo 

kunnen ontplooien op alle vlakken maar als zij daarbij ook de mogelijkheid krijgen zich 

‘legaal’ te prostitueren kunnen anderen misbruik maken van hun seksueel 

zelfbeschikkingsrecht. Het is dan ook niet aan te raden de leeftijdsgrens hier te verlagen 

aangezien voor dit misdrijf bescherming boven rechten moet gaan. 

3.3.3 Minder vergaande handelingen 

In de Europese wetgevingen wordt geen onderscheid gemaakt of de seksuele handelingen nu 

met of zonder penetratie gebeuren. Dit is in tegenstelling tot de Belgische wetgeving die wel 

degelijk een onderscheid maakt en zo nog meer problemen creëert door bovendien 

verschillende leeftijdsgrenzen te hanteren. In België worden de minder vergaande 

handelingen begrepen onder de term ‘aanranding van de eerbaarheid’. Die term is helemaal 

niet terug te vinden in Europese regelgevingen. Deze afdeling handelt dan ook enkel over de 

Belgische strafbaarstelling want een echte vergelijking is niet mogelijk. 

                                                           
175 General Assembly resolution, A/RES/54/263 – Optional Protocols to the Convention on the rights of the child 
on the involvement of children in armed conflict and on the sale of children, child prostitution and child 
pornography of 25 May 2000. 
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3.3.3.1 Strafbaarstelling in België 

In België wordt gesproken over aanranding van de eerbaarheid. De strafbaarstelling is terug te 

vinden in artikel 372 en 373 Sw. en luidt als volgt: 

Art 372: “[Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreigingen, gepleegd op de 

persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijk of vrouwelijk geslacht beneden 

de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting [van vijf tot tien jaar]. […]” 

Art 372: “De aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreigingen gepleegd op personen van 

het mannelijk of vrouwelijk geslacht, wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf 

jaar. 

Wordt de aanranding gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien 

jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting [van vijf tot tien jaar]. 

Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf [opsluiting] van tien tot vijftien jaar.]” 

Er kan al onmiddellijk opgemerkt worden dat er een onderscheid wordt gemaakt naargelang 

er geweld of bedreigingen zijn gebruikt. 

3.3.3.2 Begrip ‘aanranding van de eerbaarheid’ 

De wetgever heeft het begrip nooit gedefinieerd aangezien de maatschappelijke evoluties een 

rol spelen in het bepalen van dit begrip. Als er naar de strafrechtelijke betekenis van het 

woord wordt gekeken dan is vooral het algemeen gangbare begrip van de eerbaarheid, nl. het 

zedelijkheidsbesef van de maatschappij, van belang. De term hangt nauw samen met de 

begrippen ‘goede zeden’ en ‘openbare zedelijkheid’. Historisch gezien heeft de katholieke 

kerk een rol gespeeld in het bepalen van deze begrippen waardoor de wetgever nagelaten 

heeft het begrip ‘aanranding van de eerbaarheid’ te definiëren. Het kwam dan ook aan de 

rechtsleer en rechtspraak om een invulling te geven aan de begrippen rekening houdend met 

de gewijzigde maatschappelijke visies op seksualiteit. Een mogelijke en gebruikelijke 

definitie is terug te vinden bij HAMEUW, HEIRBRANT en LEFERE. Zij geven de volgende 

definitie: 

“Een tegen het maatschappelijk eerbaarheidsgevoel indruisende (al dan niet volkomen) gedraging, 

door de dader gesteld op of met behulp van een persoon, die hetzij er niet in toestemt of in normale 

omstandigheden er niet in zou toestemmen, waardoor hij diens fysiek seksueel zelfbeschikkingsrecht 

bewust, gewild of minstens onrechtmatig aantast.”176 

                                                           
176 I. HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van 
minderjarigen”, in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 
2001, 44. 
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Er zijn drie elementen vereist om te spreken van ‘aanranding van de eerbaarheid’: (1) een 

inbreuk op de seksuele onaantastbaarheid, (2) ontbreken van geldige toestemming in hoofde 

van het slachtoffer en (3) algemeen opzet. 

Zoals reeds vermeld, zal de visie van de maatschappij over ‘oneerbaarheid’ aangewend 

worden om na te gaan of een handeling eerbaar dan wel oneerbaar is. Het subjectieve, 

individuele gevoel van het slachtoffer is niet van belang.177 Het gaat dus om de aanranding 

van het algemeen geldend eerbaarheidsgevoel in de lichamelijkheid van een enkele 

persoon.178 Meer concreet moet het gaan om een ongeoorloofde aanraking van de 

geslachtsorganen of erogene secundaire geslachtskenmerken.179  

In het kader van de problematiek ‘webcamseks’ (al dan niet vrijwillig of gedwongen) is er 

sprake van aanranding van de eerbaarheid wanneer een persoon ertoe aangespoord wordt zijn 

geslachtsorganen of secundaire geslachtskenmerken te ontbloten voor de webcam of wanneer 

er seksuele handelingen voor de camera verricht worden. Er is ook sprake van aanranding van 

de eerbaarheid als het slachtoffer gedwongen wordt zich uit te kleden voor de camera of 

onzedelijke handelingen te stellen op zichzelf of een derde.180 

Het is ook niet nodig dat het slachtoffer helemaal naakt is om te spreken van aanranding van 

de eerbaarheid. Het is vooral vereist dat het slachtoffer aangetast is in zijn seksuele integriteit. 

Er wordt in het eerste lid van artikel 372 een onweerlegbaar vermoeden ingeschreven dat 

minderjarigen onder de leeftijd van zestien niet vrijwillig kunnen toestemmen omdat er vanuit 

gegaan wordt dat ze slechts over een onvoldoende ontwikkeld seksueel normbesef beschikken 

                                                           
177 I. HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van 
minderjarigen”, in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 
2001, 48; A. VANDEPLAS, “De wetenschap t.a.v. de leeftijd van het slachtoffer bij aanranding van de 
eerbaarheid”, (noot onder Antwerpen 25 augustus 1976), R.W. 1977-78, 1116-118. 
178 I. HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van 
minderjarigen”, in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 
2001, 48; J. DELVA, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in A.P.R., Brussel, Larcier, 1967,  nr. 39. 
179 I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid – het misdrijf” in P. ARNOU en A. VANDEPLAS (eds.), 
Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenshappen, 1997, nr. 15; J. DELVA, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in A.P.R., Brussel, 
Larcier, 1967, nr. 50. 
180 S. VANDROMME, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid en/of 
aanzetten tot ontucht”, T.Strafr. 2009, afl.3, 177; J. DELVA, “Aanranding van de eerbaarheid”, APR, Brussel, 
Larcier, 1967, nr. 50; I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid: het misdrijf” in Strafrecht en 
Strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl. (januari 
2007), 7, nr. 15. 
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en dat de minderjarige nog onervaren is.181 Deze opvatting is echter verouderd als we vandaag 

de dag jongeren bezig horen over seksueel gedrag.  

Het wordt steeds duidelijker dat de Belgische wetgeving toch niet voldoet aan de huidige 

opvattingen van de samenleving en dan vooral van de jongeren. De vraag kan gesteld worden 

of de lat niet te hoog gelegd wordt. Vandaag de dag wordt meer de nadruk gelegd op het 

seksueel zelfbeschikkingsrecht. Er stelt zich dan ook een discussie om het begrip ‘aanranding 

van de eerbaarheid’ aan te passen. Door de ruime definitie die aan het begrip ‘verkrachting’ is 

gegeven, worden vele handelingen op basis van die wettekst met betrekking tot verkrachting 

vervolgd en bestraft. Is het nog nodig om beide incriminaties te behouden? Eén enkele 

strafbepaling zou de oplossing kunnen zijn om het afbakeningsprobleem tussen de misdrijven 

‘aanranding van de eerbaarheid’ en ‘verkrachting’ te verhelpen. Maar ondanks de voordelen 

blijven er toch nog enkele nadelen: er moet een duidelijke grens blijven tussen de aanranding 

van de eerbaarheid en de verkrachting, zo niet zou de rechter een te grote vrijheid krijgen in 

het bepalen van de straftoemeting.182 

Naar aanleiding van de nieuwe wet van 28 november 2000 werden gedurende de 

voorbereidingen een aantal voorstellen gedaan die de huidige problemen zouden kunnen 

oplossen. Helaas overleefden de voorstellen de bespreking niet. Ten eerste werd voorgesteld 

om de notie ‘aanranding van de eerbaarheid’ te vervangen door het begrip ‘aanranding van de 

seksuele integriteit’ waaraan een wettelijke definitie gegeven zou worden aangezien het 

ontbreken van een duidelijke definitie één van de pijnpunten was.183 De definitie die 

vooropgesteld werd, was de volgende: 

“Elke daad met een seksueel karakter met een persoon of met behulp van een persoon die daarin niet 

toestemt.” 

Er zou dus geen verwijzing meer zijn naar het begrip ‘goede zeden’ aangezien in een moderne 

samenleving het seksueel zelfbeschikkingsrecht van het slachtoffer centraal staat en 

beschouwd wordt als het voornaamste en overheersend element van het misdrijf. Aanranding 

van de eerbaarheid is de aantasting van de vrijheid waarover een persoon beschikt aangezien 

de seksuele vrijheid wordt beschouwd als een onschendbaar en persoonlijk goed. De seksuele 

                                                           
181 S. VANDROMME, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid en/of 
aanzetten tot ontucht”, T.Strafr. 2009, afl.3, 177; A. DIERICKX, “Hoe ver reikt de bescherming van de 
strafbepalingen van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting?”, N.C. 2006, 106, nr. 15. 
182 I. HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van 
minderjarigen”, in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 
2001, 49. 
183 Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Memorie van Toelichting, Parl. 
St. Kamer 1998-99, nr. 1907/1, 75. 
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handeling is niet geoorloofd wanneer één van de partijen deze niet wenste. De kernvraag in de 

rechtbank is dan ook de vraag naar de toestemming.184 Daaruit vloeit de vraag vanaf wanneer 

een jongere oud genoeg wordt geacht toestemming te geven. 

Als besluit kan men zeggen dat het begrip ‘aanranding van de eerbaarheid’ niet aangepast is 

aan de geëvolueerde maatschappij. Het wordt niet langer beschouwd als de aantasting van de 

algemene zekerheid maar het individuele gevoel van het slachtoffer staat centraal. Het is dan 

ook nodig dat de wetgever met een duidelijke, ondubbelzinnige definitie op de proppen komt 

zoals zij ook gedaan heeft voor het begrip ‘verkrachting’. Bovendien is de Belgische 

wetgeving niet aangepast aan de Europese regelgeving waar het ruime begrip ‘seksuele 

handelingen’ gebruikt wordt. Dit begrip dekt een veel ruimere lading. Seksuele handelingen 

betreffen niet alleen de penetratie maar ook de minder vergaande handelingen. Het begrip 

zorgt ervoor dat het aangepast kan worden aan het individu. Wat voor sommigen als seksuele 

handeling wordt beschouwd, is dat niet voor anderen. Het is dan ook noodzakelijk dat België 

werkt maakt van een duidelijke éénvormige regeling, conform de Europese regelgeving. 

3.3.3.3 Leeftijdsgrens van 16 jaar 

De leeftijdsgrens heeft te maken met het moment waarop een jongere toestemming kan geven 

tot seksuele handelingen, in dit geval zonder penetratie. Er kan opgemerkt worden dat de 

Belgische wetgeving niet echt consequent is. Een jongere van veertien jaar kan toestemmen 

tot penetratie maar zolang deze de leeftijd van zestien niet heeft bereikt, kan er wel sprake zijn 

van het misdrijf ‘aanranding van de eerbaarheid’. Een minderjarige wordt dus geacht vroeger 

in staat te zijn om toe te stemmen tot seksuele penetratie dan om toe te stemmen tot minder 

vergaande handelingen.185 Dit is natuurlijk absurd en het maakt duidelijk dat de wetgeving 

dringend moet aangepast worden.  

De Europese regelgevingen maken geen onderscheid in leeftijd. Zij beschouwen achttien jaar 

als de grens. Toch is er soms terug te vinden dat de Staten zelf regelingen moeten treffen voor 

seksuele handelingen tussen jongeren van dezelfde leeftijd. In het nieuwe voorstel tot richtlijn 

komt dit duidelijk tot uiting. De regels die daarin vervat staan, zijn niet van toepassing op de 

seksuele handelingen tussen personen van dezelfde leeftijd. Dit zal belangrijke consequenties 

hebben op de Belgische wetgeving. Momenteel zorgen de verschillende leeftijdsgrenzen in 

                                                           
184 I. HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van 
minderjarigen”, in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 
2001, 50. 
185 L. STEVENS, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting bij gelijkstelling op veertien- of 
vijftienjarigen”, T.J.K. 2009, Afl. 4-5, 336. 
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België ervoor dat jongeren onder de achttien jaar maar boven zestien jaar seksuele 

handelingen mogen stellen. Daar dreigt echter verwarring rond. Zo kan de vraag gesteld 

worden of een vraag tot webcamseks aan een +16-jarige toch geen kinderpornografie 

uitmaakt, ook al wordt de +16-jarige geacht oud genoeg te zijn om al dan niet toe te 

stemmen.186 Er kan dan geen sprake zijn van aanranding van de eerbaarheid. Maar er is 

natuurlijk het probleem van de kinderpornografie. 

Naar aanleiding van de Wet van 28 november 2000 werden een reeks voorstellen gedaan in 

verband met de leeftijdsgrenzen. Er werd voorgesteld de leeftijd te verlagen naar veertien jaar 

om zo in overeenstemming te zijn met de wetgeving i.v.m. verkrachting. Daarnaast werd 

voorgesteld dat een jongere tussen veertien en zestien jaar geen toestemming kon geven tot 

seksuele handelingen indien het leeftijdsverschil met de partner groter was dan vijf jaar. Dit is 

duidelijk geïnspireerd op buitenlandse wetgeving en biedt de jongeren de mogelijkheid zich 

op seksueel vlak te ontwikkelen met leeftijdgenoten. Anderzijds zou er toch nog voldoende 

bescherming zijn tegen misbruiken.187 Er werd benadrukt dat het niet de bedoeling zou zijn de 

seksuele meerderjarigheid op die leeftijd vast te leggen. Volgens de regering willen zij niet de 

seksuele ontwikkeling zelf bestraffen maar willen zij louter het misbruik bestraffen. Dit 

betekent dat alle handelingen onder veertien automatisch als misbruik zouden beschouwd en 

bestraft worden maar dat voor seksuele handelingen boven veertien enkel het misbruik zelf 

bestraft zou worden. Deze oplossing zou wenselijk geweest zijn gezien de huidige 

samenleving en de seksuele ontwikkeling van jongeren. Dit zou, samen met het voorstel dat er 

geen toestemming zou kunnen gegeven worden indien het leeftijdsverschil meer dan vijf jaar 

zou bedragen, ertoe bijdragen dat er eindelijk seksuele rechten aan jongeren toegekend 

worden. Ze hebben het recht zich te ontwikkelen op alle gebied maar echte seksuele rechten 

blijven uit. Dit was dan ook een gemiste kans. Het is vooral te wijten aan de media-aandacht 

dat het voorstel het niet gehaald heeft. Men vreesde dat de verlaging naar de leeftijd van 

veertien te veel de indruk zou wekken dat alles mogelijk is op seksueel vlak terwijl we ons 

juist moeten afvragen of jongeren geen nood hebben aan enige seksuele experimenten. 

Al deze problemen en vragen rond de verschillende leeftijdsgrenzen hebben geleid tot een 

prejudiciële vraag voor het Grondwettelijk Hof. De vraag stelt zich of er geen inbreuk is op 
                                                           
186 S. VANDROMME, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid en/of 
aanzetten tot ontucht”, T.Strafr. 2009, afl.3, 178; I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid: het misdrijf” 
in Strafrecht en Strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 
losbl. (januari 2007), 13-14, nr. 30 en de verwijzing naar Corr. Tongeren 3 december 2005, nr. 1277, onuitg. 
187 I. HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van 
minderjarigen”, in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 
2001, 51. 
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het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.188 Het huidige strafrechtelijk kader is in 1912 door de 

wetgever ingevoerd. Het was de bedoeling de strijd tegen moreel verval aan te binden. 

Bestaande misdrijven werden uitgebreid (zoals de aanranding van de eerbaarheid bij 

gelijkstelling) en nieuwe misdrijven werden ingevoerd (verkrachting bij gelijkstelling).189 De 

leeftijdsgrens voor aanranding van de eerbaarheid bij gelijkstelling werd opgetrokken van 

veertien naar zestien. Voor min-zestienjarigen geldt dus een onweerlegbaar vermoeden dat ze 

niet geldig kunnen toestemmen met seksuele handelingen. Daarnaast werd de leeftijdsgrens 

voor verkrachting op veertien jaar gelegd. In de parlementaire voorbereiding van de 

verschillende wetgevingen is er niets terug te vinden over het waarom van de verschillende 

leeftijdsgrenzen. Maar de Jeugdbeschermingswet190 die deze veranderingen heeft ingevoerd, 

heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Het eerste voorstel was er reeds in 1889.191 Het is dan 

ook niet ondenkbaar dat er gewoon geen acht geslagen is op het verschil in leeftijd.  

Sinds 1912 zijn de artikels dus niet gewijzigd en wordt een verschillende leeftijdsgrens 

gehanteerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Grondwettelijk Hof een vraag kreeg 

omtrent de verenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel. Maar het antwoord van het Hof is 

duidelijk. Er is geen schending van het gelijkheidsbeginsel. Ze komt tot dit besluit door de 

parlementaire voorbereidingen na te gaan. Daarin staat het volgende te lezen: “Als het 

[gebrek aan toestemming] niet bewezen is en ook indien vaststaat dat er toestemming was, 

zullen, telkens als vervolging wenselijk wordt geacht, de bepalingen betreffende aanranding 

van de eerbaarheid worden toegepast, maar niet die betreffende de verkrachting.”192 

Zoals reeds eerder aangegeven, is de verwarrende interpretatie te wijten aan een foutieve 

lezing van de desbetreffende artikels. De wetgever had de bedoeling om jongeren tussen 

veertien en zestien jaar die met toestemming van beiden seksuele handelingen met penetratie 

stelden, niet te onderwerpen aan de hoge straffen inzake verkrachting maar de iets mildere 

straffen van de aanranding van de eerbaarheid toe te passen. 

                                                           
188 L. STEVENS, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting bij gelijkstelling op veertien- of 
vijftienjarigen”, T.J.K. 2009, Afl. 4-5, 336. De prejudiciële vraag werd gesteld door het Hof van Beroep te 
Antwerpen in een arrest van 25 juni 2008, zie GwH 4 juni 2009, met noot L. STEVENS, T.J.K. 2009, afl. 4-5, 
334-338. 
189 L. STEVENS, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting bij gelijkstelling op veertien- of 
vijftienjarigen”, T.J.K. 2009, Afl. 4-5, 337. 
190 Wet 15 mei 1912 op de bescherming van de jeugd, B.S. 27-28-29 mei 1912. 
191 Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1889-90, nr. 320; L. STEVENS, “Aanranding van de eerbaarheid en 
verkrachting bij gelijkstelling op veertien- of vijftienjarigen”, T.J.K. 2009, Afl. 4-5, 337. 
192 Parl. St. Kamer 1981-1982, nr. 166/8, p. 6-7. 
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3.3.3.4 Besluit 

Het wordt dus al snel duidelijk dat het opsplitsen van het begrip ‘seksuele handelingen’ en het 

hanteren van drie verschillende leeftijdsgrenzen voor problemen en interpretatiemoeilijkheden 

zorgt. Aangezien er binnenkort een richtlijn zal zijn vanuit de Europese Unie zal de Belgische 

wetgever moeten ingrijpen. De richtlijn zal omgezet moeten worden in de Belgische 

wetgeving en dus zou het beter zijn om het begrip ‘seksuele handelingen’ niet langer op te 

splitsen. Op die manier zal het voor iedereen duidelijk worden en is België meteen aangepast 

aan de laatste nieuwe wetgeving. 
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3.4 De nieuwe strafbaarstelling voor ‘bederf van de jeugd’ 

Bederf van de jeugd betreft voornamelijk de passieve handelingen. Hiermee wordt bedoeld 

dat het kind moet kijken en aanwezig zijn maar er niet zelf moet aan deelnemen. Het feit dat 

een kind bij zo’n situatie aanwezig is, zorgt ervoor dat het normbesef en de morele 

verantwoordelijkheid van het kind vervagen en dat het verkeerde voorstellingen krijgt van de 

seksuele integriteit en omstandigheden waarbinnen alles plaats vindt. In de verschillende 

wetgevingen zijn dan ook strafbaarstellingen voorzien. Is het echter wel nodig om altijd in 

strafbaarstellingen te voorzien en heeft het kind geen recht om er uit vrije wil naar te kijken? 

Is het echt altijd schadelijk voor het normbesef van de jongeren?193 

3.4.1 De strafbaarstellingen in Europa en België 

3.4.1.1 Wat is strafbaar? 

In het Verdrag van de Raad van Europa is er voorzien in een apart artikel. Het gaat om 

artikel 22 waarin het volgende te lezen staat: 

“Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalise the intentional 

causing, for sexual purposes, of a child who has not reached the age set in application of Article 18, 

paragraph 2, to witness sexual abuse or sexual activities, even without having to participate. 

In het huidige Kaderbesluit van de Europese Unie is geen apart artikel terug te vinden noch 

een artikel waarin het zit verweven. Het voorstel tot richtlijn lost deze lacune op en verwerkt 

in haar artikel 3, 2 de strafbaarstelling voor het bederven van de jeugd. De Europese Unie 

beschouwt het niet als een apart misdrijf maar beschouwt het als een onderdeel van het 

seksueel misbruik. Het artikel 3, 2 stelt het volgende: 

“Causing, for sexual purposes, a child who has not reached the age of sexual consent under national 

law to witness sexual abuse or sexual activities, even without having to participate, shall be 

punishable by a maximum term of imprisonment of at least two years.” 

Voor België is het moeilijker om de precieze strafbepaling terug te vinden. Er bestaat geen 

artikel dat dezelfde principes hanteert zoals de Europese regelgevingen. Dit betekent dat het 

misschien wel nodig is de Belgische regelgeving aan te passen. Een mogelijke 

                                                           
193 Voor een bespreking van de verschillende componenten van het misdrijf, zie L. STEVENS, Strafrecht en 
seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 
seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 510-524. 
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strafbaarstelling is terug te vinden in het Strafwetboek onder Hoofdstuk VI ‘Bederf van de 

jeugd en prostitutie’ (Boek II, Titel VII). Het gaat om artikel 379 Sw. 

Art. 379 Sw.: “[Hij die een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, teneinde eens anders driften te 

voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van het mannelijke of 

vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of vergemakkelijkt […]” 

Men kan onmiddellijk opmerken dat het artikel niet echt nauw aansluit bij de Europese 

regelgevingen. Er stellen zich dan ook enkele problemen. 

Bovendien kan zich de vraag stellen of het wel nodig is om een dergelijke strafbaarstelling 

inzake de aanslag tegen te goede zeden te behouden in het licht van de huidige samenleving. 

Het voorstel tot richtlijn speelt hier reeds op in en voorziet in een artikel dat effectief rechten 

toekent aan de jongeren. In artikel 8 is namelijk het volgende te lezen: 

“The provisions of Article 3 (2), with regard to witnessing sexual activities, and (3); Article 4 (2) and 

(4) and Article 5 do not govern consensual sexual activities between children or involving persons 

who are close in age and degree of psychological and physical development or maturity, insofar as the 

acts dit not involve any abuse.” 

Er is een duidelijke verwijzing naar het ‘getuige zijn van seksuele activiteiten’. Dit betekent 

dat er reeds nagedacht is over de wenselijkheid om jongeren het signaal te geven dat zij wel 

degelijk het recht hebben zich te ontwikkelen, ook en des te meer op seksueel vlak en dit niet 

alleen actief maar ook passief. 

3.4.1.2 Gebruikte terminologie 

In de Belgische context wordt er gesproken over ontucht. Een definitie daarvan is terug te 

vinden bij NUYTINCK en VAN ACKER: het in een overdreven en verwerpelijke mate beleven 

van het seksuele genot.194 Dit kan ook geformuleerd worden als een uitspatting, een zekere 

buitensporigheid.195 In de Belgische wetgeving wordt ontucht vaak in één adem genoemd met 

prostitutie maar het begrip is ruimer dan alleen maar prostitutie, ook liederlijke en onzedelijke 

handelingen worden beschouwd als ontucht, zelfs als er geen enkele vergoeding mee gemoeid 

is. Belangrijk om te weten is dat ook dit begrip onderhevig is aan de evoluties in de 

maatschappij en dat elke rechter zijn eigen invulling geeft van het begrip. Bovendien is dit 

begrip zeer oud en kan men zich de vraag stellen of het nog nodig is om deze wetgeving, 

                                                           
194 Y. NUYTINCK en E. VAN ACKER, “Bederf van de jeugd en prostitutie van minderjarigen” in G. VERMEULEN 
(ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2001, 136. 
195 Corr. Nijvel 4 februari 1993, J.L.M.B. 1993, 1067; L. VAN OVERBEKE, “Ontucht en prostitutie: begrip”, in X 
(ed.), Commentaar met overzicht van strafrecht en strafvordering, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 
afl. 7 (juni 1997), 166. 
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zoals ze nu bestaat, te behouden. Het begrip ‘ontucht’ heeft niet de betekenis zoals de 

gebruikte term ‘corruption’ in de Europese regeling. 

Aangezien er geen wettelijke definitie terug te vinden is, komt het toe aan de rechtspraak en 

rechtsleer om begrippen zoals ‘ontucht’ en ‘corruption’ vorm te geven. Maar hier wringt juist 

het schoentje. De Europese regelingen spreken niet van ontucht en het is niet mogelijk om te 

zeggen dat de Belgische wetgeving conform de Europese regelgeving is. Het gaat ook om een 

nieuwe regeling waarover nog nauwelijks juridische bronnen beschikbaar zijn. 

Als de tekst van het Verdrag van de Raad van Europa bekeken wordt, dan ziet men dat er 

verschillende begrippen zijn die wenkbrauwen kunnen doen fronsen en waarop dieper moet 

ingegaan worden. Het gaat hier om de begrippen “intentional causing”, “ for sexual purposes”, 

“not reached the age set in application of Article 18, paragraph 2”, “ to witness”, “ sexual 

abuse or sexual activities”. Wat wordt er met al deze begrippen bedoeld, temeer omdat 

dezelfde begrippen terugkeren in het voorstel tot richtlijn van de Europese Unie. Bij het lezen 

van de Memorie van Toelichting bij het Verdrag van de Raad van Europa wordt men echter 

niet veel wijzer. Bovendien is er over deze materie nog niet veel terug te vinden in de 

juridische literatuur aangezien het om een nieuwe strafbaarstelling gaat. 

De reden waarom deze tekst is ingevoerd is duidelijk: men wil kinderen en jongeren 

beschermen. In de Memorie van Toelichting leest men dat het kijken naar seksueel misbruik 

en seksuele activiteiten ertoe zal leiden dat er psychologische schade ontstaat bij de kinderen 

en dat dit ook zal leiden tot een vertekend beeld over seksualiteitsbeleving. Uiteraard zullen 

deze problemen zich stellen als kinderen getuige zijn van seksueel misbruik. Misbruik is 

namelijk geen vorm van liefdevolle seksualiteitsbeleving, aangezien één van de partners niet 

toestemt. Op dat punt stelt zich dus geen discussie omtrent de reden voor de invoer van de 

strafbaarstelling en is het correct om kinderen en jongeren hiertegen te beschermen. Er wordt 

dan ook niet verder ingegaan op het misbruik maar de bespreking richt zich voornamelijk op 

de seksuele handelingen tussen twee personen die daarin toestemmen. De vraag die zich stelt 

in het kader van kinderrechten is: moet een kind niet kunnen kiezen of het kijkt naar seksuele 

handelingen tussen personen en dit met het oog op de eigen seksuele ontwikkeling? 

Eerst en vooral stelt zich de vraag wat er moet begrepen worden onder ‘sexual activities’. De 

betekenis is niet terug te vinden in de Memorie van Toelichting. Mijns inziens gaat het hier 

zowel om de seksuele activiteiten met penetratie als de seksuele activiteiten zonder penetratie. 

Zoals reeds eerder in het werk aan bod kwam, is de opdeling van seksuele activiteiten in 

activiteiten met en zonder penetratie puur Belgisch. In Europese regelgeving wordt geen 



78 

 

onderscheid gemaakt. Natuurlijk zullen zich hier interpretatieproblemen stellen. Wat de ene 

beschouwt als een seksuele handeling zonder penetratie is voor een ander misschien geen 

seksuele handeling tout court. Vooral in het kader van kinderrechten en de seksuele 

ontplooiing van kinderen zou een duidelijke begripsafbakening welkom zijn. 

Er wordt ook gesproken over ‘intentional causing’. Er moet dus opzettelijk gezorgd worden 

dat het kind getuige is van seksuele handelingen. Deze term wordt niet echt verduidelijkt in de 

Memorie van Toelichting. Er wordt gewoon gesteld dat het strafbaar feit met opzet moet 

gepleegd zijn. En dus stellen zich een aantal vragen bij het bekijken van een aantal situaties. 

Moet het strafbaar zijn om films te laten rondslingeren waardoor het kind de mogelijkheid zou 

hebben die films te vinden en te bekijken? In deze situatie is er immers geen sprake van 

dwang. Het kind kiest zelf of het de film bekijkt of niet. Sommige kinderen zullen daar 

inderdaad naar kijken omdat ze zich reeds seksueel aan het ontwikkelen zijn. Andere kinderen 

hebben er nog geen nood aan. Het is ook perfect mogelijk dat de films rondslingerden door 

nalatigheid. In die situatie had men helemaal niet de bedoeling het strafbaar feit te plegen. 

Mijns inziens is het als seksueel volwassen persoon niet echt slim om dergelijke films te laten 

rondslingeren omdat sommige kinderen de films misschien voor werkelijkheid nemen. Maar 

vanuit kinderrechtenperspectief is het soms misschien beter dat kinderen films bekijken 

waarin gewoon te zien is hoe twee personen seksuele handelingen met elkaar stellen in plaats 

van via internet op zoek te gaan naar films. Via internet vindt men vaak zeer expliciete 

beelden die inderdaad kunnen leiden tot een vertekend beeld van de seksualiteitsbeleving van 

kinderen. Moet een ouder die het mogelijk maakt dat zijn kind surft op internet waardoor het 

in contact kan komen met seksuele films ook gestraft worden omdat die het mogelijk gemaakt 

heeft dat een kind naar films keek waarin seksuele handelingen te zien zijn? Een andere 

situatie heeft te maken met het ‘live’ bekijken van seksuele handelingen. Moet het strafbaar 

zijn om de slaapkamerdeur open te laten zodat het kind de mogelijkheid heeft om de seksuele 

handelingen te bekijken? Dit zijn zeer gevoelige zaken die niet duidelijk geregeld zijn. Mijns 

inziens gaat dit reeds een stap verder dan de mogelijkheid te geven aan het kind om films te 

bekijken. Jongeren moeten m.i. wel de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen op seksueel 

gebied op hun eigen tempo en op hun eigen manier. Hebben zij nood aan het bekijken van 

seksuele handelingen, dan moet het mogelijk zijn daarover het debat open te trekken en na te 

gaan hoe de strafbaarstelling verenigd kan worden met kinderrechten en een degelijke 

bescherming tegen misbruiken. In de Belgische wetgeving met betrekking tot ontucht kan 

gelezen worden dat diegene strafbaar is, die de ontucht van minderjarigen ‘opwekt, begunstigt 
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of vergemakkelijkt’. Hier kan uiteraard een link gelegd worden met het begrip ‘intentional 

causing’ maar de problemen stellen zich wanneer men het artikel verder ontleedt. De 

Belgische wet spreekt van ‘ten einde eens anders driften te voldoen’ terwijl de Europese 

regelgeving enkel spreekt van ‘for sexual purposes’. 

Bij de bespreking van het begrip ‘intentional causing’ wordt meteen duidelijk dat ook een 

ander begrip uitgeklaard moet worden, namelijk ‘to witness’. Dit betekent letterlijk ‘getuige 

zijn van iets’. Maar hier kunnen zich uiteraard verschillende vragen stellen: moet men ‘live’ 

getuige zijn van de seksuele handelingen? Of betekent het ook dat er niet gekeken mag 

worden naar een video waarop beelden te zien zijn van seksuele handelingen? Het is duidelijk 

dat in de huidige samenleving kinderen en jongeren veel makkelijker dergelijke filmpjes 

kunnen bekijken (onder meer via internet). Valt het bekijken van films waarin seksuele 

handelingen worden gesteld ook onder deze strafbaarstelling omdat er sprake is van ‘to 

witness’? Aangezien deze term niet verduidelijkt wordt in de Memorie van Toelichting 

kunnen hier verschillende visies naar voor geschoven worden. De vertaling van ‘to witness’ is 

‘getuige zijn van’. Sommigen zullen inderdaad van mening zijn dat ook het bekijken van 

films daaronder begrepen wordt. Anderen zullen de betekenis zeer strikt zien en zeggen dat 

enkel het ‘live’ bijwonen van seksuele handelingen onder het begrip valt. Mijns inziens is de 

betekenis die eraan gegeven moet worden inderdaad ‘het live bijwonen van seksuele 

activiteiten’. Van iets getuige zijn impliceert dat men bij het feit aanwezig is. Maar doordat er 

geen duidelijkheid wordt geschept over de manier van het getuige zijn van iets, leidt dit 

uiteraard tot verwarring. Als de Belgische wetgever besluit deze strafbaarstelling in te voeren 

in het Belgisch recht zullen de verschillende situaties die bedoeld worden met het begrip 

‘getuige zijn van’ zeker en vast verduidelijking eisen. 

Bovendien moet men het kind getuige laten zijn ‘for sexual purposes’. Ook deze term wordt 

niet verklaard door de Memorie van Toelichting. ‘Voor seksuele doeleinden’ kan eigenlijk 

vanuit twee hoeken bekeken worden. Enerzijds kan zich de vraag stellen of het de dader is die 

voor zijn eigen seksuele doeleinden het kind getuige laat zijn. M.a.w. geeft dit een kick aan de 

dader door een kind getuige te laten zijn van zijn seksuele handelingen? In dit geval dienen de 

kinderen beschermd te worden. Er is immers een link met misbruik want de dader zou het 

kind en zijn jeugdigheid en onervarenheid kunnen misbruiken om het getuige te laten zijn van 

seksuele handelingen. Anderzijds kan zich ook de vraag gesteld worden of het voor de 

seksuele doeleinden van het kind is. In dit laatste geval kan er een link gemaakt worden naar 

de seksuele ontwikkeling. Misschien heeft een kind dit wel nodig voor zijn eigen seksuele 
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ontplooiing. Het is uit de wettekst of de Memorie van Toelichting ook niet op te maken wie 

nu juist de seksuele doeleinden voor ogen moet hebben. Volgens mij moet de tekst zo 

geïnterpreteerd worden dat het de seksuele doeleinden zijn van de dader aangezien het hier 

duidelijk gaat om een strafbaarstelling ter bescherming van kinderen. 

3.4.1.3 Wat met de leeftijdsvereisten? 

In de tekst staat dat een kind geen getuige kan zijn van seksuele handelingen wanneer het de 

leeftijd zoals bepaald in artikel 18 nog niet heeft bereikt. En volgens artikel 18 komt het aan 

de lidstaten om te bepalen wat volgens hen de leeftijd is waarop een kind seksuele 

handelingen kan stellen. De reden is dat er verschillende leeftijden gehanteerd worden in de 

verschillende lidstaten waardoor het moeilijk wordt om te harmoniseren. Er werd dus besloten 

om de lidstaten de vrijheid te geven zelf te bepalen vanaf welke leeftijd men oud genoeg 

wordt beschouwd om seksuele handelingen te stellen. 

Hier stelt zich derhalve een probleem. Er is duidelijk een verschil tussen de leeftijd waarop 

men handelingen effectief wil stellen en de leeftijd waarop men reeds geïnteresseerd is in de 

seksuele ontwikkeling maar nog geen nood heeft aan het zelf stellen van seksuele 

handelingen. Moet de leeftijd in dit artikel gekoppeld worden aan de leeftijd waarop men rijp 

is voor het stellen van zulke handelingen? Is het niet logisch dat jongeren eerst afwachten 

vooraleer ze zelf overgaan tot actie? Zo ja, dan zou het logischer zijn dat de leeftijd voor het 

stellen van seksuele handelingen niet dezelfde is als de leeftijd voorzien voor het getuige zijn 

van zulke handelingen. Toch zal dit voor hevige tegenstand zorgen. Het is nog niet mogelijk 

het debat open te trekken omtrent de leeftijdsgrens voor het stellen van seksuele handelingen, 

laat staan dat het debat ook nog opengetrokken moet worden naar een andere leeftijdsgrens 

voor bovenstaande situaties. M.i. zal de discussie niet uit de weg gegaan kunnen worden en 

kan men niet anders dan dit te bekijken. 

3.4.2 Nood aan een wijziging van de Belgische wet? 

De Belgische wetgeving maakt nog steeds gebruik van de zeer oude begrippen ‘ontucht’ en 

‘bederf van de jeugd’. Deze begrippen zijn niet meer van deze tijd. Jongeren zullen helemaal 

geen psychologische schade ondervinden wanneer ze getuige zijn van seksuele handelingen 

onder bepaalde omstandigheden. Het is dan ook nodig dat de Belgische wetgeving wordt 

aangepast en dat er rekening gehouden wordt met de evoluties die de maatschappij heeft 

ondergaan. Het valt niet te ontkennen dat er hoe dan ook regels moeten blijven bestaan om 

jongeren te beschermen maar daarnaast moeten er rechten toegekend worden. Jongeren 
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moeten weten dat ze recht hebben om zich seksueel te ontwikkelen en dat dit mogelijk is op 

hun tempo en volgens hun noden zonder dat ze riskeren daarvoor te worden veroordeeld. 

Het bekijken van seksuele handelingen in een normale relatie, al dan niet live, zal geen 

schadelijke gevolgen kennen als kinderen en jongeren ook een degelijke voorlichting krijgen. 

Door deze voorlichting gaan ze minder snel geneigd zijn zelf op zoek te gaan naar informatie 

op internet e.d. waardoor er minder kans is dat ze in contact komen met gewelddadige films 

waarvan bewezen is dat deze een negatief effect hebben.196 

 

                                                           
196 Zie ook KLAI  T. en PONJAERT-KRISTOFFERSEN I., “Kinderen en seksualiteit” in CGSO, Seksualiteit, relaties, 
geboorteregeling. Jaarboek 2000, CGSO, Gent, 1999, 33. 
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3.5 Benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe er gereageerd wordt op het werven van kinderen en 

jongeren en op het zoeken naar toenadering. Dit vormt vooral een probleem op het internet. 

Het internet biedt de mogelijkheid om anoniem te zijn en zich te verschuilen achter een 

zogenaamde nickname. Dit is dan ook de ideale omgeving voor pedofielen die de kinderen 

seksueel willen benaderen voor seksuele doeleinden. 

3.5.1 De strafbaarstellingen in Europa en België 

3.5.1.1 Wat is strafbaar? 

In het Verdrag van de Raad van Europa is de strafbaarstelling terug te vinden in artikel 23. Dit 

is een algemeen artikel waarin het volgende kan gelezen worden: 

“Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalise the intentional 

proposal, through information and communication Technologies, of an adult to meet a child who has 

not reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, for the purpose of committing any of 

the offences established in accordance with Article 18, paragraph 1.a, or Article 20, paragraph 1.a, 

against him or her, where this proposal has been followed by material acts leading to such a 

meeting.” 

Naast dit algemeen artikel zijn er nog twee, meer specifieke, bepalingen die ook betrekking 

kunnen hebben op het benaderen en werven van kinderen met als doel de seksuele uitbuiting 

en/of het seksueel misbruik. De bepalingen zijn terug te vinden in artikel 19, 1, a en artikel 21, 

1, a. 

Art 19. “1. Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the 

following intentional conduct is criminalised: 

a) Recruiting a child into prostitution or causing a child to participate in prostitution; 

b) […] 

c) […] 

2. […]” 

Art 21. “1. Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the 

following intentional conduct is criminalised: 

a) Recruiting a child into participating in pornographic performances or causing a child to 

participate in such performances; 

b) […]; 

c) […]. 
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2. […]” 

In het Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Europese Unie is er een strafbaarstelling terug te 

vinden in artikel 2,b) maar dit is slechts een zeer minimale regeling. 

“Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de hieronder opgesomde 

opzettelijke gedragingen bestraft worden: 

a) […]; 

b) Een kind werven voor prostitutie of voor deelneming aan pornografische voorstellingen; 

c) […]” 

Het Verdrag van de Raad van Europa is dus al veel specifieker dan het Kaderbesluit. Maar dit 

wordt in het nieuwe voorstel tot richtlijn rechtgezet. In het voorstel zijn er verschillende 

artikels die het werven van kinderen bestraffen. Het gaat om één algemeen artikel, namelijk 

artikel 6. Daarnaast zijn er twee specifieke bepalingen in het kader van de seksuele uitbuiting 

van kinderen, namelijk artikel 4, 5 en artikel 4, 10. 

Art 4. “1. Member States shall take the necessary measures to ensure that the intentional conduct 

referred to in paragraph 2 to 11 is punishable. 

[…] 

5. Recruiting a child to participate in pornographic performances shall be punishable by a maximum 

term of imprisonment of at least five years. 

[…] 

10. Recruiting a child to participate in child prostitution shall be punishable by a maximum term of 

imprisonment of at least eight years. 

[…]” 

Art 6. “Member States shall take the necessary measures to ensure that the following intentional 

conduct is punishable: 

The proposal, by means of information and communication technology, by an adult to meet a child 

who has not reached the age of sexual consent under national law, for the purpose of committing any 

of the offences referred to in Article 3 (3) and Article 5 (6), where this proposal has been followed by 

material acts leading to such a meeting, shall be punishable by a maximum term of imprisonment of at 

least two years.” 

Er kan onmiddellijk opgemerkt worden dat het nieuwe voorstel tot richtlijn het Verdrag van 

de Raad van Europa volgt. 

In de Belgische wetgeving is het moeilijk om een strafbaarstelling te vinden die het benaderen 

van kinderen voor seksuele uitbuiting en/of seksueel misbruik strafbaar stelt. Na wat zoek- en 

interpretatiewerk kan enerzijds verwezen worden naar artikel 380, §4, 1° Sw. en anderzijds 
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naar artikel 380ter, §1 Sw. Maar geen van beide artikels voldoen echter aan de Europese 

regelgeving. Het is daarom van belang om hierna dieper in te gaan op de betekenis van de 

Europese begrippen om na te gaan of deze wetteksten wel voldoende zijn. 

Art 380 Sw. “[…] 

§4 […] 1° hij die, teneinde eens anders driften te voldoen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een 

minderjarige […], zelfs met zijn toestemming aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het 

oog op het plegen van ontucht of prostitutie; 

[…]” 

Art 380ter Sw. “§1. […] hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, 

uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard […], indien die 

reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden 

door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij 

zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. 

[…]” 

3.5.1.2 Begrip 

Na het vergelijken van de verschillende wetgevende regels kan er opgemerkt worden dat in de 

Europese regelgeving sprake is van ‘soliciting’ en ‘recruiting’. In de Belgische wetgeving is, 

zoals reeds aangegeven, geen enkel wetsartikel dat overeenstemt met de Europese artikels. 

Het is daarom van belang precies na te gaan wat er in de Europese wetgeving wordt begrepen 

om zo via interpretatie na te gaan welk Belgisch artikel dezelfde lading dekt of dat er nood is 

aan een wijziging. 

In de algemene artikels in het Europees recht gaat het om de term ‘soliciting’, afgeleid van het 

werkwoord ‘to solicit’. De vertaling van deze term volgens een woordenboek van Van Dale 

is: “een verzoek doen”. 

Het gaat hier dus om de situatie waarbij iemand een kind of jongere benadert met het oog op 

seksuele uitbuiting of seksueel misbruik. Er kan voor die benadering al dan niet gebruik 

gemaakt worden van informatie- en communicatietechnologie. Dit betekent dat ook 

verzoeken via het internet onder de strafbaarstelling van de Europese wetgeving vallen. Het 

gaat niet enkel om gewoon contact zoeken met kinderen of jongeren, de contacten moeten ook 

gevolgd worden door daden. Het is de bedoeling om de kinderen seksueel uit te buiten of 

seksueel te misbruiken. Het blijft dus niet bij contact via het internet of via eender welk ander 

communicatiekanaal. Hier wordt duidelijk dat de Belgische wetgeving tekort schiet. Er is 

nergens een gelijkaardig artikel terug te vinden. In artikel 380, §4, 1° Sw. wordt gesproken 
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over onder andere aanwerven maar zoals hieronder duidelijk zal worden, is ‘aanwerven’ een 

stap verder dan benaderen. In het tweede mogelijke artikel (art 380ter, §1 Sw.) wordt 

gesproken over reclame die gemaakt wordt expliciet naar minderjarigen toe. Ook dit kan 

moeilijk begrepen worden als ‘soliciting’. 

De tweede term die gebruikt wordt is ‘recruiting’ wat afkomstig is van het werkwoord ‘to 

recruit’. Volgens het woordenboek Van Dale betekent dit: “aanwerven, aantrekken”. Het gaat 

hier om de situatie waarbij men een kind aanwerft voor prostitutie of voor pornografische 

voorstellingen. Dit is eigenlijk al een stap verder. Het benaderen van de kinderen is dan reeds 

gebeurd. Toch is het belangrijk ook dit misdrijf te bekijken. De Belgische wetgeving spreekt 

namelijk enkel in de zin van aanwerven. 

De informatie- en communicatietechnologie lijkt te zijn ontgaan aan de Belgische wetgever. 

Er is nergens een goede regeling te vinden met betrekking tot deze problematiek. Hier zal hoe 

dan ook verandering moeten komen in de Belgische wetgeving. 

3.5.1.3 Is de Belgische wet conform de Europese regels? 

De Belgische wetgeving vertoont op dit vlak een hiaat. Het lijkt of België de evolutie van de 

informatie- en communicatietechnologie niet opgemerkt heeft waardoor er nergens voorzien 

is in een wettekst die het benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden via dergelijke 

kanalen strafbaar stelt. Er is enkel voorzien in een strafbaarstelling wanneer een minderjarige 

wordt aangeworven met als doel ontucht of de prostitutie. Maar door de internetevolutie is het 

voor meerderjarigen gemakkelijker geworden minderjarigen aan te spreken en dit met het oog 

op het bevredigen van de eigen behoeften. Bovendien mag het belang van de 

internettechnologie voor jongeren niet uit het oog verloren worden. Naast een strafbaarstelling 

moeten kinderen ook gewezen worden op de gevaren voor internet en hebben ze nood aan een 

goede opleiding in verband met het gebruik van internet. 
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4 Van bescherming naar toekennen van rechten? 

4.1 Wat kan er besloten worden na de vergelijking van de regelgevingen? 

Zowel Europa als België vinden het belangrijk dat jongeren beschermd worden. Er zijn dan 

ook heel wat verschillende maatregelen in de loop der jaren genomen die de jongeren tegen 

misbruik willen beschermen. Maar uit de studie van die verschillende wetgevingen wordt 

duidelijk dat er geen rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen en behoeften van 

jongeren. Er wordt vanuit kinderrechtenperspectief weinig of geen aandacht besteed aan hun 

noden op seksueel vlak. 

Zowel de Raad van Europa als de Europese Unie hebben toch enigszins geprobereerd de 

problematiek aan te pakken. Zo wordt er in het Verdrag van de Raad van Europa reeds 

melding gemaakt dat de strafbaarstellingen geen toepassing zullen vinden wanneer het gaat 

om seksuele contacten tussen minderjarigen met toestemming van beide partijen. 

Art 18, 3: “The provisions of paragraph 1.a are not intended to govern consensual sexual activities 

between minors.” 

Daarnaast wordt er in het artikel met betrekking tot kinderpornografie ook bepaald dat de 

lidstaten kunnen voorzien dat kinderpornografie door kinderen gemaakt en bedoeld voor hun 

eigen gebruik niet strafbaar is op voorwaarde dat de leeftijdsgrens gerespecteerd wordt. 

Art 20, 3: “Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1.a and e to 

the production and possession of pornographic material: 

- […] 

- Involving children who have reached the age set in application of Article 18, paragraph 2, 

where these images are produced and possessed by them with their consent and solely for 

their own private use.” 

De Raad van Europa wil de lidstaten ertoe aanzetten om ervoor te zorgen dat jongeren zich 

seksueel kunnen ontplooien. 

Ook in het Kaderbesluit van de Europese Unie is er een regel ingevoerd die beperkte rechten 

toekent aan jongeren. Het betreft echter enkel kinderpornografie. Het is duidelijk dat de 

Europese Unie rekening gehouden heeft met de evoluerende maatschappij. 

Art 5, 2: “Een lidstaat kan strafrechtelijke aansprakelijkheid uitsluiten voor de met kinderpornografie 

verband houdende gedragingen bedoeld in: 

a) […] 
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b) Artikel 1, onder b), punten i) en ii), ter zake van het vervaardigen en in bezit hebben van 

afbeeldingen van kinderen die seksueel meerderjarig zijn, indien die afbeeldingen met 

instemming van de betrokkenen en uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden vervaardigd 

en in bezit worden gehouden. Zelfs wanneer vaststaat dat er sprake is geweest van 

instemming, wordt deze niet als geldig beschouwd indien bijvoorbeeld misbruik is gemaakt 

van leeftijd, volwassenheid, positie, status, ervaring of afhankelijkheid van het slachtoffer ten 

opzichte van de dader om de instemming te verkrijgen; 

c) […]” 

Hoewel het Kaderbesluit toch heel beperkt is, is het een duidelijk signaal. Er moet immers 

nagedacht worden over het toekennen van rechten aan jongeren. 

Met het nieuwe voorstel tot richtlijn zal echter een zeer duidelijk signaal gegeven worden naar 

de jongeren toe. Er zal immers een apart artikel ingevoerd worden dat bepaalt dat het 

mogelijk is dat jongeren vrijwillig seksuele handelingen kunnen stellen met elkaar. Dit is zeer 

duidelijk: men is tot het besef gekomen dat jongeren wel degelijk nood hebben aan seksuele 

ontwikkeling maar dat ze steeds het risico liepen om veroordeeld te worden. 

Art 8: “The provisions of Article 3 (2), with regard to witnessing sexual activities, and (3); Article 4 

(2) and (4) and Article 5 do not govern consensual sexual activities between children or involving 

persons who are close in age and degree of psychological and physical development or maturity, 

insofar as the acts dit not involve any abuse.” 

Zowel de Raad van Europa als de Europese Unie hebben hun beleid lichtjes aangepast. 

Hoewel ze nog steeds de jongeren willen beschermen, erkennen ze toch hun rechten. Dit is 

een hele vooruitgang als we de situatie bekijken vanuit kinderrechtenperspectief. Ze hanteren 

ook slechts één leeftijdscategorie en laten het aan de lidstaten om de seksuele 

meerderjarigheid op een vroegere leeftijd te leggen. 

In België hinkt men nog achterop. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van oude 

terminologie en de seksuele handelingen worden nog steeds opgesplitst in enerzijds de 

aanranding van de eerbaarheid en anderzijds de penetratie/verkrachting. Bovendien worden 

ook nog eens verschillende leeftijden gebruikt, wat voor ontzettend veel verwarring en 

onlogische situaties kan zorgen. De Belgische wetgeving is niet mee geëvolueerd met de 

samenleving hoewel er in het recent verleden genoeg mogelijkheden zijn geweest. De 

hamvraag is vooral hoe de Belgische wetgeving zal evolueren als de richtlijn van de Europese 

Unie omgezet wordt. Het is duidelijk dat de Europese regels duidelijkheid scheppen en het 

Belgisch Strafwetboek kent niet altijd een equivalent voor deze Europese regels. 
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Algemeen kan er dus gesteld worden dat er toch al meer nagedacht wordt over de 

kinderrechten inzake seksualiteitsbeleving op internationaal vlak maar dat de nadruk vooral 

op het beschermen ligt. Het is dan ook van belang dat men blijft doorgaan op het ingeslagen 

pad en dat kinderrechten inzake seksualiteitsbeleving meer aandacht krijgen. 
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4.2 Moet België de wetgeving aanpassen? 

Na de studie en vergelijking van de Europese en Belgische wetgeving is, zoals reeds gezegd, 

duidelijk geworden dat de Belgische wetgeving helemaal niet aangepast is. Jongeren lopen het 

gevaar veroordeeld te worden terwijl ze een normale seksuele en liefdevolle relatie willen 

opbouwen en zich seksueel willen ontplooien. In dit deel wordt nagegaan hoe relevant en 

haalbaar het is de Belgische wetgeving aan te passen en dan voornamelijk waar het 

aanranding van de eerbaarheid, verkrachting en kinderpornografie betreft. Er mag immers niet 

uit het oog verloren worden dat er binnenkort een nieuwe richtlijn zal zijn die ook door België 

omgezet zal moeten worden. 

4.2.1 Evaluatie van de wetten van 1995 door de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid 197 

4.2.1.1 Aanranding van de eerbaarheid198 

Zoals reeds naar voor is gekomen eerder dit werk, is er geen wettelijke definitie terug te 

vinden. De klassieke definitie die men hanteert is de volgende: er is slechts sprake van een 

aanranding van de eerbaarheid wanneer een persoon geraakt wordt in zijn seksuele integriteit 

zoals deze aangevoeld wordt door de maatschappij. Het gaat dus niet om het individueel 

gevoel maar men zal nagaan hoe de maatschappij tegenover zulke handelingen staat. 

Bovendien moet het ook gaan om ‘ernstige’ feiten.199 Dit zorgt dan weer voor discussie. Er is 

immers nergens terug te vinden dat de wetgever in 1867 de bedoeling had om het 

toepassingsgebied enkel te beperken tot ernstige feiten.200 Volgens de Dienst voor 

Strafrechtelijk beleid is er dan ook nood aan een wettelijke definitie, naar analogie met de 

definitie die voorzien is voor verkrachting. Zij voeren aan dat een duidelijke definitie met 

duidelijke constitutieve bestanddelen beter zou zijn. Dit zou de rechtsonzekerheid zeker tegen 

gaan. Volgens de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid moet het mogelijk zijn om in een 

wettelijke definitie sociale evoluties in te voeren en rekening te houden met het feit dat men 

nu meer vrijheid heeft met betrekking tot het stellen van seksuele handelingen. Zij stellen dat 

                                                           
197 C. FALZONE en J. RUTTEN, Évaluation des lois de 1995 et 2000 en matière de moeurs ainsi de quelques 
autres instrument connexes, Dienst voor Strafrechtelijk Beleid, 28 mei 2008, URL: http://www.dsb-
spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=192.  
198 Pagina 255-260 van de evaluatie. 
199 Cass., 7 januari 1997, A.J.T. 1998-99, 172 met noot L. STEVENS. 
200 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 485-486; I. 
HAMEEUW, B. HEIRBRANT en P. LEFERE, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van minderjarigen”, 
in G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2001, 50-52. 
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een mogelijke definitie zou kunnen uitgaan van de toestemming zodat het gebruik van geweld 

enkel nog een indicator zou kunnen zijn. 

Een tweede probleem is natuurlijk de leeftijdsgrens. In dit werk is het reeds duidelijk 

geworden dat de Belgische wetgeving twee verschillende leeftijdsgrenzen hanteert. Een 

minderjarige kan vanaf veertien jaar toestemmen tot seksuele penetratie maar zolang deze de 

leeftijd van zestien niet heeft bereikt kan er nog steeds vervolging zijn op grond van 

aanranding van de eerbaarheid. Dit zorgt voor discussies, niet alleen in de rechtsleer maar ook 

in de rechtspraak. De Dienst voor Strafrechtelijk Beleid ziet dat er volgens sommige 

rechtsleer nood is aan een correctie op deze anomalie in leeftijd.201 Niet alleen vanuit de 

doctrine komt er kritiek op het huidige systeem, ook de rechtspraak uit kritiek op de Belgische 

wetgeving. Een voorbeeld komt uit de rechtspraak in Luik, waar een meisje van 15 een relatie 

had met een jongen van 21 en tussen hen beiden bestond er uiteraard ook een seksuele relatie 

met toestemming van beiden. De Correctionele rechtbank oordeelde dat er geen sprake kon 

zijn van een aanranding van de eerbaarheid, rekening houdend met de gewijzigde visie op de 

‘goede zeden’. En hoewel deze beslissing in hoger beroep werd vernietigd toont het toch aan 

dat ook de rechtspraak de verschillende leeftijdsgrenzen in vraag stelt.202 Door de Dienst voor 

Strafrechtelijk beleid worden twee voorstellen gedaan. Zij zouden opteren voor één 

leeftijdsgrens zowel voor verkrachting als voor aanranding van de eerbaarheid. De discussie is 

dan welke leeftijdsgrens men zou nemen. Een eerste mogelijkheid is dat er een 

referentieleeftijd wordt genomen (bijvoorbeeld veertien jaar) waarop men toestemming kan 

geven zowel tot seksuele penetratie als tot minder vergaande handelingen. Om misbruik tegen 

te gaan zal er geen toestemming gegeven kunnen worden als het leeftijdsverschil groter is dan 

vijf jaar bijvoorbeeld.203 Een tweede mogelijkheid zou ook voorzien in een referentieleeftijd 

(opnieuw veertien bijvoorbeeld) en daarenboven wordt er voorzien in een weerlegbaar 

vermoeden voor jongeren tussen veertien en zestien jaar en zal het aan de dader zijn om te 

bewijzen dat de minderjarige toestemming heeft gegeven. De Dienst voor Strafrechtelijk 

Beleid had bovendien aan het College van Procureurs Generaal een aantal vragen gesteld, 

                                                           
201 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 489; G. VERMEULEN 
en F. DHONT, “Bescherming van minderjarigen via het strafrecht. Verdiensten en beperkingen van de wet van 28 
november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen”, T. Strafr. 2002, 126; A. 
DIERICKX, “Hoe ver reikt de bescherming van de strafbepalingen van aanranding van de eerbaarheid en 
verkrachting?”, N. C. 2006, 106. 
202 Corr. Luik 30 oktober 2003, J.L.M.B. 2004, 1385; Luik 15 november 2004 (er wordt naar deze uitspraak 
verwezen in het rapport van de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid) 
203 Dit voorstel werd reeds naar voor geschoven bij de parlementaire voorbereidingen van de wet van 28 
november 2000 maar werd uiteindelijk niet opgenomen. 
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waaronder ook de vraag of één van bovenstaande mogelijkheden reeds toegepast werden. En 

wat bleek? In bepaalde arrondissementen wordt het eerste voorstel reeds de facto toegepast. 

Verschillende arrondissementen geven aan dat er geen vervolgingen plaats vinden indien het 

leeftijdsverschil tussen dader en slachtoffer niet te groot is. Daarnaast zijn er ook 

arrondissementen die daar totaal geen rekening mee houden en waar jongeren zogoed als 

altijd worden vervolgd. Volgens de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid leiden deze 

verschillende toepassingen in de verschillende arrondissementen tot rechtsonzekerheid en is 

er nood aan een wettelijke regeling waarbij de leeftijdsgrenzen meer op elkaar worden 

afgestemd. 

4.2.1.2 Verkrachting204 

Ook hier stelt de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid vast dat er twee fundamentele problemen 

zijn met betrekking tot het onderwerp van deze masterproef. In de eerste plaats kan er enkel 

gesproken worden over verkrachting indien een penetratie heeft plaatsgehad met een seksueel 

karakter. De vraag stelt zich natuurlijk hoe men dergelijke seksuele penetratie kan 

omschrijven. In de evaluatie is terug te vinden dat er enerzijds gebruik wordt gemaakt van 

gedragsnormen inzake seksueel handelen en anderzijds houdt men rekening met de actuele 

opvattingen over seksuele activiteiten/goede zeden en de gebruiken in de huidige 

samenleving.205 Er is echter één vraag die discussie met zich meebrengt: wat met een 

opgedrongen tongkus? Het Hof van Beroep in Brussel besliste dat dit niet kon beschouwd 

worden als een seksuele penetratie omdat het geen seksueel karakter heeft.206 Maar het kan 

ook niet beschouwd worden als een aanranding van de eerbaarheid. Dit arrest lokte zodanig 

veel reacties uit dat het toch aangeraden zou zijn om een definitie met objectieve elementen te 

voorzien. Sommige rechtsleer stelt immers dat een opgedrongen tongzoen toch een zeker 

seksueel karakter heeft. Bovendien is er in de doctrine een voorbeeld van een definitie terug te 

vinden waarin zowel vaginale, orale als anale penetratie worden begrepen.207 Een tweede 

probleem is ook hier de leeftijdsgrens. Zoals reeds gezegd ligt deze op veertien terwijl de 

leeftijd bij aanranding van de eerbaarheid op zestien ligt. Ook hier zou de Dienst voor 

Strafrechtelijk Beleid opteren voor één van de twee mogelijkheden zoals besproken met 

betrekking tot de aanranding van de eerbaarheid. 

                                                           
204 Pagina 261-263 van het rapport. 
205 Rapport VAN GOEY, Parl. St. Kamer 1988-89, nr. 702/4, pag. 9; Aanvullend rapport WECKX, Parl. St. Senaat 
1984-85, nr. 306/3, pag. 4. 
206 Brussel, 8 april 1998, R.W. 1998-99, 505. 
207 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 452-454. 
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Bijkomend probleem is de plaats van de strafbaarstelling in het Strafwetboek en dit zowel wat 

betreft de aanranding van de eerbaarheid als de verkrachting. Momenteel is de 

strafbaarstelling terug te vinden onder Titel VII “Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der 

familie en tegen de openbare zedelijkheid”. Maar het gaat hier om een aanslag tegen de 

integriteit van de persoon zelf. De Dienst voor Strafrechtelijk Beleid stelt dus voor om zowel 

het misdrijf aanranding van de eerbaarheid als het misdrijf verkrachting onder te brengen in 

Titel VIII “Misdaden en wanbedrijven tegen personen”.208 

4.2.1.3 Kinderpornografie209 

Het wetsartikel waarin kinderpornografie strafbaar wordt gesteld, werd in 1995 ingevoerd en 

in 2000 gewijzigd. Niet alleen in de Belgische wetgeving, ook in de internationale en 

Europese regelgevingen krijgt het onderwerp ruime aandacht. Zowel op het vlak van de 

Verenigde Naties als op Europees vlak is voorzien in een definitie van ‘kinderpornografie’. 

Op Europees vlak is er echter geen definitie terug te vinden met betrekking tot het begrip 

‘pornografie’. Ook in België is dit zo geregeld: er is een definitie voor ‘kinderpornografie’ 

maar geen definitie voor ‘pornografie’. De definitie die België aan het begrip 

‘kinderpornografie’ geeft, is terug te vinden in de Wet van 9 februari 2006. Daarin verklaart 

België: “onder de uitdrukking « kinderpornografie » wordt verstaan de visuele afbeelding van 

een kind dat betrokken is bij werkelijke of gesimuleerde seksuele gedragingen of de 

afbeelding van de geslachtsorganen van een kind wanneer het overheersende kenmerk een 

voorstelling met seksuele doeleinden is.” Maar de belangrijkste vraag die zich met betrekking 

tot deze problematiek stelt, is de vraag naar het bezit van kinderpornografie en wat als twee 

minderjarigen kinderpornografie van zichzelf vervaardigen? In Frankrijk wordt het begrip 

‘detenir’ gebruikt, wat zoveel betekent als ‘bewaren, in handen hebben’. Volgens het Franse 

Hof van Cassatie is het consulteren van een pedofiele afbeelding niet hetzelfde als zo’n 

afbeelding bewaren. Het Hof van Beroep te Luik heeft reeds een uitspraak gedaan in 

dergelijke zaak maar heeft de Franse rechtspraak niet als voorbeeld genomen. Uit de 

vaststellingen met betrekking tot het bezit van kinderpornografie kan men leren dat niet 

iedereen die kinderpornografie bezit, effectief weet dat men kinderpornografie bezit en dat 

niet iedereen die het bezit pedofiel is. Zo kan het perfect mogelijk zijn dat een jongen van 

achttien en een meisje van zestien of zeventien jaar gezamenlijk besluiten om hun seksuele 

relatie vast te leggen door middel van foto’s of video’s. En de vraag is: moet men hen 

                                                           
208 A. DIERICKX, “Hoe ver reikt de bescherming van de strafbepalingen van aanranding van de eerbaarheid en 
verkrachting?”, N. C. 2006, 100-101. 
209 Pagina 269-278 van het rapport. 
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daarvoor veroordelen? Ze zijn immers in het bezit van kinderpornografie hoewel het enkel 

voor zichzelf is. Volgens de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid zou het ook hier wenselijk zijn 

om een richtlijn uit te vaardigen gericht naar de opsporings- en vervolgingsinstanties zodat zij 

eenduidig kunnen reageren op zulke feiten. 

Bovendien kan opgemerkt worden dat er nog andere oplossingen zijn voor situaties waarin 

minderjarigen zijn betrokken. Het gaat ook hier om minderjarigen tussen zestien en achttien 

jaar die met onderlinge toestemming hun seksuele relaties vastleggen. Deze lacune in de wet 

kan volgens de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid op twee manieren opgelost worden: ofwel 

laat men het aan de rechtspraak om de lacune op te vullen ofwel voert men een afwijking in in 

artikel 383bis, §2 voor wat betreft het bezit. Hierbij is belangrijk dat de Europese Unie in haar 

Kaderbesluit toelaat dat Staten een uitzondering voorzien voor afbeeldingen van kinderen die 

met hun toestemming zijn gemaakt voor privégebruik en wanneer deze kinderen de seksuele 

meerderjarigheid hebben bereikt. En ook het voorstel voor de nieuwe richtlijn voorziet in een 

uitzondering in artikel 8. 

4.2.1.4 Conclusie 

De Dienst voor Strafrechtelijk Beleid heeft reeds in 2008 deze wetten geanalyseerd en een 

aantal pijnpunten van het Belgisch seksueel strafrecht blootgelegd. Vanuit 

kinderrechtenperspectief bekeken, kan worden besloten dat het ook voor de Dienst voor 

Strafrechtelijk Beleid duidelijk is dat de jongeren nood hebben aan rechten. De belangrijkste 

opmerking betreft de verschillende leeftijdsgrenzen. Hoewel het Grondwettelijk Hof op 4 juni 

2009 en 29 oktober 2009 besloten heeft dat er geen ongrondwettigheid is, kan men toch niet 

ontkennen dat het verschil voor problemen zal blijven zorgen. De voorstellen die gedaan zijn 

door de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid zijn dan ook zeer haalbare voorstellen en met de 

Europese richtlijn in het verschiet zal België zijn wetgeving hoe dan ook moeten aanpassen 

om conform de Europese regels te zijn. 

4.2.2 Het Kinderrechtencommissariaat 

Het Kinderrechtencommissariaat is een belangrijke actor binnen de Vlaamse Overheid. Ze 

informeren, bemiddelen en adviseren over hoe het leven van jongeren verbeterd kan worden. 

Via de ombudsdienst zal het Commissariaat klachten onderzoeken maar ze willen het grote 

publiek ook bekend maken met het bestaan van kinderrechten. Daarnaast hebben zij als taak 

de Vlaamse Overheid (Vlaams Parlement) te adviseren en zullen zij voorstellen doen omtrent 

het nemen van maatregelen voor jongeren. Een belangrijk instrument voor hun werking zijn 
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hun Jaarverslagen. Dit verslag is een neerslag van het gevoerde kinderrechten- en jeugdbeleid. 

Het verslag wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement. 

4.2.2.1 Jaarverslag 2009-2010 

Een Jaarverslag behandelt alle verschillende rechten en uiteraard is dit niet anders in het 

verslag van 2009-2010. Seksualiteit en relaties komt ook aan bod en het Commissariaat komt 

tot het besluit dat er toch heel wat vragen komen van jongeren. 

Het Commissariaat merkt dat er vaak betwistingen zijn tussen ouders en jongeren over hun 

relaties. Jongeren komen via allerlei kanalen te weten dat ze volgens de wet seksuele 

betrekkingen mogen hebben vanaf de leeftijd van zestien jaar. Dit wordt door hen echter 

verkeerd geïnterpreteerd: ze denken dat hun ouders dan geen zeggenschap meer hebben over 

hen. Er ontstaan dan ook conflicten thuis aangezien jongeren zelf willen kiezen met wie ze 

een relatie willen aanknopen maar die personen worden niet altijd goedgekeurd door de 

ouders. Met betrekking tot deze relaties is er niets in de wet bepaald, de wet regelt enkel de 

seksuele contacten. 

En het is juist die wet die zorgt voor problemen. Het kan niet ontkend worden dat jongeren 

experimenteren met seks en relaties. Ze hebben recht om zich seksueel te ontwikkelen, zoals 

ze ook het recht hebben om zich communicatief te ontwikkelen.210 Maar de leeftijdsgrens 

voor seksuele handelingen ligt op zestien jaar en tot die leeftijd is het stellen van seksuele 

handelingen strafbaar. 

De wetgeving zorgt voor veel misverstanden en is zeer verwarrend opgesteld. In het Verslag 

vindt men terug dat deze wet eigenlijk niet veel invloed heeft op jongeren. Praktijkmensen 

stellen zich dan ook een aantal kritische vragen. Zoals reeds duidelijk is geworden uit de 

bespreking van de wet zelf, is de wet onduidelijk en verwarrend door gebruik te maken van 

verschillende leeftijdsgrenzen. Het probleem is dat er geen duidelijke ‘definitie’ is wanneer 

het gaat over seksuele handelingen. Wat houdt dat nu juist in? Daarnaast is de leeftijd van 

zestien jaar niet echt realistisch meer. Jongeren beginnen reeds voor de leeftijd van zestien 

jaar te experimenteren en zichzelf te ontwikkelen. Bescherming tegen misbruik is uiteraard 

belangrijk maar moet het debat over de verlaging van de leeftijdsgrens niet opnieuw 

opengetrokken worden? Jongeren hebben immers het recht zich op seksueel vlak te 

ontwikkelen. Anderzijds kan België zijn wetgeving ook aanpassen conform de Europese 

                                                           
210 LIEVENS E., LEFEVER K. en VALCKE P., “Jongeren en media. Een delicaat evenwicht tussen bescherming en 
beleving”, T.J.K. 2008, afl. 5, 291-300. 
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regelgeving: de leeftijdsgrens op achttien leggen om misbruik tegen te gaan en straffen 

invoeren voor diegenen die misbruik maken van jongeren, maar tegelijkertijd bepalen dat 

jongeren niet gestraft kunnen worden wanneer ze onderling met toestemming van beiden 

seksuele handelingen begaan. Dit zou aan de jongeren het signaal geven dat ze effectief een 

recht hebben om zich op alle mogelijke vlakken te ontwikkelen. Volgens praktijkmensen is 

experimenteren immers nodig voor de gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. 

Bovendien kan een bescherming ingevoegd worden om misbruik van jongeren door veel 

ouderen te voorkomen: er kan een grens ingevoerd worden voor het leeftijdsverschil tussen de 

beide partners. 

Het Kinderrechtencommissariaat is zich terdege bewust van de problemen die zich nu stellen 

in de praktijk. Zij werkt momenteel ook samen met Sensoa, de Vlaamse Jeugdraad en de 

jeugddienst Jeugd en Seksualiteit aan een beleidsadvies. Daarin wordt nagegaan of het huidig 

beleid jongeren de kans geeft op een gezonde seksuele ontwikkeling. 

4.2.2.2 De visie van een gewezen kinderrechtencommissaris 

In 2000 schreef de toenmalige Kinderrechtencommissaris Ankie VANDEKERKHOVE een artikel 

met de vraag of men niet verder moet gaan dan bescherming alleen in verband met 

minderjarigen en seksualiteit.211 Maar al te vaak wil men kinderen beschermen, niet alleen 

tegen misbruik maar ook tegen een te vroege kennismaking met seks en tegen ziekten. Het 

valt niet te ontkennen dat we eerder negatief staan tegenover het toekennen van rechten aan 

minderjarigen. De affaire Dutroux heeft daar zeker een rol in gespeeld. Men wil kinderen 

beschermen tegen misbruik. Door die reactie ziet men de andere zijde niet: jongeren worden 

steeds vlugger seksueel actief doordat ze veel mondiger en competenter zijn dan vroeger. 

Kinderen zijn mensen en mensen hebben rechten. Minderjarigen kunnen terugvallen op het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Er wordt vanuit het IVRK 

gepleit voor respect voor de rechten van jongeren. Zij hebben recht om hun mening te uiten, 

recht om gehoord te worden,… Bovendien worden ze voldoende bekwaam geacht om te 

beslissen over hun kledij, studierichting, hobby,… Maar wanneer seksualiteit en recht op 

seksuele ontwikkeling ter sprake wordt gebracht, vinden velen dat jongeren op dat vlak geen 

rechten hebben. Volwassenen menen dat ze jongeren moeten beschermen tegen seksueel 

misbruik. Jongeren krijgen enkel seksuele voorlichting die hen wijst op de gevaren maar ze 

kunnen nergens een luisterend oor vinden wanneer het gaat om meer dan seksualiteit alleen. 

                                                           
211 A. VANDEKERKHOVE, “Minderjarigen en seksualiteit. Meer dan bescherming alleen?” in CGSO, Seksualiteit, 
relaties, geboorteregeling. Jaarboek 2000, CGSO, Gent, 1999, 12. 
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In tegenstelling tot wat velen denken, zijn de jongeren hoofdzakelijk seksueel monogaam. 

Ook zij hebben de visie dat een liefdevolle relatie nog hechter kan worden door samen 

seksualiteit te beleven.212 De ‘eerste keer’ vindt wel vroeger plaats maar dat is normaal in een 

samenleving waar jongeren sneller fysiek en seksueel rijp zijn. De opeenvolgende relaties van 

jongeren kan ouders misschien afschrikken maar zij moeten weten dat het voor jongeren toch 

belangrijk is seksuele handelingen te stellen binnen een relatief stabiele relatie waar 

eerlijkheid, respect en liefde centraal staan. 

In het IVRK wordt geen recht op seksuele ontwikkeling toegekend aan minderjarigen. Er zijn 

wel enkele interpretatieve teksten (bijvoorbeeld IPPF Charter voor Seksuele en 

Reproductieve Rechten213). In het Charter zijn er geen leeftijdsgrenzen bepaald en dus kan 

men ervan uitgaan dat het voor alle seksueel actieve mensen geldt. In het Charter zelf zijn ook 

bepalingen terug te vinden die specifiek gericht zijn tot jongeren: zij hebben recht op 

voorlichting en informatie, toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, vrije 

seksuele oriëntatie, e.d. 

Naar aanleiding van de zaak Dutroux werd een Nationale Commissie tegen Seksueel 

Misbruik opgericht.214 Deze Commissie stelt een evenwicht tussen emancipatie en 

bescherming voorop. Wanneer kinderen voldoende voorgelicht zijn over seksualiteit en alles 

wat daarbij komt kijken, zullen ze minder gemakkelijk ten prooi vallen van personen die 

misbruik willen maken van hun seksuele onwetendheid. Bovendien geven zij ook aan dat 

seksualiteitsbeleving niet leeftijdsgebonden is.215 Maar deze bewering zal alweer leiden tot 

grote discussies, zoals in 1999. Men wilde toen de leeftijdsgrens naar veertien brengen zodat 

zowel voor verkrachting als aanranding van de eerbaarheid eenzelfde leeftijd wordt 

gehanteerd. Er moet wel opgemerkt worden dat de hele heisa rond de leeftijdsgrens uit zijn 

context getrokken was aangezien men veel meer wilde bewerkstelligen waarbij bescherming 

toch ook een belangrijke rol kreeg. Wanneer zulke discussies ontstaan, wordt iedereen aan het 

woord gelaten om zijn mening te verdedigen behalve de jongeren zelf. Toch is het recht op 

                                                           
212 A. VANDEKERCKHOVE, “Minderjarigen en seksualiteit. Meer dan bescherming alleen?” in CGSO, 
Seksualiteit, relaties, geboorteregeling. Jaarboek 2000, CGSO, Gent, 1999, 17. 
213 IPPF Charter voor Seksuele en Reproductieve Rechten, goedgekeurd door de Centrale IPPF-Raad en 
bekrachtigd door de Algemene IPPF-Vergadering in november 1995. Uitgegeven door CGSO Trefpunt, Gent en 
de Rutgers Stichting, Utrecht. 
214 Eindrapport van de Nationale Commissie tegen Seksuele Uitbuiting van Kinderen, ‘Kinderen stellen ons 
vragen…, 23 oktober 1997’. 
215 Eindrapport van de Nationale Commissie tegen Seksuele Uitbuiting van Kinderen, ‘Kinderen stellen ons 
vragen…, 23 oktober 1997’, pag. 32-34. 
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vrije meningsuiting één van de rechten die gewaarborgd worden in het IVRK. Is het niet veel 

belangrijker de jongeren te horen in plaats te bepalen wat voor de jongeren kan of niet. 

Volgens VANDEKERCKHOVE is de voorlichting van jongeren belangrijk. Deze wordt nog al te 

vaak gegeven door volwassenen die het daarenboven vanuit hun standpunt geven. Het zou 

veel beter zijn dat een voorlichting vertrekt vanuit en met jongeren zelf.216 Het is belangrijk 

dat jongeren niet louter technische en biologische voorlichting krijgen maar dat er ook gepraat 

wordt over genot, lust, relaties en seksualiteitsbeleving. Eén van de belangrijkste bronnen 

waar jongeren informatie krijgen op hun niveau is Den Vrijen Courant. Het is een belangrijke 

informatiebron aangezien de informatie geschreven wordt samen met jongeren en daardoor 

sluit het beter aan bij hun leefwereld en taalgebruik. Op die manier voelen ze zich niet 

betutteld door de informatie die ze krijgen. Volgens VANDEKERCKHOVE heeft men goed 

begrepen dat participatie de methodiek bij uitstek is om jongeren te bereiken.217 De seksuele 

voorlichting op school blijft belangrijk maar het is ook belangrijk dat jongeren aanvullingen 

krijgen en dit onder de vorm van diepgaande gesprekken. Zij geven duidelijk aan dat zij nood 

hebben aan zulke gesprekken waarin duidelijk naar voor komt dat ze ernstig genomen 

worden. 

Als besluit kan toch wel opgemerkt worden dat uit het artikel toch de nood blijkt aan meer 

rechten voor jongeren om hun seksualiteit te ontwikkelen. Jongeren hebben recht op 

informatie in verband met hun seksuele ontwikkeling. Velen spreken niet met jongeren over 

seksualiteit omdat men schrik heeft dat jongeren meer experimenteren naarmate ze meer 

informatie krijgen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Hoe minder jongeren weten, hoe meer 

ze zelf willen ontdekken wat ertoe zal leiden dat ze inderdaad losbandig met seksualiteit 

omgaan. Ook de Nationale Commissie tegen Seksuele Uitbuiting van Kinderen heeft gepleit 

om meer met jongeren te praten en hen duidelijke voorlichting te geven: ‘…een gezonde 

seksualiteitsopvoeding (vanaf zeer jonge leeftijd) zowel binnen het gezin als op school. 

Kinderen moeten bewust gemaakt worden van hun rechten, ook op het vlak van seksualiteit en 

seksualiteitsbeleving…’218 In België ontstaan er hevige discussies als men de leeftijdsgrens 

wil verlagen naar veertien maar als men de vergelijking doortrekt naar Nederland dan ziet 

men dat de leeftijdsgrens daar op twaalf jaar ligt. Bovendien krijgen kinderen daar reeds vanaf 

                                                           
216 A. VANDEKERCKHOVE, “Minderjarigen en seksualiteit. Meer dan bescherming alleen?” in CGSO, 
Seksualiteit, relaties, geboorteregeling. Jaarboek 2000, CGSO, Gent, 1999, 19. 
217 A. VANDEKERCKHOVE, “Minderjarigen en seksualiteit. Meer dan bescherming alleen?” in CGSO, 
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218 Eindrapport van de Nationale Commissie tegen Seksuele Uitbuiting van Kinderen, ‘Kinderen stellen ons 
vragen…, 23 oktober 1997’, pag. 34. 
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hun zesde jaar voorlichting. En toch zorgt dit alles er niet voor dat er veel 

tienerzwangerschappen zijn, integendeel. Nederland kent de laagste graad van 

tienerzwangerschappen en tegenover hun Britse collega’s beleven Nederlandse jongeren veel 

later hun ‘eerste keer’.219 Volgens VANDEKERCKHOVE en PILCHER: Leren over seks zet niet 

zomaar aan tot seks, wel tot goede seks, op het eigen tempo en pas wanneer men er zich klaar 

voor voelt.220 

4.2.3 Voorstel tot wijziging 

In 2009 volgde opnieuw een voorstel om de leeftijden meer op elkaar af te stemmen. Dit 

voorstel kwam tot stand door Raf TERWINGEN van de CD&V maar stuitte op heel wat kritiek. 

Volgens hem is er nood aan een degelijke eenvormige wetgeving waarin er sprake is van één 

leeftijdsgrens. Het is belangrijk de realiteit te zien en niet meer conservatief te blijven als het 

gaat om seksualiteitsbeleving. Toch is dit voorstel tot wijziging er nooit gekomen doordat het 

Grondwettelijk Hof oordeelde dat er geen ongrondwettigheid bestaat tussen de verschillende 

leeftijden die de Belgische wetgever hanteert. 

4.2.3.1 Wat stond er in het voorstel van R. TERWINGEN?221 

Het is echter toch van belang na te gaan wat de bedoeling was in 2009 en daarvoor wordt ook 

teruggekeerd naar de voorbereidingen voor de Wet van 28 november 2000. Deze wet beoogde 

het misbruik te bestraffen en wilde zich niet mengen in relaties waar er van geen misbruik 

sprake was. In de tweede plaats werd voorgesteld de leeftijden meer op elkaar af te stemmen 

en dit door de referentieleeftijd van veertien jaar te hanteren. Dit betekent geen verlaging van 

de seksuele meerderjarigheid maar dit betekent dat kinderen en jongeren onder de veertien 

jaar maximale bescherming krijgen en dat vanaf die referentieleeftijd geleidelijk aan een 

soepelere regeling komt tot de leeftijd van achttien jaar en dit met het oog op de seksuele 

relaties tussen jongeren die ontstaan vanaf veertien jaar. Zoals reeds tot uiting kwam in dit 

werk, was dit ook de mening van de Nationale Commissie tegen Seksuele Uitbuiting van 

Kinderen. Deze situatie indachtig meende de heer TERWINGEN dat een wetsvoorstel tot 

wijziging van de huidige situatie zich opdrong. Er zijn twee punten waarop een wijziging 

overwogen dient te worden. 

                                                           
219 A. VANDEKERCKHOVE, “Minderjarigen en seksualiteit. Meer dan bescherming alleen?” in CGSO, 
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In de eerste plaats, en dit is het meest controversiële punt, is een oplossing voor de anomalie 

van de leeftijdsgrenzen vereist. Het is al meermaals aan bod gekomen in dit werk en het is 

duidelijk dat de huidige situatie onhoudbaar blijft. Een meisje van vijftien kan toestemmen 

met seksuele penetratie maar niet met minder vergaande handelingen zolang ze de leeftijd van 

zestien niet heeft bereikt. Zoals ook reeds tot uiting kwam, is deze problematiek al ter sprake 

gekomen in de voorbereidende werken van de wet van 28 november 2000. Volgens de heer 

TERWINGEN is het jammer dat de voorstellen de stemmingen niet overleefd hebben, te meer 

dat de maatschappelijke visie ten opzichte van seksualiteitsbeleving duidelijk veranderd is. 

Hij merkt terecht op dat het ondenkbaar is dat jongeren pas vanaf zestien jaar voldoende 

bekwaam zijn om de ernst van de handelingen in te zien. 

Ten tweede stelt zich het probleem van de samenlezing van artikel 372 en 375 van het 

Strafwetboek. Het Grondwettelijk Hof heeft daar reeds verschillende prejudiciële vragen over 

gekregen en ondertussen ook al een antwoord geformuleerd. Het Hof ziet geen graten in het 

gebruik van de verschillende leeftijdsgrenzen. Zij kijkt hiervoor naar de parlementaire 

voorbereidingen en stelt dat de wetgever als doel had jongeren tussen veertien en zestien jaar 

enigszins mildere straffen op te leggen. De straffen voor verkrachting zijn immers zeer zwaar 

en door verschillende leeftijdsgrenzen te hanteren kunnen zij gestraft worden met de mildere 

straffen van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid. 

Het is jammer dat dit voorstel uiteindelijk niet ingediend is. Op die manier had het debat 

opnieuw opengetrokken kunnen worden. Hoewel het Grondwettelijk Hof geoordeeld heeft dat 

er geen ongrondwettigheid is, is m.i. toch een wijziging vereist. Een wijziging hoeft echter 

niet tegen het oordeel van het Hof in te gaan. Een beleid van een geleidelijke versoepeling van 

de bescherming vanaf de leeftijd van veertien zou perfect mogelijk zijn. Een mogelijk 

voorstel is hieronder terug te vinden. 

4.2.3.2 Wat zou een goed voorstel zijn? 

De Belgische regelgeving zal aangepast moeten worden aan de regelgeving van Europa. De 

regels van Europa zijn heel duidelijk en goed gestructureerd en zij houden rekening met de 

moderne maatschappij. De toekomstige richtlijn zal omgezet moeten worden in de Belgische 

wetgeving. Het is daarom van belang dat er in België nu al nagedacht wordt over een 

eventuele wijziging van de wet. 

In de eerste plaats moet er werk gemaakt worden van de ‘modernisering’ van de begrippen. 

België hanteert nog altijd heel oude begrippen -zoals ‘ontucht’- maar in de huidige 
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samenleving wordt nog maar zelden gesproken over ‘ontucht’. De Europese regelgeving deelt 

de misdrijven op in: seksuele uitbuiting, seksueel misbruik, bederf (corruption) en het 

benaderen van kinderen (soliciting). In het Belgisch strafwetboek zou dan een titel kunnen 

komen in verband met seksuele misdrijven waarin vervolgens in aparte afdelingen of artikels 

de strafbaarstellingen worden uiteengezet met het oog op de bescherming van kinderen en 

jongeren tegen seksueel misbruik, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe begrippen. 

In de eerste plaats zou er dan een afdeling ‘Seksuele uitbuiting’ kunnen komen waarin een 

regelgeving komt met betrekking tot kinderpornografie en een regeling met betrekking tot 

erotisch getinte afbeeldingen, aangezien daar nog een lacune rond bestaat. 

Vervolgens zou er een afdeling ‘Seksuele agressie tegen personen’ komen waar de seksuele 

handelingen met minderjarigen strafbaar worden gesteld. Het zou wenselijk zijn dat de 

Belgische regelgeving geen onderscheid meer maakt tussen de handelingen met penetratie en 

deze zonder penetratie. Europa spreekt van seksuele handelingen tout court en mijns inziens 

houdt dit alles in en is het helemaal niet nodig nog langer een onderscheid te maken. Het 

onderscheid in België is dus achterhaald. Het zou in deze afdeling dan gaan om seksueel 

misbruik waarbij er eventueel wel een onderscheid gemaakt kan worden naargelang er 

gebruik is gemaakt van dwang, geweld, intimidatie, e.d. en anderzijds de situatie waarbij er 

seksuele handelingen tussen twee personen worden gesteld maar waarbij minstens één van 

hen de seksuele meerderjarigheid nog niet heeft bereikt. Het verschil zou zich voornamelijk 

situeren met betrekking tot de strafmaat. Hier kan ook nog een artikel met betrekking tot de 

kinderprostitutie voorzien worden want het is logisch dat deze feiten strafbaar blijven. 

Een derde afdeling zou dan betrekking hebben op het ‘bederf’ van de kinderen. Zoals reeds 

eerder in het werk aan bod kwam, moet het ook strafbaar zijn om personen te straffen die 

kinderen getuige laten zijn van seksuele handelingen. Aangezien het hier gaat om een nieuwe 

strafbaarstelling zal er nagedacht moeten worden over een geschikte vertaling van 

‘corruption’. Een paar mogelijkheden zijn: bederf, verval, ontaarding. Maar men voelt 

onmiddellijk aan dat deze termen niet echt de lading dekken. Bovendien moet er nagedacht 

worden over de leeftijdsgrens. Mijns inziens kan niet ontkend worden dat kinderen eerst 

passief willen kennis maken met de seksuele handelingen en daarna pas zelf overgaan tot het 

actief stellen van die handelingen. Een lagere leeftijdsgrens hiervoor zou dan ook wenselijk 

zijn. 

In een vierde afdeling kan dan voorzien worden in de strafbaarstellingen met betrekking tot 

het benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden. In deel II van dit werk is reeds 
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gebleken dat de Belgische regelgeving niet aangepast is aan de huidige technieken om in 

contact te komen met personen. Europa ziet zeer duidelijk dat het vandaag de dag veel 

eenvoudiger is om via internet in contact te komen met om het even wie. Voor jongeren is het 

een deel van hun bestaan en ze hebben ook nood aan die contacten. Toch loopt de Belgische 

regelgeving op dit vlak achter. Het zou daarom goed zijn om te bepalen wat de straffen zijn 

op het benaderen van kinderen met seksuele doeleinden en om de wetgeving aan te passen aan 

de moderne technologieën. 

In een vijfde en laatste afdeling is het belangrijk te bepalen wat de rechten zijn voor de 

kinderen en jongeren. In Europa is men zich reeds bewust van het feit dat jongeren niet meer 

wachten tot hun achttien jaar om een eerste keer kennis te maken met het andere geslacht en 

de daarbij horende seksuele handelingen. Het is van belang dat ook in België wordt bepaald 

dat de strafbaarstellingen niet van toepassing zullen zijn wanneer het gaat om jongeren die 

vrijwillig en met wederzijdse toestemming seksuele handelingen stellen. Hier stellen zich 

uiteraard de vragen met betrekking tot de leeftijdsgrenzen. Dit zal de belangrijkste wijziging 

in de Belgische wetgeving worden. Europa legt de grens op achttien jaar maar maakt wel een 

voorbehoud voor de seksuele handelingen tussen twee jongeren met wederzijdse 

toestemming. Mijns inziens is het dan ook belangrijk dat de leeftijdsgrens van achttien 

behouden blijft in het kader van seksueel misbruik. Jongeren moeten nu eenmaal beschermd 

worden. Maar het zou veel logischer zijn een grens in te voeren vanaf dewelke het 

‘toegelaten’ is seksuele handelingen met elkaar te stellen in het kader van de seksuele 

ontplooiing. Zoals reeds eerder aan bod kwam, is er geopteerd om de leeftijd van veertien jaar 

als sleutelleeftijd te gebruiken. Dit zorgt voor ontzettend veel discussies! Volgens Sensoa is 

een initiatief meer dan welkom aangezien de huidige wetgeving niet consequent is.222 Zij 

hebben ook resultaten van een onderzoek waarin duidelijk tot uiting komt dat 30-60% van de 

Vlaamse jongeren op hun zestien hun ‘eerste keer’ reeds achter de rug hebben. Europa speelt 

hier dan ook op in door te bepalen dat de strafbaarstellingen in bepaalde gevallen niet zullen 

gelden. Maar het zijn nog steeds de lidstaten die zullen moeten bepalen wat de seksuele 

meerderjarigheid is in hun land. Voor België is het duidelijk dat er zeer veel tegenkanting is 

om de leeftijd te verlagen naar veertien jaar. De leeftijd in Europa varieert van dertien 

(Spanje) tot zeventien (Ierland). De leeftijd van zestien is waarschijnlijk net iets te oud en 

aangezien de leeftijd van veertien leidt tot oververhitte discussies, is het misschien wenselijk 

de leeftijd naar vijftien te brengen. Volgens Sensoa en dit is ook mijn opinie, moet een 

                                                           
222 http://www.sensoa.be/3_6_1_8.php (geraadpleegd op 16 april 2010) 
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verlaging van de seksuele meerderjarigheid niet de indruk wekken bij jongeren dat ze vanaf 

die leeftijd seksuele handelingen moeten stellen. Het is wenselijk de leeftijd te verlagen en 

tegelijkertijd de jongeren een degelijke seksuele voorlichting te geven en hen op het hart te 

drukken dat het de bedoeling is dat iedereen zijn eigen seksualiteit ontwikkelt op zijn eigen 

tempo en op zijn eigen manier.  

Een interessant model is het model van Canada, dat de leeftijdsgrens van zestien jaar hanteert 

maar waar jongeren van veertien of vijftien jaar wel seksuele handelingen kunnen stellen met 

een partner indien het leeftijdsverschil niet meer bedraagt dan vijf jaar. Dit is reeds naar voor 

gekomen in de bespreking van de Wet van 28 november 2000 en zou m.i. een degelijke 

regeling zijn. 

Het is belangrijk te beseffen dat niet alleen het strafrecht aangepast dient te worden. Er moet 

ook een duidelijk beleid uitgewerkt worden met betrekking tot de voorlichting van jongeren. 

Voorlichting vormt een belangrijk onderdeel om zich seksueel te kunnen ontplooien. Nog al 

te vaak richt de voorlichting zich voornamelijk op het biologische aspect en al de technische 

aspecten die bij voortplanting komen kijken. Jongeren hebben echter ook nood aan informatie 

over seksualiteitsbeleving in het kader van liefdevolle relaties. Scholen dienen dus oog te 

hebben voor deze onderdelen van de voorlichting en moeten de voorlichting aanpassen aan 

het niveau van jongeren. Momenteel wordt de voorlichting nog al te vaak snel gegeven tussen 

andere vakken en onderwerpen van biologie door terwijl jongeren nood hebben aan een goede 

voorlichting op alle vlakken. Een nieuw voorstel tot wetswijziging zal de gemeenschappen 

dus moeten aanzetten tot het nemen van duidelijke maatregelen met betrekking tot deze 

voorlichting. Op vlak van onderwijs moeten er dus ook middelen komen om deze voorlichting 

op een zodanige manier in te vullen dat jongeren er daadwerkelijk iets aan hebben. 

Kortom, er is dus veel werk aan de winkel. Het gaat hier om een multidisciplinair probleem 

dat ook een multidisciplinaire aanpak vereist. 
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5 Besluit 

Het is wel duidelijk dat de Belgische wetgeving niet aangepast is aan de leef- en denkwereld 

van jongeren, wanneer het gaat om seksualiteitsbeleving. Velen zijn van mening: “Laat een 

kind een kind zijn!” En dit mag zeker niet uit het oog verloren worden. Het valt echter niet te 

ontkennen dat kinderen en jongeren van deze tijd andere denkwijzen en visies hebben dan 

kinderen en jongeren van enkele decennia geleden. De verlaging van de leeftijdsgrens hoeft 

daarom niet gepaard te gaan met een stijging van het aantal misbruiken en uitbuitingen 

wanneer jongeren ook een goede voorlichting krijgen op hun maat en volgens hun leef- en 

denkwereld. Jongeren worden sneller volwassen en daar hoort ook seksualiteit bij. 

Volwassenen hebben echter een verkeerd beeld van deze seksualiteitsbeleving door jongeren. 

Zij gaan er vanuit dat jongeren met ‘jan en alleman’ seksuele handelingen stellen. Het 

tegendeel is waar. Jongeren vinden het belangrijk om eerst en vooral een goede, stabiele en 

liefdevolle relatie uit te bouwen. Het stellen van seksuele handelingen behoort tot hun relatie 

en trouw staat heel hoog aangeschreven. Het is dan ook van het grootste belang een duidelijk 

signaal te geven aan de jongeren dat ze recht hebben zich seksueel te ontwikkelen maar ook 

dat de nodige voorlichting vereist is. 

Het valt niet te ontkennen dat Europa veel progressiever staat tegenover de 

seksualiteitsbeleving door jongeren dan België. Europa voert nieuwe termen en 

strafbaarstellingen in en houdt rekening met de moderne communicatie- en 

informatietechnologieën terwijl België nog steeds termen hanteert die dateren van de 19e 

eeuw. Bovendien ontstaat er verwarring in België door verschillende leeftijdsgrenzen te 

voorzien voor de verschillende misdrijven. Deze zijn dan ook niet meer gewijzigd sinds 1912. 

Europa daarentegen houdt reeds rekening met de rechten voor jongeren en de gewijzigde visie 

op seksualiteitsbeleving en voorziet dan ook in uitzonderingen voor jongeren. De soms 

wereldvreemde nationale wetgevingen dienen dus aangepast te worden aan deze moderne 

opvattingen. 

Het is vereist dat ook België zijn wetgeving aanpast maar daarbij moet rekening gehouden 

worden met het feit dat strafrecht alleen niet voldoende zal zijn. Het is van belang ook niet-

repressieve maatregelen te voorzien zodat jongeren op hun niveau ingelicht worden over 

seksualiteitsbeleving. Ondanks de hevige kritiek zouden de politici toch moeten nadenken 

over een goed voorstel om deze problematiek op te lossen. Het debat moet opnieuw 

opengetrokken worden. In vele voorgaande voorstellen zijn enkele goede ideeën gesneuveld. 



104 

 

Deze ideeën kunnen van onder het stof gehaald worden en aangepast worden aan de huidige 

visies. Bovendien is het belangrijk om ook jongeren te betrekken in de besprekingen van de 

nieuwe wetswijzigingen. In het verleden is hier onvoldoende aandacht aan besteed. Jongeren 

kunnen aangeven wat zij zelf belangrijk vinden. Het voorstel moet niet alleen het strafrecht 

aanpassen, er kunnen ook regels voorzien worden met betrekking tot voorlichting e.d. 

Wanneer jongeren een degelijke voorlichting krijgen, zijn ze veel beter voorbereid op 

seksualiteitsbeleving en veel minder vatbaar voor misbruik. Het is belangrijk om duidelijk aan 

te geven dat het nieuwe voorstel geen pleidooi wordt om de bescherming tegen seksueel 

misbruik te verminderen, integendeel.  

Het vooropgestelde voorstel in dit werkstuk zou een goede basis kunnen vormen voor een 

nieuw wetsontwerp of wetsvoorstel. Het voorziet in duidelijke strafbaarstellingen waarbij er 

naast de rechten ook oog is voor het seksueel misbruik en de seksuele uitbuiting. Het is 

belangrijk een goed evenwicht tussen deze twee te vinden. Bovendien houdt het 

vooropgestelde voorstel ook rekening met toekomstig Europees recht en op die manier kan 

België zelfs een stap voor zijn op de Europese regelgeving. 

Tot slot willen we nog even inspelen op de actualiteit. Momenteel staat de bestaansreden van 

het Kinderrechtencommissariaat ter discussie. Dit instituut afschaffen is een stap achteruit. Zij 

geven de vele kinderen en jongeren in België een stem en hebben al heel wat kunnen 

verwezenlijken. Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze maatschappij en het zou 

jammer zijn dat hun rechten niet meer verdedigd worden. 
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6. Uittrekstel uit het Belgisch Strafwetboek 

Art. 379 Hij die een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten einde eens anders driften te 
voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van het mannelijke of 
vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of vergemakkelijkt, wordt gestraft met opsluiting 
(van vijf jaar tot tien jaar) en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot vijfentwintigduizend 
[euro].  
Hij wordt gestraft met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van 
vijfhonderd [euro] tot vijftigduizend [euro], indien de minderjarige geen volle zestien jaar oud 
is.  
(De straf is opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en geldboete van duizend [euro] tot 
honderdduizend [euro], indien de minderjarige geen volle veertien jaar oud is.)  
 
Art. 380 § 1. Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd 
[euro] tot vijfentwintigduizend [euro] , wordt gestraft :  

1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige zelfs met zijn 
toestemming, aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het 
plegen van ontucht of prostitutie; 
2° hij die een huis van ontucht of prostitutie houdt; 
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt met 
het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren; 
4° hij die, op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert. 

§ 2. Poging tot de in § 1 bedoelde misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van zes 
maanden tot drie jaar en met geldboete van honderd [euro] tot vijfduizend [euro].  
§ 3. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot 
vijftigduizend [euro] wordt gestraft het plegen van de in § 1 bedoelde misdrijven wanneer de 
dader daarbij :  

1° direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of 
enige andere vorm van dwang; 
2° of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin een persoon verkeert 
ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand of ten gevolge van 
zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of 
onvolwaardigheid. 

§ 4. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van duizend [euro] tot 
honderdduizend [euro] wordt gestraft :  

1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, rechtstreeks of via een 
tussenpersoon, een minderjarige (...), zelfs met zijn toestemming aanwerft, meeneemt, 
wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie;  
2° hij die, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een huis van ontucht of prostitutie 
houdt waar minderjarigen prostitutie of ontucht plegen; 
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt van 
een minderjarige met het oog op ontucht of prostitutie met de bedoeling een abnormaal 
profijt te realiseren; 
4° hij die, op welke manier ook, de ontucht of prostitutie van een minderjarige (...) 
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exploiteert.  
  5° (hij die door de overhandiging, het aanbod of de belofte van een materieel of 
financieel voordeel ontucht of prostitutie van een minderjarige heeft verkregen.)  

§ 5. (De misdrijven bedoeld in § 4 worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig 
jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] als zij ten aanzien van een 
minderjarige onder de zestien jaar worden gepleegd.)  
(§ 6. Hij die ontucht of prostitutie van een minderjarige bijwoont, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd [euro] tot 
tweeduizend [euro].)  
 
Art. 380ter. § 1. Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van 
tweehonderd [euro] tot tweeduizend [euro] wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of 
indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van 
diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien 
zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt 
beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte 
bewoordingen.  
Indien de in het eerste lid bedoelde reclame tot doel of tot gevolg heeft, direct of indirect, dat 
prostitutie of ontucht van een minderjarige of zijn exploitatie voor seksuele doeleinden wordt 
vergemakkelijkt, is de straf drie maanden tot drie jaar gevangenisstraf en geldboete van 
driehonderd [euro] tot drieduizend [euro].  
§ 2. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot 
duizend [euro] wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of 
doet maken, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, die 
worden verleend bij wege van een of ander telecommunicatiemiddel, zelfs indien hij zijn 
aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen.  
§ 3. In alle gevallen die niet zijn omschreven in de §§ 1 en 2, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend 
[euro], hij die door enig reclamemiddel, zelfs indien hij de aard van zijn aanbod of zijn vraag 
verheelt onder bedekte bewoordingen, kenbaar maakt dat hij zich aan prostitutie overgeeft, de 
prostitutie van anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die zich 
aan ontucht overgeeft.  
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die door enig reclamemiddel aanzet, door de 
toespeling die erop wordt gemaakt, tot de seksuele exploitatie van minderjarigen of 
meerderjarigen, of van zulke reclame gebruik maakt naar aanleiding van een aanbod van 
diensten. 
 
Art. 383. Hij die liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, 
afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of 
verspreidt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met 
geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro].  
(Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die schunnigheden zingt, leest, voordraagt, ten 
gehore brengt of uit, in de openbare bijeenkomsten of plaatsen bedoeld in artikel 444, tweede 
lid.)  
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(Met dezelfde straffen wordt gestraft : 
Hij die, met het oog op de handel of de verspreiding, liederen, vlugschriften, geschriften, 
afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, vervaardigt, in voorraad heeft, 
invoert of doet invoeren, vervoert of doet vervoeren, aan een vervoer- of een distributieagent 
overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt;)  
(Hij die zinnebeelden of voorwerpen, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, 
verkoopt of verspreidt, ze met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigt of in 
voorraad heeft, invoert of doet invoeren, vervoert of doet vervoeren, aan een vervoer- of een 
distributieagent overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt;)  
(Hij die, hetzij door het tentoonstellen, verkopen of verspreiden van geschriften, al dan niet 
gedrukt, hetzij door enig ander publiciteitsmiddel, het gebruik van enig middel om 
vruchtafdrijving te veroorzaken aanprijst, aanwijzingen verstrekt omtrent de wijze waarop het 
wordt aangeschaft of gebruikt, of personen die het toepassen, doet kennen met het doel hen 
aan te bevelen; 
Hij die artsenijen of tuigen, speciaal bestemd om vruchtafdrijving te veroorzaken of als 
zodanig voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verspreidt, vervaardigt of doet vervaardigen, doet 
invoeren, doet vervoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, door enig 
publiciteitsmiddel bekendmaakt;)  
 
Art. 383bis. § 1. (Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt hij die 
zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers die houdingen of 
seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken 
zijn of worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of 
overhandigt, ze met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, 
invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, gestraft met 
opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot tienduizend 
[euro].)  
§ 2. Hij die wetens de in § 1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere 
beelddragers bezit, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met 
geldboete van honderd [euro] tot duizend [euro].  
§ 3. Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar 
en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot vijftigduizend [euro] indien het een daad van 
deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht 
of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet.  
§ 4. De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, kan worden toegepast 
voor de misdrijven bedoeld in de §§ 1 en 2, zelfs wanneer de zaken waarop zij betrekking 
heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn. 
§ 5. (De artikelen 382 en 389 zijn van toepassing) op de in §§ 1 en 3 bedoelde misdrijven.  
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7. Document in verband met het voorgenomen voorstel van de 
heer Terwingen, informatie ter beschikking gesteld voor de 
studenten 

Beste, 

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de totstandkoming van ons standpunt : 

 Op 4 januari 1999 werd het wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van 

minderjarigen (1907/001 98-99) ingediend door voormalig minister van Justitie, de heer Van 

Parys. Dit wetsontwerp was het resultaat van bijna twee jaar denkwerk naar aanleiding van 

de zaak Dutroux [1]. Op grond van een onderzoek van de rechtsleer en van een comparatief 

onderzoek en van de in het eindverslag van de Nationale Commissie tegen de Seksuele 

Uitbuiting van kinderen omschreven voorstellen, werden diverse wijzigingen voorgesteld.  

 1. De doelstelling van dit wetsontwerp bestond er niet in de seksualiteit zelf te bestraffen, 

maar wel het misbruik ervan strafbaar te stellen. Het strafrecht mag zich immers niet mengen 

in relaties maar is erop gericht misbruiken te bestraffen. Bijgevolg moet het strafbaar 

karakter van een daad worden vastgesteld op grond van twee begrippen in de relatie, te weten 

dader en slachtoffer. Er moet niet alleen rekening mee worden gehouden of de partner heeft 

toegestemd, daartoe in staat was zulks te doen en de gevolgen ervan te dragen, maar ingeval 

het gaat om minderjarigen, ook met de omstandigheden die dat vermogen kunnen aantasten 

(bijvoorbeeld een vertrouwens- of afhankelijkheidsrelatie of nog het leeftijdsverschil tussen de 

partners). 

 2. Tevens moet in verband met misdrijven tegen minderjarigen worden voorzien in een 

referentieleeftijd. Overeenkomstig het advies van de Nationale Commissie tegen Seksuele 

Uitbuiting van Kinderen werd in het ontwerp geopteerd voor een referentieleeftijd van 

veertien jaar. Het was hierbij niet de bedoeling de seksuele meerderjarigheid vast te stellen, 

maar wel minderjarigen tot de leeftijd van veertien jaar op grond van het strafrecht maximaal 

te beschermen, aangezien adolescenten op sociaal-affectiefvlak nog niet volledig zijn 

ontwikkeld. Daarna werd ten aanzien van minderjarigen tot de leeftijd van achttien jaar die 

bescherming versoepeld aangezien zij geleidelijk verantwoordelijkheidsbesef ontwikkelen. 

 

Beneden veertien jaar bestaat een onweerlegbaar vermoeden van afwezigheid van 

toestemming en eventuele toestemming is dan ook irrelevant. Seksuele handelingen beneden 

de veertien jaar zijn derhalve altijd strafbaar. Dit was overigens ook de opvatting van de 

Nationale Commissie tegen Seksuele Uitbuiting van Kinderen. De Commissie onderstreepte 
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dat het ongedwongen seksueel leven van jongeren vanaf de leeftijd van veertien jaar in 

beginsel niet meer door het strafrecht moet worden beheerst aangezien het eerder tot de 

educatieve en ethische sfeer behoort en in het kader van de jeugdbescherming wordt 

geregeld. 

   

Er moet een wetswijziging overwogen worden omwille van: 

-         Ten eerste is er een anomalie vast te stellen met betrekking tot de toestemmingsleeftijd 

van de minderjarige. Een vijftienjarige kan immers zoals de strafwet nu geformuleerd is wel  

toestemmen tot het hebben van seksuele gemeenschap, maar een vijftienjarige kan niet 

toestemmen ten aanzien van alle andere seksueel getinte gedragingen die aanleiding geven tot 

aanranding van de eerbaarheid, zoals strelen of kussen. Als artikel 372 en artikel 375 van het 

Strafwetboek worden samen gelezen blijkt dat minderjarigen van veertien tot zestien jaar die 

seksuele handelingen stellen wel bekwaam geacht worden om rechtsgeldig toe te stemmen in 

een daad van seksuele penetratie, maar daarentegen niet bekwaam worden geacht om 

rechtsgeldig toe te stemmen met (minder verregaand) gekwalificeerd gedrag inzake 

aanranding van de eerbaarheid.  

Luidens artikel 375, zesde lid van het Strafwetboek wordt als verkrachting met behulp van 

geweld beschouwd: elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel 

ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet 

heeft bereikt. Dit wil zeggen dat een kind beneden de 14 jaar niet geldig kan instemmen met 

seksuele penetratie.  

 Luidens artikel 372 van het Strafwetboek daarentegen wordt elke aanranding van de 

eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de 

persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van 

zestien jaar, gestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar. Deze bepaling houdt een wettelijk 

vermoeden in van het feit dat een kind jonger dan zestien jaar niet geldig kan instemmen met 

de immorele handeling waarvan het voorwerp uitmaakt. Het betreft een vermoeden iuris et de 

iure dat onweerlegbaar is.  

 Dit leidt tot een incoherente situatie: dit betekent met name dat een meisje van veertien jaar 

kan instemmen met seksuele penetratie, maar geen toestemming kan geven voor seksuele 

handelingen zonder penetratie. In het laatste geval maakt haar partner zich immers schuldig 

aan aanranding van de eerbaarheid.  
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Dit is niet nieuw: ook in het wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van 

minderjarigen, zoals hierboven geschetst, werd reeds voorgesteld om de leeftijd waarop een 

minderjarige kan toestemmen met seksuele handelingen zonder penetratie, gelijk te stellen 

met de situatie waar een minderjarige kan toestemmen met seksuele handelingen. De 

referentieleeftijd was toen 14 jaar [1]. Op die manier werd gepoogd de leeftijdsgrenzen in de 

bepalingen aangaande aanranding van de eerbaarheid en verkrachting op elkaar af te 

stemmen en de anormalie die met de inwerkingtreding van de nieuwe Verkrachtingswet van 4 

juli 1989 was ontstaan, weg te werken.  

  

Dit onderdeel van het wetsontwerp heeft echter de finish niet bereikt, dit wordt in de 

rechtsleer betreurd: de nieuwe wet betreffende de strafrechtelijke bescherming van 

minderjarigen heeft inzake aanranding en verkrachting niet tot een bevredigend resultaat 

geleid. Nochtans waren een aantal van de (aanvankelijke) wetgevingsvoorstellen inhoudelijk 

van goede kwaliteit. Blijkbaar hebben nogal wat parlementairen zich bij het afwijzen van deze 

voorstellen laten leiden door politieke eerder dan juridische motieven [2].  

De huidige maatschappelijke evolutie heeft de leeftijdsgrens van 16 jaar voor gewilde 

seksuele handelingen immers achterhaald: er kan moeilijk beweerd worden dat het merendeel 

van de jongeren pas vanaf 16 jaar in staat is om bewust gewilde seksuele handelingen te 

(laten) stellen [3].  

  

-         Ten tweede heerst in de praktijk onduidelijkheid omtrent de samenlezing van artikel 

372 en artikel 375 van het Strafwetboek. Zo sprak het Grondwettelijk Hof zich op 29 oktober 

2009 uit omtrent een aantal prejudiciële vragen terzake (zie rolnummers 4559, 4647, 4655 en 

4657 die werden samengevoegd).  

  

Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging: 

  

Er wordt in essentie beoogd om te vernemen of de artikelen 372 en 375 van het Strafwetboek 

bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat een meerderjarige die 

een daad van seksuele penetratie pleegt op een minderjarige die ouder is dan veertien jaar, 

maar jonger dan zestien jaar, niet kan worden gestraft op grond van artikel 375 Sw. wanneer 

de minderjarige heeft toegestemd met de daad, terwijl een meerderjarige voor het stellen van 

seksuele aanrakingen, zonder penetratie, op een minderjarige die ouder is dan veertien, maar 

jonger dan zestien jaar, wel kan worden gestraft op grond van artikel 372 Sw., zelfs wanneer 
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de minderjarige daartoe toestemming heeft gegeven, daarbij rekening houdend met het feit 

dat penetratie een meer verregaande daad is dan seksuele aanrakingen [1].  

Op 19 januari 2010 oordeelde het Hof van Beroep van Antwerpen ten gronde en trok twee 

conclusies uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 29 oktober 2009:  Uit de 

bewoordingen van artikel 372 Sw en meer bepaald de woorden: “zonder geweld of 

bedreiging”, volgt dat het misdrijf aanranding van de eerbaarheid zelfs kan bestaan wanneer 

het slachtoffer de dader toestemming heeft gegeven tot het stellen van de desbetreffende 

handelingen [2]. Zo vormt de leeftijd van het slachtoffer het constitutief bestanddeel van het 

misdrijf, te weten zestien jaar. 

Vervolgens dient te worden nagegaan of de handeling van de beklaagde de seksuele 

eerbaarheid, als maatschappelijke norm, en de individuele fysieke beleving in hoofde van het 

slachtoffer heeft gekrenkt [3]. Het Hof besloot in casu dat de feitelijke gegevens wel degelijk 

van aard zijn om het maatschappelijk gangbaar eerbaarheidsgevoel te kwetsen, gelet op het 

grote leeftijdsverschil van het slachtoffer (vijftien jaar) en een volwassen man van bijna dertig 

jaar.   

  

Veel succes! 

 

 

 


