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Dit onderzoek heeft mij in contact gebracht met een aantal bijzondere personen want in 

het kader van het tweede deel van dit onderzoek heb ik een aantal interviews afgenomen. 
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bedanken die heeft deelgenomen aan dit onderzoek door het invullen van de enquête.  

Tot slot verdienen een aantal personen een speciale vermelding. Allereerst wil ik Frank 

en Matthias Huylebroeck bedanken omdat zij steeds in mij zijn blijven geloven. Ook wil ik 

Thomas Lefevre bedanken omdat hij een grote steun was tijdens mijn studies. Daarnaast 

wil ik mijn promotor professor dr. Nina Peršak bedanken voor haar bijstand tijdens dit 

onderzoek. Tot slot wil ik iedereen en in het bijzonder Evelien Hermans bedanken voor 

het nalezen van dit werk.  

  



 

 

  



 

 

Voorwoord 

Bij de start van het academiejaar 2013-2014 werden in Gent twee vrouwen verkracht. Dat 

die feiten in het Citadelpark plaatsvonden is een detail. Of toch niet? Op tal van publieke 

fora is te lezen dat, hoewel het erg is voor die vrouwen, velen toch vinden dat die vrouwen 

op dat uur niet alleen in dat park moesten rondlopen. Ook de stad Gent zelf raadde, 

weliswaar goed bedoeld, studenten af om zich op bepaalde tijdstippen en plaatsen alleen 

te begeven. Dit alles gaf me een vreemd gevoel. Een vriendin van mij had hetzelfde gevoel 

en omschreef het zo: ‘Het zou toch niet mogen dat het vrouwen geleerd wordt hoe ze niet 

verkracht moeten worden? Neen, mannen zou moeten geleerd worden om niet te 

verkrachten’. Hoewel de meest ideale manier om dergelijke feiten te vermijden iets 

genuanceerder zal zijn door een combinatie van slachtoffers die alert zijn en daders die 

meer respect hebben voor de integriteit van andermans lichaam, was mijn interesse voor 

het fenomeen verkrachting in elk geval gewekt.  

Na wat opzoekingswerk kwam ik te weten dat er in België sprake is van een hoog dark 

number, hetgeen inhoudt dat maar een (klein) deel van de slachtoffers de stap zet naar 

politie en justitie. Ook kwam ik te weten dat slechts een beperkt aantal van die klachten 

leidt tot vervolging. Als rechtenstudente heb ik misschien een ietwat idealistische kijk op 

justitie en begreep ik niet waarom slachtoffers van zulke zware feiten zo weinig 

vertrouwen hebben in justitie, en waarom justitie er niet in slaagt om meer daders te 

veroordelen. Die drang om dat te verstaan heeft geleid tot dit onderzoek, dat ik in het 

kader van mijn masterstudies aan de rechtenfaculteit van de Gentse universiteit mag 

voeren.  

 

Evelyn Huylebroeck 

Gent, 15 mei 2016 
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Abstract 

Op 19 februari 2016 publiceerde de Vrouwenraad samen met ‘Wij Spreken voor Onszelf’, 

een vereniging van ervaringsdeskundigen rond seksueel geweld, een factsheet waarin alle 

cijfers over seksueel geweld in België staan opgelijst.1 Daarin staat dat er dagelijks acht 

aangiftes van seksueel geweld zijn. Alsof dat cijfer nog niet hoog genoeg is, moet er 

volgens deze instanties mee rekening gehouden worden dat negen op de tien slachtoffers 

geen aangifte doen (Dark number2). Het is vrij duidelijk dat er van alles misgaat in de 

praktijk als België in de eenentwintigste eeuw nog geconfronteerd wordt met dergelijke 

cijfers.  

Ook de European Women’s Lobby (EWL) bevestigde reeds eerder dat de wetgeving rond 

seksueel geweld in België ondermaats is. De EWL publiceerde in juni 2013 ‘The barometer 

on rape in the EU’. Uit dit rapport blijkt dat België helemaal niet goed scoort voor haar 

wetgevend kader betreffende verkrachting. In dit onderzoek zal enerzijds worden 

nagegaan wat de Belgische wetgeving en beleid rond verkrachting inhouden, en hoe de 

aanpak van dit probleem scoort in de praktijk aan de hand van resultaten uit een enquête 

betreffende het vertrouwen in politie en justitie. Anderzijds zal in dit onderzoek worden 

bekeken hoe de eerdergenoemde problemen kunnen worden aangepast, rekening 

houdend met de visie van professionelen en de verschillen die bestaan voor wat betreft 

het wetgevend kader van andere landen. Die vergelijking zal gebeuren met landen die wel 

goed scoren op de barometer van de EWL, zijnde Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

  

                                                        

1 www.demorgen.be/wetenschap/elke-dag-zeggen-vier-tieners-ik-ben-verkracht-b04a6b51/.  
2 Dark number is een term die gebruikt wordt om de niet-geregistreerde criminaliteit aan te duiden. 

http://www.demorgen.be/wetenschap/elke-dag-zeggen-vier-tieners-ik-ben-verkracht-b04a6b51/


 

 

  



 

 

Inleiding  

1. Het is een feit dat in België dagelijks acht aangiftes van verkrachting worden 

gedaan.3 Het werkelijke aantal verkrachtingen zou volgens onderzoek echter veel hoger 

liggen.4 Elke dag worden in België en in de rest van Europa te veel personen, vooral 

vrouwen, het slachtoffer van verkrachting en dus van een inbreuk op hun fysieke en 

seksuele integriteit. Dat gegeven lijkt moeilijk te rijmen met een moderne Westerse 

samenleving die gelijkheid en respect voor elkanders integriteit hoog in het vaandel 

draagt. 

2. In dit onderzoek zal niet worden ingegaan op het waarom achter een verkrachting 

aangezien dit voer is voor criminologen en psychologen. Dit onderzoek wil echter wel 

achterhalen wat er scheelt aan het Belgisch wetgevend, politieel en justitieel kader 

aangezien het dark number in het land zo hoog is. Wat schort er nu precies aan het 

Belgische systeem waardoor zo weinig slachtoffers de stap zetten naar politie en justitie 

en hoe kan dit probleem opgelost worden?  

3. Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag wordt beroep gedaan op 

verschillende onderzoekstechnieken. Allereerst wordt de Belgische wetgeving aan een 

literatuuronderzoek onderworpen. Er wordt nagegaan wat het misdrijf verkrachting 

inhoudt en tot welke straffen een dergelijk misdrijf kan leiden. Naast de wetgevende en 

justitiële aanpak van het probleem wordt ook het politieel optreden besproken door na 

te gaan hoe een slachtoffer dat vandaag aangifte doet, wordt geholpen door de 

politiediensten. Tot slot wordt het Belgische systeem eveneens geëvalueerd aan de hand 

van een enquête. Rond het misdrijf verkrachting bestaan namelijk een aantal mythes zoals 

bijvoorbeeld dat klacht indienen geen zin heeft, de politie soms grof uit de hoek kan 

komen, er toch geen bestraffing zal optreden en er in België toch wel aan victim blaming 

wordt gedaan.5 Dat zijn vier veronderstellingen waardoor er volgens 

vrouwenorganisaties vaak geen klacht wordt ingediend. Aan de hand van een enquête 

wordt nagegaan hoe de Belg hierover denkt. 

                                                        

3 www.demorgen.be/wetenschap/elke-dag-zeggen-vier-tieners-ik-ben-verkracht-b04a6b51/. 

4 www.demorgen.be/wetenschap/elke-dag-zeggen-vier-tieners-ik-ben-verkracht-b04a6b51/. 
5 L. KENNES, “Het verhaal van de negentig procent” in C. ONGENAE, #Seksisme. Nee wij overdrijven niet! 
Borgerhout, Polis, 2015, (17) 17-32. 

http://www.demorgen.be/wetenschap/elke-dag-zeggen-vier-tieners-ik-ben-verkracht-b04a6b51/
http://www.demorgen.be/wetenschap/elke-dag-zeggen-vier-tieners-ik-ben-verkracht-b04a6b51/


 

 

4. Het eerste deel van dit onderzoek heeft, zoals hierboven uitgelegd, betrekking op 

de huidige Belgische situatie. In het tweede deel van dit onderzoek zal worden onderzocht 

welke veranderingen het Belgische rechtssysteem zouden kunnen versterken in de 

concrete bestrijding van dit misdrijf. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van twee 

onderzoekstechnieken. De eerste techniek is rechtsvergelijking. Er zal in het eerste luik 

van dit tweede deel worden nagegaan hoe andere rechtssystemen het misdrijf 

verkrachting aanpakken. De landen waarmee aan rechtsvergelijking wordt gedaan zijn 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk.6 Deze twee landen zijn gekozen omdat zij volgens 

een onderzoek van de European Women’s Lobby (EWL) een heel goede wetgeving hebben 

rond het misdrijf verkrachting.7 Steeds zal worden nagegaan wat de wetgeving inhoudt, 

welke straffen er kunnen worden opgelegd en hoe het slachtoffer wordt opgevangen als 

hij of zij aangifte doet. Het uiteindelijke doel van deze vergelijking is om de verschillen 

met België duidelijk te maken zodat uiteindelijk ideeën kunnen worden opgedaan over 

welke elementen het Belgische systeem zou kunnen overnemen. In het tweede luik wordt 

aan de hand van interviews met professionelen nagegaan hoe zij staan ten opzichte van 

de Belgische aanpak van verkrachting van wetgeving, over justitie tot de opvang van 

slachtoffers. De bedoeling hiervan is om eveneens inzichten te verwerven over hoe België 

zijn aanpak kan veranderen. Het derde deel van dit onderzoek vormt de synthese waarbij, 

als gevolg van een analyse van het eerste en het tweede deel, enkele concrete voorstellen 

worden gedaan die de Belgische wetgever zou kunnen doorvoeren om tot een betere 

aanpak van het verkrachtingsprobleem te komen. 

                                                        

6 In het onderzoeksvoorstel stond vermeld dat het Franse rechtstelsel ook onderzocht zou worden. Hiervan 
is uiteindelijk afgezien omwille van gebrek aan ruimte om een voldoende diepgaande analyse te verrichten. 
Er is geopteerd om het Franse systeem niet te behandelen omdat dit, net zoals het Belgische, niet goed 
scoorde op de EWL-barometer. Rechtsvergelijking kan dan beter plaatsvinden met landen die wel goed 
gescoord hebben en dat zijn Nederland en het Verenigd Koninkrijk.  
7 EUROPEAN WOMEN’S LOBBY, The barometer on rape, 2013, www.womenlobby.org/2013-EWL-
Barometer-on-Rape-Report?lang=en.  

http://www.womenlobby.org/2013-EWL-Barometer-on-Rape-Report?lang=en
http://www.womenlobby.org/2013-EWL-Barometer-on-Rape-Report?lang=en
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Deel I: Toelichting rond de Belgische aanpak van verkrachting  

Inleiding 

Het eerste deel van dit onderzoek wordt integraal besteed aan België. Allereerst is er een 

kort historisch overzicht met betrekking tot de wetgeving in België. Daarnaast zal ook de 

huidige wetgeving worden toegelicht. Zowel het historisch overzicht als de vigerende 

wetgeving zullen niet oeverloos worden besproken aangezien het doel van dit onderzoek 

geen ellenlange theoretische uiteenzetting betreffende de wetgeving is. Er wordt 

voldoende informatie verstrekt zodat het theoretische kader van de wetgeving afdoende 

verstaanbaar is om de overstap te maken naar de bespreking van de praktische aanpak 

van het verkrachtingsprobleem.  

Het eerste luik van dit deel is dus vooral theoretisch. Het sluitstuk van het eerste luik zal 

zich al meer toespitsen op de praktijk met onder andere een bespreking van allerlei 

beleidsplannen en de SAS-kit. Het tweede luik van dit deel bevat de onderzoeksresultaten 

van een enquête waarbij gepeild werd naar percepties die bestaan over de praktische 

aanpak van het misdrijf verkrachting.  

Eerste luik: Belgische wetgeving  

Hoofdstuk 1: Historisch overzicht  

5. Verkrachting is een universeel en tijdloos misdrijf. Al eeuwen worden personen 

het slachtoffer van dit misdrijf en het misdrijf maakt overal ter wereld slachtoffers. Net 

omdat ook in het verleden onschuldigen het slachtoffer werden van dit vergrijp, is een 

kort historisch overzicht op zijn plaats.  

De geschiedkundige schets begint met een korte bespreking van de wetgeving rond 

verkrachting ten tijde van de Belgische onafhankelijkheid.8 Daarna wordt een blik 

geworpen op het Strafwetboek van 1867, het eerste strafwetboek van originele Belgische 

makelij. Het duurde dan tot 1989, met de Wijzigingswet van 4 juli 1989, alvorens er nog 

eens wezenlijke wijzigingen met betrekking tot dit misdrijf werden doorgevoerd. Ten 

slotte worden de aanpassingen van de wet van 1989 tot op heden besproken.  

                                                        

8 Voor meer informatie over de wetgeving en aanpak van verkrachting voor de Belgische onafhankelijkheid 

zie: B. BULTHÉ en M. REMOUCHAMPS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1978, 204p; E. 

VANDAELE, Het misdrijf verkrachting in de tijd en de ruimte. Rechtsvergelijkend onderzoek met Nederland, 

onuitg. Masterproef Rechten UGent, 2015, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/498/RUG01-

002213498_2015_0001_AC.pdf.  

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/498/RUG01-002213498_2015_0001_AC.pdf
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/498/RUG01-002213498_2015_0001_AC.pdf


 

13 

1. Belgische onafhankelijkheid 

6. Eind augustus 1830 hebben de Belgen genoeg van het Nederlandse juk onder 

koning Willem I. De Belgische omwenteling vangt aan en de Nederlandse bezetter wordt 

de deur gewezen. Dit is een heel simplistische schets van wat er zich toen heeft afgespeeld, 

maar het maakt wel duidelijk dat België als staat is geboren met alle gevolgen van dien 

zoals de verplichting tot het ontwerpen van eigen nationale wetgeving. De Belgische 

constituante gaat die taak niet uit de weg en neemt in de Grondwet van 1831 het 

voornemen op om alle – op dat moment geldende – wetboeken te herzien.9 Zolang die 

revisie niet compleet is, blijft het oude recht m.n. de Franse Code Pénal van 1810 van 

toepassing.  

7. Verkrachting en poging tot verkrachting worden in de Franse Code Pénal bestraft 

met opsluiting.10 Deze Code legt in drie gevallen een strafverzwaring op.11 Er zal 

strafverzwaring optreden als de dader bij het plegen van de feiten wordt bijgestaan door 

andere personen. Er is ook sprake van een strafverzwaring als het slachtoffer een kind is, 

jonger dan 15 jaar. Er zal ten slotte eveneens een verzwaring van de straf optreden 

wanneer de dader zich in een machtspositie bevindt ten aanzien van het slachtoffer zoals 

bijvoorbeeld een openbaar ambtenaar of geestelijken.  

8. De Franse Code Pénal blijft gelden zolang er geen eigen nationaal strafwetboek is 

om de Code te vervangen. Een eerste voorstel ter vervanging komt er in 1834 van Minister 

van Justitie LEBEAU.12 Dat voorstel heeft het echter niet gehaald omdat het te veel weg 

heeft van de Franse Code terwijl het doel was om een eigen Belgisch strafrecht te creëren. 

Vandaar dat het voorstel van de heer LEBEAU door JACQUES-JOSEPH HAUS bekritiseerd wordt, 

het is namelijk niet verregaand genoeg in hervormingen. Meer dan dertig jaar later komt 

er opnieuw een voorstel, dit keer gelanceerd door de heer HAUS zelf.13 Hoewel de heer 

HAUS kritiek had op minister LEBEAU omdat zijn voorstel te verwant was met de Franse 

Code Pénal, moet wel gezegd worden dat de Code HAUS inhoudelijk ook niet echt ver staat 

                                                        

9 Art. 139, 11° GW (i.e. Grondwet) zoals ingevoerd op 2 februari 1831 (Bekendgemaakt 2 februari 1831); L. 

STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 19.  

10 Art. 332-333 Code Pénal des Français de 1810; B. BULTHÉ en M. REMOUCHAMPS, De verkrachting en het 

slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1978, 36 ev.  

11 B. BULTHÉ en M. REMOUCHAMPS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1978, 36 ev.  

12 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 20-21.  

13 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 20-21. 
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van de Franse Code. De Belgische wetgever kan zich deze keer echter wel neerleggen bij 

het gebrek aan vernieuwing en keurt het voorstel goed zodat daardoor in 1867 het eerste 

Belgische Strafwetboek in werking treedt.  

2. Belgisch Strafwetboek van 1867 

9. In het Belgisch strafwetboek (Sw.) van 186714 wordt verkrachting behandeld door 

de eerste alinea van artikel 375:  

Zal met opsluiting gestraft worden, alwie de misdaad van verkrachting zal hebben 

bedreven, hetzij bij middel van gewelddaden of erge bedreigingen, hetzij door list, 

hetzij met eenen persoon te misbruiken, die ten gevolge van ziekte, door ontsteltenis 

zijner vermogens of uit alle andere toevallige oorzaak, het gebruik zijner zinnen had 

verloren, of van dezelve, door eenige arglist was beroofd geweest. 

Na analyse van dit artikel vallen een aantal zaken op.15 Allereerst valt op dat verkrachting 

niet gedefinieerd wordt. In het artikel zelf wordt niet dieper ingegaan op het begrip 

verkrachting. Die lacune wordt in de praktijk aangevuld door de rechtspraak en rechtsleer 

die stellen dat het misdrijf verkrachting aan de orde is wanneer er in een 

buitenhuwelijkse context sprake is van een natuurlijke geslachtsgemeenschap waarvoor 

het slachtoffer geen toestemming heeft gegeven. Er kan dus geen sprake zijn van 

verkrachting binnen het huwelijk omdat de vrouw door het aangaan van het huwelijk 

impliciet toestemt met elke latere geslachtsgemeenschap. De geslachtsgemeenschap 

waarvan in het artikel sprake is, beperkt zich tot wat men toen beschouwde als de 

natuurlijke geslachtsgemeenschap nl. een peniaal-vaginale penetratie. Hierdoor kunnen 

alleen mannen als dader beschouwd worden en kunnen mannen geen slachtoffer worden 

van dit misdrijf.  

10. Opdat het misdrijf verkrachting zou bestaan, moet er sprake zijn van afwezigheid 

van toestemming van het slachtoffer. Artikel 375 al. 1 Sw. somt een aantal situaties op 

waarin er geen toestemming kan zijn zoals geweld, bedreiging, list enz. Men ging ervan 

uit dat deze lijst alle mogelijke gevallen omvatte waarin het slachtoffer niet kan 

toestemmen.16 Het moet wel gezegd worden dat deze lijst in de praktijk niet altijd werd 

toegepast omdat desondanks er in een bepaalde situatie een wilsverhinderende factor 

                                                        

14 Wet van 8 juni 1867 betreffende het strafwetboek, BS 9 juni 1867, 3.133.  

15 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 49-54.  

16 Voor meer informatie zie L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de 

eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, 

Intersentia, 2002, 55-62.  
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aanwezig was, toch besloten werd dat er geen sprake was van verkrachting louter 

omwille van de gedragingen en reputatie van het slachtoffer.17  

11. Het strafwetboek van 1867 brengt beperkte wijzigingen aan rond de 

mogelijkheden tot strafverzwaring.18 Voor de inwerkingtreding van dit wetboek, stond 

op het verkrachten van iemand onder de leeftijdsgrens van vijftien jaar een zwaardere 

straf. Die strafverzwaring is behouden in het nieuwe strafwetboek maar de leeftijd wordt 

verlaagd naar veertien jaar. Er was in de Code Pénal eveneens sprake van een 

strafverzwaring als de dader van de feiten er een bepaalde hoedanigheid op nahield. Ook 

dit is behouden in het nieuwe strafwetboek en het is zelfs uitgebreid tot personen met 

een medisch beroep.   

12. Ten slotte zorgt het nieuwe strafwetboek, dankzij art. 52 Sw., ervoor dat ook de 

poging tot verkrachting strafbaar blijft.19 Een poging tot een dergelijke misdaad wordt 

vanaf dan echter bestraft met een straf die onmiddellijk lager is dan de straf die zou gelden 

als de dader de misdaad zou voltooid hebben.  

3. Wijzigingen op het strafwetboek van 1867 

13. Een eerste wijziging op het strafwetboek van 1967 komt er in 1912 met de wet van 

15 mei 1912, beter bekend als de Jeugdbeschermingswet 1912.20 Dankzij deze wet wordt 

een derde alinea toegevoegd aan artikel 375 Sw., het artikel waarin verkrachting 

behandeld wordt.21 Zoals eerder vermeld, is er pas sprake van verkrachting wanneer er 

een toestemmingsuitsluitende factor aanwezig is zoals bijvoorbeeld geweld. De 

aanvulling op artikel 375 van het Belgische strafwetboek zorgt echter voor een 

onweerlegbaar vermoeden van een verkrachting met geweld wanneer de feiten gepleegd 

werden op een slachtoffer dat de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt.22 Dit 

noemt men ook wel de verkrachting bij gelijkstelling. Deze wijziging maakt duidelijk dat 

de toenmalige wetgever vindt dat een minderjarige jonger dan veertien niet in staat is om 

                                                        

17 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 61. 

18 B. BULTHÉ en M. REMOUCHAMPS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 45.  

19 Oud art. 80 Sw.; B. BULTHÉ en M. REMOUCHAMPS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 

1979, 45-46. 

20 Wet van 15 mei 1912 betreffende de kinderbescherming, BS 27-28-29 mei 1912 (Hierna: 

Jeugdbeschermingswet 1912).  

21 Art. 50 Jeugdbeschermingswet 1912.  

22 B. BULTHÉ en M. REMOUCHAMPS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 56; L. 

STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 183-188.  
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toe te stemmen tot geslachtsgemeenschap en dat als die geslachtsgemeenschap toch 

plaatsvindt dit enkel kon gebeuren door geweld.  

14. De wet van 14 mei 1937 zorgt voor een tweede verandering.23 Dankzij deze wet is 

correctionalisering mogelijk gemaakt zodat in plaats van een criminele, en dus hogere 

straf, een correctionele straf wordt opgelegd.  

15. Een kleine wijziging komt er in 1965. Er is een nieuwe Jeugdbeschermingswet en 

die maakt een facultatieve straf mogelijk nl. de ontzetting uit de ouderlijke macht.24 

4. Wet van 4 juli 1989 

A. Waarom vindt deze verandering op dit moment plaats?  

16. De positie van de vrouw in onze maatschappij is doorheen de geschiedenis grondig 

gewijzigd. De eerste grote aanpassing komt op het einde van de negentiende eeuw op 

gang en wordt afgeremd na de eerste wereldoorlog. Die eerste feministische golf heeft 

vooral impact gehad op de arbeidsmarkt en op de mogelijkheid voor de vrouw om deel te 

nemen aan het democratisch stemproces.25 Een tweede feministische golf komt op de 

gang in de swinging sixties en deint uit tot diep in de jaren tachtig van vorige eeuw. Deze 

golf gaat meer veranderingen aanbrengen in de juridische positie van de vrouw zoals 

bijvoorbeeld in het burgerlijk recht voor wat betreft het huwelijk en de echtscheiding.26 

Vrouwenrechtengroeperingen gaan ook een succesvolle impact hebben op het Belgische 

strafrecht. Zo worden vrouwen, dankzij die bewegingen in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw, niet meer vervolgd voor het ondergaan van een abortusingreep. De 

vrouwenrechtenbewegingen krijgen ook de wetgeving betreffende verkrachting in hun 

vizier. De bewegingen worden in de jaren 80 ondersteund door een groot maatschappelijk 

draagvlak die op zijn beurt een grote afkeer heeft voor seksueel geweld. Anders gezegd, 

                                                        

23 Wet van 14 mei 1937 tot wijziging van de artikelen 80,81, 375 en 377 van het Strafwetboek alsmede van 

de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, BS, 17 mei 1937, 3.226; B. BULTHÉ en M. 

REMOUCHAMPS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 51-52.  

24 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een 

als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS, 15 

april 1965, 4.014; B. BULTHÉ en M. REMOUCHAMPS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 

1979, 53.  

25 D. HEIRBAUT, De vrouwen(on)rechtsgeschiedenis van Napoleon tot vandaag: een verhaal van 

voortdurende vooruitgang? in E. BREMS en L. STEVENS (eds.), Recht en gender in België, Brugge, die Keure, 

2011, (25) 36-44. 

26 D. HEIRBAUT, De vrouwen(on)rechtsgeschiedenis van Napoleon tot vandaag: een verhaal van 

voortdurende vooruitgang? in E. BREMS en L. STEVENS (eds.), Recht en gender in België, Brugge, die Keure, 

2011, (25) 47-49.  
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België is klaar voor wijzigingen rond het strafrechtelijk aanpakken van het misdrijf 

verkrachting.  

B. Wetsvoorstel uitgaande van LÉON REMACLE en MIET SMET 

17. LÉON REMACLE dient samen met MIET SMET in 1981 een wetsvoorstel in met oog op 

de wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting.27. De 

indieners van dit voorstel motiveren de wijzigingen door te verwijzen naar het grote 

aantal verkrachtingen en de publieke beroering daaromtrent. Zowel de heer REMACLE als 

mevrouw SMET wijzen ook op het bestaan van het dark number.  

Bovendien is uit een recente wetenschappelijke studie gebleken dat het aantal 

gevallen waarvan de politie en het gerecht op de hoogte worden gebracht, aanzienlijk 

lager is dan het aantal gepleegde misdrijven. Dat is uiteraard onaanvaardbaar. 

18. Het wetsvoorstel wil een ruimere definitie van verkrachting. Zoals eerder vermeld 

wordt verkrachting in het originele strafwetboek van 1867 niet gedefinieerd.28 Het was 

aan de rechtspraak om deze lacune in te vullen en die heeft dat ook gedaan zij het beperkt 

tot de natuurlijke geslachtsgemeenschap nl. een peniaal-vaginale penetratie. Dit 

wetsvoorstel wil een ruimere definitie van verkrachting zodat daden van orale en anale 

seks zonder toestemming op een gelijke manier bestraft kunnen worden. Dit wetsvoorstel 

wil eveneens een einde maken aan de discriminatie ten aanzien van mannen omdat die 

op dit moment in de tijd volgens de wet niet het slachtoffer kunnen worden van 

verkrachting. Het voorstel wil ook dat de lijst van wilsverhinderende factoren verdwijnt 

omdat verkrachting een gebrek aan toestemming impliceert en er dus geen nood is aan 

een lijst met situaties waaruit blijkt dat het slachtoffer geen toestemming heeft gegeven.  

19. Zoals eerder vermeld kan er op dit moment in de geschiedenis geen sprake zijn van 

verkrachting als een man zich voor geslachtsgemeenschap aan zijn echtgenote opdringt.29 

Dit wetsvoorstel wil dat veranderen zodat verkrachting binnen het huwelijk ook strafbaar 

wordt. Het voorstel wil echter geen wijziging aanbrengen aan de op dat moment geldende 

visie in de rechtspraak die stelt dat een minderjarige onder de leeftijd van zestien niet kan 

toestemmen tot enige vorm van seksuele contacten.  

                                                        

27 Wetsvoorstel (L. REMACLE en M. SMET) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf 

verkrachting, Parl. St. Kamer 1981-82, nr. 166/1, 1; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven 

inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en 

overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 440.  

28 Supra : nr. 9.  

29 Supra : nr. 9.  
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20. Er geldt op dat moment reeds een strafverzwaring voor wanneer het slachtoffer 

overlijdt als gevolg van de feiten. Die verzwarende omstandigheid willen de indieners van 

dit voorstel zeker behouden maar ze willen de straf verzwaren tot levenslange 

dwangarbeid.30 Ze stellen eveneens voor om een nieuwe strafverzwarende 

omstandigheid in de wet in te schrijven nl. wanneer de feiten gepaard gaan met foltering 

of opsluiting. Het wetsvoorstel heeft ook aandacht voor de kwetsbare situatie waarin 

slachtoffers zich bevinden. Zo wil het voorstel het mogelijk maken dat zittingen 

betreffende dit misdrijf achter gesloten deuren plaatsvinden en dat er maatregelen 

genomen worden om de anonimiteit van het slachtoffer te bewaren. Ook wil dit 

wetsvoorstel het mogelijk maken dat een slachtoffer tijdens het onderzoek aan het 

lichaam met het oog op bewijsvergaring wordt bijgestaan door een arts of sociaalassistent 

naar keuze.  

Het wetsvoorstel wordt in 1981 ingediend maar de behandeling ervan loopt heel 

moeizaam.31 Uiteindelijk zal dit wetsvoorstel aan de basis liggen van de wet van 1989.  

C. Wet van 4 juli 1989 

21. De wet van 4 juli 1989 voert een aantal broodnodige wijzigingen door.32 Allereerst 

krijgt het misdrijf verkrachting eindelijk een wettelijke definitie.33  

Al. 1: Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk 

middel ook, gepleegd op de persoon die daar niet in toestemt.  

Al. 2: 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 een geestelijk gebrek van het slachtoffer. 

Al 3: Met opsluiting wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt.  

 

                                                        
30 Wetsvoorstel (L. REMACLE en M. SMET) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf 

verkrachting, Parl. St. Kamer 1981-82, nr. 166/1.  

31 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 440. 

32 Wet van 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, BS, 18 

juli 1989 (Hierna: Wijzigingswet). 

33 Art. 375 al. 1-3 en 6 Sw. zoals vervangen door de Wijzigingswet; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De 

misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, 

zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 443.  
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Al.6: Als verkrachting met behulp van geweld wordt 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. In 

dat geval is de straf dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar.  

22. Opvallend is dat verkrachting vanaf nu ‘elke daad van seksuele penetratie is 

ongeacht de aard en het middel’. Dat is nieuw want voordien was er enkel sprake van 

verkrachting als de penetratie peniaal-vaginaal van aard was. Het begrip verkrachting 

wordt door de Wijzigingswet ruimer geïnterpreteerd want ook orale seks en anale seks 

vallen vanaf dan onder dit begrip.34 

23. Het geslacht van het slachtoffer is niet langer van belang voor de toepassing van 

het begrip verkrachting aangezien de wettelijke definitie stelt dat het moet gepleegd 

worden op een persoon die daar niet in toestemt.35 Persoon is een genderneutrale 

omschrijving en aangezien het niet langer meer moet gaan om een peniaal-vaginale 

verkrachting, kunnen mannen dankzij de Wijzigingswet juridisch erkend worden als 

slachtoffers van dit misdrijf. Het geslacht van de dader is ook niet langer relevant.36 Voor 

de Wijzigingswet konden enkel mannen dader zijn want het moest gaan om een peniaal-

vaginale verkrachting. Aangezien een verkrachting na de wijzigingen gedefinieerd wordt 

als ‘elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook’, kunnen 

vrouwen eveneens dader zijn.  

24. De afwezigheid van toestemming is na de Wijzigingswet essentieel. Zoals in het 

wetsvoorstel van REMACLE en SMET staat, is de kijk op verkrachting verandert.37 De 

wetgever erkende door de wijzigingen de evolutie die de vrouw doorheen de geschiedenis 

heeft doorgemaakt nl. van een bezit eigen aan een familie naar een onafhankelijke 

persoon wiens integriteit niet ongestraft mag aangetast worden.38 Vandaar dat de ratio 

legis achter dit misdrijf niet langer de aantasting van de familie is maar wel het krenken 

                                                        

34 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 445. 

35 F. HUTSEBAUT, De nieuwe wetgeving op de verkrachting, Panopticon, 1990, 36; L. STEVENS, Strafrecht 

en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 

seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 445.  

36 F. HUTSEBAUT, De nieuwe wetgeving op de verkrachting, Panopticon, 1990, 36; L. STEVENS, Strafrecht 

en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 

seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 445. 

37 Supra : nr. 17 – 20.  

38 A. DIERICKX, Toestemming en strafrecht. Een strafrechtsdogmatische analyse van de toestemming en de 

strafrechtelijke bescherming van lijf en leven, Antwerpen, Intersentia, 2006, 89.  
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van iemands fysieke seksuele integriteit.39 De lijst met wilsverhinderende factoren zoals 

geweld, dwang, list, onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het 

slachtoffer, blijft behouden om bij wijze van voorbeeld het begrip ‘gebrek aan 

toestemming’ te concretiseren.40 Door het bewaren van de lijst kan de bestaande 

rechtspraak met betrekking tot die lijst ook behouden blijven.  

25. Ook na de aanpassingen doorgevoerd door de Wijzigingswet, blijft de verkrachting 

bij gelijkstelling behouden. Een verkrachting van een minderjarige jonger dan veertien 

jaar wordt nog steeds onweerlegbaar vermoed een verkrachting met geweld te zijn.41   

26. Na de Wijzigingswet blijft het principe van strafverzwarende omstandigheden 

bestaan.42 Er zal vanaf dan in de volgende gevallen een strafverzwaring worden 

doorgevoerd: overlijden van het slachtoffer, foltering van het slachtoffer, bedreiging van 

het slachtoffer met behulp van een wapen, hoedanigheid van de dader, het bestaan van 

meerdere daders en de persoon en hoedanigheid van het slachtoffer (discriminatie t.a.v. 

het slachtoffer). Deze strafverzwarende omstandigheden worden in een later hoofdstuk 

geanalyseerd.43  

27. Het wetsvoorstel van REMACLE en SMET bevat een aantal ideeën om de positie van 

het slachtoffer te verbeteren zoals een zitting achter gesloten deuren, de aanwezigheid 

van een arts of sociaalassistent bij het onderzoek aan het lichaam en verbod tot publiceren 

van persoonsgegevens van slachtoffers.44 Die voorstellen zijn door de Wijzigingswet 

gerealiseerd.45   

5. Aanpassingen na de Wijzigingswet 

28. In dit stuk van het onderzoek zullen kort de wijzigingen besproken worden die 

hebben plaatsgevonden na 1989. Voor een grondige analyse van het vigerende recht 

wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.  

                                                        

39 Wetsvoorstel (L. REMACLE en M. SMET) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf 

verkrachting, Parl. St. Kamer 1981-82, nr. 166/1, 1. 

40 Verslag BROUHON, Parl. St. Kamer 1988-89 nr. 166/8, 18-19; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De 

misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, 

zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 460. 

41 Art. 375 al. 6 Sw.; F. HUTSEBAUT, De nieuwe wetgeving op de verkrachting, Panopticon, 1990, 42-43.  

42 B. BULTHÉ en M. REMOUCHAMPS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 58-60.  

43 Infra: nr. 70 ev.  

44 Supra: nr. 26.  

45 F. HUTSEBAUT, De nieuwe wetgeving op de verkrachting, Panopticon, 1990, 45-48 en 50.  
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29. Een eerste grote wijziging komt er met de wet van 28 november 2000.46 Deze wet 

past enerzijds de strafmaat aan en anderzijds zorgt ze ervoor dat de strafverzwarende 

factor i.v.m. de hoedanigheid van de dader wordt uitgebreid.47 In 2002 wordt, ingevolge 

een verdrag gesloten in de schoot van de Verenigde Naties, de strafmaat verzwaard als de 

feiten van verkrachting gepaard gaan met foltering of opsluiting.48 Een volgende wijziging 

is in 2007 aan de orde.49 Zoals eerder vermeld is er sprake van een strafverzwarende 

factor wanneer de dader de feiten pleegt omwille van discriminatoire redenen ten 

aanzien van de persoon van het slachtoffer.50 Dat principe blijft ook na de aanpassing in 

2007 behouden en zelfs uitgebreid51 en in 2009 vindt er zelfs een tweede uitbreiding52 

plaats. In 2011 worden een aantal aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op 

de strafverzwarende omstandigheid omwille van de bijzondere hoedanigheid van het 

slachtoffer.53 Enkele jaren later, in 2014, wordt opnieuw door de wetgever ingegrepen.54 

Deze aanpassingen worden doorgevoerd om beter te kunnen optreden tegen het 

fenomeen ‘grooming’. In februari 2016 wordt een – voorlopig laatste – wijziging 

doorgevoerd.55   

6. Conclusie m.b.t. het historisch overzicht  

30. De wetgeving rond verkrachting heeft al een heuse evolutie ondergaan. Die eerste 

wijzigingen waren het gevolg van de opkomst van de vrouw in de maatschappij en het 

                                                        

46 Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, BS, 17 maart 

2001, 8.495 (Hierna: Wet 28 november 2000). 

47 Art. 8 – 12 Wet 28 november 2000.  

48 Art. 3 wet van 14 juni 2002 houdende overeenstemming van het Belgisch recht met het Verdrag tegen 

foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York 

op 10 december 1984, BS 14 augustus 2002 (hierna: wet van 14 juni 2002); art. 376 Sw. zoals gewijzigd 

door art. 3 wet 14 juni 2002. 

49 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS, 30 mei 2007, 29.016 

(Hierna Wet 10 mei 2007).  

50 Supra: nr. 26.  

51 Art. 33 Wet 10 mei 2007 

52 Art. 109 wet 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, BS, 31 december 2012.  

53 Artikel 3 wet 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik 

van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare 

personen tegen mishandeling uit te breiden, BS 23 januari 2012. 

54 Wet 10 april 2014 betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het 

plegen van strafbare feiten van seksuele aard, BS 30 april 2014. 

55 Wet 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het 

voyeurisme betreft, BS, 19 februari 2016, 13.126.  
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besef dat seksueel geweld niet aanvaardbaar is. Die bewustwording heeft geleid tot de 

Wijzigingswet in 1989 waardoor het toepassingsgebied aanzienlijk verruimd werd. De 

recentere wijzigingen zijn in feite meer een soort van finetuning. Er worden de laatste 

zestien jaar ietwat kleinere aanpassingen gedaan die het wetgevend kader op scherp 

horen te stellen om in een moderne maatschappij het hoofd te bieden aan dit misdrijf.  

Zolang de maatschappij, de seksuele moraal en de gelijkheid tussen de seksen aan evolutie 

onderhevig is, zal ook de wetgeving rond verkrachting aanpassingen blijven ondergaan. 

En het gegeven dat er vandaag nog steeds een groot dark number is56, doet vermoeden – 

of hopen – dat de wetgever nog een aantal wijzigingen zal doorvoeren om tot een meer 

efficiënte aanpak te komen.  

Hoofdstuk 2: Belgische wetgeving  

1. Inleiding 

31. Klassiek wordt het eerste hoofdstuk van een onderzoek gewijd aan een historisch 

overzicht. Nu dat hoofdstuk achter de rug is, kan de aandacht gevestigd worden op het 

recht dat op dit moment van toepassing is. Zoals duidelijk wordt bij het doornemen van 

het overige deel van dit eerste luik, zal eerst de wetgeving betreffende het misdrijf 

verkrachting geanalyseerd worden. De wetgeving is namelijk het theoretisch kader rond 

de concrete bestrijding van dit misdrijf. Daarna zal het volgende hoofdstuk dieper ingaan 

op de wijze waarop die strijd plaatsvindt in de praktijk.  

Verkrachting wordt in het huidige Belgische strafwetboek behandelt door de artikelen 

375-378bis. De Belgische wetgeving zal aan een onderzoek onderworpen worden volgens 

het gebruikelijke stramien zodat eerst de verscheidene constitutieve elementen van dit 

misdrijf besproken worden en daarna wordt er aandacht besteed aan o.a. de straffen.  

2. Het misdrijf verkrachting (art. 375 Sw.) 

33. De Belgische wetgever definieert het begrip verkrachting in de eerste alinea van 

artikel 375 van het Strafwetboek.  

Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel 

ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. 

                                                        

56 Recente cijfers stellen dat negen op tien slachtoffers geen aangifte doet 

(http://wijsprekenvooronszelf.be/post/139608484709/factsheet-seksueel-geweld.). 

http://wijsprekenvooronszelf.be/post/139608484709/factsheet-seksueel-geweld
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De meest bepalende of constitutieve elementen van deze definitie zijn de volgende: elke 

daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, op een persoon en 

gebrek aan toestemming. Er zal naast bij deze materiële elementen ook worden 

stilgestaan bij het morele element m.n. het opzet van de dader.  

A. Elke daad van seksuele penetratie  

34. ‘Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie’.57 Opdat er dus sprake zou zijn 

van het misdrijf verkrachting, is het essentieel dat het slachtoffer wordt gepenetreerd. Het 

begrip penetratie zelf wordt niet gedefinieerd in de strafwet zodat voor een definitie 

beroep wordt gedaan op de gebruikelijke betekenis. Penetratie, afkomstig van het 

Latijnse penetrare, wordt gedefinieerd als het binnendringen in het lichaam van het 

slachtoffer door de dader.58 Dat binnendringen is essentieel want een loutere uitwendige 

aanraking is niet voldoende om te spreken van penetratie.59   

35. Die aanwezigheid van penetratie is belangrijk omdat het misdrijf verkrachting 

aldus wordt onderscheiden van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid.60 Zowel 

verkrachting als aanranding van de eerbaarheid maken een aantasting van de seksuele 

integriteit van het slachtoffer uit. Er is sprake van aanranding van de eerbaarheid 

wanneer een handeling gesteld door de dader op een dermate zwaarwichtige wijze de 

seksuele integriteit van het slachtoffer aantast. Deze aantasting wordt beoordeeld op 

basis van een norm die in een bepaalde maatschappij op een bepaald tijdstip door het 

collectief bewustzijn wordt gedeeld.61 In het geval van verkrachting maakt de penetratie 

de aantasting van de seksuele integriteit uit. Het onderscheid tussen deze twee misdrijven 

situeert zich dus in het al dan niet penetreren van het slachtoffer door de dader 

 

                                                        

57 Art. 375 al. 1 Sw.  

58 F. HUTSEBAUT, De nieuwe wetgeving op de verkrachting, Panopticon, 1990, 36; L. STEVENS, Strafrecht 

en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, 

seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 450; B. KETELS, “Geen voltooide 

penetratie, toch voltooide verkrachting”, Juristenkrant 2008, 4. 

59 B. KETELS, “Geen voltooide penetratie, toch voltooide verkrachting”, Juristenkrant 2008, 4; L. STEVENS, 

“Over anale verkrachting”, T.Strafr. 2008, 462; A. DIERICKX, “De onvolledige seksuele penetratie en de 

(poging) tot verkrachting” (noot onder Cass. 8 april 2008), NC 2010, 172, nr. 3. 

60 Art. 372-374 en 376-378bis. Sw. 

61 Cass. (2e k.) 7 januari 1997, AR P.95.1312.N, A.J.T. 1998-99, 172, Noot L. STEVENS.   
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36. Verkrachting vereist penetratie. Het is echter niet zo dat het binnendringen van 

het lichaam volledig moet zijn.62 Een gedeeltelijke penetratie is volgens het Hof van 

Cassatie voldoende. Er is eveneens geen ontmaagding of zaadlozing vereist.63 Deze visie 

van het Hof van Cassatie brengt schijnbaar wel een ongewild probleem met zich mee. 

Aangezien geen volledige penetratie vereist wordt opdat er sprake zou zijn van een 

volledige verkrachting, is het onderscheid tussen een voltooid misdrijf en een poging tot 

misdrijf minder afgetekend. Volgens de rechtsleer64 moet die visie van het Hof als volgt 

worden opgevat: Er is sprake van penetratie wanneer er op zijn minst een begin van 

binnendringen is nl. door een lichaamsdeel of een ander voorwerp tussen de 

schaamlippen of in een andere lichaamsholte van het slachtoffer te brengen. Is dat niet 

het geval dan zal er sprake kunnen zijn van een poging tot verkrachting.65   

37. Zoals ondertussen duidelijk is, vereist verkrachting dat het lichaam van het 

slachtoffer in zekere mate wordt binnengedrongen. Dit binnendringen moet volgens 

artikel 375 al. 1 Sw. seksueel van aard zijn. Dit wordt beoordeeld aan wat de maatschappij 

vandaag ervaart als een seksuele activiteit, in beschouwing nemend hetgeen gangbaar is 

volgens de geldende moraal (objectief beoordelingscriterium).66  Over wat als seksueel 

moest opgevat worden, werd wel wat gediscussieerd in het Belgische Parlement.67 De 

parlementsleden waren het er vrij snel over eens dat de peniaal-vaginale penetratie, de 

peniaal-anale penetratie, de peniaal-orale penetratie, de vaginale penetratie met een 

                                                        

62 Cass. 8 april 2008, AR P.08.0137.N, NC 2010, 171-173, noot A. DIERICKX; I. DELBROUCK, Aanranding van 

de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 54.   

63 A. DIERICKX, “De onvolledige seksuele penetratie en de (poging) tot verkrachting” (noot onder Cass. 8 

april 2008) , NC 2010, 172, nr. 1; I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, 

die Keure, 2015, 55.  

64 D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke aspecten” in A. 

VANDEPLAS, P. ARNOU, en S. VAN OVERBEKE (ed.), Strafrecht en strafvordering. Commmentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2004, 7, nr. 11; A. DIERICKX, “De onvolledige 

seksuele penetratie en de (poging) tot verkrachting” (noot onder Cass. 8 april 2008) , NC 2010, 172, nr. 3. 

65 Infra: nr. 100-101.  

66 Verslag VAN GOEY, Parl. St. Kamer 1988-89, nr. 702/4, 9; Aanvullend verslag WECKX, Parl. St. Senaat 

1984-85, nr. 306/3, 4 en Hand. Senaat 1984-85, 5 juni 1985, 2811; Cass. 7 januari 1997, AJT 1998-99, 172, 

noot L. STEVENS en RW 1997-98, 116, noot VANDEPLAS; Brussel 2 februari 2000, Rev. Dr. Pén. 2001, 347; 

Corr. Brussel 30 juni 1999, JT 2000, 87; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake 

aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, 

Antwerpen, Intersentia, 2002, 452; A. DIERICKX, Strafrecht en toestemming, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

90-91; I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 52.  

67 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 452–454; I. 

DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 54-55.  
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ander lichaamsdeel dan het mannelijk geslachtsdeel en de vaginale penetratie met een 

voorwerp allemaal een seksueel karakter hebben. Na wat discussie besloot het Parlement 

dat ook de anale penetratie met een ander lichaamsdeel dan het mannelijk geslachtsdeel 

of met een voorwerp seksueel van aard is. Ook werd er volop gedebatteerd over het 

seksueel karakter van een orale penetratie met een voorwerp enerzijds en met een 

lichaamsdeel andere dan het mannelijke lid anderzijds.68 Uiteindelijk heeft het Parlement 

besloten dat deze beide vormen van penetratie niet seksueel van aard zijn en daardoor 

niet kunnen leiden tot de toepassing van het misdrijf verkrachting. 

38. Als volgens onze democratische vertegenwoordigers een orale penetratie met een 

ander lichaamsdeel dan het mannelijk geslachtsdeel geen verkrachting uitmaakt, dan kon 

het Hof van Beroep te Brussel in 1998 niet anders dan de beklaagde, die het slachtoffer 

ongewild een tongzoen gaf, vrij te spreken.69 Een tongkus is het binnendringen van de 

mond, i.e. orale penetratie, met de tong (en dus niet met de penis) en heeft daardoor 

volgens het Parlement dus geen seksueel karakter. Net omdat de wetgevende macht het 

seksueel karakter ontnomen heeft aan een tongzoen, kon het Hof te Brussel de beklaagde 

ook niet veroordelen voor aantasting van de eerbaarheid. Dit heeft geleid tot heel wat 

kritiek in de rechtsleer omdat het gewelddadig binnendringen van iemands mond met de 

tong volgens sommigen wel een daad van seksuele agressie uitmaakt en dus op zijn minst 

tot een veroordeling van de aantasting van de eerbaarheid zou moeten leiden.70 Andere 

rechtsgeleerden vinden dat een ongevraagde tongkus eventueel moet kunnen leiden tot 

een veroordeling voor verkrachting als de dader een seksueel motief heeft. Deze strekking 

in de rechtsleer gelooft dat de daad van penetratie moet beoordeeld worden aan de hand 

van het eerdergenoemde objectief criterium en eveneens aan een subjectief criterium nl. 

de motivatie van de dader om in zijn seksuele behoefte te voorzien.71  

                                                        
68 Verslag BROUHON, Parl. St. Kamer 1981–82, nr. 166/8, 13-14; Aanvullend verslag WECKX, Parl. St. Senaat 

1984–85, nr. 306/3, 4; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de 

eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, 

Intersentia, 2002, 453. 

69 Brussel 8 april 1998, RW 1998-99, 505, noot A. VANDEPLAS; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De 

misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, 

zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 453. 

70 Y. DE BRAUWERE, “Antwoord op de annotatie ‘Over de tongkus en de seksuele penetratie’”, RW 1998-99, 

791; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, 

verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 

454. 

71 Y. DE BRAUWERE, “Antwoord op de annotatie ‘Over de tongkus en de seksuele penetratie’”, RW 1998-99, 

791; D. MERCKX, “Verkrachting – het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), 

Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
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39. Om af te sluiten wordt de aandacht gevestigd op iets wat op het eerste zicht een 

detail blijkt te zijn. De wettelijke definitie van verkrachting is ‘elke daad van seksuele 

penetratie…’. Het lijkt misschien triviaal maar dankzij het woord ‘elke’ maakt de wetgever 

duidelijk dat ze afstand neemt van de eerdere opvatting dat binnen een huwelijk geen 

sprake kan zijn van verkrachting.72  

B. Van welke aard en met welk middel ook  

40. Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk 

middel ook.73 Het tweede bepalende element van het misdrijf verkrachting is dan ook dat 

de aard en het middel van de penetratie irrelevant zijn. Het is evident dat dit deel van de 

definitie ervoor zorgt dat het misdrijf verkrachting een ruim toepassingsgebied krijgt in 

de praktijk, maar om die ruime reikwijdte van de definitie van dit misdrijf ten volle te 

kunnen begrijpen, is extra duiding bij dit tweede constitutieve element nodig.  

41. Door de woorden ‘van welke aard’ in de definitie op te nemen, verduidelijkt de 

wetgever dat het niet uitmaakt waar de penetratie in het lichaam plaatsvindt.74 In 

principe kan de penetratie plaatsvinden in een om het even welke lichaamsopening maar 

aangezien het moet gaan om penetratie met een seksueel karakter wordt hiermee enkel 

een orale, anale en vaginale penetratie bedoeld.  

42. De wetgever heeft in de definitie van verkrachting ook opgenomen dat het middel 

waarmee de feiten worden gepleegd niet relevant is (‘met welk middel ook’). Penetraties 

met een lichaamsdeel of een voorwerp kunnen daardoor tot vervolging wegens 

                                                        

Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 21-22; A. DE NAUW, Inleiding tot het 

bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 145; I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERKMOES 

en S. BERBUTO et al., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, (V130/01) V130/14; Supra: nr. 35. 

72 Memorie van toelichting, Parl.St Kamer 1981-81 nr. 166/1; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De 

misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, 

zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 454. 

73 Art. 375 al. 1 Sw.  

74 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 452; D. MERCKX, 

“Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), Strafrecht en 

strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 24; I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERCKMOES 

en S. BERBUTO et al., Postal Memoralis, Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, (V/130/01) V130/15.  
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verkrachting leiden.75 Ook hier moet worden rekening gehouden met het feit dat het 

middel waarmee de penetratie gebeurt, seksueel van aard moet zijn.76 

43. Zoals vermeld in het korte historisch overzicht kon er voor de Wijzigingswet enkel 

sprake zijn van verkrachting wanneer de dader met zijn penis de vagina binnendringt.77 

Dankzij de elementen ‘welke aard en met welk middel ook’ is dat niet langer het geval en 

wordt het misdrijf genderneutraal.78 Het begrip verkrachting krijgt dankzij de vermelding 

van deze elementen in theorie ook een ruime invulling. De wijze en de plaats van de 

penetratie moeten echter steeds een seksueel karakter hebben en dat beperkt de 

draagwijdte van het begrip verkrachting enigszins. Eerder werd reeds besproken wat het 

begrip ‘seksueel karakter’ inhoudt zodat dit daar kan geraadpleegd worden.79  

C. Gepleegd op een persoon  

44. ‘Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk 

middel ook, gepleegd op een persoon’. Zoals eerder vermeld kon de wetgever in 1989 niet 

anders dan deze genderneutrale term in de wettekst op te nemen aangezien door de 

ruime invulling van het begrip verkrachting zowel vrouwen als mannen het slachtoffer 

van dit misdrijf kunnen worden.80  

45. De penetratie moet, volgens de wettelijke definitie, plaatsvinden op het slachtoffer. 

Het is dus het lichaam van het slachtoffer dat moet worden binnengedrongen door een 

lichaamsdeel of voorwerp.81 Zo zal er geen sprake zijn van verkrachting wanneer een 

vrouw zich laat penetreren door een man, die hiervoor geen toestemming geeft. Om dit te 

concretiseren wordt een ophefmakende zaak uit het Antwerpse besproken. In dit geval 

                                                        

75 Gent 3 oktober 2000, TGR 2001, 60; F. HUTSEBAUT, De nieuwe wetgeving op de verkrachting, Panopticon, 

1990, (32) – 38; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, 

verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 

452; B. SPRIET, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in het begin van de 21ste eeuw (2000-

2012)” in B. SPRIET, F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN (eds.), Straf-en strafprocesrecht, Brugge, Die 

Keure, 2013, (81) – 104.   

76 Supra: nr. 37. 

77 Supra: nr. 9.  

78 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 445. 

79 Supra: nr. 37 

80 Supra: nr.23. 

81 I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERKMOES en S. BERBUTO et al., Postal Memorialis. 

Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, 

(V130/01) V130/16 
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gaat het om een man met een zware mentale handicap die tot seksuele betrekkingen werd 

verleid door een vrouw die kennis had van zijn mentale toestand. De moeder van de man 

is dit te weten gekomen en diende klacht in tegen de vrouw wegens verkrachting en 

aanranding van de eerbaarheid. Zowel in eerste aanleg als in beroep werd de vrouw 

vrijgesproken omdat de penetratie op haar gebeurde en niet op de man.82 Deze vrijspraak 

leidde tot commotie en twee leden van het federale parlement grepen deze gelegenheid 

aan om een wetsvoorstel83 te lanceren. In dit wetsvoorstel stellen mevrouw VAN CAUTER 

en mevrouw LAHAYE-BATTHEU voor om de definitie van verkrachting als volgt te 

vervangen:  

Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel 

ook, gepleegd op of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt.  

46. Dankzij deze definitie zou een vrijspraak zoals in de zaak die hierboven besproken 

werd, niet meer mogelijk zijn. Dit wetsvoorstel is tot op heden nog niet gerealiseerd en 

dat vinden sommige rechtsgeleerden niet slecht. Zo vindt dr. SPRIET  dat het misdrijf 

verkrachting voorbehouden moet blijven voor feiten waar het binnendringen op het 

slachtoffer plaatsvindt.84 Als de penetratie gebeurt met behulp van het slachtoffer dan kan 

er beroep worden gedaan op de strafbaarstelling betreffende de aanranding van de 

eerbaarheid. In het Antwerpse geval heeft een klacht wegens aanranding van de 

eerbaarheid echter nergens toe geleid omdat de vrouw seksueel getinte sms’jes verstuurd 

had naar de man zodat die man wist of had moeten weten wat er zou gebeuren als hij naar 

haar toe ging.85 Penetratie met behulp van het slachtoffer zal dus niet leiden tot een 

veroordeling voor verkrachting. Evenmin zal het ongewild manueel bevredigen van een 

                                                        

82 Corr. Antwerpen 8 april 2011 (onuitg.) en Antwerpen 13 oktober 2011 (onuitg.); B. SPRIET, 

“(Lichaams)grens aan verkrachting: Van Antwerpse vrijspraak tot nieuwe wetgeving” in F. DERUYCK, E. 

GOETHALS, L.HUYBRECHTS, J. LECLERCQ, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST, Amicus curiae: Liber amicorum 

Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 317; www.hbvl.be/cnt/aid1035541/vrouw-vrijgesproken-

van-verkrachting-door-lacune-in-wetgeving.  

83 Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER en S. LAHAYE-BATTHEU) tot wijziging van het strafwetboek wat de 

aanranding van de eerbaarheid en de verkrachting betreft, Parl. St. Kamer 2011-12, nr. 53-1912/001, 4-5.  

84 B. SPRIET, “(Lichaams)grens aan verkrachting: Van Antwerpse vrijspraak tot nieuwe wetgeving” in F. 

DERUYCK, E. GOETHALS, L.HUYBRECHTS, J. LECLERCQ, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST, Amicus curiae: Liber 

amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 332. 

85 www.hbvl.be/cnt/aid1035541/vrouw-vrijgesproken-van-verkrachting-door-lacune-in-wetgeving.  
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man leiden tot een succesvolle veroordeling voor verkrachting aangezien er geen 

penetratie is.86  

47. Zoals hierboven wordt toegelicht zal penetratie door het slachtoffer op de dader 

niet leiden tot een vervolging. Het is een heel andere kwestie als het slachtoffer door de 

dader gedwongen wordt om zichzelf te penetreren. In dit geval is er wel sprake van 

penetratie op het slachtoffer en kan dit leiden tot een succesvolle veroordeling. Er bestaat 

in de rechtsleer enige discussie omtrent de vraag of de dader fysiek aanwezig moet zijn 

als hij of zij het slachtoffer dwingt zichzelf te penetreren.87 Concreet gaat het om de 

situatie waarbij een dader via o.a. het internet zijn slachtoffer tot die handelingen 

aanzet.88 Dit is helemaal geen theoretische discussie want het fenomeen grooming, 

waarbij kinderen via het internet door een dader worden klaargestoomd om seksuele 

handelingen te verrichten, bleek in 2014 een dermate dringend probleem dat de wetgever 

is moeten tussenkomen.89 Het dispuut in de rechtsleer is (voorlopig) beslecht aangezien 

een rechter uit Hasselt besloot dat de fysieke afwezigheid van de dader geen beletsel 

inhoudt om over te gaan tot een veroordeling wegens verkrachting.90 

48. De penetratie moet plaatsvinden op het slachtoffer. Die penetratie kan gebeuren 

door de dader zelf of door een derde op aangeven of door toedoen van de dader.91 Die 

derde zal veroordeeld kunnen worden als mededader tenzij hij of zij gedwongen werd 

door de dader om het slachtoffer te penetreren92. 

                                                        

86 D. MERCKX, “Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), 

Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
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en verkrachting”? NC 2006, (95) 104; G. MARLIER en B.SPRIET, “Aanranding van de eerbaarheid en 
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88 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 62. 

89 Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen 

cyberlokkers, BS 30 april 2014, 35.486. 

90 Corr. Hasselt 6 april 2012; A. DIERICKX, “Hoe ver reikt de bescherming van de strafbepalingen van 

aanrandingen van de eerbaarheid en verkrachting?”, NC 2006, (95) 104; G. MARLIER en B.SPRIET, 

“Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in de 21ste eeuw (2000-2012)” in B. SPRIET, F. 

VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN (eds.), Straf- en strafprocesrecht, Brugge, die Keure, 2013, (81) 107. 

91 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 53-54. 

92 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 54. 
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49. Ten slotte heeft de rechtspraak correct gesignaleerd dat de persoon die verkracht 

wordt, in leven moet zijn op het moment van de feiten.93 Is deze persoon reeds overleden 

op het moment van de feiten, dan is er geen sprake van verkrachting maar van 

lijkschennis.94 

D. Zonder toestemming 

50. Het gebrek aan toestemming is het laatste constitutionele bestanddeel van het 

misdrijf verkrachting. Die afwezigheid van toestemming is een essentieel onderdeel van 

het misdrijf geworden na de Wijzigingswet.95 Aan de grondslag van die herziening van de 

wet ligt een gewijzigde kijk op de vrouw en seksualiteit.96   

In het tweede lid van artikel 375 Sw. is een lijst opgenomen die aan de hand van 

voorbeelden enige duiding geeft over wanneer geen toestemming is.   

Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van 

geweld, dwang, bedreiging, verrassing of list of mogelijk is gemaakt door een 

onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.  

Wanneer een van deze omstandigheden wordt vastgesteld dan is er geen toestemming 

maar aangezien de lijst louter exemplatief is, kan het ontbreken van toestemming ook 

worden afgeleid uit de aanwezigheid van andere factoren.97 Toestemming is een dermate 

belangrijk begrip zodat het zeker enige toelichting vereist. Er wordt eerst dieper ingegaan 

op de lijst van toestemmingsuitsluitende elementen, daarna wordt besproken wanneer 

en op welke wijze die toestemming dient te gebeuren en wat daarvan de draagwijdte is. 

                                                        
93 Cass. 27 december 1852, Pas. 1853, I, 84 ; I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, 

Brugge, die Keure, 2015, 60.  

94 D. MERCKX, “Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), 

Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 25.  

95 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 55; Supra: nr. 

24.  

96 Supra : nr. 16.  

97 Cass. 25 september 2007, RW 2007-08, 1503; S. VANDROMME en B. KETELS, “De beperkte draagwijdte 

en het herroepelijk karakter van de seksuele toestemming” (noot onder Cass. 17 oktober 2007), RW 2008-

09, (570)-571; G. MARLIER en B.SPRIET, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in de 21ste eeuw 

(2000-2012)” in B. SPRIET, F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN (eds.), Straf- en strafprocesrecht, Brugge, 

die Keure, 2013, (81) 107; I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die 

Keure, 2015, 56.  
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51. Dankzij artikel 375, tweede lid Sw. wordt er geacht geen toestemming te zijn 

wanneer de feiten gepaard gaan met geweld. Een (oude) visie in de rechtsleer stelt dat het 

geweld uitgaande van de dader dermate hevig moet zijn om de weerstand van het 

slachtoffer teniet te doen.98 Deze visie is volgens sommige rechtsgeleerden vandaag 

achterhaald. De rechter zal op heden echter nog steeds de zwaarwichtigheid van de 

gewelddaden beoordelen rekening houdend met concrete omstandigheden zoals 

geslacht, leeftijd en de fysieke capaciteit van het slachtoffer om zich te verzetten.  

52. Het tweede wilsverhinderend element is dwang. Er is sprake van dwang wanneer 

een slachtoffer niet vrij tot een seksuele penetratie kan toestemmen.99 Dit is een heel ruim 

begrip en het komt er in feite op neer dat het slachtoffer in een concrete situatie door een 

onmiddellijk, voldoende ernstig en imminent gevaar ten aanzien van zichzelf of derden, 

niet anders kan dan zich over te geven aan de dader.100 Bij geweld zal het slachtoffer fysiek 

gedwongen worden en bij dwang zal het slachtoffer zich psychisch ertoe verplicht voelen 

om toe te geven aan de dader omdat de dader het slachtoffer angst aanjaagt.  

53. Begin 2016 heeft de wetgever gesleuteld aan de lijst met 

toestemmingsuitsluitende factoren. Er worden twee nieuwe wilsverhinderende factoren 

toegevoegd m.n. bedreiging en verrassing.101 Die toevoeging dient om het lijstje met 

wilsverhinderende elementen te vervolledigen.102 Het element bedreigen is in feite een 

concrete toepassing van wat onder de noemer dwang valt want het Hof van Cassatie 

                                                        

98 F. HUTSEBAUT, “De nieuwe wetgeving op de verkrachting”, Panopticon, 1990, (32) 41; L. STEVENS, 

Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 

prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 460-461; D. MERCKX, 

“Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), Strafrecht en 

strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 35.  

99 Verslag GHOBERT, Parl. St. Senaat 1988-89, nr. 675/2, 4; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De 

misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, 

zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 460-462. 

100 I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERCKMOES en S. BERBUTO et al., Postal Memoralis, 

Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, 

(V/130/01) V130/19; D. MERCKX, “Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN 

OVERBEKE (eds.), Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 39. 

101 Art. 10 Wet 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid 

en het voyeurisme betreft, BS, 19 februari 2016, 13.126.  

102 Amendement (C. VAN CAUTER) op het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen wat de 

aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme, Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 699/3, 2-3 ; I. WATTIER, 

“L’attentat à la pudeur et le viol”, in Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les 

mineurs, Brussel, Larcier, 2011, (17) 61.  
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definieert dit als ‘alle middelen van morele dwang die bij het slachtoffer de vrees voor een 

dreigend kwaad opwekken’.103 Het begrip verrassing is opgenomen in de lijst omdat 

rechtspraak en rechtsleer al langer gebruik maakten van dit concept als 

toestemminguitsluitend element.104  

54. List wordt door de wetgever eveneens beschouwd als een wilsverhinderend 

element. Het gaat dan om een dader die zijn slachtoffer misleidt door een kunstgreep.105 

De penetratie zou niet hebben plaatsgevonden als het slachtoffer kennis had van de ware 

toedracht. Het begrip ‘list’ impliceert een complot zoals bijvoorbeeld iemand die zich 

voordoet als gynaecoloog om zich dan te vergrijpen aan de slachtoffers.106  

55. Als laatste wilsverhinderende factor vermeldt art. 375 tweede lid Sw. dat er geen 

toestemming is wanneer de seksuele penetratie ‘mogelijk is gemaakt door een 

onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer’. Het 

betreft ziektes, lichamelijke en geestelijke gebreken ongeacht of deze nu een tijdelijk of 

een permanent karakter hebben.107 Meer concreet gaat het om situaties van 

krankzinnigheid, verdoving, bewusteloosheid ed. Het lichamelijk of geestelijk gebrek 

verhindert dat het slachtoffer op een geldige wijze toestemming geeft voor de 

                                                        

103 De definitie van het element ‘bedreigen’ werd door het Hof van Cassatie als volgt gedefinieerd in een 

context van aanranding van de eerbaarheid. Vermoed wordt dat deze definitie ook zal gelden in verband 

met het misdrijf verkrachting aangezien deze begrippen doorheen de wet en in de praktijk op mekaar 

worden afgestemd - Cass. 7 maart 1989, AC 1988-89, nr. 380 en Rev. Dr. Pén. 1989, 681; A. DIERICKX, 

Toestemming en strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 253 en I. WATTIER, “L’attentat à la pudeur et le 

viol”, in Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs,  Brussel, Larcier, 2011, 

(17) 61.  

104 Cass. 26 september 2000, AR P. 98. 1366. N, www.lex.be.  

105 F. VERBRUGGEN, “Gebrek aan toestemming als constitutief bestanddeel bij verkrachting van een mentaal 

gehandicapte minderjarige”, (noot onder Rb. Kortrijk 17 oktober 1995), AJT 1995-96, (472) 475; I. 

DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERCKMOES en S. BERBUTO et al., Postal Memoralis, Lexicon 

strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, 

(V/130/01) V130/19; G. MARLIER en B.SPRIET, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in de 

21ste eeuw (2000-2012)” in B. SPRIET, F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN (eds.), Straf- en strafprocesrecht, 

Brugge, die Keure, 2013, (81) 110; I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, 

die Keure, 2015, 57.  

106 Corr. Brussel 26 januari 2004, Journ. Proc. 2004, afl. 474, 29; Amendement (C. VAN CAUTER) op het 

wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme, 

Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 699/3, 2-3.  

107 D. MERCKX, “Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), 

Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 41; I. DELBROUCK, Aanranding van de 

eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 57-58. 
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penetratie.108.De wetgever vereist daarenboven een misbruik in hoofde van de dader om 

te vermijden dat personen die leiden aan een geestesziekte het recht op 

seksualiteitsbeleving zou ontzegd worden.109 

56. In de praktijk rijst er al eens discussie over welke wilsverhinderende factor aan de 

orde is in het geval van dronkenschap van het slachtoffer als gevolg van een bewuste 

strategie van de dader. Zo zijn er rechtsgeleerden die besluiten dat er sprake is van een 

list omdat het in feite om een soort complot gaat.110 Anderen denken dat dit gaat om 

misbruik van een geestelijk gebrek of dat dit zelfs onder de noemer geweld zou kunnen 

vallen.111 

57. De hierboven besproken toestemmingsuitsluitende elementen zijn, zoals eerder 

vermeld, louter exemplatief van aard maar creëren wel een onweerlegbaar vermoeden 

dat er geen toestemming is.112 Ook zonder de aanwezigheid van een van deze elementen, 

kan er sprake zijn van verkrachting omdat de dader overgaat tot seksuele penetratie 

zonder toestemming van het slachtoffer.  

58. Het slachtoffer moet blijk geven van toestemming voordat de penetratie 

plaatsvindt. Hieromtrent bestaat in de rechtsleer uiteraard geen onenigheid. Er is 

eveneens geen discussie over het feit dat toestemming niet inhoudt dat het slachtoffer op 

eender welke wijze mag gepenetreerd worden. Eenvoudigweg betekent dit bijvoorbeeld 

dat toestemming tot vaginale penetratie niet inhoudt dat de betrokkene toestemt met 

                                                        

108 I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERCKMOES en S. BERBUTO et al., Postal Memoralis, 

Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, 

(V/130/01) V130/19; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de 

eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, 

Intersentia, 2002, 463.  

109 Verslag BROUHON, Parl. St. Kamer 1981-82, nr. 166/8, 19; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De 

misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, 

zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 463.  

110 I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERCKMOES en S. BERBUTO et al., Postal Memoralis, 

Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, 

(V/130/01) V130/19.  

111 D. MERCKX, “Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), 

Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 43-44. 

112 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 460; supra: nr. 
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anale of orale penetratie.113 Er heerst wel enige onenigheid omtrent de kwestie hoe lang 

de toestemming blijft gelden. Het gaat hier over de kwestie of een persoon zich schuldig 

maakt aan verkrachting wanneer hij of zij een oorspronkelijk toegestane penetratie 

verderzet tegen de wil van de betrokken persoon.  Er is een stroming binnen de rechtsleer 

die de zienswijze ‘gegeven-is-gegeven’ aanhangt.114 Verkrachting is, volgens hen, een 

aflopend misdrijf hetgeen inhoudt dat de toestemming kan ingetrokken worden tot het 

moment van de penetratie, omdat penetratie de strafbare gedraging van het misdrijf is. 

Daarna kan de betrokkene tijdens dat binnendringen zijn of haar toestemming weliswaar 

intrekken maar dan maakt dit in hoofde van degene die penetreert niet langer het misdrijf 

verkrachting uit. Deze feiten kunnen eventueel wel het misdrijf slagen en verwondingen 

uitmaken.115 Een nieuwe penetratie zonder toestemming kan echter wel leiden tot de 

toepassing van het misdrijf verkrachting want deze staat los van de oorspronkelijke 

penetratie waar wel toestemming is voor gegeven.116 Een tweede stroming vindt de 

‘gegeven-is-gegeven-theorie’ gedateerd.117 Volgens hen wordt seksualiteit door de 

maatschappij niet langer beschouwt als een onbeheersbare drift zodat het niet langer 

gerechtvaardigd kan worden dat iemand die een oorspronkelijk toegestane penetratie 

voortzet zonder toestemming, niet veroordeeld wordt wegens verkrachting.  

59. Het is de taak van de rechter om te oordelen over het bestaan van toestemming op 

basis van concrete gegevens uit het dossier. Het spreekt voor zich dat die taak een stuk 

eenvoudiger wordt wanneer een wilsverhinderend element aanwezig is. Een 

                                                        

113 Cass. 17 oktober 2007, NC 2010, 80-82, noot A. DIERICKX; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De 

misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, 
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114 D. MERCKX, “Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), 

Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 28; A. DIERICKX, Toestemming en strafrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2006, 316; A. DIERICKX, “De seksuele penetratie en de geldige toestemming in het 

licht van het misdrijf verkrachting”, NC 2010 (81) 83 en G. MARLIER en B.SPRIET, “Aanranding van de 

eerbaarheid en verkrachting in de 21ste eeuw (2000-2012)” in B. SPRIET, F. VERBRUGGEN, R. 

VERSTRAETEN (eds.), Straf- en strafprocesrecht, Brugge, die Keure, 2013, (81) 109; I. DELBROUCK, 

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 60.   

115 Art. 398 Sw.  

116 B. KETELS, “Cassatie verduidelijkt de draagwijdte seksuele toestemming” (noot onder Cass. 7 oktober 

2007), Juristenkrant, 27 februari 2008, (3) 3.  

117 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 458; B. KETELS, 
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wilsverhinderende factor toont nl. onweerlegbaar aan dat er geen toestemming is.118 In 

andere gevallen zal de rechter een moeilijkere afweging te wachten staan net omdat hij of 

zij als gevolg van het ‘in dubio pro re-beginsel’ de verdachte zal moeten vrijspreken als er 

twijfel zou rijzen.119 Als het toestemmingsuitsluitend element niet aanwezig is, zal de 

rechter zich o.a. moeten baseren op eventuele getuigen (al zijn die er niet vaak) of op het 

gedrag van het slachtoffer.120 Het gedrag van het slachtoffer zal geen impact hebben in het 

bepalen van het strafbaar karakter van de feiten maar kan wel leiden tot de toepassing 

van verzachtende omstandigheden.121 Het gegeven dat een rechter zijn oordeel omtrent 

de straf onderbouwt door rekening te houden met het gedrag van het slachtoffer doet bij 

vrouwenorganisaties de wenkbrauwen fronsen. Er is hierover in België nog niet zo lang 

geleden grote commotie ontstaan. Eind 2014 wordt in een Gentse radiostudio een vrouw 

verkracht.122 Dader en slachtoffer kenden elkaar al een tijdje en op die bewuste avond is 

er gekust. De dader heeft daarop in volle opwinding het slachtoffer gepenetreerd hoewel 

zij dit niet wou. Hij heeft daarna wel spontaan zijn handelingen gestaakt nadat hem 

duidelijk werd dat hij te ver ging. De dader wordt in februari 2016 door de correctionele 

rechtbank in Gent veroordeelt tot een straf maar volledig met opschorting. Volgens de 

persrechter heeft de rechtbank de dader schuldig bevonden omdat hij duidelijk de 

weigerende signalen uitgaande van het slachtoffer verkeerd heeft geïnterpreteerd. De 

dader wordt daardoor ook als verkrachter aangemerkt.123 Maar naast de schuldvraag 

hoort de rechter eveneens te oordelen over de strafmaat.  Deze zaak was volgens de 

persrechter geen zwartwit-verhaal net omdat er wat geflirt werd. Het slachtoffer heeft 

daarenboven op de zitting toegegeven dat ze begrijpt dat de dader de signalen verkeerd 

heeft geïnterpreteerd maar stelt wel dat ze duidelijk neen heeft gezegd. Rekening 

houdend met het feit dat de dader een diep schuldbesef heeft en dat de feiten zijn te 

situeren in een ‘grijze context’, kent de rechtbank hem de gunst van opschorting toe.  

                                                        

118 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 
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120 A. DIERICKX, “De seksuele penetratie en de geldige toestemming in het licht van het misdrijf 

verkrachting”, NC 2010 (81) 82.  
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60. Vrouwenorganisaties zijn het niet eens met deze beslissing. Organisatie ‘Wij 

spreken voor onszelf’ formuleert het ongenoegen als volgt:  

Toekomstige daders kunnen op hun twee oren slapen: zolang ze het niet al te bont 

maken, en achteraf blijk geven van enig schuldbesef, komen ze er waarschijnlijk 

vanaf met het gerechtelijk equivalent van een pedagogische tik. (…) Ook ik 

concludeer vandaag weer maar eens dat het gerecht geen gerechtigheid te bieden 

heeft; zelfs niet in gevallen waar de criminele feiten, door hun aard vaak moeilijk te 

bewijzen, wel degelijk zijn aangetoond. Het parket gaat in beroep, dat wel. Gelukkig. 

Maar ondertussen is toch maar weer de boodschap de wereld ingestuurd dat wij, 

slachtoffer, onze grenzen maar duidelijker moeten aangeven. En verder vooral niet 

flauw doen. Een mens kan al eens iets verkeer interpreteren. Hoeft het dan nog te 

verwonderen dat zoveel slachtoffers zich nooit melden?124  

De gunst van opschorting kan volgens vrouwenorganisaties niet worden toegekend in het 

geval van verkrachting. Ook vanuit politieke hoek kwam er reactie. Staatssecretaris 

SLEURS (N-VA) vraagt zich openlijk af welk signaal justitie hiermee nu zendt: ‘Het is oké om 

te verkrachten, zolang je achteraf maar sorry zegt?’125 Minister van Justitie GEENS laat ook 

van zich horen en besluit om in het kader van zijn strafrechtshervorming na te denken 

over enerzijds het verzwaren van de straffen en anderzijds het afschaffen van de 

mogelijkheid tot opschorting126. Sommige rechtsgeleerden vinden dat minister GEENS 

hiermee zijn boekje te buiten gaat door te refereren naar het concrete vonnis wanneer hij 

die uitspraken doet.  

E. Het moreel element 

61. Het Belgisch strafrecht is een schuldstrafrecht.127 Een misdrijf zal dus maar leiden 

tot vervolging als de dader hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk kan gehouden 

worden. In het geval van verkrachting moet er een algemeen opzet zijn zodat de dader de 

feiten wetens en willens moet stellen.128  

                                                        

124 www.wijsprekenvooronszelf.be/post/138874492874/neen-is-neen-ja-de-morgen.  

125 www.destandaard.be/cnt.dmf20160204_0219045. 

126 F. KEULENEER, “Ieder op zijn plaats en een armlengte afstand”, Juristenkrant 2016, 12; 
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127 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 296.  

128 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 466; D. MERCKX, 

“Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), Strafrecht en 
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3. Verkrachting bij gelijkstelling  

62. Zoals eerder besproken heeft de wetgever ervoor gekozen om een lijst met 

wilsverhinderende factoren op te nemen in artikel 375 Sw.129 Als een van die 

toestemmingsuitsluitende elementen aanwezig zijn, dan wordt onweerlegbaar vermoed 

dat het slachtoffer geen toestemming gaf voor de penetratie.130 Een van die elementen die 

aantonen dat er geen toestemming is, is geweld. Dat is logisch omdat wanneer de 

penetratie zich met geweld opdringt, er geen toestemming kan zijn.  

63. De wetgever heeft besloten om een verkrachting waarbij het slachtoffer op het 

moment van de feiten jonger is dan veertien, gelijk te stellen met een verkrachting waarbij 

het wilsverhinderend element geweld aanwezig is.131 Vandaar dat in het geval van een 

verkrachting bij gelijkstelling onweerlegbaar wordt vermoed dat er geen toestemming 

is.132  Het is in dit geval niet relevant of er ook daadwerkelijk sprake is van geweld of enig 

ander wilsverhinderend element.133 De wetgever gaat er nl. van uit dat een persoon 

jonger dan veertien, niet de vereiste maturiteit heeft om toe te stemmen tot penetratie. 

Het is eveneens niet van belang dat het slachtoffer zich op een verleidelijke manier zou 

hebben gedragen.134 De dader zal ook maar zelden kunnen inroepen dat hij of zij de 

leeftijd van het slachtoffer niet kende omdat de registers van de burgerlijke stand 

openbaar zijn.135 Slechts in heel uitzonderlijke gevallen zal het vergissen omtrent de 

                                                        

losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 14; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in 
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130 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 460.  

131 Art. 375, zesde lid Sw. 

132 I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERCKMOES en S. BERBUTO et al., Postal Memoralis, 

Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, 

(V/130/01) V130/20.  
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134 G. MARLIER en B.SPRIET, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in de 21ste eeuw (2000-2012) 
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leeftijd een onoverwinnelijke dwaling uitmaken.136 Tot slot zal het huwelijk van een 

minderjarige niets veranderen aan het strafbare karakter van deze gedraging maar het 

Openbaar Ministerie zal, in geval van een geldig huwelijk, niet vervolgen.137 

64. De wetgever heeft de verkrachting bij gelijkstelling ingevoerd omdat ze gelooft dat 

een kind jonger dan veertien niet klaar is om toe te stemmen tot seksuele betrekkingen. 

De wetgever is ogenschijnlijk echter niet consequent geweest in haar opgelegde 

leeftijdsgrenzen met betrekking tot seksualiteitsbeleving. Enerzijds kan een minderjarige 

ouder dan 14 jaar toe stemmen met penetratie maar anderzijds verhindert artikel 372, 

lid 2 Sw. om als persoon jonger dan zestien jaar in te stemmen met seksuele handelingen, 

die minder verregaand zijn dan penetratie. De wetgever verdedigt dit onderscheid door 

te stellen dat seksuele betrekkingen met een persoon jonger dan veertien, hetgeen 

onweerlegbaar een verkrachting bij gelijkstelling uitmaakt, nu eenmaal zwaarder moet 

bestraft worden dan dergelijke betrekkingen met iemand die jonger dan zestien maar 

ouder dan veertien is, zodat dit (minder zwaar) bestraft zal worden als een aanranding 

van de eerbaarheid.138 Het laatste is nog niet gezegd over deze leeftijdsgrenzen en het 

verschil ertussen. In het huidige regeerakkoord is de intentie opgenomen om deze 

leeftijdsgrenzen te harmoniseren en de parlementsleden zijn hierover ook aan het 

brainstormen.139 Zo wil parlementslid LAHAYE-BATTEU  de leeftijdsgrenzen behouden maar 

ze wil ook dat het niet langer strafbaar is om seksuele contacten te hebben met iemand 

die ouder is als veertien, op voorwaarde dat de andere betrokken persoon maximaal vijf 

jaar ouder is.140 Parlementsleden JIROFLÉE en LALLIEUX hebben een gelijkaardig voorstel 

maar willen het verschil in leeftijd beperken tot drie jaar.141 Ook het Vlaams 

expertisecentrum voor seksuele gezondheid (Sensoa) is een voorstander van de 

aanpassing van de leeftijdsgrenzen zodat seksueel contact tussen jongeren met 
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wederzijdse toestemming, uit de strafwet en dus ook uit de taboesfeer gehaald kan 

worden.142   

4. Schulduitsluitingsgronden  

65. De aanwezigheid van een schulduitsluitingsgrond zorgt ervoor dat een misdrijf 

niet aan de dader kan worden verweten.143 De strafbare gedraging blijft bestaan maar 

omwille van het bestaan van een dergelijke grond wordt de dader verontschuldigd. In 

België bestaan twee dergelijke schulduitsluitingsgronden nl. dwang en dwaling. Artikel 

71 Sw. omschrijft dwang als volgt:  

Er is geen misdrijf, wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het ogenblik van het 

feit in staat van krankzinnigheid was of wanneer hij gedwongen werd door een 

macht die hij niet heeft kunnen weerstaan.  

De dader van een verkrachting zal dus niet veroordeeld worden wanneer hij of zij, op het 

moment van de feiten ingevolge een geestesstoornis, niet in staat is zijn of haar daden te 

controleren.144 Het is de feitenrechter die in concrete omstandigheden o.b.v. een 

deskundigenverslag zal nagaan of aan deze voorwaarden is voldaan. Als de rechter 

oordeelt dat de verdachte op het moment van de berechting zich niet meer in een 

dergelijke staat van krankzinnigheid bevindt, dan zal de rechter hem moeten vrijspreken. 

Als de verdachte zich nog steeds in een staat van krankzinnigheid bevindt, dan zal de 

rechter de internering kunnen uitspreken.145  

66. Ook dwaling kan ervoor zorgen dat de dader niet veroordeeld wordt voor feiten 

betreffende verkrachting. In het geval van dwaling vergist de dader zich omtrent het 

gepleegde feit.146 Hij of zij gaat er ofwel vanuit dat zijn gedraging niet onder de geldende 

strafbaarstelling valt (feitelijke dwaling) ofwel dat hij of zij niet weet dat dergelijk gedrag 

strafbaar is (rechtsdwaling). De dwaling moet onoverwinnelijk zijn hetgeen inhoudt dat 

eenieder redelijk en vooruitziend persoon in dezelfde omstandigheden eveneens het 

misdrijf zou hebben gepleegd. Zoals eerder vermeld zal de dwaling slechts heel 

uitzonderlijk kunnen worden toegepast in de praktijk.147 
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5. Rechtvaardigingsgronden 

67. Eerder in het onderzoek werden de schulduitsluitingsgronden toegelicht. 

Schulduitsluitingsgronden rechtvaardigen de gedraging niet maar heffen de schuld van 

de dader op.148 Rechtvaardigingsgronden rechtvaardigen de ontoelaatbare gedraging 

wel. De dader is zelfs gerechtigd om de daad te stellen. De Belgische wetgever heeft in het 

strafwetboek een aantal rechtvaardigingsgronden opgenomen m.n. wettige verdediging 

(art. 416 Sw.), het wettelijk voorschrift (art. 70 Sw.), het hoger bevel (art. 70 Sw.) en de 

noodtoestand. Hier zal niet dieper op worden ingegaan omdat het vrij logisch is dat een 

daad van seksuele penetratie rechtvaardigen niet aan de orde zal zijn.149  

6. Straffen  

A. Basisstraf 

68. Wanneer de constitutieve elementen zijn vastgesteld en er geen rechtvaardigings- 

of schulduitsluitingsgronden aan de orde zijn, kan de rechter over gaan tot bestraffing van 

het misdrijf. De basisstraf, zoals vermeld in artikel 375, derde lid Sw., is opsluiting. De 

persoon die veroordeeld wordt voor verkrachting kan tussen de vijf en de tien jaar achter 

de tralies verdwijnen. Dit maakt van het misdrijf verkrachting een misdaad.150 Als de 

misdaad verkrachting gecorrectionaliseerd wordt dan kan de straf een gevangenisstraf 

uitmaken van zes maanden tot maximaal vijf jaar.151  

69. Correctionalisering is in het geval van het misdrijf verkrachting niet altijd mogelijk. 

Zo zal in het geval van verkrachting met de dood tot gevolg niet kunnen worden 

overgegaan tot correctionalisering.152 

B. Verzwarende omstandigheden  

70. De basisstraf voor verkrachting kan variëren van minimaal zes maanden 

gevangenisstraf tot tien jaar opsluiting.153 In een aantal gevallen heeft de wetgever echter 

besloten dat de verkrachting in een bepaalde context zwaarder moet worden bestraft. Die 
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verzwarende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat enerzijds de minimumstraf 

wordt opgetrokken of anderzijds een zwaardere straf kan worden opgelegd dan de 

maximumstraf. 

71. De wetgever heeft een dergelijke strafverzwaring doorgevoerd wanneer het 

slachtoffer minderjarig is. Als het slachtoffer tussen de zestien en de achttien jaar oud is 

op het moment van de feiten, dan kan de dader gestraft worden met opsluiting van tien 

tot vijftien jaar.154 Na correctionalisering kan een gevangenisstraf van 6 maanden tot tien 

jaar worden uitgesproken.155 Als het slachtoffer op het moment van de feiten tussen 

veertien en zestien jaar is, dan kan de dader volgens artikel 375, vijfde lid Sw. gestraft 

worden met opsluiting van vijftien tot twintig jaar of na correctionalisering met een 

gevangenisstraf van één tot vijftien jaar.156 Wanneer het slachtoffer tussen tien en 

veertien jaar is en er dus sprake is van verkrachting bij gelijkstelling, dan kan de straf de 

opsluiting van vijftien tot twintig jaar zijn of na correctionalisering een gevangenisstraf 

van één tot vijftien jaar.157 Als het slachtoffer geen volle tien jaar oud is, dan kan de straf 

een opsluiting van twintig tot dertig jaar uitmaken.158 Na de correctionalisering kan een 

gevangenisstraf van drie tot twintig jaar worden opgelegd.159 De wetgever verhoogt dus 

de straffen naarmate het slachtoffer jonger wordt en dat is niet onlogisch. De wetgever 

geeft hierbij een duidelijk signaal dat seksueel misbruik van de minderjarige zwaar 

gestraft dient te worden.  

72. Naast de leeftijd van het slachtoffer zijn er nog diverse verzwarende 

omstandigheden. Zo stelt artikel 376, eerste lid Sw. dat opsluiting van twintig tot dertig 

jaar aan de orde kan zijn wanneer het slachtoffer overlijdt als gevolg van de verkrachting. 

Er moet dus een causaal verband bestaan tussen de verkrachting enerzijds en het 

overlijden anderzijds. Opdat deze strafverzwaringsgrond van toepassing zou zijn, dient 

het slachtoffer te overlijden tijdens of na de penetratie. Volgens sommige rechtsgeleerden 

moeten de feiten de enige oorzaak van het overlijden uitmaken opdat deze bepaling van 

toepassing zou zijn.160 Anderen zien het niet zo strikt en stellen dat het overlijden een van 
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de voornaamste gevolgen dient te zijn van de verkrachting.161 Er dient eveneens te 

worden opgemerkt dat het overlijden aan de hand van de dader, niet zal leiden tot 

toepassing van artikel 376, eerste lid Sw. maar wel kan leiden tot een veroordeling 

wegens moord met voorbedachten rade, doodslag of opzettelijke slagen en verwondingen 

met de dood tot gevolg.162 Ter vervollediging dient nog opgemerkt te worden dat 

correctionalisering niet mogelijk is wanneer het slachtoffer overlijdt als gevolg van de 

verkrachting.163 Dergelijke feiten worden op heden nog steeds door het hof van assisen 

behandeld. Het hof van assisen kan echter wel verzachtende omstandigheden in acht 

nemen zodat de straf verminderd kan worden tot drie jaar gevangenisstraf.164  

73. Een volgende verzwarende omstandigheid staat vermeld in het tweede lid van 

artikel 376 Sw. Het betreft de situatie waarbij de feiten worden gepleegd in een context 

van foltering of opsluiting. Het spreekt voor zich dat opsluiting elke vorm van 

vrijheidsberoving impliceert maar het concept foltering vergt enige toelichting.165 Het 

strafwetboek definieert het begrip foltering als ‘elke opzettelijke onmenselijke 

behandeling die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk lijden veroorzaakt’.166 De 

wetgever begrijpt dus zowel fysisch als psychisch lijden onder het concept foltering. Net 

zoals in het geval van artikel 376, eerste lid Sw. dient de foltering en opsluiting te 

gebeuren tijdens of na de penetratie. Indien de verkrachting voorafgaat door of gepaard 

gaat met foltering of opsluiting, kan de dader gestraft worden met opsluiting van vijftien 

tot twintig jaar. Na correctionalisering kan een gevangenisstraf van één tot vijftien jaar 

worden opgelegd.167   
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74. In artikel 376 Sw. is in het derde lid nog een strafverzwarende omstandigheid 

opgenomen voor feiten die zijn gepleegd op een slachtoffer met een bepaalde kwetsbare 

toestand. Het betreft in dit geval personen die zich in een kwetsbare toestand bevinden 

ingevolge hun leeftijd, zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid.168 Er is dus een strafverzwaring voor o.a. het slachtoffer die kwetsbaar 

is ingevolge van zijn of haar leeftijd. Het gaat hier niet over minderjarigen aangezien 

dergelijke feiten ten aanzien van deze – eveneens kwetsbare – groep leidt tot een 

strafverzwaring ingevolge artikel 375, vierde lid ev. Sw.169 Deze strafverzwaring is 

ingevoerd omdat de wetgever heeft willen duidelijk maken dat het uitermate laakbaar is 

om dergelijke personen te verkrachten en daarom is een zwaardere straf 

gerechtvaardigd. Een dader die dergelijke feiten pleegt, kan hiervoor gestraft worden met 

opsluiting van tien tot vijftien jaar of mits een doorgevoerde correctionalisering met een 

gevangenisstraf van zes maanden tot tien jaar.170 De strafverzwaring in artikel 376, derde 

lid Sw. zal uiteraard enkel aan de orde zijn als de dader kennis heeft van de kwetsbare 

status van het slachtoffer en wanneer de kwetsbare toestand bestaat op het moment van 

de feiten.171 

75. Een laatste strafverzwarende omstandigheid opgenomen in artikel 376 Sw. betreft 

de strafverzwaring omdat de feiten zijn gepleegd onder bedreiging van een wapen of een 

op een wapen gelijkend voorwerp.172 Het spreekt voor zich dat in een dergelijk geval de 

wilsverhinderende factor ‘dwang’ aan de orde is zodat onweerlegbaar wordt vermoed dat 

het slachtoffer geen toestemming heeft gegeven voor de penetratie.173 Een persoon die 

veroordeeld wordt voor verkrachting onder bedreiging van een wapen zal veroordeeld 

kunnen worden tot opsluiting van tien tot vijftien jaar of na correctionalisering tot een 

gevangenisstraf van zes maanden tot tien jaar.174  

                                                        

168 Art. 376, derde lid Sw.  

169 G. MARLIER en B.SPRIET, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in de 21ste eeuw (2000-

2012)” in B. SPRIET, F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN (eds.), Straf- en strafprocesrecht, Brugge, die Keure, 

2013, (81) 119.  

170 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 86. 

171 Art. 376, derde lid Sw.; I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERCKMOES en S. BERBUTO et al., 

Postal Memoralis, Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., 

bijgewerkt tot 1 juni 2012, (V/130/01) V130/22-24.  

172 Art. 376, derde lid Sw.  

173 I. DELBROUCK,” Verkrachting” in G. BEKE, H. BERCKMOES en S. BERBUTO et al., Postal Memoralis, 

Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, 

(V/130/01) V130/24; supra: nr. 52. 

174 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 86. 
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76. De wetgever heeft ervoor geopteerd om een strafverzwaring door te voeren 

wanneer de feiten gepleegd worden door een dader die een zekere band heeft met het 

slachtoffer.175 Allereerst wordt hiermee de familiale band bedoeld m.n. personen die een 

bloedband of adoptieve band hebben met het slachtoffer zowel in de opgaande als de 

neergaande lijn. Ook het geval dat de dader een broer of zus, halfbroer of halfzus, 

stiefbroer of stiefzus is, zal leiden tot strafverzwaring maar enkel wanneer het slachtoffer 

minderjarig is, de dader over het slachtoffer gezag heeft en de dader gewoonlijk of 

occasioneel bij het slachtoffer inwoont.176 Daarnaast zal een dader die enige vorm van 

gezag heeft over het slachtoffer ook zwaarder bestraft worden. Een dader die misbruik 

maakt van het gezag of faciliteiten die zijn of haar functie hem of haar verlenen, zal net 

zoals een arts, een heelkundige, verloskundige of officier van gezondheid zwaarder 

gestraft worden. Wanneer een van de hierboven besproken personen de dader heeft 

geholpen, dan zal eveneens een strafverzwaring opgelegd worden. De straffen die kunnen 

worden opgelegd variëren, al naargelang de leeftijd van het slachtoffer, tussen één maand 

en vijftien jaar.177 Ook hier zal correctionalisering mogelijk zijn.178 Het is duidelijk dat de 

wetgever met deze bepaling slachtoffers heeft willen beschermen want stuk voor stuk zijn 

de hierboven besproken personen diegenen die het slachtoffer steeds zou moeten kunnen 

vertrouwen. Het schenden van dit vertrouwen hoort dan ook zwaar bestraft te worden.  

77. Een dader die een slachtoffer verkracht en daarvoor discriminatoire redenen heeft 

zal ook zwaarder gestraft worden. Wat onder het begrip ‘discriminatoire redenen’ valt 

enerzijds en wat de op te leggen straffen zijn anderzijds, kunnen worden geraadpleegd in 

artikel 377bis Sw. De wetgever toont hiermee duidelijk haar afkeur voor misdrijven 

gepleegd om discriminatoire redenen.  

78. Tot slot zijn er nog een aantal strafverzwarende omstandigheden in de wet 

ingevoerd als gevolg van de strijd tegen het misdrijf grooming.  Dit zal echter in het kader 

van dit onderzoek niet verder worden toegelicht.179   

                                                        

175 Art. 377 Sw. 

176 D. MERCKX, “Verkrachting – De verzwarende omstandigheden” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN 

OVERBEKE (eds.), Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 32.  

177 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 87.  

178 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 87.  

179 Zie hiervoor art. 377ter  en 377quater Sw.  
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C. Verzachtende omstandigheden  

79. Wanneer bewezen is dat alle constitutieve elementen van het misdrijf verkrachting 

aanwezig zijn, is het aan de rechter om een straf op te leggen. Het kan enerzijds gaan om 

de eerder toegelichte basisstraf of anderzijds om een zwaardere straf wanneer een van 

de hierboven besproken verzwarende omstandigheden aan de orde zijn. De rechter kan 

ervoor kiezen om de straf al naargelang de dader verder te individualiseren door 

verzachtende omstandigheden aan te nemen.  

80. Verzachtende omstandigheden geven de rechter de mogelijkheid om een straf uit 

te spreken die lager is dan het wettelijk bepaalde minimum.180 Deze zijn in tegenstelling 

tot strafverzwarende omstandigheden niet in de wet opgenomen en de magistraat is 

daardoor ook niet verplicht om een verzachtende omstandigheid aan te nemen. De 

rechter oordeelt hier discretionair over. Rechtsgeleerden zijn het erover eens dat o.a. het 

hebben van een blanco strafregister, het betuigen van spijt en het provocerende gedrag 

van het slachtoffer zouden kunnen leiden tot een vermindering van de wettelijke 

minimumstraf.181 

D. Recidive 

81. De wetgever heeft voor wat betreft het misdrijf verkrachting geen bijzondere staat 

van herhaling bepaald. De algemene regels omtrent recidive zijn dus van toepassing.182  

Wanneer de feitenrechter oordeelt dat er sprake is van herhaling, dan kunnen er 

zwaardere straffen worden opgelegd.  

E. Opschorting en uitstel 

82. Net zoals in het geval van andere misdrijven kan ook voor verkrachting een straf 

worden uitgesproken (waarvan een deel) met opschorting of uitstel. De gewone regels 

zijn hier van toepassing.183  

                                                        

180 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 288-290.  

181 D. MERCKX, “Verkrachting – Het misdrijf” in P. ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), 

Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 november 2003, (1) 34 en C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en 

strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 288 en I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, 

H. BERCKMOES en S. BERBUTO et al., Postal Memoralis, Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere 

wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, (V/130/01) V130/17.  

182 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 82-83. 

183 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 508-513.  
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83. Opschorting van (een deel van de) straf kan worden uitgesproken wanneer de 

verdachte nog niet is veroordeeld tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van 

meer dan zes maanden. De wettelijk bepaalde straf die staat op het gepleegde feit mag 

niet zwaarder worden bestraft dan een gevangenisstraf van vijf jaar.184 Uitstel van (een 

deel van de) straf kan worden uitgesproken wanneer de verdachte nog niet is veroordeeld 

tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden en de 

straf die staat op het gepleegde feit mag niet zwaarder worden bestraft dan een 

gevangenisstraf van vijf jaar.185 Er kunnen eveneens voorwaarden gekoppeld worden aan 

de toekenning van uitstel en opschorting. 

84. In het geval van verkrachting zal opschorting en uitstel enkel mogelijk zijn 

wanneer het gaat om een verkrachting zonder verzwarende omstandigheden op een 

meerderjarig slachtoffer. Of deze mogelijkheid tot het individualiseren van een straf door 

opschorting en uitstel nog lang zal bestaan, is niet zeker. Op heden bestaat hierrond wel 

wat kritiek.186  

F. Bijkomende straffen 

85. Verkrachting wordt in principe bestraft door opsluiting of gevangenisstraf. Naast 

deze straf kan de rechter ook gebruik maken van een aantal bijkomende straffen. In 

bepaalde gevallen zal de rechter die verplicht moeten uitspreken. Het betreft straffen 

zoals de ontzetting uit rechten, afzetting van titels ed., beroepsverboden, woonverbod en 

terbeschikkingstelling aan de strafuitvoeringsrechtbank.187  

7. Poging  

86. In België kan een poging tot een misdrijf leiden tot bestraffing.188 Er dient 

opgemerkt te worden dat het louter voornemen om een misdrijf te plegen niet strafbaar 

is. Het is dus vereist dat het plan om een misdrijf te plegen zich veruitwendigt zodat het 

niet langer om een louter voornemen gaat. Daarnaast wordt ook vereist dat de dader het 

                                                        

184 Art. 3, eerste alinea Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 17 

juli 1964 (Hierna: Probatiewet).  

185 Art. 8, eerste alinea Probatiewet.  

186 Supra: nr. 59-60. 

187 D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke aspecten” in in P. 

ARNOU, A. VANDEPLAS en S. VAN OVERBEKE (eds.), Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 

november 2003, (1) 3; I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 

2015, 90-99.  

188 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 352-370.  
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vervolledigen van het misdrijf dient te staken omwille van gebeurtenissen buiten zijn of 

haar wil om.  Wanneer de dader zelf besluit om de poging te staken, dan begaat hij of zij 

geen strafbare poging. 

87. Toegepast op het misdrijf verkrachting zal de dader zijn voornemen veruiterlijken 

door van zodra het seksueel oogmerk duidelijk wordt.189  De dader zal zijn poging tot 

misdrijf moeten staken door een gebeurtenis buiten zijn of haar wil opdat deze poging 

strafbaar zou zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dader die gestoord wordt door een 

derde en daardoor niet kan overgaan tot penetratie van het slachtoffer. Er bestaat in het 

kader van de strafbare poging een hele discussie omtrent de mislukte penetratie omwille 

van de jeugdige leeftijd van het slachtoffer.190 Volgens de heersende rechtsleer moet het 

volgende onderscheid gemaakt worden191: Er is sprake van verkrachting wanneer er op 

zijn minst een begin van penetratie is door een lichaamsdeel of een ander voorwerp 

tussen de schaamlippen van het slachtoffer te brengen, is dat niet het geval dan zal er 

sprake kunnen zijn van een poging tot verkrachting.  

8. Deelneming 

88. Er zal sprake zijn van deelneming wanneer personen de dader hebben aangezet 

tot het plegen van het misdrijf, de middelen hebben verschaft waarmee het misdrijf werd 

gepleegd, raadgevingen of inlichtingen hebben verstrekt die nodig of nuttig waren voor 

het misdrijf.192 De gemeenrechtelijke regels rond deelneming m.n. art. 66-67 Sw. zijn van 

toepassing.  

9. Verjaring 

89. Na verloop van tijd vervalt de strafvordering omwille van verjaring. Om te bepalen 

hoe lang die verjaringstermijn is, moet in het geval van verkrachtingsfeiten het volgend 

onderscheid worden gemaakt. Wanneer de feiten gecorrectionaliseerd worden, verjaart 

                                                        

189 I. DELBROUCK, “Verkrachting” in G. BEKE, H. BERCKMOES en S. BERBUTO et al., Postal Memoralis, 

Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., bijgewerkt tot 1 juni 2012, 

(V/130/01) V130/30.  

190. Supra: nr. 36. 

191 D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke aspecten” in A. 

VANDEPLAS, P. ARNOU, en S. VAN OVERBEKE (ed.), Strafrecht en strafvordering. Commmentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2004, 7, nr. 11; A. DIERICKX, “De onvolledige 

seksuele penetratie en de (poging) tot verkrachting” (noot onder Cass. 8 april 2008) , NC 2010, 172, nr. 3. 

192 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 370-395.  
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het misdrijf na vijf jaar193. Zijn de feiten echter niet correctionaliseerbaar dan zal pas na 

tien of vijftien jaar de verjaring intreden.  Als het verkrachtingsslachtoffer op het moment 

van de feiten minderjarig is, dan geldt eveneens een verjaringstermijn van vijftien jaar.194  

90. De verjaringstermijn vangt in principe aan vanaf de dag waarop het misdrijf werd 

gepleegd.195. De wetgever heeft echter een apart startpunt voorzien als het slachtoffer van 

de verkrachting minderjarig is op het moment van de feiten. In dat geval begint de 

verjaring maar te lopen vanaf de meerderjarigheid196.  

91. De wetgever heeft voor wat betreft de verjaring een bijzondere positie gecreëerd 

voor minderjarige slachtoffers197. De termijn begint later te lopen en duurt vijftien jaar, 

zelfs al wordt het misdrijf gecorrectionaliseerd.198 Volgens sommigen is dit nog niet 

voldoende. Parlementslid JIROFLÉE heeft naar aanleiding van het eindrapport van de 

commissie Adriaenssens199 een wetsvoorstel ingediend om de verjaringstermijnen af te 

schaffen.200 Dit voorstel geniet echter maar weinig steun en is op heden nog niet 

gerealiseerd.201 

10. Conclusie m.b.t. het vigerende recht  

92. De wetgeving rond verkrachting heeft er al een heuse weg opzitten.202 De kern van 

het misdrijf is behouden gebleven maar het misdrijf is doorheen de jaren zeker 

gemoderniseerd. Het begrip is dankzij wetgeving maar ook als gevolg van rechtspraak en 

rechtsleer ruim geworden waardoor het beter beantwoordt aan de hedendaagse visie 

rond seksueel misbruik. De brede definitie en de diverse mogelijkheden die de rechter 

                                                        

193 Art. 21 Wet 10 juli 1967 betreffende de strafvordering, BS, 6 september 1967 (Hierna:V.T.Sv.) en C. VAN 

DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 793.  

194 Art. 21 derde lid V.T.Sv.  

195 Art. 23 V.T.Sv.  en C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, 

Maklu, 2009, 796.  

196 Art. 21bis V.T.Sv.  

197 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 105-106. 

198 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 106.  

199 Deze commissie werd opgericht voor de behandeling van klachten van seksueel misbruik dat heeft 

plaatsgevonden in de Kerk.  

200 Wetsvoorstel (K. JIROFLÉE) tot wijziging van de wet van17 april 1878 houdende de voorafgaande titel 

van het Wetboek van strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van seksuele misdrijven op 

minderjarigen betreft, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 0612/001. 

201www.demorgen.be/binnenland/weinig-animo-voor-afschaffing-verjaring-bij-seksueel-misbruik-

minderjarigen-bccc795b/.  

202 Zie hiervoor het historisch overzicht in hoofdstuk 1.    

http://www.demorgen.be/binnenland/weinig-animo-voor-afschaffing-verjaring-bij-seksueel-misbruik-minderjarigen-bccc795b/
http://www.demorgen.be/binnenland/weinig-animo-voor-afschaffing-verjaring-bij-seksueel-misbruik-minderjarigen-bccc795b/
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heeft om op te treden, vormen een sterk theoretisch kader voor de aanpak van dit 

probleem. De praktische invulling ervan is een ander verhaal. Dit wordt besproken in het 

volgende hoofdstuk van dit onderzoek.  

Hoofdstuk 3: Aanpak van verkrachting in de praktijk 

1. Inleiding 

93. Het is de taak van de rechterlijke macht om samen met de politiediensten te zorgen 

voor onze veiligheid.203 Dat is voor verkrachting niet anders. Als iemand het slachtoffer 

wordt van dit misdrijf, zal die de stap kunnen zetten naar de bevoegde instanties als hij of 

zij een schadevergoeding wil en/of klacht wenst in te dienen. Aangezien dit hoofdstuk 

kadert in een onderzoek beperkt tot eventuele aanpassingen van de wetgeving en de 

strafrechtelijke aanpak van het misdrijf verkrachting, zal in dit hoofdstuk enkel het 

optreden van politie en justitie besproken worden.  

Om een beeld te vormen van de aanpak van verkrachting in de praktijk, wordt eerst een 

blik geworpen op hoe die praktische aanpak vorm krijgt in tal van plannen en richtlijnen. 

Daarna zal summier wat cijfermateriaal worden toegelicht.   

2. Veiligheidsplannen 

94. Het is aan de rechterlijke macht en de politiediensten om te zorgen voor een veilige 

en leefbare samenleving. Er wordt in België op verschillende niveaus nagedacht over het 

te voeren strafrechtelijk beleid met het oog op die veiligheid. Het misdrijf verkrachting is 

in al die verschillende plannen aanwezig. Zo is er op het federale niveau de ‘Kadernota 

integrale veiligheid’204 (hierna: Kadernota). De Kadernota is de basis voor een 

overkoepelend, federaal veiligheidsbeleid en voor het nationaal veiligheidsplan.205 In die 

Kadernota wordt o.a. het misdrijf verkrachting vermeld.206 De doelstelling is het 

terugdringen van dit misdrijf en daartoe worden drie pijlers op elkaar afgestemd nl. 

preventie, repressie en nazorg. Zowel slachtoffers als politiediensten moeten omtrent dit 

misdrijf gesensibiliseerd worden. Op het vlak van repressie wordt voorgesteld om via 

bemiddeling, begeleiding en bestraffing daders enerzijds duidelijk te maken dat 

                                                        

203 Art. 28bis §1 Wetboek van strafvordering van 10 juli 1967, BS, 6 september 1967 (Hierna: Wetboek 

Strafvordering) en art. 14 Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992 (Hierna: Wet 

op het politieambt). 

204 MINISTERRAAD, Kadernota integrale veiligheid,  30 maart 2004, www.dsb-

spc.be/doc/pdf/kiv2004NL.pdf. (Hierna: Kadernota) 

205 Kadernota, p. 4.  

206 Kadernota, p. 68-70.  

http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/kiv2004NL.pdf
http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/kiv2004NL.pdf
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dergelijke feiten niet getolereerd worden en anderzijds te helpen om recidive te 

voorkomen. Tot slot is er de nazorg waar duidelijk sprake is van een voornemen om de 

opvang van slachtoffers te verbeteren. Het is de Kadernota van 2004 die op dit moment 

geldt aangezien minister van binnenlandse zaken JAMBON op heden nog niet is geland met 

zijn nieuwe kadernota. In de ‘algemene beleidsnota federale politie en geïntegreerde 

werking Veiligheid en Binnenlandse zaken en Regie der Gebouwen’ staat dat de aandacht 

voor seksuele delinquentie moet behouden en geoptimaliseerd worden zodat 

aangenomen kan worden dat het misdrijf verkrachting eveneens een plaats krijgt in de 

nieuwe kadernota.207 

95. Het nationale veiligheidsplan wordt opgesteld op basis van de kadernota zodat het 

niet onlogisch is dat verkrachting ook in dit document aan bod komt.208 Verkrachting zal 

door de politiediensten steeds prioritair worden aangepakt en er zullen zelfs draaiboeken 

worden gemaakt om die aanpak te optimaliseren. Er zullen ook inspanningen geleverd 

worden om de slachtofferbejegening op een kwalitatieve wijze te verstrekken en om 

audiovisuele verhoren van minderjarige en kwetsbare slachtoffers te voorzien.  

Op basis van het nationale veiligheidsplan worden zonale en lokale plannen ontwikkeld. 

Er zijn daarenboven nog diverse andere beleidsplannen en richtlijnen op verscheidene 

niveaus. Al deze plannen worden in het kader van dit beperkte onderzoek echter niet 

besproken.  

96. Voor de volledigheid dient ook nog het ‘nationaal actieplan ter bestrijding van 

gender gerelateerd geweld’ vermeld te worden.209 Dit nationaal Actieplan (NAP), 

gelanceerd ingevolge het Verdrag van Istanbul210, is opgemaakt in samenwerking met alle 

bevoegde ministers en staatssecretarissen op federaal en regionaal niveau met het oog op 

een coherente en gecoördineerde aanpak van dit probleem. Het NAP bevat een aantal 

prioriteiten zoals de samenwerking verbeteren maar ook beter onderzoek voeren omdat 

de strijd tegen dergelijke misdrijven maar zal gewonnen worden als het fenomeen juist in 

kaart kan worden gebracht. Men stelt eveneens allerlei nieuwe 

sensibiliseringscampagnes rond dit thema voorop. Er wordt ook voorgesteld om 

gelijkheid tussen man en vrouw op te nemen in het onderwijssysteem en om te blijven 

investeren in opleidingen van professionelen. Tot slot worden er een aantal maatregelen 

                                                        

207 ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEID EN PREVENTIE, Algemene beleidsnota federale politie en 

geïntegreerde werking Veiligheid en Binnenlandse zaken en Regie der Gebouwen, 4 november 2015, 7, 

www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/wetgeving/beleidsnota_2015.pdf#page=21.  

208 www.politie.be/files/fed/files/ORG/INT/NVP2012-2015.pdf.  

209 www.elkesleurs.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/files/news-attechment/persdossier.pdf.  

210 Infra: 294 ev.  

http://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/wetgeving/beleidsnota_2015.pdf#page=21
http://www.politie.be/files/fed/files/ORG/INT/NVP2012-2015.pdf
http://www.elkesleurs.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/files/news-attechment/persdossier.pdf


 

51 

voorgesteld om slachtoffers te beschermen en ondersteunen zoals onder andere het 

opstarten van pilootprojecten in verband met ‘Family Justice Centers’ waar slachtoffers 

van dergelijke gewelddaden op één plaats multidisciplinair geholpen kunnen worden.  

Bovenstaande bespreking van drie van heel belangrijke beleidsdocumenten tonen 

afdoende dat het misdrijf verkrachting wel degelijk serieus wordt genomen. Of die wil om 

het probleem aan te pakken invloed heeft in de praktijk, wordt hieronder besproken. 

3. Een slachtoffer dient klacht in bij de politie – Wat nu?  

97. Als iemand het slachtoffer wordt van verkrachting en klacht wil indienen, moet die 

zich naar de politie begeven. Het zijn de Belgische politiediensten die misdrijven moeten 

opsporen en daarvoor de nodige bewijzen verzamelen om zo de daders te vatten.211 De 

politie zal het slachtoffer opvangen door hen in contact te brengen met gespecialiseerde 

personen en hem of haar de nodige informatie te verstrekken.212 Een omzendbrief 

betreffende politiële slachtofferbejegening concretiseert die taak.213 Het valt op dat die 

omzendbrief slachtoffervriendelijkheid hoog in het vaandel draagt en dat er bij de politie 

op alle niveaus wordt gewerkt om slachtofferbejegening zo goed mogelijk aan te bieden. 

Dit idee van slachtoffervriendelijkheid is ook terug te vinden in het feit dat de wetgever 

een aantal beschermende bepalingen heeft ingevoerd omtrent het verhoor van 

minderjarige slachtoffers zoals o.a. het audiovisueel verhoor.214 

98. De politie dient de nodige bewijzen te verzamelen en daarvoor bestaat in het geval 

van seksuele delicten zoals verkrachting, een handig instrument nl. de set seksuele 

agressie of SAS-kit. Die kit heeft drie doeleinden zoals omschreven in een omzendbrief 

uitgaande van het College van Procureurs-generaal215:   

a) De vaststellingen betreffende verkrachting of aanranding van de eerbaarheid 

uniformiseren;  

                                                        

211 Art. 15, 1° Wet op het politieambt.  

212 Art. 46 Wet op het politieambt.  

213 BINNENLANDSE ZAKEN, Omzendbrief OOP 15ter betreffende politiële slachtofferbejegening, BS 21 

augustus 1999, 31.269.  

214 I. DELBROUCK, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 111-127. 

215 COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL, Omzendbrief nr. COL 10/2005 van het College van Procureurs-

generaal bij de Hoven van Beroep, 15 september 2005, www.om-

mp.be/extern/getfile.php?p_name=3471521.PDF&pid=4188477.  

http://www.om-mp.be/extern/getfile.php?p_name=3471521.PDF&pid=4188477
http://www.om-mp.be/extern/getfile.php?p_name=3471521.PDF&pid=4188477
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b) Verzekeren dat bewijsmateriaal over de schuld of onschuld van een verdachte wordt 

verzameld, dankzij de vaststelling van de genetische afdruk van de dader, vanuit een 

DNA-analyse van de monsternames; 

c) Aandacht en bijstand aan het slachtoffer en zijn verwanten verlenen teneinde de 

psychologische verwarring te beperken en secundaire victimisering te vermijden 

Diezelfde omzendbrief omschrijft heel concreet wie de SAS mag afnemen, hoe dit dient te 

gebeuren en waar de resultaten moeten bewaard worden. Er is ook in deze omzendbrief 

een luik dat betrekking heeft op slachtofferzorg dat moet worden verleend door zowel de 

politiediensten, als de arts die de SAS afneemt en de gerechtelijke overheden. 

Slachtoffervriendelijkheid staat hier ook centraal. 

99. In februari 2014 is een rapport verschenen waarbij die omzendbrief betreffende 

de SAS-kit geëvalueerd werd.216 Aan de hand van vragenlijsten werd aan diverse 

personen gevraagd om de SAS-kit te evalueren en er werden eveneens een aantal 

interviews afgenomen. De conclusie van dit rapport is dat de invoering van de SAS-kit 

zeker een verbetering inhoudt in de praktijk voor wat betreft de bewijsvoering maar toch 

zijn er ook nog een aantal aanpassingen nodig. Die situeren zich dan vooral op de 

samenwerking tussen de verschillende partners enerzijds en behandeling van 

slachtoffers anderzijds. Zo wordt voorgesteld om meer in te zetten op sensibilisering van 

(potentiële) slachtoffers zodat zij zich niet wassen na de feiten en zeker hun kledij 

bijhouden. Dit moet allemaal binnen een korte termijn want als zij niet binnen de 

tweeënzeventig uur contact op nemen met de politie gaat cruciaal bewijs verloren en zal 

de dader waarschijnlijk niet snel gevonden of vervolgd kunnen worden. Andere 

aanbevelingen hebben meer betrekking op de vorming en samenwerking van de 

personen die betrokken worden bij de afname van een dergelijke kit zodat er werk wordt 

gemaakt van een multidisciplinaire aanpak van het probleem.  

4. Hulplijn 1712 – SOS Viol 

100. Als een slachtoffer zich om diverse redenen niet in staat acht om (onmiddellijk) 

contact op te nemen met de politie, kan hij of zij beroep doen op een hulplijn. In 

Vlaanderen zal ‘1712’ die roep naar hulp beantwoorden en voor het Franstalig 

landsgedeelte is dat ‘SOS Viol’.217 Beide organisaties zullen een luisterend oor bieden aan 

slachtoffers van verkrachting maar hen ook informeren over een eventuele 

doorverwijzing naar de hulpsector en over mogelijke juridische stappen. Beide 

                                                        

216 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, Eindrapport evaluatie van de COL 10/2005 inzake de seksuele 

agressieset, februari 2014.  

217 www.1712.be/home en www.sosviol.be/index.php.  

http://www.1712.be/home
http://www.sosviol.be/index.php
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hulporganisaties hebben echter ook één grote beperking en dat zijn de openingsuren. Ze 

zijn enkel op weekdagen bereikbaar van 9h (9h30 voor SOS Viol) – 17h. 

101. Begin april 2016 kwam minister van Welzijn JO VAN DEURZEN met cijfers naar buiten 

over het meldpunt 1712.218 In het jaar 2015 kreeg de hulplijn 4.707 oproepen hetgeen 

iets lager is dan het aantal in 2014 (4.852) maar hoger dan de cijfers uit 2013 (3.428) en 

2012 (2.548). Doorheen de jaren is dus een gestage stijging vast te stellen die in 2015 wat 

gestagneerd is. Die stijging zou te wijten zijn aan de grotere bekendheid van de hulplijn.  

102. Het stijgend aantal gebruikers zet de hulplijn 1712 in een gunstig daglicht. MARINA 

VAN DEN BRANDEN  heeft in 2015 het meldpunt onder de loep genomen en haar bevindingen 

waren echter niet zo positief.219 Ze heeft zich verschillende keren anoniem gewend naar 

het meldpunt met een vraag om hulp na verkrachting. Slechts 1 keer werd aan haar het 

advies gegeven van onmiddellijk naar de politie te gaan om sporen zo snel mogelijk te 

laten vaststellen. Er werd zelfs één keer voorgesteld dat ze (het slachtoffer) probeerde te 

ontspannen door een bad te nemen zodat in feite al het bewijsmateriaal zou zijn verloren 

gegaan. De conclusie van dit onderzoek is dat aan de inhoud van het advies nog wel wat 

gesleuteld zou mogen worden.  

5. Cijfers 

103. Naar aanleiding van de Dag van het Slachtoffer werd op 19 februari 2016 een 

factsheet gepubliceerd uitgaande van de Vrouwenraad en ‘Wij spreken voor onszelf’, een 

organisatie betreffende slachtoffers van seksueel geweld.220 Een aantal cijfers waren toch 

wel ontluisterend. Zo stellen de onderzoekers vast dat er in België dagelijks acht aangiften 

van verkrachting zijn maar het werkelijke aantal verkrachtingen zou volgens hen veel 

hoger liggen aangezien negen op de tien slachtoffers van seksueel geweld zelfs geen 

aangifte doen. Hetgeen nog frappanter is dat de helft van de slachtoffers minderjarig is en 

een op drie zelfs jonger dan tien jaar. Minder verbazend – maar daarom niet minder 

belangrijk – is dat het vooral vrouwen zijn (93%) die het slachtoffer worden van seksuele 

misdrijven en dat de daders meestal mannen zijn. Opmerkelijk is dat het slachtoffer de 

dader vaak kent. Bij vrouwelijke slachtoffers kent 85% de dader en bij mannelijke 

                                                        

218 X., “Elke week 75 meldingen van geweld tegen kinderen”, Nieuwsblad, 3 april 2016, 

www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160403_02216257.  

219 M. VAN DEN BRANDEN, “Telefonische hulplijnen falen bij verkrachting”, 

www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/10/telefonische-hulplijnen-falen-bij-verkrachting.  

220 

http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=217&searchlist=all&pge_old=143&zoek=fac

tsheet&are=513.  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160403_02216257
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/10/telefonische-hulplijnen-falen-bij-verkrachting
http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=217&searchlist=all&pge_old=143&zoek=factsheet&are=513
http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=217&searchlist=all&pge_old=143&zoek=factsheet&are=513
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slachtoffer is dat 62%. Als slachtoffers klacht neerleggen wordt de helft van de klachten 

geseponeerd en leidt slechts 13,5% van alle klachten tot een veroordeling.  

104. Ook de krant De Standaard kwam met cijfers naar buiten.221 Zich baserend op 

jaarstatistieken van het Openbaar Ministerie wordt bevestigd dat er een hoog aantal 

seponeringen zijn. Zoals duidelijk wordt aan de hand van onderstaande tabel komt slechts 

een klein deel van alle zaken bij een rechter terecht. Er dient echter wel opgemerkt te 

worden dat deze cijfers betrekking hebben op zowel het misdrijf verkrachting als de 

aanranding van de eerbaarheid. 

JAARTAL TOTAAL AANTAL ZEDENZAKEN SEPONERINGEN NAAR RECHTER 

2005 7.100 3.745 1.367 

2006 7.356 3.828 1.453 

2007 7.428 4.172 1.342 

2008 7.905 4.389 1.453 

2009 7.760 4.384 1.383 

2010 7.959 4.536 1.409 

2011 8.107 4.631 1.273 

2012 8.123 4.637 1.190 

2013 8.035 4.612 1.113 

2014 7.773 4.550 1.116 

Tabel 1: Verkrachting en aanranding doorheen de jaren222 

105. Er dient wel opgemerkt te worden dat er geen onderzoek werd verricht naar de 

reden van de seponering. Dat zou een grote bron van informatie kunnen zijn om het beleid 

beter op punt te stellen. Als bijvoorbeeld een aanzienlijk deel van de seponeringen het 

gevolg zouden zijn van gebrek aan bewijs door het te lang wachten van het slachtoffer 

alvorens beroep te doen op politiediensten, dan is er nood aan sensibilisering. Als 

                                                        

221 M. ECKERT, N. VANHECKE, “Je kunt maar beter de verkrachter zijn”, De Standaard, 2 april 2016, 

www.standaard.be/cnt/dmf20160401_02215153?pid5461525.  

222 M. ECKERT, N. VANHECKE, “Je kunt maar beter de verkrachter zijn”, De Standaard, 2 april 2016, 

www.standaard.be/cnt/dmf20160401_02215153?pid5461525.  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160401_02215153?pid5461525
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160401_02215153?pid5461525


 

55 

bijvoorbeeld een groot deel van de seponeringen zou te wijten zijn aan het nooit vinden 

van de dader, dan zijn grotere investeringen in de politie misschien op zijn plaats.  

6. Conclusie m.b.t. de aanpak van dit misdrijf   

107. Hetgeen de hierboven besproken cijfers gemeen hebben, is dat België geen al te 

bijster goed rapport heeft voor de aanpak van dit probleem. Het gegeven dat negen op 

tien slachtoffers geen klacht indient is België haar grootste onvoldoende. Hoewel zeker 

niet elk slachtoffer klacht wenst in te dienen, is het aannemelijk dat een (groot) deel van 

die onbekende slachtoffers zwijgt om redenen waaraan iets kan gedaan worden. Volgens 

LIESBETH KENNES  zijn er een aantal oorzaken.223 Zo stelt ze dat na het ondergaan van 

dergelijke feiten, slachtoffers worden geconfronteerd met een resem aan psychologische 

afweermechanismen met het oog op het vermijden van te denken aan het trauma zodat 

het niet onbevattelijk is dat slachtoffers geen klacht indienen. Klacht indienen impliceert 

nl. onvermijdelijk een confrontatie met de feiten. Ook ligt er op verkrachting nog steeds 

een taboe omwille van victim blaming en verkrachtingsmythes waardoor sommige 

slachtoffers ook aan self-blaming gaan doen.  Eveneens is een deel van de oorzaak van het 

dark number te situeren in de houding van justitie en politie. Door o.a. het lage aantal 

veroordelingen, het hoge aantal seponeringen en de kostprijs zullen weinig slachtoffers 

hierop beroep doen. Aan de psychologische mechanismen inherent aan de mens kan 

weinig veranderd worden maar aan het taboe en de houding van politie en justitie kan 

wel gesleuteld worden.  

Er schort, zoals vastgesteld in het evaluatierapport betreffende de SAS-kit, ook nog steeds 

iets aan de opvang van slachtoffers en dat is teleurstellend omdat het voornemen om dit 

te verbeteren al in tal van plannen en richtlijnen was opgenomen. Daarnaast schiet het 

meldpunt 1712 inhoudelijk ook te kort in de begeleiding van slachtoffers.  

De vele plannen, richtlijnen en omzendbrieven tonen een grote wil om het probleem aan 

te pakken maar het loopt – zoals blijkt uit de cijfers – ergens mis. Meer onderzoek omtrent 

de reden van de seponering zal al een deel van dit mysterie kunnen ophelderen. 

Tweede luik: Enquête  

Inleiding  

108. Gemediatiseerde beslissingen van justitie worden op sociale media door velen aan 

een analyse onderworpen. Er zijn steeds voor- en tegenstanders die in een mum van tijd 

                                                        

223 L. KENNES, Het verhaal van de negentig procent in #Seksisme. Nee wij overdrijven niet, C. ONGENAE, 

Borgerhout, Polis, (17) 17-31.  
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een hevige discussie aangaan met elkaar. Justitie leeft bij de mensen. Wanneer de 

desbetreffende beslissing betrekking heeft op het misdrijf verkrachting, is het twee keer 

prijs. Een verkrachting is een aantasting van de fysieke integriteit zodat het normaal is 

dat iedereen daarbij sterke gevoelens heeft. Vrij recent was er de zaak waarbij een Gentse 

radiopresentator opschorting kreeg voor een verkrachting, zelfs al had hij de feiten 

bekend. Het duurde niet lang alvorens er tientallen, zelfs honderden reacties kwamen op 

deze beslissing. De meerderheid begreep de uitspraak niet. LIESBETH KENNES, de vrouw 

achter de organisatie ‘Wij spreken voor onszelf’, omschreef het als volgt:  

Wij worden niet serieus genomen. Slachtoffers leggen hun hart, lichaam en ziel bloot 

om uiteindelijk door een officiële instantie, die de samenleving vertegenwoordigt, te 

horen te krijgen dat jouw verhaal niet erkend kan worden.224  

Het feit dat slachtoffers het gevoel hebben dat ze niet serieus genomen worden, hoor je 

wel vaker.225 Dat gecombineerd met het dark number doet enkele vragen rijzen die zijn 

uitgemond in de uitgevoerde enquête.  

Hoofdstuk 1: Opbouw van de enquête  

1. Algemeen  

109. Centraal in deze enquête staat de vraag hoe er wordt gedacht over politie, justitie 

en het slachtoffer in verkrachtingszaken. Er is in België een hoog dark number. Het is 

logisch dat de vraag wordt gesteld of die terughoudendheid om klacht neer te leggen 

enigszins te wijten is aan politie en justitie.  

Verschillende hulporganisaties in verband met seksueel geweld melden dat de 

verantwoordelijkheid voor de feiten door de omgeving vaak deels bij het slachtoffer 

wordt gelegd. Daarom wordt er in de enquête ook gepeild naar hoe de respondenten 

denken over verkrachtingsslachtoffers. 

Ten slotte wordt er ook gepeild naar de bekendheid van de hulplijn 1712 aangezien uit de 

afgenomen interviews toch wel bleek dat professionelen twijfelen aan de bekendheid van 

dit hulpnummer.226  

                                                        

224 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42801?video=1.2564715.  

225 http://wijsprekenvooronszelf.be/over  

226 Zie hiervoor het tweede luik van het tweede deel van dit onderzoek, infra nr. 267.  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42801?video=1.2564715
http://wijsprekenvooronszelf.be/over


 

57 

2. Vragen aan de respondenten 

110. In de enquête worden vijf situaties geschetst en telkens worden aan de 

respondenten dezelfde vragen gesteld. De beschreven situaties zijn de volgende:  

1. Een familielid, vriend of vriendin komt u vertellen dat hij of zij is verkracht. Het 

slachtoffer kent de verkrachter niet.  

2. Een familielid, vriend of vriendin komt u vertellen dat hij of zij verkracht is 

geweest tijdens een avondje uit terwijl ze veel te veel gedronken had. Het 

slachtoffer kent de verkrachter niet. 

3. Een familielid, vriend of vriendin komt u vertellen dat hij of zij verkracht is 

geweest. Het slachtoffer kent de verkrachter. 

4. Een familielid, vriend of vriendin komt u vertellen dat hij of zij verkracht is 

geweest. Het slachtoffer wandelde door een gure achterbuurt naar huis waar 

de voorbije dagen al een aantal verkrachtingen hadden plaatsgevonden. Het 

slachtoffer kent de verkrachter niet. 

5. Een familielid, vriend of vriendin komt u vertellen dat hij of zij verkracht is 

geweest. De verkrachter is de partner van het slachtoffer. 

Dit zijn vijf situaties die vaak voorkomen en herkenbaar zijn voor de respondenten. De 

situaties zijn opzettelijk vrij vaag gehouden omdat er in de werkelijkheid ook niet altijd 

veel informatie beschikbaar is wanneer het slachtoffer een vertrouwenspersoon 

benadert.  Veel details zijn daarenboven niet nodig om te antwoorden op de algemene 

vragen die gesteld worden.  Een uitzondering hierop is de vraag waarbij gepeild wordt 

naar de mate waarin het slachtoffer de feiten had kunnen vermijden. Er werd steeds 

vermeld dat de respondent de mogelijkheid heeft om deze vraag niet te beantwoorden. 

Een oordeel over de mate waarin het slachtoffer de feiten had kunnen vermijden, vereist 

voor sommige respondenten namelijk meer details.  

111. Er worden aan de respondenten steeds dezelfde vragen gesteld nadat hij of zij een 

situatieschets gekregen heeft zodat er uiteindelijk kan vergeleken worden tussen die 

verschillende situaties. 

De eerste vraag gaat over wat de respondent een familielid, vriend of vriendin zou 

adviseren als hij of zij het slachtoffer werd van een verkrachting. Er zijn vier opties, nl.:  

 U stelt voor om naar de politie te gaan en klacht neer te leggen 

 U stelt voor om een arts te raadplegen 
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 U stelt voor dat het slachtoffer zijn of haar tijd neemt en pas stappen onderneemt 

als het slachtoffer hier klaar voor is 

 U stelt iets anders voor.  

Uit de interviews is namelijk gebleken dat slachtoffers niet altijd onmiddellijk naar de 

juiste instantie gaan. In België is dat de politie. De politie brengt het slachtoffer dan naar 

een gespecialiseerde geneesheer die op een correcte manier stalen neemt en de 

verwondingen vaststelt. Andere opties zoals naar een arts gaan of het slachtoffer de tijd 

geven, kunnen ervoor zorgen dat forensisch bewijs verloren gaat. Het is daarom 

belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar wat men het slachtoffer adviseert.  

De tweede vraag betreft of het zinvol is om naar de politie en het gerecht te stappen met 

een klacht over verkrachting. Aan de hand van deze vraag wordt onderzocht of de Belg 

vertrouwen heeft in politie en justitie. Dit wordt bevraagd aan de hand van een ja/nee- 

vraag.  

Er wordt daarnaast ook gepeild naar het vertrouwen in politie door te vragen of 

respondenten denken dat politie de klacht op een respectvolle manier zal behandelen. Dit 

wordt bevraagd aan de hand van een ja/nee- vraag. 

Er wordt eveneens gevraagd naar de kans op bestraffing.  Als men de kans op bestraffing 

laag in schat, dan heeft men geen vertrouwen in justitie wiens taak het nog steeds is om 

daders te berechten. Dit wordt onderzocht aan de hand van een ja/nee- vraag. 

Tot slot wordt er gepeild naar de mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen 

vermijden. Zoals hierboven omschreven, voelen slachtoffers zich niet altijd begrepen door 

hun omgeving, die door ondoordachte opmerkingen de verantwoordelijkheid deels bij 

het slachtoffer kan leggen. De respondent wordt daarom gevraagd om de mate waarin het 

slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden, aan te duiden op een schaal van 1 tot 

5, waarbij 1 staat voor niet te vermijden en 5 staat voor te vermijden.  

Er wordt steeds gevraagd om het antwoord te motiveren. Zo komt men de redenering 

achter de antwoorden van de respondenten te weten.  

112. Er wordt ten slotte ook gepeild naar de bekendheid van het nummer 1712. Uit 

interviews is namelijk naar voren gekomen dat professionals betwijfelen of dit 

hulpnummer de bekendheid heeft die het beoogt.  
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3. Deelnemers  

113. Het doel van deze enquête is om te weten te komen hoe er gedacht wordt over 

politie, justitie en het slachtoffer in het kader van een verkrachtingszaak. Alle inwoners 

van België vormen de onderzochte populatie. De feitelijk steekproef bestaat uit 

honderdnegenentachtig personen (n = 189).   

4. Aselecte gelegenheidssteekproef  

114. Het betreft hier een gelegenheidssteekproef ofwel een opportunity of convenience 

sample.227 De enquête werd namelijk verspreid via een lokaal bedrijf en via sociale media. 

Het moet benadrukt worden dat, hoewel het gaat om een gelegenheidssteekproef, de 

steekproef eveneens aselect is.228 Niemand van de respondenten werd uitdrukkelijk 

aangeschreven en verplicht om deel te nemen aan het onderzoek. Het is dus louter toeval 

dat de respondenten de enquête uiteindelijk hebben ingevuld.  

5. Representativiteit  

115. Om representatief te zijn moet een steekproef voldoen aan twee voorwaarden229. 

Allereerst moet de steekproef aselect zijn. Daarnaast moet de steekproef voldoende groot 

zijn. Een steekproef van 189 respondenten kan men moeilijk veralgemenen naar de 

gehele Belgische bevolking of zelfs maar de Vlaamse. De resultaten die hieronder 

besproken worden, moet men dus bekijken met die opmerking in het achterhoofd.  

Hoofdstuk 2: Resultaten  

In de bijlage is een lijst met alle grafieken opgenomen. Grafieken met absolute cijfers 

zullen enkel daar te raadplegen zijn. In de navolgende bespreking van de resultaten vindt 

men enkel grafieken die een percentage illustreren.  

1. Resultaten met betrekking tot de samenstelling van de onderzochte 

steekproef  

116. Er werden een aantal persoonsgegevens bevraagd bij de respondenten nl. geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau en nationaliteit. De meerderheid van de respondenten is van het 

                                                        
227 J. BRINKMAN, H. OLDENHUIS, Beroep op onderzoek, Groningen, Noordhoof Uitgevers, 2014, 105-106. 

228 J. BRINKMAN, H. OLDENHUIS, Beroep op onderzoek, Groningen, Noordhoof Uitgevers, 2014, 101 en 103. 

229 F. PLOOIJ, Onderzoek doen. Een praktische inleiding in onderzoeksvaardigheden, Amsterdam, Pearson 

Education Benelux, 2011, 93-94. 
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vrouwelijke geslacht (138). De groep van het mannelijke geslacht is er een van 51. Geen 

enkele respondent kon zich identificeren met de categorie andere.  

Figuur 1: Geslacht van de respondenten – Percentage

27%

73%

0,00%

Geslacht 
Percentage

Man Vrouw Andere
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117. De leeftijd van de respondenten kan geïllustreerd worden aan de hand van 

onderstaand cirkeldiagram. Het valt daarbij op dat de grootste twee groepen bestaan uit 

respondenten tussen de 18 en 24 jaar enerzijds en respondenten tussen 25 jaar en 34 

jaar.  

Figuur 2: Leeftijd van de respondenten – Percentage 

118. Voor wat het opleidingsniveau betreft kan, zoals hieronder duidelijk wordt, gesteld 

worden dat een kleine meerderheid hoger onderwijs genoten heeft. Het andere deel 

bestaat uit een diverse groep.  
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Figuur 3: Opleidingsniveau van de respondenten – Percentage 

 

119. Wat de nationaliteit van de respondenten betreft, is het duidelijk dat een absolute 

meerderheid Belg is.  

Figuur 4: Nationaliteit van de respondenten – Percentage 
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2. De eerste situatie  

A. Advies aan het slachtoffer 

120. Aan de respondenten werd een eerste situatie beschreven. Het gaat om het geval 

waarbij een familielid, vriend of vriendin komt vertellen dat hij of zij is verkracht. Het 

slachtoffer kent de verkrachter niet. Er wordt aan de respondenten gevraagd om een 

keuze te maken tussen vier opties nl. klacht neerleggen bij de politie, een arts raadplegen, 

het slachtoffer tijd geven of een andere optie. Zoals duidelijk wordt in onderstaande 

grafiek, kiest de meerderheid om het slachtoffer te adviseren om klacht neer te leggen bij 

de politie. Een kwart van de respondenten stelt voor om een arts te raadplegen. Een 

kleinere groep stelt voor om ofwel het slachtoffer zijn tijd te geven of adviseert nog iets 

anders.  

Figuur 5: Advies aan het slachtoffer in de eerste situatie – Percentage 

Negentien respondenten kozen de optie om het slachtoffer iets anders te adviseren (De 

overige absolute cijfers kunnen worden geraadpleegd in figuur 5 (A) in bijlage 2). 

Zeventien van die groep van negentien respondenten besloten om de optie ‘andere’ aan 

te vinken omdat zij het slachtoffer een combinatie van een politiebezoek en een 

doktersbezoek zouden adviseren. Er is één respondent die het slachtoffer zijn tijd zou 

57,70%25,90%

6,30%

10,10%

Situatie 1 - Advies 
Percentage

U stelt voor om naar de politie te
gaan en klacht neer te leggen

U stelt voor om een arts te
raadplegen

U stelt voor dat het slachtoffer zijn
of haar tijd neemt en pas stappen
onderneemt als het slachtoffer hier
klaar voor is

Andere



 

64 

geven maar hem of haar er ondertussen wel attent op zou maken dat klacht neerleggen 

bij de politie beter zo snel mogelijk zou gebeuren. Er is één respondent die geen van de 

bovenstaande opties een goede keuze lijkt.  

B. Is het zinvol om naar de politie en het gerecht te stappen met die klacht?  

1) Bespreking keuze van de respondenten  

121. Aan de respondenten werd gevraagd of ze het zinvol vonden om met die klacht 

naar de politie en het gerecht te stappen. Een absolute meerderheid beantwoordt deze 

vraag positief. Slechts 9 respondenten ofwel 4,80% vindt het niet zinvol om die stap naar 

politie en justitie te zetten.  

Figuur 6: Is het zinvol om in de eerste situatie naar de politie en het gerecht te stappen – Percentage 

2) Bespreking motivering van de antwoorden 

122. Na een analyse van de motiveringen, kan er besloten worden dat de meerderheid 

het zinvol vindt om de klacht onder de aandacht van politie en justitie te brengen omdat 

ze vinden dat een dader moet bestraft worden. Een aantal antwoorden van de 

respondenten illustreren dit gevoel. 

Zonder de politie in te lichten zal de vermeende dader nooit ter verantwoording 

worden geroepen. De kans om de dader veroordeeld te zien is onbestaand als men 

nooit aangifte doet.  

De politie is verplicht iedere klacht die ze binnen krijgen te onderzoeken. Indien je 

dus wil dat er ook maar een kleine mogelijkheid is dat de dader gevonden wordt, dien 

je best klacht in. 
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Er zijn ook respondenten die verder kijken dan de loutere bestraffing van de dader. Zo 

zijn er die besluiten dat klacht indienen ook kan helpen om nieuwe slachtoffers te 

voorkomen.  

Het is belangrijk om klacht neer te leggen en eventuele bewijzen te laten opnemen. 

Hierdoor vergroot de kans dat de dader gevat zal worden en dat er geen nieuwe 

slachtoffers gemaakt zullen worden.  

Er wordt door een aantal respondenten ook gedacht aan het belang van klacht indienen 

voor de statistieken.  

Hoe meer vrouwen klacht neerleggen voor verkrachting hoe meer men er iets aan 

kan doen.  

Het lijkt me zinvol omdat hoe meer meldingen er zijn hoe minder men het kan 

negeren, los van de aanpak van de politie op zich.  

Het is altijd interessant voor de politie om te weten welke misdaden er in hun 

omgeving gebeuren, ook al kunnen ze er in eerste instantie niets tegen doen. Later 

kunnen ze deze info misschien wel nog gebruiken. 

Elke klacht komt in de statistieken. De statistieken op zich gaan de ernst van deze 

problematiek benadrukken, bespreekbaar maken en het beleid beïnvloeden. (…)  

Er zijn ook respondenten die de aanpak van politie in het geval van een verkrachting van 

dichtbij hebben meegemaakt.  

De politie is best geplaatst om de klacht te onderzoeken en verdere stappen te zetten 

zoals een arts inschakelen en de dader opsporen. We hebben ooit eens een jonge 

vrouw aan de deur gehad die kwam aankloppen omdat ze in de buurt was verkracht. 

Ze was totaal ontredderd. We hebben haar in huis gehaald en de politie opgebeld. De 

politie heeft die jonge vrouw zeer goed opgevangen. 

In het verleden heb ik van dichtbij meegemaakt hoe politie en het gerecht dit erg 

serieus namen. Van daaruit heb ik het gevoel dat dit tegenwoordig nog altijd zo is.  

Er zijn negen respondenten die klacht neerleggen bij politie en het gerecht niet zinvol 

vinden. Dit zijn een aantal reacties van deze respondenten. 

 Ik denk dat er enkel nota wordt van genomen.  

Meestal kan de politie toch niets doen. (…)  
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Die drempel is zo hoog en als het zijn woord tegen jouw woord is, heb je geen poot 

om op te staan. 

Gerecht is zo hard bezig met alles altijd maar te rekken. Je wordt een geval op een 

eindeloze hoop. 

C. Gaat de politie het slachtoffer op een respectvolle manier behandelen?  

1) Bespreking van de keuze van de respondenten 

123. Figuur 7 geeft weer of de respondenten denken dat de politie de klacht op een 

respectvolle manier zal behandelen. Het valt opnieuw op dat deze vraag door de 

meerderheid positief wordt beantwoord. Het is slechts een kleine groep van 9,00% die 

denkt dat de politie het slachtoffer op een onrespectvolle manier zal handelen. 

Figuur 7: Zal het slachtoffer in de eerste situatie door de politie op een respectvolle manier behandeld 

worden – Percentage 

2) Bespreking motivering van de antwoorden 

124. De meerderheid van de bevraagde personen denkt dat de politie respectvol zal 

optreden. In hun motivering staat meestal wel de nuance dat ze hopen dat de politie zo 

gaat handelen en dat ze wel weten dat de respectvolle behandeling ook kan afhangen van 

politiezone tot politiezone en de betrokken politieagent.  

Het is nog te veel afhankelijk bij wie men terecht komt. 

Genuanceerd antwoord… Hangt uiteraard af van de persoon en diens persoonlijkheid 

die uw zaak moet behandelen bij de politie. Ik geloof graag dat in de meeste gevallen 

deze zaken ernstig en professioneel behandeld worden. 
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Een aantal respondenten denkt dat de politie met het nodige respect zal optreden omdat 

ze daarvoor zijn opgeleid.  

Politie is getraind in dat soort zaken. 

Ik denk dat er momenteel een andere geest heerst onder politiepersoneel… betere 

beroepsopleiding… een andere kijk op het misdrijf verkrachting. 

De politie is hiervoor ook opgeleid en dient professioneel te handelen. 

Zeventien respondenten of 9,00% van de respondenten denkt dat de politie onrespectvol 

zal handelen. Een aantal voorbeelden van motiveringen tonen aan waarom ze dit denken: 

In de praktijk blijkt dat de politie hier vaak erg slecht mee omgaat. Zeer ongevoelig, 

‘judgemental’ naar het slachtoffer toe. 

In onze maatschappij is er nog steeds de perceptie dat het slachtoffer van 

verkrachting de oorzaak is van het misdrijf. De politie is daarin niet anders. 

Ik vrees dat er vaak gedacht wordt dat vrouwen op die manier om aandacht 

schreeuwen of dat de ernst van de zaak onderschat wordt. 

Kijk maar naar de zaak van STEVE STEVAERT. Vrouwen krijgen heel vaak de schuld of 

werden met een scheef oog bekeken wanneer de man goed in de maatschappij ligt. 

Dat is een bijzonder jammere zaak aangezien vrouwen het vaak al moeilijk hebben 

om naar de politie te stappen. Wanneer ze daar dan nog eens moeten wachten tot ze 

klacht mogen indienen of te horen krijgen dat ze er wel erg naakt bij lopen verergert 

dit de schaamte alleen maar. Verkrachting is een aanslag op iemands zelfvertrouwen 

en vreet aan een vrouw. Ze blijven steeds achter met een schuldgevoel of een gevoel 

van schaamte. Een gevoel van ‘Heb ik nu de aanzet gegeven door mijn 

gedrag/kledij/persoonlijkheid?’ Vaak worden ze nog verder in de put geduwd door 

het onderzoek.  

De zaak STEVAERT was een sterk gemediatiseerde zaak. Het duurde dus ook niet lang 

alvorens er op sociale media druk gediscussieerd werd over het slachtoffer en de 

vermeende dader. Een aantal respondenten merkt echter op dat diezelfde media toch ook 

een rol speelt in de negatieve perceptie die soms heerst rond het al dan niet respectvol 

optreden van de politie.  

De perceptie aangaande behandeling door politie en parket zijn in grote mate 

overdreven en gemediatiseerd. Ben ik 100% zeker dat er respectvol wordt 
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omgegaan? Neen. Vaak is de procedure van verzamelen van bewijs op zich al een 

aanleiding om zich onheus behandeld te voelen, los van de behandeling door de 

betrokken inspecteur/magistraat.  

Er zijn ook deze keer respondenten die hun ervaringen met de politie meedelen:  

Elke keer dat ik en mijn naasten verhoord werden door rechercheurs was dit erg 

moeilijk. Die mensen moeten nu eenmaal de waarheid achterhalen. Er wordt dan veel 

gehamerd op details. Dat is niet altijd even aangenaam. Je hebt dan ook niet het 

gevoel dat men je gelooft. 

Een vriendin van mij is aangerand in de stad waar ik woon. De politie heeft haar toen 

meteen ernstig genomen. 

Een nichtje had enkele jaren geleden een negatieve ervaring met een exhibitionist. Ze 

was op weg naar een feestje. Ze belde onmiddellijk haar ouders, die haar verplichtten 

(samen met hen natuurlijk) om aangifte te doen om later op de avond andere 

slachtoffers te sparen. De agent van dienst wilde precies leuk overkomen. De 

ondervraging voor ons nichtje was een hel.  

D. Denkt u dat de klacht gaat leiden tot bestraffing?  

1) Bespreking van de keuze van de respondenten  

125. Daarna werd aan de respondenten gevraagd of ze in deze situatie denken dat de 

klacht zal leiden tot bestraffing van de dader. Zoals duidelijk wordt aan de hand van 

onderstaand cirkeldiagram, gelooft 64,60% van de respondenten dat de dader bestraft 

zal worden. De andere groep van 35,40% denkt niet dat de dader bestraft zal worden. 

Figuur 8: Zal in de eerste situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 
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2) Bespreking van de motivering van de antwoorden 

126. Van alle bevraagde respondenten gelooft 122 dat een klacht in een dergelijke 

situatie gaat leiden tot bestraffing.  

Ik heb ondanks alles het vertrouwen in het gerecht en geloof dat er een goede kans is 

om je gelijk te halen via gerechtelijke weg. 

Ik denk dat in sommige gevallen dit zeker kan leiden tot bestraffing. 

De meesten onder hen maken echter wel de nuance dat dit natuurlijk afhangt van het 

bestaan van bewijsmateriaal enerzijds en het vinden van de dader anderzijds. Het vinden 

van een dader die onbekend is, is volgens de respondenten geen sinecure.  

Ik denk dat het moeilijk is om een dader te identificeren.  

De kans bestaat dat ze de dader vinden, maar bij een onbekende dader is dat niet 

altijd zo eenvoudig.  

Misschien niet onmiddellijk, maar in mijn overtuiging dat zo’n dingen niet eenmalig 

voorvallen, denk ik dat hij/zij ooit wel eens tegen de lamp loopt 

Hij of zij (daders) moeten wel eerst gevonden zijn natuurlijk  

Iets meer dan een derde van de respondenten gelooft dat er geen bestraffing zal komen 

van de feiten zoals omschreven in de eerste situatie.  

Verkrachting wordt niet serieus genoeg genomen in België. Ze slagen er wel in de 

dader te vinden, maar deze komt er vaak zeer goed van af.  

Vaak leidt dit tot seponering door onvoldoende bewijs of is er te weinig capaciteit om 

dit soort daden te vervolgen  

Vele van dit soort klachten worden volgens mij niet behandeld 

Het gerecht… de huidige instelling… ‘Een arm afstand houden mevrouw, heeft u dat 

gedaan?’
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E. In welke mate had het slachtoffer de verkrachting kunnen vermijden?  

1) Bespreking van de resultaten  

127. Een groep van 103 personen, ofwel 54,50%, vindt dat het slachtoffer de 

verkrachting niet had kunnen vermijden. Een groep van 13,75% vindt dat slachtoffer de 

verkrachting nauwelijks had kunnen vermijden en 7,94% vindt de feiten van dien aard 

dat ze eerder niet te vermijden zijn. Vijftien respondenten of 1,06% vindt dat de 

verkrachting eerder te vermijden was.  

Figuur 9: In welke mate had het slachtoffer in de eerste situatie de verkrachting kunnen vermijden – 

Percentage 

Bij de bespreking van de antwoorden van de respondenten, moet er rekening gehouden 

worden met het feit dat 43 respondenten ervoor gekozen hebben om niets in te vullen. 

Het gaat dus om een groep van 146 personen die deze vraag wel heeft beantwoord.  

2) Bespreking van de motivering  

128. Een grote groep van 103 personen vindt dat de verkrachting niet te vermijden valt. 

Ook in de motiveringen is het vrij duidelijk dat een heel grote meerderheid vindt dat het 

niet de fout van het slachtoffer kan zijn.  

Er is geen enkel element in de situatie aanwezig op basis waarvan geoordeeld kan 

worden dat het slachtoffer de verkrachting had kunnen voorkomen.  

Als het noodlot de dader op uw pad brengt, kan je niet veel doen om het te vermijden. 

De schuld mag nooit ofte nimmer bij het slachtoffer worden gelegd. 

De redenering ‘ze had het zelf gezocht’ geldt zelden of nooit.  

Een slachtoffer van verkrachting is nooit verantwoordelijk voor de feiten.  
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Hoewel dus vooral besloten wordt dat het slachtoffer niets kon gedaan hebben om de 

feiten te ontlopen, besluiten een aantal respondenten wel dat het slachtoffer een aantal 

voorzorgsmaatregelen kon genomen hebben.  

Verkrachting is niet uitgelokt door het slachtoffer en zou nooit mogen gebeuren, 

maar ikzelf zou wel voorzichtig zijn met bijvoorbeeld ’s nachts alleen over de straat 

te lopen en geen eenzame donkere steegjes te gebruiken.  

Je moet niet te bang zijn maar je moet het gevaar ook niet gaan opzoeken. Als meisje 

’s nachts alleen op straat fietsen is bijvoorbeeld geen goed idee  

Gevaarlijke zones vermijden op latere tijdstippen, letten op je drankje etc.  

Verkrachting is nooit de fout van de persoon die verkracht wordt maar dat wil niet 

zeggen dat hij/zij de verkrachting niet had kunnen vermijden. Zo is het bijvoorbeeld 

niet slim om met vreemden mee te gaan naar huis.  

In sommige situaties moet je als vrouw alert zijn (niet alleen in een afgelegen buurt, 

thuis deur op slot).  

3. Tweede situatie  

129. Er wordt een tweede situatie beschreven aan de respondenten. Het gaat om het 

geval waar een familielid, vriend of vriendin aan de respondent komt vertellen dat hij of 

zij verkracht is door een onbekende. Het slachtoffer was dronken op het moment van de 

feiten.  

A. Advies aan het slachtoffer  

130. Er wordt eerst gepeild naar wat de respondenten aan het slachtoffer zouden 

adviseren. Als men de bijhorende grafiek bekijkt dan stelt men vast dat iets meer dan de 

helft (55%) het slachtoffer zou voorstellen om naar de politie te gaan en klacht neer te 

leggen. Iets meer dan twintig procent zou het slachtoffer aanraden om direct een arts te 

raadplegen en iets minder als tien procent zou het slachtoffer adviseren om pas stappen 

te ondernemen als hij of zij daar klaar voor is.  
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Er is een groep van 27 respondenten of 14,30% die het slachtoffer iets anders zou 

aanbevelen. Eenentwintig daarvan kiezen ervoor om het slachtoffer een combinatie van 

arts en politie aan te raden. Twee respondenten willen toch eerst aan het slachtoffer 

vragen of die wel zeker weet wat er gebeurd is.  

Als het slachtoffer dronken was, weet die dan 100% zeker dat hij/zij verkracht is? 

Afhankelijk van het feit of het slachtoffer er zelf nog veel van weet  

Figuur 10: Advies aan het slachtoffer in de tweede situatie – Percentage 

B. Is het zinvol om naar de politie en het gerecht te stappen met die klacht?  

1) Bespreking van de resultaten  

131. Er is een grote groep van 171 respondenten of 90,50% die het zinvol vinden om 

naar de politie en het gerecht te stappen met die klacht. Een kleine groep van 9,5% is het 

daar echter niet mee eens en stelt dat dergelijke stappen niet zinvol zijn. Dit wordt 

weergegeven op onderstaande grafiek.  
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Figuur 11: Is het zinvol om in de tweede situatie naar de politie en het gerecht te stappen - Percentage 

2) Bespreking van de motivering  

132. Logischerwijze is in de motivering ook terug te vinden dat de meerderheid het 

zinvol vindt om met een dergelijke klacht in deze situatie naar het politie en het gerecht 

te stappen.  

De dronken toestand van het slachtoffer verandert niks aan de zinvolheid van naar 

de politie te stappen met een klacht.  

Zelfde reden als voor een ‘gewone verkrachting’, de dader kan opgespoord en bestraft 

worden (al dan niet met verminderde toerekeningsvatbaarheid (sic.)? Aan het 

gerecht om te beslissen. 

Ik denk dat het altijd zinvol is om een verkrachting aan te geven bij de politie. Je kan 

de dader(s) misschien wel gaan beschrijven en de politie tips geven voor hun 

opsporing. 

Zowel de politie als het gerecht beschikken over de noodzakelijke middelen en kennis 

om dergelijk misdrijf op een discrete en professionele manier te behandelen. Ze zijn 

in deze situatie ook het best geplaatst om een oplossing te bieden.  

Een aantal respondenten heeft gemengde gevoelens bij het feit dat een verkrachting heeft 

plaatsgevonden op een dronken slachtoffer.  

Het dronkenschap is een twijfel voor mij.  

Onder invloed van alcohol is het niet duidelijk of die verkrachting wel werkelijk heeft 

plaatsgevonden.  
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Dronken en echt verkracht, tuurlijk wel, zelfde antwoord als voorgaand (In de eerste 

situatie was het slachtoffer niet dronken n.v.d.r.). Dronken, seks gehad en spijt: 

verspilling van tijd. Leer uw grenzen, de wereld moet zich niet aanpassen aan de 

incompetentie van één individu.  

C. Gaat de politie het slachtoffer op een respectvolle manier behandelen?  

1) Bespreking van de resultaten 

133. Een groep van 45 respondenten denkt niet dat de politie een klacht van een 

dronken slachtoffer op een respectvolle manier zal behandelen. Een grotere groep van 

144 respondenten vindt echter dat de politie wel respectvol zal optreden.  

Figuur 12: Zal het slachtoffer in de tweede situatie door de politie op een respectvolle manier behandeld 

worden – Percentage 

2) Bespreking van de motivering  

134. Meer dan driekwart van de respondenten gelooft dat de politie zich respectvol zal 

gedragen ten aanzien van het slachtoffer. Hun visie kan worden gestaafd door een 

opsomming van een aantal van de motiveringen zoals gegeven door de respondenten.  

Het is nog altijd de plicht van de politie om alle klachten respectvol en serieus te 

nemen. De toestand van het slachtoffer speelt geen rol.  

Politie heeft specifiek opgeleide medewerkers  

Het beroep van de politieagent vereist dat.  

Laten we positief blijven, de meeste politiemensen doen hun job goed en zullen een 

dronken slachtoffer een even groot slachtoffer vinden als een nuchter slachtoffer.  

76,20%

23,80%

Situatie 2 - Respectvolle behandeling door de politie
Percentage

Ja Neen



 

75 

Er is wel een redelijk aantal respondenten dat denkt dat de dronkenschap van het 

slachtoffer ervoor gaat zorgen dat de politie, niet per se respectloos zal optreden maar 

toch wel een zeker onbegrip gaat tonen.  

Als deel van de openbare macht zijn zowel politie als gerecht verplicht om de klacht 

serieus te nemen en zijn zij er deontologisch toe gebonden het slachtoffer en 

zijn/haar klacht op een respectvolle manier te behandelen. Misschien zal er informeel 

onder collega’s wel eens gesproken worden over het feit dat het slachtoffer dronken 

was.  

Ik vrees dat de politie in zulke omstandigheden eerder zal redeneren dat het 

slachtoffer voorzichtiger had moeten zijn, terwijl dit volkomen absurd is.  

Ik denk dat ze voor een staat van dronkenschap minder empathie tonen. Nog steeds 

respectvolle omgang, maar misschien leggen ze de schuld toch iets meer bij de 

dronken – en meer gewillige – toestand van het slachtoffer.  

D. Denkt u dat de klacht gaat leiden tot bestraffing?  

1) Bespreking van de resultaten  

135. Daarna werd aan de respondenten gevraagd of ze denken dat een klacht in deze 

situatie met een dronken slachtoffer zal leiden tot bestraffing. Een groep van bijna veertig 

procent denkt niet dat er een straf zal opgelegd worden in deze situatie. Een andere groep 

van iets meer dan zestig procent gelooft echter wel dat er een straf zal worden 

uitgesproken. Die verhouding tussen de twee groepen wordt hieronder in een grafiek 

weergegeven.  

Figuur 13: Zal in de tweede situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 

60,30%

39,70%

Situatie 2 - Kans op bestraffing
Percentage

Ja Nee
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2) Bespreking van de motivering  

136. Net zoals bij de eerste situatie wordt er hier opnieuw door een aantal 

respondenten gewag gemaakt van het feit dat er voldoende bewijs en een gekende dader 

moeten zijn alvorens er sprake kan zijn van bestraffing.  

Als er bewijzen zijn, waarom zou er dan geen straf zijn?  

Natuurlijk wordt de dader niet altijd gevat, maar als dat wel zo is, zal die ook een 

gepaste straf krijgen want dat hoort zo volgens de wet.  

Als de dader gevonden wordt, dan denk ik wel dat dit zal leiden tot bestraffing.  

Voor een aantal respondenten beïnvloedt de dronkenschap van het slachtoffer wel 

degelijk hun antwoord op de vraag of een klacht zal leiden tot bestraffing. Zo zijn er 

respondenten die denken dat de dronkenschap van een slachtoffer de bewijsverzameling 

tegen de dader zal bemoeilijken.  

Als het slachtoffer de dader niet kent en in dronken toestand was, zullen er te weinig 

bewijzen zijn om iemand te bestraffen.  

De dader is niet gekend. Ze (het slachtoffer n.v.d.r) was dronken en kan misschien 

geen goede beschrijving geven. Het is afhankelijk of er getuigen waren. Het is 

moeilijker om in dit geval de dader te bestraffen.  

Ook denkt een aantal respondenten dat de rechter de dronkenschap zal meenemen in zijn 

beoordeling van de feiten.  

Als de politie erin slaagt om de dader op te sporen, dan zal dit in elk geval leiden tot 

vervolging door justitie. Misschien zal de rechter het slachtoffer er wel op wijzen dat 

dronkenschap niet aan te bevelen is, maar dronkenschap mag naar mijn mening geen 

omstandigheid zijn die de rechter in aanmerking mag nemen bij het bepalen van de 

strafmaat.  

Volgens mij kan het wel tot een bestraffing leiden, zoals eerder gezegd, rechtvaardigt 

de dronken toestand van het slachtoffer de verkrachting niet, maar misschien zal het 

wel tot een lichtere straf leiden. Maar alles hangt af van het oordeel van de rechter 

natuurlijk.  

Ik hoop en verwacht objectiviteit van de jury (Er is geen jury door de 

correctionalisering van het misdrijf sic.) en rechter maar dronkenschap kan de zaken 

bemoeilijken voor het slachtoffer.  
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E. In welke mate had het slachtoffer de verkrachting kunnen vermijden?  

1) Bespreking van de resultaten  

137. Er werd eveneens aan de respondenten gevraagd om de mate waarin het 

slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden aan te duiden op een schaal van 1 tot 

5 waarbij 1 niet te vermijden was en 5 te vermijden was. Het resultaat ziet er als volgt uit:  

Figuur 14: In welke mate had het slachtoffer in de tweede situatie de verkrachting kunnen vermijden – 

Percentage 

Bij deze resultaten dient de volgende nuance gemaakt te worden. Negenentwintig 

respondenten ofwel 15,34% hadden niet voldoende informatie om deze vraag te 

beantwoorden.  

2) Bespreking van de motivering  

138. De meerderheid van de respondenten stelt duidelijk dat het slachtoffer ook in deze 

situatie de verkrachting niet had kunnen vermijden.  

Het dronken zijn heeft haar (of hem n.v.d.r.) natuurlijk niet geholpen in niet verkracht 

worden maar ik wil nog duidelijk maken dat dronken of niet: het slachtoffer is voor 

0% verantwoordelijk voor haar (of zijn n.v.d.r.) verkrachting  

38,10%

23,81%
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1,59%

15,34%
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Je kan een verkrachting zelden of nooit vermijden, denk ik.  

Verkrachting kan je niet vermijden, ook al ben je dronken.  

Een dronken persoon is voor een dader geen excuus/rechtvaardiging om iemand te 

verkrachten. Het is niet omdat je je amuseert en daarbij te veel gedronken hebt, dat 

je erom vraag verkracht te worden. De dader mag niet verkrachten, eender wat de 

toestand van het slachtoffer is. 

Een aantal respondenten maakt van de mogelijkheid tot motivering gebruik om een 

zekere nuance aan te brengen door te stellen dat hoewel een verkrachting niet te 

verwijten valt aan het slachtoffer, deze misschien wel adequater had kunnen reageren als 

er geen sprake was van de dronken toestand.  

Omdat deze persoon dronken is, zal hij/zij waarschijnlijk minder oplettend geweest 

zijn. De persoon kan er ook niets aan doen omdat het in de wil van de dader zit.  

Ik denk dat als je nuchter bent, misschien wel sneller zal reageren en meer bij de 

pinken zal zijn. Je zal misschien snellen doorhebben dat er iets loos is en maken dat 

je wegkomt, maar dat hangt uiteraard af van situatie tot situatie.  

Dronken toestand kan zorgen voor onduidelijk communiceren. 

Als je dronken bent, kunnen ze vaak sneller misbruik van je maken, of misbruik maken 

van je lossere houding. Maar opgelet: zonder schuld inducerend te zijn naar het 

slachtoffer. 

4. De derde situatie 

139. In het geval van de derde situatie is het nieuwe element het feit dat het slachtoffer 

diegene die hem of haar verkracht heeft, kent. Opnieuw worden dezelfde vijf vragen aan 

de respondenten voorgelegd.  

A. Advies aan het slachtoffer  

140. Zoals duidelijk wordt door een blik te werpen op onderstaande grafiek, adviseert 

de grootste groep respondenten het slachtoffer om naar de politie te gaan en klacht neer 

te leggen. Een groep van iets minder dan twintig procent zal aan het slachtoffer 

voorstellen om een arts te bezoeken en 9% suggereert dat het slachtoffer zijn tijd mag 

nemen om eventueel acties te ondernemen als het hier klaar voor is. Een groep van 24 

respondenten heeft ervoor gekozen om het slachtoffer in de derde situatie iets anders te 

adviseren. Twintig van die laatste groep adviseert het slachtoffer om zowel een dokter te 
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bezoeken als contact op te nemen met de politie om klacht neer te leggen. Er zijn twee 

respondenten die wat meer informatie van het slachtoffer willen. Twee respondenten 

zullen het slachtoffer een combinatie van politie, arts en tijd voorstellen.  

Figuur 15: Advies aan het slachtoffer in de derde situatie – Percentage 

B. Is het zinvol om naar de politie en het gerecht te stappen met die klacht?  

1) Bespreking van de resultaten  

141. Opnieuw werd aan de respondenten de vraag voorgelegd of ze het zinvol vinden 

om in deze situatie naar de politie en het gerecht te stappen. Een zeer overtuigende 

meerderheid beantwoord deze vraag positief. Het is slechts een kleine groep van 5,30% 

die een klacht indienen in deze situatie niet zinvol vindt.  

58,70%19,60%

9,00%

12,70%

Situatie 3 - Advies
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U stelt voor om naar de politie te gaan en klacht neer te leggen

U stelt voor om een arts te raadplegen

U stelt voor dat het slachtoffer zijn of haar tijd neemt en pas stappen onderneemt als het slachtoffer
hier klaar voor is
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Figuur 16: Is het zinvol om in de derde situatie naar de politie en het gerecht te stappen – Percentage 

2) Bespreking van de motivering 

142. Een absolute meerderheid vindt het zinvol om klacht neer te leggen. Dat gevoel 

kan worden toegelicht door enkele citaten van de meewerkende personen.  

Het is altijd zinvol om een misdrijf aan te geven bij de politie.  

Ik denk dat voor dergelijke feiten het toch altijd belangrijk is om naar het gerecht te 

stappen.  

Elke klacht over verkrachting is zinvol om te melden.  

Een aantal respondenten besluit dat het in dit geval zeker zinvol is om klacht neer te 

leggen net omdat de dader gekend is want dat maakt het, volgens hen, voor gerechtelijke 

instanties gemakkelijker om de dader te berechten.  

De dader/verdachte is bekend, dus dat is al een reden minder om de zaak te 

seponeren. Alleen moet er nu nog voldoende bewijsmateriaal verzameld worden om 

te bepalen of de persoon daadwerkelijk schuldig is.  

Nu kan het slachtoffer er zelfs een naam op plakken. Zeer nuttig dus.  

Doordat het slachtoffer de dader kent, staat de politie al meteen een stap verder in 

het onderzoek. Ze hebben meteen een formele herkenning als bewijs, dit 

gecombineerd met eventuele DNA-stalen.  

94,70%

5,30%

Situatie 3 - Zinvol om naar politie en gerecht te stappen
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Een klein aantal respondenten denkt echter dat het feit dat het slachtoffer de dader kent, 

een hinderpaal is.  

Wanneer men elkaar kent, zal er waarschijnlijk van wederzijdse toestemming 

worden uitgegaan. 

Zinvol, ja. Maar ook heel moeilijk. Er gaan altijd mensen zijn die je niet geloven, of 

denken dat verkrachting iets is dat je kan uitlokken. Iemand die je kent beschuldigen 

van een seksueel misdrijf, kan je sociale groep uiteenrukken.  

Bij kennissen is dit zeer moeilijk.  

C. Gaat de politie het slachtoffer op een respectvolle manier behandelen?  

1) Bespreking van de resultaten 

143. Een zeer grote groep van 172 van de 189 respondenten beantwoordt de vraag of 

de politie respectvol zal optreden positief.  

Figuur 17: Zal de politie het slachtoffer in de derde situatie op een respectvolle manier behandelen – 

Percentage 

2) Bespreking van de motivering  

144. Een heel grote groep van respondenten denkt dat de politie respectvol zal 

optreden. Deze visie wordt ondersteund door volgende motiveringen.  

In het geval dat het slachtoffer de dader kent, is het zeker een delicate zaak die de 

politie met de nodige tact zal behandelen.  

Er is totaal geen reden om niet respectvol te zijn.  

91,00%

9,00%

Situatie 3 - Respectvolle behandeling door de politie 
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Ja Neen
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Zoals ik al eerder zei, denk ik dat er de laatste jaren veel verbeterd is door 

sensibiliseringscampagnes en dergelijke. 

De politie moet altijd professioneel zijn en iedereen op een respectvolle manier 

behandelen.  

Al is er echter wel een kleine groep die nog steeds twijfelt.  

Kans bestaat dat de klacht niet serieus wordt genomen, dit zou echter niet mogen.  

Ik heb nog steeds mijn twijfels.  

D. Denkt u dat de klacht gaat leiden tot bestraffing?  

1) Bespreking van de resultaten 

145. Er werd aan de respondenten gevraagd of ze denken dat een klacht met betrekking 

tot het misdrijf verkrachting, zal leiden tot een bestraffing als de dader bekend is. Bijna 

vijfentachtig procent van de respondenten is ervan overtuigd dat een bestraffing zal 

plaatsvinden. Er is echter een andere groep van iets meer dan vijftien procent die denkt 

dat de dader voor deze feiten niet zal boeten.  

Figuur 18: Zal in de derde situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 

2) Bespreking van de motivering 

146. Uit de motiveringen van de respondenten kan worden afgeleid dat het kennen van 

de dader, het bestraffen van de schuldige gemakkelijker maakt. Het gaat daarom nog niet 

automatisch tot bestraffing leiden, maar mits men voldoende bewijs zoals onder andere 

DNA verzamelt, dan schatten de respondenten de kans tot bestraffing vrij hoog in.  

84,70%

15,30%

Situatie 3 - Kans op bestraffing
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Ja Nee
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Als de dader gekend is, moet dit leiden tot een bestraffing. Geen idee of ik nu eerder 

een grote optimist bent of een naïeveling, maar er zou zeker iets grondig mis zijn 

wanneer dit niet zou leiden tot bestraffing. 

Een klacht met bewijzen en een herkende dader zorgen in dit land voor bestraffing.  

Dit is afhankelijk van de bewijzen die het slachtoffer kan voorleggen. Indien dit niet 

voldoende is voor het gerecht, kunnen zij niets met haar verhaal doen.  

Met het nodige bewijs (DNA…) kan de politie de dader(s) makkelijker laten 

veroordelen.  

Er is opnieuw een kleine groep die twijfelt aan de mogelijkheid tot bestraffing.  

 (Antwoord ja n.v.d.r.) Maar ook weer in veel gevallen niet. 

Nog geen 10% van de aangiften leidt tot een veroordeling, laat staan tot een 

effectieve straf.  

Er is jammer genoeg vaak sprake van seponering of te weinig bewijs.  

Het valt te bekijken of deze mensen een relatie hadden, bevriend zijn… Hier zou een 

tekort aan bewijsmateriaal een rol kunnen spelen.  

E. In welke mate had het slachtoffer de verkrachting kunnen vermijden?  

1) Bespreking van de resultaten  

147. Door onderstaande grafiek te bekijken wordt duidelijk dat de grootste groep van 

respondenten vindt dat het slachtoffer de feiten niet kon vermijden. Een groep van 

vijfentwintig respondenten vindt dat het slachtoffer de verkrachting nauwelijks kon 

vermijden. Iets meer dan vijf procent of 10 personen vinden dat de feiten eerder niet te 

vermijden waren. Het is slechts een heel kleine groep die vindt dat de verkrachting eerder 

te vermijden (2 respondenten) of te vermijden was (1 respondent.) Men moet er echter 

ook mee rekening houden dat 44 respondenten ervoor geopteerd hebben om deze vraag 

niet te beantwoorden.  
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Figuur 19: In welke mate had het slachtoffer in de derde situatie de verkrachting kunnen vermijden – 

Percentage 

2) Bespreking van de motivering 

148. Iets meer dan de helft van de respondenten deelt de overtuiging dat het slachtoffer 

niets te verwijten valt. Dat gevoel kan geïllustreerd worden door onderstaande 

uitspraken van de respondenten:  

Terug: de schuld ligt bij de dader. Het slachtoffer kan er nooit aan doen dat hij/zij 

verkracht wordt. 

Zeker als de dader gekend is, blijft neen nog altijd neen.  

Een vrouw ‘lokt het niet uit’. De dader is in fout. Hij heeft zonder haar 

toestemming/wil seks met haar gehad.  

Als slachtoffer en dader elkaar kennen en het slachtoffer dergelijke feiten heeft 

‘toegelaten (hoewel dit niet echt een goed woord is, aangezien het tegen de wil van 

het slachtoffer gebeurde), dan wil dit volgens mij ook zeggen dat het slachtoffer zich 

in een zwakkere positie moet bevonden hebben en de dader daar misbruik van heeft 

gemaakt. In het andere geval lijkt het mij minder waarschijnlijk dat de feiten zouden 

hebben kunnen plaatsvinden. Bijgevolg kon het slachtoffer volgens mij ook weinig 

doen om de feiten te verhinderen.  
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Een aantal personen denkt dat de verkrachting misschien iets meer te vermijden was, 

maar stelt eveneens duidelijk dat de schuld niet bij het slachtoffer ligt.  

Ik denk dat dit op dezelfde manier gaat als in het geval als het slachtoffer de dader 

niet kent. Je kunt misschien iets meer proberen te vermijden met woorden, maar dit 

betekent niet dat dat altijd lukt.  

Iemand die je kent, kan je makkelijker voorspellen. Door anders te reageren op 

bepaalde zaken kon je het misschien voorkomen. 

 (…) Als je in een ‘soapserie-relatie’ zit en je gaat de persoon in kwestie opzoeken, had 

je het kunnen vermijden. Daarmee keur ik het nog niet goed. 

Ik wil zeker niet zeggen dat het slachtoffer vraagt om aangerand te worden, maar 

soms hoor je vreemde verhalen waarbij vrouwen vreemde dingen doen.  

5. De vierde situatie  

149. De vierde situatie is gebaseerd op wat er een aantal jaren geleden in Gent gebeurd 

is. In 2013 werden twee jonge vrouwen verkracht in het Citadelpark. Het duurde toen niet 

lang alvorens er reacties kwamen die in vraag stelden wat de slachtoffers alleen deden in 

het beruchte Citadelpark. Zelfs de stad Gent verspreidde via de universiteit en de 

hogescholen een pamflet waarin aan iedereen gevraagd werd om bepaalde buurten te 

vermijden230.Daarom is aan de respondenten ook een situatie voorgelegd waarbij het 

slachtoffer verkracht werd wanneer het zich begaf in een buurt die als gevaarlijk bekend 

staat.  

A. Advies aan het slachtoffer  

150. Iets meer dan vijfenzestig procent van de respondenten adviseert het slachtoffer 

om naar de politie te stappen en klacht neer te leggen. Bijna twintig procent stelt voor om 

een arts te raadplegen. Een vier procent van de bevraagde populatie zal het slachtoffer 

adviseren om zijn of haar tijd te nemen. Eenentwintig respondenten hebben gekozen voor 

de optie ‘andere’. Van die groep van eenentwintig stellen achttien personen aan het 

slachtoffer voor om zowel naar de politie als naar een arts te gaan. Één iemand wil eerst 

het verhaal aanhoren en dan pas stappen ondernemen. Er zijn twee respondenten die een 

combinatie van de drie opties nl. politie, arts en tijd zullen voorstellen aan een slachtoffer.  

                                                        

230 www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/09/laat-je-niet-verkrachten-het-advies-van-de-stad-

gent-aan-de-studenten.   

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/09/laat-je-niet-verkrachten-het-advies-van-de-stad-gent-aan-de-studenten
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/09/laat-je-niet-verkrachten-het-advies-van-de-stad-gent-aan-de-studenten
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Figuur 20: Advies aan het slachtoffer in de vierde situatie – Percentage 

B. Is het zinvol om naar de politie en het gerecht te stappen met die klacht?  

1) Bespreking van de resultaten  

151. Zoals hieronder duidelijk wordt geïllustreerd vinden bijna alle respondenten het 

zinvol om naar de politie en het gerecht te stappen met een klacht betreffende 

verkrachting in deze situatie. Het zijn slechts 8 respondenten ofwel 4,20% procent die 

dergelijke stappen niet zinvol vinden.  
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Figuur 21: Is het zinvol om in de vierde situatie naar de politie en het gerecht te stappen – Percentage 

2) Bespreking van de motivering  

152. Heel veel respondenten vinden het steeds zinvol om contact op te nemen met het 

politie en het gerecht en dat is niet anders in deze situatie.  

Alweer denk ik dat het de enige instantie is die er daadwerkelijk iets kan aan doen.  

Een klacht is volgens mij altijd zinvol.  

De politie kan bewijzen gebruiken om de dader te vinden en te straffen.  

Een redelijk aantal respondenten denkt ook dat klacht indienen gaat leiden tot het vinden 

van de dader wat op zijn beurt het imago van die desbetreffende buurt gaat oppoetsen. 

De politie heeft alle informatie nodig zodat ze het probleem ten gronde kan inschatten en 

bestrijden.  

Hoe meer klachten, hoe meer de politie die bewuste buurt in de gaten zal houden. 

Althans dat hopen wij als burgers van de rechtsstaat.  

Misschien kunnen ze de dader dan ooit bestraffen zodat het gevaarlijke steegje ooit 

weer veilig wordt.  

De politie kan dezelfde situaties in deze buurt opvolgen en de verkrachter opnemen 

(arresteren sic.) zodat geen andere personen verkracht worden.  

Zo kunnen ze de klachten samenbundelen en misschien de dader vinden.  

95,80%

4,20%

Situatie 4 - Zinvol om naar politie en gerecht te stappen
Percentage

Ja Neen
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C. Gaat de politie het slachtoffer op een respectvolle manier behandelen?  

1) Bespreking van de resultaten  

153. In de vierde situatie wordt ook aan de respondenten gevraagd of ze geloven dat de 

politie het slachtoffer op een respectvolle manier zal behandelen. Hun antwoorden 

worden weergegeven in onderstaande grafiek. Een grote groep van iets meer dan 

achtentachtig procent denkt dat de politie respectvol zal optreden. Een groep van 11,60% 

denkt echter dat de politie onrespectvol zal handelen.  

Figuur 22: Zal de politie het slachtoffer in de vierde situatie op een respectvolle manier behandelen – 

Percentage 

2) Bespreking van de motivering 

154. Zoals blijkt uit de bovenstaande grafiek hebben veel respondenten vertrouwen in 

de politie en in haar kwaliteiten om respectvol met slachtoffers om te gaan. Ze hebben 

geloof in de Belgische politiemensen die hiervoor opgeleid worden.  

De politie moet onder alle omstandigheden partij trekken voor het slachtoffer, ook 

als deze zich in de verkeerde buurt bevindt. 

Professionaliteit bij de politie.  

Ik ga ervan uit dat de politie steeds respectvol omgaat met elk slachtoffer.  

Er zijn echter wel een aantal personen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, die 

vrezen dat er een zekere ‘victim blaming’ gaat optreden.  

Ze zullen haar zeggen dat ze daar maar niet had moeten wandelen.  

Misschien dat de politie in dit geval sceptisch zou kunnen reageren.  

88,40%

11,60%

Situatie 4 - Respectvolle behandeling door de politie
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Wel nog steeds respectvol maar ik vermoed dat het een beetje richting ‘dronken 

verkrachting uitgaat (tweede situatie n.v.d.r.), zijnde ‘waarom loop je toch in die 

buurt na alle gebeurtenissen?’ Ik denk dat het vaak ook wel scheelt of je een 

mannelijke of vrouwelijke politieagent hebt.  

Omdat de verkrachting plaatsvond in een ‘gevarenzone’, denk ik dat de politie niet 

mild zal zijn voor het slachtoffer.  

D. Denkt u dat de klacht gaat leiden tot bestraffing?  

1) Bespreking van de resultaten  

155. Honderdachtenveertig respondenten geloven dat een klacht gaat leiden tot 

bestraffing. Een groep van meer dan twintig procent denkt echter dat er geen bestraffing 

zal optreden in de situatie waarbij een slachtoffer door een gure buurt liep wanneer hij of 

zij verkracht werd.  

Figuur 23: Zal in de vierde situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 

2) Bespreking van de motivering  

156. Als de dader gevonden is en er voldoende bewijs is, gelooft de meerderheid van de 

respondenten dat een klacht tot bestraffing zal leiden.  

Een dader die iemand verkracht in een donker steegje, lijkt me iemand die meer dan 

één slachtoffer maakt (ook met andere misdrijven), en dus meer kans heeft om fouten 

te maken en gepakt te worden. Bovendien is het door de context al veel moeilijker om 

te beweren dat het consensueel was.  

Als de politie erin slaagt de dader op te sporen, zal dit in elk geval leiden tot 

vervolging door justitie.  
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Voor een aantal respondenten maakt de situatie geen verschil en ze verwijzen naar 

eerdere motiveringen. Voor andere respondenten maakt het feit dat het hier gaat om een 

verkrachting die plaatsgevonden heeft in een buurt waar zich gelijkaardige feiten hebben 

afgespeeld, wel een verschil uit. Die groep kan worden opgesplitst in twee subgroepen. Er 

is een eerste subgroep die het negatief ziet en denkt dat er geen bestraffing zal zijn omdat 

desondanks eerdere feiten er opnieuw een slachtoffer kon verkracht worden.  

In geval de dader gevonden kan worden denk ik het wel, maar een onderzoek lijkt me 

hier moeilijk aangezien vermoedelijke eerdere onderzoeken niets opleverden.  

Aangezien er reeds meerdere verkrachtingen gebeurd zijn, vermoed ik dat er telkens 

weinig getuigen of bewijzen zullen zijn.  

De andere, iets grotere, subgroep bekijkt het positief en denkt dat meerdere klachten 

zullen leiden tot het eindelijk arresteren van de dader.  

Als er misschien nog slachtoffers een klacht hebben neergelegd kan men de dader(s) 

die zich schuilhouden in de achterbuurt gemakkelijker gaan opsporen en vervolgen.  

Meerdere verkrachtingen leiden tot meerdere beschrijvingen van de dader met 

grotere kans om hem te vinden. Er wordt dan vast ook een grootschaliger onderzoek 

opgestart dan wanneer er slechts één iemand verkracht is.  

Er zullen meerdere voorvallen zijn, die allemaal samen misschien tot de dader 

kunnen leiden. De vele klachten samen zullen ook zorgen voor een sterkere zaak voor 

de rechter.  

E. In welke mate had het slachtoffer de verkrachting kunnen vermijden?  

1) Bespreking van de resultaten  

157. De vierde situatie gaat over een verkrachting van het slachtoffer terwijl het zich in 

een gevaarlijke buurt begaf. Het cirkeldiagram ziet er anders uit als in de vorige situaties 

omdat er zich niet echt een grote groep respondenten achter één welbepaald antwoord 

plaatst. Opnieuw moet men er mee rekening houden dat een groep van 21 respondenten 

ervoor gekozen heeft om de vraag niet te beantwoorden. Er is een groep van 40 

respondenten ofwel 23,80% die vindt dat het slachtoffer de feiten niet kon vermijden. Een 

iets grotere groep van 44 respondenten ofwel 26,20% vindt dat de feiten nauwelijks te 

vermijden waren en schuift dus toch al iets naar rechts op, op de schaal van één tot vijf. 

Een groep van 39 personen of 23,20% vindt dat de verkrachting eerder niet te vermijden 

was. Er is een groep die 16,70% uitmaakt van het geheel die vindt dat de feiten eerder te 
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vermijden waren. Tot slot zijn er 17 respondenten ofwel 10,10% die vinden dat de 

verkrachting te vermijden was.  

Figuur 24: In welke mate had het slachtoffer in de vierde situatie de verkrachting kunnen vermijden – 

Percentage 

2) Bespreking van de motivering 

158. Na analyse van de motiveringen kunnen de antwoorden van de respondenten 

opgesplitst worden in twee groepen. Een eerste groep vindt dat het slachtoffer niet door 

de buurt had moeten lopen en daardoor hoogstwaarschijnlijk de feiten had kunnen 

voorkomen.  

Het slachtoffer wist het dat het mogelijk was en had zich kunnen voorbereiden. 

Het slachtoffer had dit kunnen vermijden door een andere, veiligere route naar huis 

te nemen. Het is wel niet gezegd dat het op die andere, veiligere route ook niet zou 

kunnen gebeuren. 

De buurt is gekend hiervoor dus kan je al je voorzorgen nemen om de kans te 

verkleinen.  
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Als je op voorhand weet dat er zulke feiten hebben plaatsgevonden, dan lijkt het mij 

niet veilig om daar alleen te gaan. Ook al praat dat het misdrijf op zich niet goed. Het 

had voorkomen kunnen worden door voorzichtigheid van het slachtoffer.  

Bij deze eerste groep kan er wel worden vastgesteld dat bijna iedereen wel nog altijd vindt 

dat het niet de fout is van het slachtoffer. Hij of zij had daar misschien beter niet gelopen 

maar dat rechtvaardigt de feiten volgens een grote groep niet. Een andere, ietwat kleinere, 

groep vindt echter dat ook in deze situatie het slachtoffer hier niets aan kon doen.  

Een verkrachting is nooit de schuld van een slachtoffer. Er bestaat niet zoiets als ‘een 

verkrachting opzoeken’.  

Ik vind niet dat je jezelf mag opsluiten door wat anderen doen! We leven in een vrije 

wereld. Het zijn de verkrachters die zich eigenlijk zouden moeten inhouden.  

Een mens mag gaan waar hij wil zonder geweld aangedaan te worden.  

Op geen enkele manier kan een verkrachting onvermijdelijk zijn.  

7. De vijfde situatie  

159. De vijfde situatie gaat over een slachtoffer dat verkracht wordt door een partner 

waarmee hij of zij een relatie heeft. Deze situatie werd in dit onderzoek opgenomen omdat 

er de laatste jaren al heel wat gewerkt is rond partnergeweld. Verkrachting in een relatie 

vergt een specifieke aanpak in de praktijk, daarom verdient het ook een specifieke situatie 

in dit onderzoek. 

A. Advies aan het slachtoffer 

160. Iets minder als de helft van de respondenten zou het slachtoffer aanraden om naar 

de politie te gaan en klacht neer te leggen. De tweede grootste groep (23,30%) zou het 

slachtoffer voorstellen om een arts te raadplegen. Een derde groep (17,50%) zou het 

slachtoffer adviseren om pas stappen te ondernemen na verloop van tijd, als hij of zij er 

klaar voor is. De kleinste groep (11,10%) zou iets anders aan het slachtoffer voorstellen. 
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Figuur 25: Advies aan het slachtoffer in de vijfde situatie – Percentage 

Als geanalyseerd wordt wat die groep van 11,10% dan aan het slachtoffer zou adviseren, 

dan valt op dat de meerderheid, twaalf van de eenentwintig respondenten, een 

combinatie van arts en politie voorstelt. Er is één respondent die alle drie de 

bovenstaande adviezen zou voorstellen. De overige acht respondenten hebben een 

verdeelde mening:  

Eerst een grondig gesprek voeren met het slachtoffer om de ware toedracht te 

achterhalen.  

Weggaan bij de partner.  

Verhaal horen en dan verdere stappen.  

Naar de politie gaan en zo snel mogelijk weg bij de partner.  

Samen met het slachtoffer naar de politie gaan. Indien de dader de partner is, zal het 

slachtoffer nooit alleen durven gaan.  

Praten met partner.  

Naar de politie gaan en zelf de dader op zijn plaats zetten.  
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Naar de politie gaan als het slachtoffer dat wil.  

B. Is het zinvol om naar de politie en het gerecht te stappen met die klacht?  

1) Bespreking van de resultaten 

161. Honderdvierenzestig respondenten of 86.80% van de respondenten vindt het 

zinvol om naar de politie en het gerecht te stappen in het geval van een verkrachting in 

een situatie van huiselijk geweld. Er zijn ook respondenten die het niet zinvol vinden om 

in deze situatie naar de politie en het gerecht te stappen, zij maken 13,20% van het geheel 

uit. 

Figuur 26: Is het zinvol om in de vijfde situatie naar de politie en het gerecht te stappen – Percentage 

2) Bespreking van de motivering 

162. Er is een groep respondenten die het steeds zinvol vindt om naar de politie en het 

gerecht te stappen ongeacht de situatie.  

Het is elke keer zinvol.  

Wie de dader is, maakt geen verschil op het belang van aangifte doen.  

Een klacht neerleggen is altijd zinvol.  

Ook wordt er vaak verwezen naar de motivering bij een vorige situatie hetgeen aantoont 

dat de context waarin de feiten zich hebben afgespeeld voor een groot deel van de 

respondenten van ondergeschikt belang is.  

Er zijn een aantal personen die stellen dat klacht indienen zeker zinvol is omdat het een 

duidelijk signaal zendt naar de partner. 
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13,20%

Situatie 5 - Zinvol om naar de politie en het gerecht te 
stappen
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Wanneer de politie de partner ophaalt voor ondervraging, toon je als slachtoffer ook 

aan dat je dit niet zomaar voorbij laat gaan. Mogelijks is er voldoende 

bewijsmateriaal om tot bestraffing over te gaan.  

Partner moet weten dat dit gedrag niet aanvaardbaar is in een relatie en zo kan het 

slachtoffer misschien sneller afstand nemen… .  

Het is altijd zinvol, zelfs als er niet vervolgd wordt. Het is een duidelijk signaal naar 

de dader die in dit geval de partner is. 

Als je hiermee niet naar de politie gaat, dan denkt de dader dat het ok is en dat dit 

nog kan gebeuren.  

Een aantal respondenten denkt dat klacht indienen echter moeilijker gaat zijn omdat het 

om een partner gaat.  

In het geval dat het uw partner is, zal dit waarschijnlijk moeilijker worden.  

Opnieuw moeilijker. Ook uw woord tegen het zijne. Binnen relatie kan jaloezie driver 

zijn om te liegen over verkrachting.  

Omdat het binnen een relatie moeilijk te bewijzen valt. Wel misschien als er fysieke 

letsels zijn van geweld.  

C. Gaat de politie het slachtoffer op een respectvolle manier behandelen?  

1) Bespreking van de resultaten  

163. Iets meer dan driekwart van de respondenten gelooft dat de politie het slachtoffer 

op een respectvolle manier zal behandelen. Een groep van iets meer dan eenentwintig 

procent denkt echter dat de politie niet respectvol zal optreden.  
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Figuur 27: Zal de politie het slachtoffer in de vijfde situatie op een respectvolle manier behandelen – 

Percentage 

2) Bespreking van de motivering  

164. Er verwijzen een groot aantal respondenten naar motiveringen in eerdere situaties 

hetgeen aantoont dat ze denken dat de politie respectvol zal handelen ongeacht de 

context waarbinnen een verkrachting heeft plaatsgevonden. Er zijn ook respondenten die 

motiveren waarom ze vinden dat de politie respectvol zal optreden.  

Ik hoop en denk dat er inderdaad respectvol zal gehandeld worden, alhoewel ze zich 

misschien wel wat terughoudender zullen opstellen, gezien het om feiten tussen twee 

partners gaat. 

De laatste jaren is er volgens mij veel verbeterd dankzij sensibiliteitscampagnes en 

dergelijke. Ook vrouwen die door hun eigen partner misbruikt worden, komen vaker 

en vaker aan bod in de media. De politie kan zulke klachten daardoor ook moeilijker 

negeren.  

Partnergeweld heeft nog steeds een hoge prioriteit bij de politie.  

Hier twijfel ik al meer. Verkrachting binnen de relatie is pas heel laat een misdrijf 

geworden in ons land en wordt soms niet serieus genomen. Toch denk ik dat onze 

politiediensten daar vrij professioneel mee omgaan. (…) 

Een aantal respondenten denkt dat het gegeven dat de partner de verkrachter is, ervoor 

gaat zorgen dat de politie de klacht minder serieus zal nemen.  

Ik vrees dat de politie het wat zal weglachen aangezien het om partners gaat.  

78,30%

21,70%

Situatie 5 - Respectvolle behandeling door de politie
Percentage
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Ik heb geen vertrouwen in de socio-emotionele vaardigheden van de politie. Zeker 

niet wanneer de dader het lief is van het slachtoffer. Er kan snel getwijfeld worden 

aan de motivatie om een klacht in te dienen 

Ze zullen in twijfel trekken of het wel om verkrachting gaat.  

Verkrachting door eigen partner? Nemen ze niet ernstig.  

Een aantal respondenten wijst op het belang van de huisarts in deze situatie omdat ze 

geloven dat de huisarts een interessante kijk kan hebben op de feiten en eveneens kan 

fungeren als een soort van tussenpersoon tussen het slachtoffer, dader en de politie.  

Het zou toch moeten dat ze je aux sérieux nemen zelfs als je in een relatie zit met de 

verkrachter. Daarom blijf ik erbij dat de huisarts (die het koppel kent) de zaak eerst 

bekijkt.  

Een arts staat dichterbij het slachtoffer en kent de dader misschien ook en kan tussen 

deze twee personen eventueel bemiddelen.  

D. Denkt u dat de klacht gaat leiden tot bestraffing?  

1) Bespreking van de resultaten  

165. Iets meer dan de helft van de respondenten gelooft dat een verkrachting tussen 

partners zal bestraft worden. Iets minder dan de helft is daar niet zo zeker van en denkt 

niet dat het tot een bestraffing zal komen.  

 

Figuur 28: Zal in de vijfde situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 
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2) Bespreking van de motivering  

166. Zoals uit de bovenstaande grafiek is af te leiden, denkt iets meer dan de helft dat 

het gaat leiden tot bestraffing. Het gaat dan om respondenten die geloven dat als er een 

dader is en er bewijs is, een bestraffing zal volgen.  

Iedere zaak kan leiden tot bestraffing.  

Volgens mij is die kans groot. 

Ik hoop dat het ook tot bestraffing leidt in geval van de partner. 

Indien bewijsmateriaal verzameld kan worden, wel.  

Iets minder dan de helft van de respondenten gelooft echter niet dat er na dergelijke feiten 

bestraffing zal volgen. Na een analyse van de motivering van de respondenten, denken 

veel respondenten dit omdat het vaak het woord van het slachtoffer tegen dat van de 

dader is.  

Partnergeweld is nog steeds een moeilijke zaak. Er zijn veel factoren die tot twijfel 

kunnen lijden en dus tot vrijspraak.  

Ik denk dat de kans kleiner is dat dit tot bestraffing zal leiden, aangezien het 

moeilijker zal aan te tonen zijn tussen partners dat de handelingen met tegenzin van 

de andere partner zijn gesteld.  

In principe moet de dader volgens de wet gestraft worden voor zijn daden, maar in 

het geval van verkrachting door de eigen partner is het heel moeilijk om bewijzen te 

vinden, waardoor ik vrees dat er in de meeste gevallen geen straf zal volgen.  

Omdat het juist zo moeilijk is voor de politie om uit te maken of het daadwerkelijk 

om een verkrachting gaat of dat het gaat om een ruzie die misschien vals uitgespeeld 

wordt door het slachtoffer. Zij delen normaal gezien elke dag het bed, dus bewijzen 

wordt moeilijk.  

E. In welke mate had het slachtoffer de verkrachting kunnen vermijden?  

1) Bespreking van de resultaten  

167. Onderstaande figuur geeft grafisch weer in welke mate het slachtoffer de 

verkrachting volgens de respondenten kon vermijden. Bijna zestig procent van de 

respondenten denkt niet dat het slachtoffer iets had kunnen doen om de feiten te 

vermijden.  Een groep van 13,76% vindt dat de feiten nauwelijks te vermijden zijn. Bijna 
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zes procent besluit dat de feiten eerder niet te vermijden zijn. Twee kleine groepen vinden 

dat de feiten eerder te vermijden (2,12%) en te vermijden (0,53%) zijn. Er is een groep 

van 39 respondenten die besloot om de vraag niet te beantwoorden.  

Figuur 29: In welke mate had het slachtoffer in de vijfde situatie de verkrachting kunnen vermijden – 

Percentage 

2) Bespreking van de motivering  

168. Opnieuw verwijzen een aantal respondenten naar hun eerdere motiveringen, 

hetgeen erop wijst dat de situatie voor hen van ondergeschikt belang is om te oordelen 

over de gestelde vraag.  

Andere respondenten kunnen worden opgedeeld in twee groepen. Er is een kleine groep 

die stelt dat het eventueel had kunnen vermeden worden als het slachtoffer al vroeger 

hulp zou gezocht hebben voor eerdere echtelijke problemen.  

In een relatie zijn problemen op seksueel vlak voorspelbaar. Er zijn dan al vaak 

andere relatieproblemen die niet voldoende erkend worden.  

Als de gezinssituatie slecht is, is het moeilijk te vermijden dat zulke dingen 

plaatsvinden in de relatie. De verstandhouding is zoek, er wordt onrespectvol 

omgegaan met de partner, men kan dan ook op sexueel (seksueel sic.) vlak 

verwachten dat er agressie is. 
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Indien het slachtoffer reeds voorheen te maken heeft gehad met geweld van haar 

partner, dan had ze eventueel reeds vroeger aan de alarmbel kunnen trekken. Maar 

dat is nog altijd geen verantwoording voor de verkrachting.  

Een grotere groep respondenten vindt echter dat het slachtoffer niets te verwijten valt. 

Sommigen vinden het zelfs erger dat het net de partner is die de fysieke integriteit van 

het slachtoffer schaadt.  

Juist omwille van het feit dat het om partners gaat tussen wie er een 

vertrouwensband is, zal dit minder snel vermeden kunnen worden. 

Deze verkrachting zou echt niet te vermijden geweest zijn.  

Je veronderstelt dat je partner iemand is waarop je kan vertrouwen en die je 

respecteert. Het is niet omdat je een relatie hebt dat je partner eender wanneer seks 

met je mag hebben. Wanneer jij neen zegt, is het nee. Dat moet de partner 

respecteren, het slachtoffer kan hier niets aan doen.  

6. Heeft u al gehoord van het nummer 1712? 

169. Ten slotte werd aan de respondenten gevraagd of ze al gehoord hadden van de 

hulplijn 1712. Zoals uit onderstaande grafiek kan worden afgeleid, heeft bijna tachtig 

procent van de respondenten daar nog niet van gehoord. Iets meer dan eenentwintig 

procent kent de hulplijn echter wel. 

Figuur 30: Kennis van het nummer 1712 – Percentage 
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Hoofdstuk 3: Vergelijking tussen de situaties onderling 

170. Hierboven worden de resultaten op zich besproken. Er is ook aandacht besteed 

aan de motiveringen van de respondenten. Hieronder zullen de situaties onderling 

vergeleken worden met elkaar om na te gaan of de context waarbinnen zich een 

verkrachting heeft afgespeeld, een invloed heeft op de reacties van de respondenten.  

1. Advies aan het slachtoffer  

171. Zoals duidelijk wordt aan de hand van onderstaande grafiek, kiezen de meeste 

respondenten ervoor om, ongeacht de situatie, het slachtoffer te adviseren om naar de 

politie te gaan en klacht neer te leggen. Opvallend is dat deze groep, het grootst is in de 

vierde situatie (i.e. de situatie waarin de feiten zich afspelen in een gevaarlijke 

achterbuurt) en het kleinst is in de situatie waarbij er sprake is van huiselijk geweld.  

De tweede grootste groep doorheen de verschillende situaties, is diegene die voorstelt om 

een arts te raadplegen. Er zijn doorheen de verschillende situaties geen grote uitschieters 

voor wat deze groep betreft.  

De groep respondenten die voorstelt dat het slachtoffer zijn of haar tijd neemt, is steeds 

het kleinst behalve in de vijfde situatie. In die laatste situatie vormt deze groep 17,50% 

van het geheel terwijl ze in de andere situaties steeds onder de tien procent blijft.  

De groep die iets anders aan het slachtoffer zou voorstellen, blijft doorheen de situaties 

vrij constant. 
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Figuur 31: Vergelijking tussen de situaties – Advies aan het slachtoffer – Percentage 

De eerste drie situaties zijn vrij vergelijkbaar. In de vierde situatie wordt vaker als in de 

andere situaties voorgesteld om naar de politie te gaan en minder als in andere situaties 

om tijd te nemen alvorens stappen te zetten naar de bevoegde instanties. In de vijfde 

situatie wordt veel minder als in de andere situaties voorgesteld om klacht neer te leggen 

maar vaker dat het slachtoffer zijn of haar tijd neemt.  

2. Zinvol om klacht neer te leggen  

172. In alle situaties vindt de meerderheid het zinvol om klacht neer te leggen. In de 

eerste, derde en vierde situatie vindt telkens een groep van rond de vijfennegentig 

procent het zinvol om klacht neer te leggen en ongeveer vijf procent vindt dat zinloos. Er 

zijn twee situaties die eruit springen met name de tweede en de vijfde situatie.  
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Figuur 32: Vergelijking tussen de situaties – Zinvol om klacht neer te leggen – Percentage 

De tweede situatie gaat over het geval waarin een slachtoffer dat dronken was, verkracht 

werd. In dit geval vindt bijna tien procent, bijna dubbel zoveel als in de andere situaties, 

van de respondenten het niet zinvol om klacht neer te leggen. 

De vijfde situatie handelt over een verkrachting in een context van partnergeweld. In deze 

situatie is de groep die het niet zinvol vindt om klacht neer te leggen het grootst. Meer als 

dertien procent van de respondenten gelooft dat het zinloos is om klacht neer te leggen 

tegen de partner.  

3. Respectvolle behandeling door de politie  

173. Het is duidelijk dat in alle situaties het merendeel van de respondenten gelooft dat 

de politie respectvol zal optreden. Het valt op dat dat vertrouwen het grootst is in de 

eerste en de derde situatie. De groep die denkt dat de politie niet respectvol zal handelen, 

is het grootst in de tweede situatie waar het slachtoffer dronken was. Er is ook een grote 

groep die denkt dat de politie respectloos zal optreden in de vijfde situatie, die van 

partnergeweld. In de vierde situatie waar de feiten zich afspelen in een gure achterbuurt, 

is de groep die denkt dat de politie niet respectvol zal optreden ook groter als in de eerste 

en de derde situatie maar het verschil is niet zo groot als met de tweede en vijfde situatie.  
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Figuur 33: Vergelijking tussen de situaties – Respectvolle behandeling – Percentage 

4. Kans op bestraffing 

174. Aan de respondenten werd gevraagd om in alle situaties eens na te denken over de 

kans op bestraffing. De respondenten achten de kans op bestraffing het hoogst in de derde 
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Figuur 34: Vergelijking tussen de situaties – Kans op bestraffing – Percentage 
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Figuur 35: Vergelijking tussen de situaties – Mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden – Percentage
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6. Conclusie m.b.t. de onderlinge vergelijking 

176. Als de situaties onderling vergeleken worden valt op dat bij alle vragen de 

verkrachting die zich heeft afgespeeld in een context van huiselijk geweld eruit springt. 

Dat is opvallend en onverwacht omdat er in het verleden al campagnes zijn geweest rond 

huiselijk geweld. Zo is in november 2015 nog een campagne gelanceerd nl. ‘SOS 

Geweld’.231 Ook het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft eind 2015 

nog een campagne tegen partnergeweld gestart nl. ‘Denk voor je doet’.232 Politieagenten 

die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hebben daarenboven ook gezegd dat ze niet 

echt sensibiliseren in verband met verkrachting op zich, maar dat ze dat meestal doen in 

het kader van partnergeweld. Het is een opvallende vaststelling maar vanwege de 

specifieke context van een verkrachting in een relatie, is het begrijpelijk dat slachtoffers 

omwille van allerlei emotionele redenen de weg naar de politie niet (direct) vinden. 

Daarom blijven regelmatige campagnes nodig om ook deze slachtoffers te helpen. 

Positief is dat in alle situaties de meerderheid het zinvol vindt om klacht neer te leggen. 

Ook denkt steeds een heel grote groep dat de politie respectvol zal optreden. De kans op 

bestraffing wordt echter veel minder hoog ingeschat dan het zinvol karakter van het 

indienen van een klacht of de kans op een respectvolle behandeling. Dit gevoel is ook niet 

helemaal ongefundeerd aangezien recente cijfers aantonen dat meer als de helft van de 

klachten geseponeerd worden.233 Er zou echter onderzocht moeten worden waarom die 

klachten geseponeerd worden. In het werkveld heerst het idee dat het grote aantal 

seponeringen het gevolg kan zijn van een gebrek aan bewijs omdat slachtoffers soms te 

lang wachten om klacht neer te leggen zodat er nog moeilijk een sporenonderzoek kan 

plaatsvinden.234 Als dat zo zou zijn dan is er sprake van een vicieuze cirkel. Slachtoffers 

wachten soms te lang om klacht neer te leggen waardoor er weinig bewijsmateriaal te 

vinden is. Hierdoor zijn er veel seponeringen. Dat cijfer komt dan in de media waardoor 

nieuwe slachtoffers denken dat het toch geen zin heeft om te gaan maar zich dan 

eventueel later toch bedenken en de stap zetten naar politie. Een campagne is nodig die 

aan nieuwe slachtoffers het nut duidelijk maakt van direct na de feiten naar de politie te 

stappen. Door meer bewijs kunnen meer daders succesvol vervolgd worden.  

                                                        
231 www.sosgeweld.brussels.  

232 http://stop.partnergeweld.be/nl. en www.knack.be/nieuws/belgie/nieuwe-campagne-over-

partnergeweld-na-40-000-klachten-in-2014/article-normal-628409.html. 

233 Supra: nr. 104.  

234 Zie hiervoor het tweede luik van het tweede deel van dit onderzoek : ‘Inzichten uit het werkveld’ 

http://www.sosgeweld.brussels/
http://stop.partnergeweld.be/nl
http://www.knack.be/nieuws/belgie/nieuwe-campagne-over-partnergeweld-na-40-000-klachten-in-2014/article-normal-628409.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/nieuwe-campagne-over-partnergeweld-na-40-000-klachten-in-2014/article-normal-628409.html
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Het is ook positief om vast te stellen dat de meerderheid van de respondenten, ongeacht 

de situatie, vindt dat het slachtoffer niets had kunnen doen om de feiten te vermijden. Dit 

is een goed signaal naar slachtoffers toe omdat een grote groep niet aan victim blaming 

doet en hun klacht erkent.  

Niet zo positief is het feit dat de hulplijn 1712 niet erg bekend is bij de bevraagde 

steekproef. Eventueel nog meer sensibiliseren zou hier kunnen helpen.  

Hoofdstuk 4: Vergelijking op basis van geslacht    

177. Er is aan de hand van de oorspronkelijke resultaten ook onderzocht of er eventueel 

verschillen bestaan tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten. Deze vergelijking is 

zinvol omdat vooral vrouwen het slachtoffer worden van verkrachting door een veelal 

mannelijke dader. 

1. Advies aan het slachtoffer 

A. Eerste situatie  

178. Zoals duidelijk wordt aan de hand van figuur 36 valt het op dat geen enkele man 

aan het slachtoffer zou voorstellen zijn of haar tijd te nemen, en pas later stappen te 

ondernemen, terwijl toch bijna negen procent van de vrouwelijke respondenten dit wel 

zouden doen. Voor het overige gaan de antwoorden vrij gelijk op. 
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Figuur 36: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan de slachtoffers in de eerste situatie – Percentage

57,25%

25,36%

8,70% 8,70%

58,82%

27,45%

0%

13,73%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

U stelt voor om naar de
politie te gaan en klacht

neer te leggen

U stelt voor om een arts
te raadplegen

U stelt voor dat het
slachtoffer zijn of haar

tijd neemt en pas
stappen onderneemt als

het slachtoffer hier
klaar voor is

Andere

P
er

ce
n

ta
ge

Advies

Vergelijking o.b.v. geslacht - Advies aan slachtoffers in de 
eerste situatie 

Percentage

Vrouw Man



 

110 

B. Tweede situatie 

179. In de tweede situatie zijn er geen opvallende verschillen waargenomen.  

Figuur 37: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de tweede situatie – Percentage 
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Figuur 38: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de derde situatie – Percentage 

D. Vierde situatie 

181. De antwoorden vertonen geen belangrijke verschillen naargelang het geslacht van 

de respondent.  
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Figuur 39: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de vierde situatie – Percentage 

E. Vijfde situatie  

182. Figuur 40 illustreert dat er in de vijfde situatie geen noemenswaardige verschillen 

zijn tussen vrouwelijke en mannelijke respondenten.  
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Figuur 40: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de vijfde situatie – Percentage 

2. Zinvol om klacht neer te leggen  

183. In alle situaties vinden mannen het meer zinvol om klacht neer te leggen. Er is 

ongeacht de situatie altijd een grotere groep vrouwen die het niet zinvol vindt om klacht 

in te dienen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst in de vijfde situatie 

(het geval van partnergeweld). Meer dan vierennegentig procent van de mannen vindt 

het zinvol om klacht neer te leggen terwijl de groep van vrouwen die daar ook zo over 

denkt, tien procent kleiner is.  

 

46,38%

23,19%

18,84%

11,59%

52,94%

23,53%

13,73%
9,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

U stelt voor om naar de
politie te gaan en klacht

neer te leggen

U stelt voor om een arts
te raadplegen

U stelt voor dat het
slachtoffer zijn of haar

tijd neemt en pas
stappen onderneemt als

het slachtoffer hier
klaar voor is

Andere

P
er

ce
n

ta
ge

Advies aan het slachtoffer

Vergelijking o.b.v. geslacht - Advies aan het slachtoffer in de 
vijfde situatie 

Percentage

Vrouw Man



 

114 

Figuur 41: Mannelijk geslacht – Is het zinvol om klacht neer te leggen in de verschillende situaties – 

Percentage 
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Figuur 42: Vrouwelijk geslacht – Is het zinvol om klacht neer te leggen in de verschillende situaties – 

Percentage 
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3. Respectvolle behandeling  

184. Met uitzondering van de tweede situatie denken vrouwen vaker dat de politie 

respectvol zal handelen. Het verschil is het grootst in de vierde situatie waar 91,30% van 

de vrouwen gelooft in een respectvolle behandeling en ‘slechts’ 80,39% van de mannelijke 

respondenten daar zo over denkt.  

Figuur 43: Mannelijk geslacht – Respectvolle behandeling door de politie in de verschillende situaties – 

Percentage 

Figuur 44: Vrouwelijke geslacht – Respectvolle behandeling door de politie in de verschillende situaties – 

Percentage 
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4. Kans op bestraffing  

185. In alle situaties schatten de mannelijke respondenten de kans op bestraffing hoger 

in dan de vrouwelijke. Het verschil op basis van het geslacht van de respondenten, is het 

kleinst in de vierde situatie (gevaarlijke achterbuurt) en het grootst in de tweede situatie, 

waar het slachtoffer dronken was op het moment van de feiten. 

Figuur 45: Mannelijk geslacht – Kans op bestraffing in de verschillende situaties – Percentage 

Figuur 46: Vrouwelijk geslacht – Kans op bestraffing in de verschillende situaties – Percentage
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5. De mate waarin het slachtoffer de feiten had kunnen vermijden 

186. Zoals duidelijk wordt aan de hand van figuren 47 en 48 vindt de meerderheid van 

zowel vrouwen als mannen dat de feiten in alle situaties niet of nauwelijks te vermijden 

waren. Het percentage vrouwelijke respondenten dat dit vindt, is steeds groter als het 

percentage mannelijke respondenten.  

Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten is het grootst in de vijfde 

situatie, die waarin de feiten gepleegd worden door de partner van het slachtoffer.  

Nog een opvallend verschil is er aanwezig in de vierde situatie. In die situatie besluit de 

grootste groep van de mannelijke respondenten dat de feiten eerder te vermijden waren 

terwijl de meerderheid van de vrouwen toch eerder vindt dat de feiten nauwelijks te 

vermijden waren.  
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Figuur 47: Mannelijk geslacht – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden in de verschillende situaties – Percentage 
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Figuur 48: Vrouwelijk geslacht – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden in de verschillende situaties – Percentag
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6. Kennis van de hulplijn 1712 

187. Hier zijn geen opvallende verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 

deelnemers vastgesteld. Iets meer dan tachtig procent van de mannelijke respondenten 

had nog niet gehoord van deze hulplijn. Bij de groep vrouwelijke respondenten is dat iets 

meer dan achtenzeventig procent. 

7. Conclusie m.b.t. vergelijking op basis van geslacht 

188. Er zijn geen al te opvallende verschillen waargenomen tussen de mannelijke en de 

vrouwelijke populatie van de bevraagde steekproef. Vrouwen vinden het door de band 

minder zinvol om klacht neer te leggen maar zelfs dan nog is de grote meerderheid van 

de vrouwen overtuigd van het nut hiervan. Zorgwekkend is dit dus niet. Mannen denken 

vaker dan vrouwen dat de politie het slachtoffer niet met het nodige respect zal 

behandelen, maar ook hier blijft dit een minderheid.  

Wanneer het op de kans tot bestraffing aankomt, zijn de verschillen misschien iets meer 

zorgwekkend. Het is frappant dat bijna de helft van de bevraagde vrouwen niet gelooft in 

een bestraffing als de feiten zich afspelen in een context van huiselijk geweld. Het is vooral 

voor vrouwen een probleem omdat zij vaak het slachtoffer worden van dit soort geweld. 

In 2013 werd zelfs 1 op 7 vrouwen slachtoffer van dergelijk geweld.235 Ook in de eerste 

en tweede situatie schatten de bevraagde vrouwelijke respondenten de kans op 

bestraffing laag in, in vergelijking met hun mannelijke collega’s.  Dat is niet goed omdat 

dit het imago van justitie aantast. Als justitie daders niet succesvol kan bestraffen, wat kan 

zij dan wel nog?  

Vrouwen gaan in tegenstelling tot mannen een iets meer uitgesproken kant kiezen als hen 

gevraagd wordt in welke mate het slachtoffer de feiten had kunnen vermijden. Ook bij de 

mannelijke populatie wordt er door de meerderheid meestal besloten dat het slachtoffer 

de feiten niet kon vermijden.  

Hoofdstuk 5: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau 

189. Naast de voor de hand liggende vergelijking op basis van geslacht, is nagegaan of 

er nog een andere vergelijking tussen respondenten mogelijk was. Op leeftijd en 

nationaliteit kon er niet vergeleken worden omdat er niet voldoende grote groepen 

respondenten waren om te vergelijken.  

                                                        

235 www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/11/25/partnergeweld-ontmaskerd.  

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/11/25/partnergeweld-ontmaskerd
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De enige vergelijking die zorgt voor voldoende grote groepen om onderling te vergelijken, 

is die op basis van opleidingsniveau waarbij de respondenten worden ingedeeld in ofwel 

een groep die geen hoger onderwijs heeft genoten, ofwel in een groep die wel hoger 

onderwijs heeft genoten. Dit zou eventueel verschillen van opinies tussen sociale klassen 

kunnen aantonen.  

De respondenten die hadden aangegeven dat hun hoogst behaalde diploma lager 

secundair onderwijs of een van de diverse vormen van hoger secundair onderwijs is, 

werden samengeteld. De respondenten die als hoogste behaalde diploma een niet-

universitair diploma aangaven, werden samengevoegd met de universitair geschoolden. 

Er was één respondent die een doctoraat behaald had en deze werd gevoegd bij de groep 

die hoger onderwijs had genoten.  

De bijhorende grafieken zijn te raadplegen in de tweede bijlage. 

1. Advies aan het slachtoffer 

190. In de eerste situatie is het opvallende verschil dat respondenten die geen hoger 

onderwijs hebben genoten vaker iets anders gaan voorstellen aan het slachtoffer. Door 

een analyse van de motiveringen wordt daarmee vooral een combinatie bedoeld van een 

doktersbezoek en klacht neerleggen bij de politie. Ook in de tweede situatie gaat de groep 

respondenten die geen hoger onderwijs genoten hebben vaker iets anders aan het 

slachtoffer adviseren. Het verschil tussen de groep respondenten die wel hoger onderwijs 

heeft genoten is minder groot dan in de eerste situatie. In de derde situatie gaat de groep 

respondenten die geen hoger onderwijs genoten heeft vaker de optie ‘andere’ aanraden, 

al is het verschil niet zo groot als in de eerste situatie. In de vierde situatie bestaat de 

groep die iets anders zou voorstellen aan het slachtoffer vooral uit personen die geen 

hoger onderwijs genoten hebben. In de vijfde situatie is er geen verschil tussen de 

groepen voor wat betreft het iets anders adviseren aan het slachtoffer. Het valt echter wel 

op dat de groep respondenten die geen hoger onderwijs heeft genoten, hier voor het eerst 

meer dan de groep die wel hoger onderwijs heeft genoten, het slachtoffer zal adviseren 

om naar de politie te gaan.
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2. Zinvol om klacht neer te leggen, respectvolle behandeling, kans op 

bestraffing en mate waarin het slachtoffer de feiten had kunnen 

vermijden 

191. Er zijn geen grote verschillen waargenomen voor wat betreft de antwoorden op de 

vraag of het zinvol is om klacht neer te leggen. Ook denken de twee bevraagde groepen 

niet anders over de eventuele respectvolle behandeling door de politie. Er is een klein 

verschil voor wat de kans op bestraffing betreft. In vier van de vijf situaties acht de groep 

respondenten die wel hoger onderwijs heeft genoten, de kans op bestraffing minder hoog 

in. Maar voor wat betreft de mate waarin het slachtoffer de feiten had kunnen vermijden, 

zijn er opnieuw geen noemenswaardige verschillen aangetroffen.   

3. Conclusie m.b.t. vergelijking op basis van opleidingsniveau 

192. Zoals hierboven uiteengezet, zijn er nauwelijks verschillen waar te nemen tussen 

respondenten die hoger geschoold zijn en diegenen die dat niet zijn. Dit leert ons dat 

campagnes om de aangiftebereidheid te verhogen zich niet moeten focussen op een van 

deze groepen.  

Algemene conclusie m.b.t. enquête 

193. Hoewel deze enquête niet representatief is voor gans België, kan uit dit onderzoek 

toch wat informatie worden afgeleid. In het algemeen is het vertrouwen in justitie en 

politie vrij groot. Zoals een aantal keren uit de motivering naar voren is gekomen, ligt dit 

volgens de bevraagde groep personen aan de betere kwaliteit van opleidingen voor 

politieagenten en de grotere aandacht van justitie voor dit fenomeen. Het feit dat het 

vertrouwen groot is, zal de personen die werken voor politie en justitie zeker deugd doen.  

Het vertrouwen in politie en justitie is een feit, maar er is eveneens een groot dark number. 

Veel slachtoffers vinden uiteindelijk de weg niet naar politie en justitie. Zelfs na dit 

onderzoek is het moeilijk om de vinger te leggen op wat nu exact het probleem is, 

aangezien de onderzochte populatie zich niet beperkte tot verkrachtingsslachtoffers die 

geen klacht hebben ingediend. Er heerst ook na dit onderzoek slechts een vermoeden over 

wat slachtoffers bezield om niet of pas laat naar de bevoegde instanties te stappen. Het 

enige wat opvalt is dat de kans op bestraffing in vergelijking met het zinvolle karakter van 

de klacht en de respectvolle behandeling, steeds minder hoog wordt ingeschat. Het is die 

(kleine) kans op bestraffing die als zwaktepunt van het indienen van de klacht wordt 

beschouwd. Dit doet vermoeden dat als die kans op bestraffing hoger wordt, en daarover 

ook wordt bericht in de media, meer slachtoffers de sprong zullen wagen en met hun 

klacht naar justitie zullen gaan. Het probleem is echter dat slachtoffers quasi direct na de 
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feiten die stap moeten zetten met het oog op het optimaal verzamelen van 

bewijsmateriaal. Vandaag gaan slachtoffers die stap misschien niet zetten omdat de kans 

op bestraffing door de hoge seponering laag is. Zo blijft dit dark number groeien.  

Een sensibiliseringscampagne zou op zijn plaats zijn. Dan niet per se een die de mensen 

overtuigt om naar de politie te gaan maar een die uitlegt waarom die stap zo snel mogelijk 

gezet moet worden. Een recent artikel in de Standaard236 had als conclusie dat 

slachtoffers minder sterk staan in de strafprocedure omdat zij geen automatische bijstand 

krijgen van een advocaat hetgeen daders als gevolg van de Salduz-reglementering wel 

hebben. Hoewel daar zeker iets voor te zeggen valt, zal het slachtoffer pas echt sterk staan 

in de strafprocedure wanneer hij of zij de klacht op een krachtige manier kan 

onderbouwen door onder andere bewijs als gevolg van de afname van een SAS-kit te 

kunnen voorleggen. Zonder dergelijk bewijs staat het Openbaar Ministerie en dus ook het 

slachtoffer minder sterk. De dader kan zonder dat bewijs sneller de klacht minimaliseren 

door te zeggen dat er geen contact was of dat het contact gewild was. Dat verdient geen 

enkel slachtoffer.  

Een betere bewijsvoering zou de kans op bestraffing kunnen doen toenemen hetgeen 

hopelijk het dark number zal doen dalen. Al zal ook dan het dark number blijven bestaan 

omdat niet elk slachtoffer omwille van o.a. schaamte en angst met deze klacht naar buiten 

zal willen komen. Slachtoffers horen ook niet gedwongen te worden om klacht neer te 

leggen. Maar als alle slachtoffers die vandaag geen klacht zouden neerleggen omwille van 

de geringe kans op bestraffing, in de toekomst dat wel zouden doen omdat zij meer geloof 

hebben in justitie dan daalt het dark number en dat op zich is een nobel doel. 

                                                        

236 M. ECKERT, N. VANHECKE, Je kunt maar beter de verkrachter zijn, De Standaard, 2 april 2016, 

www.standaard.be/cnt/dmf20160401_02215153?pid5461525. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160401_02215153?pid5461525
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Algehele conclusie m.b.t. het eerste deel 

194. De Belgische wetgeving hanteert een ruime definitie van het misdrijf verkrachting. 

Ze voorziet ook in divers arsenaal aan middelen die de rechter kan gebruiken om 

naargelang de omstandigheden de meest gepaste straf op te leggen. Uit de enquête blijkt 

in de meeste gevallen ook positief beeld op politie en justitie. Het ontbreekt de Belgische 

instanties eveneens niet aan enthousiasme om het probleem aan te pakken aangezien het 

misdrijf verkrachting in vele beleidsdocumenten opduikt. De besproken cijfers zetten 

echter een domper op die geestdrift. Er is een probleem wanneer België dergelijke cijfers 

kan voorleggen. De oplossing van het probleem zal te vinden zijn in verder onderzoek. 

Enerzijds zal achterhaald moeten worden waarom die seponeringen zo hoog liggen maar 

anderzijds kan een blik over de landsgrenzen heen ook veel duidelijk maken en dat wordt 

onderzocht in het volgende deel van dit onderzoek.  
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Deel II: Rechtsvergelijking, interviews en de Conventie van Istanbul    

Inleiding  

195. Het doel van dit onderzoek is nagaan of er knelpunten zijn in de Belgische 

wetgeving en zo ja, wat daaraan gedaan kan worden. Het eerste deel van dit onderzoek 

heeft al aangetoond dat er toch een aantal problemen zijn met de Belgische wetgeving. In 

het derde deel van dit onderzoek zullen een aantal oplossingen voor deze problemen 

worden voorgelegd. Voor deze oplossingen wordt inspiratie opgedaan in het tweede deel.  

Dit deel van het onderzoek wordt opgesplitst in twee luiken. Het eerste wordt gewijd aan 

hoe andere landen het misdrijf verkrachting proberen te bestrijden. Uit de European 

Women’s lobby (EWL) barometer blijkt nl. dat de Belgische wetgeving – net zoals een groot 

aantal andere lidstaten van de Raad van Europa – niet goed scoort omdat de wetgeving 

niet voldoet aan alle vereisten waaraan ze volgens de minimumstandaard van de Raad 

van Europa moet voldoen. Twee landen, m.n. het Verenigd Koninkrijk en Nederland, doen 

het echter wel goed aangezien hun wetgeving beter is dan de gevraagde 

minimumstandaard. Daarom worden deze twee landen aan een rechtsvergelijkend 

onderzoek onderworpen. Allereerst zal de wetgeving van deze twee landen op een 

beknopte wijze worden besproken en daarnaast zal er eveneens bekeken worden of die 

wetgeving leidt tot een effectieve bestrijding van dit misdrijf door o.a. te kijken naar het 

dark number.  

Het tweede luik van dit deel is gewijd aan wat Belgische professionals vinden van de 

Belgische wetgeving en aanpak van dit probleem. Hiervoor werden een aantal interviews 

afgenomen. Deze interviews zullen de tweede inspiratiebron zijn voor het derde deel van 

dit onderzoek. 

Het derde luik van dit deel heeft betrekking op het Verdrag van Istanbul.237 Dit verdrag 

uitgaande van de Raad van Europa bevat een reeks maatregelen rond geweld tegen 

vrouwen zoals verkrachting. Het Verdrag van Istanbul is in België op 14 maart 2016 

geratificeerd maar het is daarmee nog niet gerealiseerd. Vandaar dat dit verdrag de derde 

inspiratiebron is voor oplossingen die zullen worden aangereikt in het derde deel van dit 

onderzoek.  

                                                        

237 Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld van 7 april 2011, www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210. 

(Hierna Verdrag van Istanbul).  

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
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Eerste luik: Rechtsvergelijking  

Hoofdstuk 1: Nederland  

1. Wetgeving  

A. Art. 242 Sr. 

196. Het kernartikel betreffende verkrachting in Nederland is artikel 242 Wetboek 

Strafrecht (Sr.).  

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere 

feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of 

mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan 

verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete 

van de vijfde categorie. 

Allereerst moeten een aantal constitutieve bestanddelen van dit misdrijf onder de loep 

worden genomen.  

1) Dwang  

197. Het concept dwang staat centraal in het Nederlandse wetsartikel betreffende 

verkrachting. Die dwang moet dermate groot zijn dat het slachtoffer niet langer 

weerstand kan bieden en dus niet anders kan dan de penetratie te ondergaan tegen zijn 

of haar wil.238 In art. 242 Sr. worden een aantal elementen omschreven die dwang 

veronderstellen zoals geweld, een andere feitelijkheid, bedreiging met geweld of andere 

feitelijkheid die door de dader kunnen worden aangewend om zijn slachtoffer te dwingen 

tot seksuele penetratie van het lichaam. Voor een adequaat begrip van het Nederlandse 

strafrecht in verband met verkrachting, kan een beknopte inhoudelijke bespreking van 

die begrippen niet ontbreken.  

198. Allereerst is er het element geweld. Het geweld moet, net zoals het koepelbegrip 

dwang, voldoende groot zijn om het verzet van het slachtoffer te breken.239 Het geweld 

                                                        

238 HR 23 maart 1999, LJN ZD1375; HR 2 december 2003, NbSr 2004/14; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven 

tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 

2012, (1360) 1361 en 1364. 

239 R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst 

en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1362. 
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moet er daarnaast op gericht zijn om te voorzien in het seksueel contact240. Het feit dat de 

dader ervoor zorgt dat het slachtoffer bewusteloos is, wordt gelijkgesteld met geweld241.  

199. Naast het begrip geweld vermeldt artikel 242 Sr. ook bedreiging met geweld. 

Hiervan is sprake wanneer de dader een dermate dreigende situatie heeft gecreëerd 

waardoor de vrees van het slachtoffer gerechtvaardigd is en dat de dader daardoor de 

weerstand van het slachtoffer kan breken.242  

200. Doordat de wetgever tot tweemaal toe gebruik maakt van het begrip ‘andere 

feitelijkheden’ maakt ze het mogelijk dat de rechtspraak ook in andere gevallen dan 

geweld en bedreiging met geweld, kan besluiten dat de dader het slachtoffer gedwongen 

heeft.243   

2) Seksueel binnendringen  

201. De Nederlandse Hoge Raad heeft ervoor geopteerd om het begrip seksueel 

binnendringen uit artikel 242 Sr. zo ruim mogelijk te interpreteren zodat het gaat om 

‘ieder binnendringen van het lichaam met een seksuele strekking’.244 Om het concreet te 

maken gaat het om genitaal, oraal en anaal binnendringen met een lichaamsdeel of 

voorwerp.245   

202. In 1998 heeft de Nederlandse Hoge Raad besloten dat een ongewilde tongzoen 

onder het begrip verkrachting valt.246 In 2013 heeft de Hoge Raad zijn standpunt echter 

herzien omdat rekening houdend met de redelijkheid een tongkus niet op één lijn met 

                                                        

240 Rb. Dordrecht, 11 september 2008, LNJ BF0672; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. 

CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1362. 

241 HR 16 oktober 2007, NJ 2008/126; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, 

M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1362. 

242 HR 22 maart 1988 NJ 1988/785; HR 28 maart 1995, NJ 1995/454 en R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven 

tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 

2012, (1360) 1363.  

243 R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst 

en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1362. 

244 HR 22 februari 1994, NJ 1994/379; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, 

M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1363. 

245 HR 21 april 1998, NJ 1998/781; HR 25 september 2007, LJN BA7257; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven 

tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 

2012, (1360) 1363. 

246 HR 21 april 1998, NJ 1998/781; HR 25 september 2007, LJN BA7257; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven 

tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 

2012, (1360) 1363.  
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verkrachting kan gezet worden.247 Bestraffing via aanranding van de eerbaarheid is 

volgens de Hoge Raad meer op zijn plaats.  

203. In het Nederlandse strafrecht is er sprake van verkrachting wanneer iemand 

wordt gedwongen om het seksueel binnendringen te ondergaan. Het wetsartikel zegt 

niets over op wie de penetratie moet plaatsvinden zodat het zowel kan gebeuren op het 

slachtoffer (slachtofferpenetratie) als op de dader.  

3) Iemand 

204. Het Nederlandse strafrecht is voor wat betreft het slachtoffer van het misdrijf 

verkrachting genderneutraal aangezien door het begrip ‘iemand’ te hanteren zowel 

vrouwen als mannen het slachtoffer kunnen worden van dit misdrijf.248  

B. Art. 243 Sr. 

205. Het basisartikel voor verkrachting in Nederland is artikel 242 Sr. Wanneer de 

verkrachting zich echter afspeelt in een welbepaalde context van personen met een 

lichamelijke of geestelijke onmacht, dan zal art. 243 Sr. van toepassing zijn.  

Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd 

bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige 

ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of 

onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of 

daartegen weerstand te bieden, handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan 

uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf 

van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

206. Zeer concreet betreft het hier slachtoffers die o.a. omwille van alcohol of drugs zich 

in een (gehele of gedeeltelijke) roes bevinden zodat van die personen in alle redelijkheid 

niet verwacht kan worden dat ze zich verzetten249 of om personen die omwille van 

lichamelijke of geestelijke problemen weerloos zijn zodat een dader ongeacht hun wil kan 

doorzetten met het seksueel binnendringen250.  

                                                        

247 HR 12 maart 2013, NJ 2013, 437; X., “Hoge Raad komt terug van Tongzoen-Arrest”, NJB 2013, 649.  

248 R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst 

en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1363.  

249 HR 16 oktober 2007, NJ 2008/126; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, 

M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1366. 

250 HR 28 februari 1989, NJ 1989/658; HR 24 maart 1998, NJ 1998/553; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven 

tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 

2012, (1360) 1367. 
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207. Artikel 243 Sr. vereist dat de dader kennis heeft van de bijzondere kwetsbare staat 

van het slachtoffer. De meerderheid van de Nederlandse rechtsgeleerden nemen aan dat 

voorwaardelijk opzet betreffende die kennis voldoende is.251 De Hoge Raad stelt twee 

voorwaarden opdat er sprake is van voorwaardelijk opzet.252 Allereerst heeft de dader of 

had de dader kennis moeten hebben van de kwetsbare staat van het slachtoffer en 

daarnaast moet de dader ervoor gekozen hebben om toch door te gaan met de seksuele 

penetratie.  

C. Art. 244 Sr en 245 Sr. 

208. Het Nederlandse strafrecht bevat specifieke bepalingen rond verkrachting van 

bepaalde minderjarigen. Zo stelt art. 244 Sr. het volgende:  

Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die 

bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde 

categorie. 

Het volgende artikel handelt over de minderjarige die ouder is dan twaalf jaar maar jonger 

dan zestien jaar.  

Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien 

jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of 

mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

209. Opvallend is dat de woorden ‘buiten echt’ in art. 245 Sr. zijn opgenomen. In 

Nederland is het mogelijk om als minderjarige jonger dan zestien jaar te huwen mits 

dispensatie betreffende de leeftijdsvereiste.253 Als een persoon jonger dan zestien een 

huwelijk kan aangaan, dan zou het uiteraard niet logisch zijn dat de seksuele betrekkingen 

met de huwelijkspartner strafbaar zouden zijn.  

210. Er wordt in art. 245 Sr. vereist dat het seksueel binnendringen ‘ontuchtig’ van aard 

moet zijn. Dit zal door de rechter beoordeeld worden aan de hand van de geldende 

                                                        

251 HR 3 december 2002, NJ 2004/353; HR 18 mei 2010, LNJ BL5567; Hof ’s-Gravenhage 19 januari 2011, 

LNJ BQ3482; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, 

Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1365. 

252 D.H. DE JONG, G. KNIGGE, J.M. VAN BEMMELEN, Ons strafrecht: het materiële strafrecht, Deventer, 

Kluwer, 2003,107-108; O.A.P. VAN DER ROEST, Basisboek Recht, Groningen, 2011, 575.   

253 R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst 

en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1372. 
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sociaal-ethische normen.254 De Nederlandse wetgever maakt in de toelichting bij dit 

wetsartikel duidelijk dat een ‘stoeipartijtje van jeugdigen sociaal-ethisch aanvaard is’.255 

Zo worden seksuele betrekkingen onder minderjarigen (die ouder zijn dan twaalf) uit het 

strafrecht gehaald wanneer het leeftijdsverschil sociaal aanvaard wordt en er sprake is 

van een vrijwillig contact in een context van een affectieve relatie.256 

211. In beide gevallen is de leeftijd van het slachtoffer geobjectiveerd hetgeen inhoudt 

dat het niet uitmaakt dat de dader niet wist dat het slachtoffer jonger is dan zestien of 

twaalf jaar.  

D. Verzwarende omstandigheden  

212. De verzwarende omstandigheden worden opgesomd in art. 248 Sr. De 

strafverzwaringsgronden zullen niet in elke situatie van toepassing zijn. Het wordt tussen 

de haakjes weergegeven op welk artikel een welbepaalde strafverzwaringsgrond van 

toepassing kan zijn.  

213. Er zal een strafverzwaring optreden wanneer de feiten worden gepleegd door 

meer dan één persoon (art. 242, 243, 244, 245 Sr.) , wanneer de dader een bepaalde band 

heeft met het slachtoffer (art. 242, 243, 244, 245 Sr.) , wanneer er misbruik is van een 

kwetsbare positie (art. 244 en 245 Sr.), wanneer de feiten gepaard gaan met geweld als 

het slachtoffer ouder is dan achttien (art. 244 en 245 Sr.), wanneer de feiten gepaard gaan 

met geweld en het slachtoffer jonger is dan achttien (art. 242 en 243 Sr.), wanneer het 

slachtoffer een zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen (art. 243 en 245 Sr.), wanneer het 

slachtoffer omwille van de feiten in levensgevaar heeft verkeerd (art. 243 en 245 Sr.) en 

wanneer het slachtoffer als gevolg van de verkrachting is overleden (art. 242, 243, 244, 

245 Sr.). 

E. Verzachtende omstandigheden    

214. In Nederland bestaat er geen systeem van verzachtende omstandigheden zodat 

hier niet verder wordt op in gegaan.  

                                                        

254 R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst 

en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1371-1372. 

255 Kamerstukken II 1988/89, 20, 930, nr. 5, p. 5; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. 

CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1371-72. 

256 HR 24 juni 1997, NJ 1997/67; Hof’s-Hertogenbosch 21 november 2007, LJN BB9138 en Hof’s-

Hertogenbosch 18 augustus 2011, LJN BR5413; R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. 

CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1372. 
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F. Poging  

215. In het Nederlandse strafrecht wordt dankzij art. Sr. de poging tot een misdrijf 

strafbaar gesteld. De poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de 

dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en het niet voltooien van het 

misdrijf niet te wijten is aan de dader zelf.257De maximale gevangenisstraf wordt in het 

geval van een strafbare poging verminderd met een derde.258 De bijkomende straffen zijn 

voor poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf.259 

G. Deelneming 

216. Artikel 47 Sr. behandelt de strafbare deelneming. Er is sprake van deelneming zij 

de verkrachting doen plegen, uitlokken of medeplegen.260 Medeplichtigen zijn diegenen 

die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf of die opzettelijk 

gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.261 

H. Straffen 

217. Artikel 242 Sr. stelt duidelijk dat iemand die zich schuldig maakt aan verkrachting, 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde 

categorie ofwel tweeëntachtigduizend euro.262 Opvallend is dat het Nederlandse 

strafrecht geen gebruik maakt van minimumstraffen.  

218. In Nederland verspreidt het College van Procureurs-Generaal 

strafvorderingsrichtlijnen om te komen tot meer rechtseenheid en rechtsgelijkheid in het 

strafvorderingsbeleid ten aanzien van zware delicten zoals o.a. verkrachting.263 In 

principe zal het Openbaar Ministerie, in het geval van een vaginale/orale/anale 

verkrachting met een lichaamsdeel of voorwerp, pleiten voor een onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf van zessendertig maanden op voorwaarde dat het gaat om een 

meerderjarige dader zonder recidive. Wanneer de verdachte zich in staat van herhaling 

bevindt, zal het Openbaar Ministerie tot een zwaardere straf betogen. Ook bepaalde delict 

                                                        

257 Art. 45, eerste lid Sr. juncto art. 46bis Sr.  

258 Art. 45, tweede lid Sr. 

259 Art. 45, laatste lid Sr.  

260 Art. 47 Sr. en S.S. ARENDSE, M.M. DOLMAN, “Doen plegen, uitlokken en medeplegen” in C.P.M. CLEIREN, 

M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (517) 517 

261 Art. 48 Sr.  

262 Art. 23, vierde lid Sr.  

263 COLLEGE PROCUREURS-GENERAAL, Strafvorderingsrichtlijn Verkrachting 2012, 

www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@86269/richtlijn-17/#hoofdstuk_370456.  

http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@86269/richtlijn-17/#hoofdstuk_370456
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specifieke factoren zoals o.a. binnen een relatiesfeer (partner/ex-partner) of een 

vriendschappelijke relatie tussen dader en slachtoffer of geen gebruik van condoom 

zullen leiden tot een zwaardere bestraffing.  

219. Zoals duidelijk af te lezen is uit artikel 243 Sr. zal de persoon die op grond van dat 

artikel wordt vervolgd, geconfronteerd worden met een pleidooi van het Openbaar 

Ministerie voor een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of een geldboete van 

categorie vijf ofwel tweeëntachtigduizend euro kunnen oplopen.264 Het is opmerkelijk dat 

de maximumstraf in artikel 243 Sr. lager is dan die uit artikel 242 Sr. al moet dit natuurlijk 

enigszins genuanceerd worden aangezien de strafvorderingsrichtlijn bepaalt dat een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zessendertig maanden de regel is in het geval van 

een veroordeling op basis van art. 242 Sr. 

220. Het Nederlands strafrecht legt – logischerwijze – zwaardere straffen op als het gaat 

om een slachtoffer jonger. Is het slachtoffer jonger dan zestien maar ouder dan twaalf, dan 

is de maximale straf acht jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie 

ofwel tweeëntachtigduizend.265 Als het slachtoffer de leeftijd van twaalf nog niet heeft 

bereikt zal de rechter zwaarder kunnen optreden en een gevangenisstraf van ten hoogste 

twaalf jaar kunnen opleggen of een geldboete van categorie vijf ofwel 

tweeëntachtigduizend.266 

221. Er is een specifieke strafvorderingsrichtlijn in het geval van seksueel misbruik van 

minderjarigen.267 Wanneer de orale, vaginale of anale penetratie gebeurt aan de hand van 

een voorwerp of een lichaamsdeel andere dan het mannelijk geslachtsdeel dan zal de door 

het Openbaar Ministerie gevorderde straf tussen de twaalf en zessendertig maanden 

gevangenisstraf liggen. Gebeurt het oraal, vaginaal of anaal binnendringen wel door het 

mannelijk geslachtsdeel dan is er een hogere te pleiten straf voorzien van vijftien tot 

achtenveertig maanden gevangenisstraf. 

                                                        

264 Art. 23, vierde lid Sr.  

265 Art. 23, vierde lid Sr.  

266 Art. 23, vierde lid Sr.  

267 COLLEGE PROCUREURS-GENERAAL, Strafvorderingsrichtlijn seksueel misbruik van minderjarigen 

(2015R047), www.om.nl/onderwerpen/week/@88272/richtlijn-1/.  

http://www.om.nl/onderwerpen/week/@88272/richtlijn-1/
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I. Bijkomende straffen 

222. Dankzij artikel 251 Sr. kan er enerzijds een ontzetting uit bepaalde rechten, zoals 

het bekleden van een ambt, het dienen van de gewapende macht, het zijn van raadsman 

of gerechtelijk bewindvoerder worden uitgesproken of kan er een beroepsverbod worden 

opgelegd.268   

J. Verjaring  

223. Het Nederlandse strafrecht maakt een onderscheid, voor wat de 

verjaringstermijnen betreft, naargelang de maximale gevangenisstraf. Aangezien in de 

artikelen 242 tot 245 Sr. er minstens sprake is van een gevangenisstraf van acht jaar, 

zullen de feiten maar verjaren na twintig jaar.269 De Nederlandse wetgever heeft echter 

een uitzondering gemaakt voor minderjarige slachtoffers van verkrachting want deze 

misdrijven verjaren, dankzij art. 70, tweede lid, 2° Sr., niet als de feiten vervolgd kunnen 

worden door de artikelen 243 en 245Sr.   

224. De verjaringstermijn vangt in principe aan op de dag na de dag waarop de feiten 

zijn gepleegd. Vroeger gold er een aparte termijn voor minderjarige slachtoffers van 

verkrachting in die zin dat de verjaringstermijn maar begint te lopen vanaf de dag dat het 

slachtoffer achttien geworden is.270  Deze bijzondere verjaringstermijn is in 2012 echter 

afgeschaft.271 Na deze wetswijziging verjaart het recht tot strafvordering niet meer voor 

misdrijven die een verkrachting uitmaken ten aanzien van minderjarigen272.  

2. Praktijk  

Na een beknopte bespreking van de wetgeving rond verkrachting in Nederland wordt een 

blik geworpen op de praktijk. Allereerst worden de centra seksueel geweld besproken en 

daarna worden een aantal cijfergegevens behandeld.  

                                                        

268 Art. 251 Sr. juncto art. 28, eerste lid, 1°-2° en 4° Sr.  

269 Art. 70, eerste lid, 4° Sr.  

270 R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. VERPALEN, Strafrecht. Tekst 

en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1364.  

271 Wet van 15 november 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing 

van de regeling van de vervolgingsverjaring, Staatsblad, 22 november 2012.  

272 Art. 70, tweede lid Sr. en R.S.B. KOOL, “Titel XIV. Misdrijven tegen zeden” in C.P.M. CLEIREN, M.J.M. 

VERPALEN, Strafrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, (1360) 1370 en 1373.  
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A. Vervolging 

225. Vroeger was verkrachting van minderjarigen tussen twaalf en zestien jaar (art. 245 

Sr.) in Nederland een klachtmisdrijf waardoor het Openbaar Ministerie niet kon 

vervolgen tenzij het slachtoffer klacht had ingediend. Op heden is verkrachting op grond 

van art. 245 Sr. niet langer een klachtmisdrijf en kan het Openbaar Ministerie vervolgen 

zonder klacht maar de minderjarige heeft wel een hoorrecht zodat die zijn of haar mening 

kan geven over de gepleegde feiten.273 In het geval van meerderjarige slachtoffer of 

slachtoffers onder de leeftijdsgrens van twaalf jaar is er geen klachtrecht en zal het 

Openbaar Ministerie kunnen vervolgen als het daartoe besluit.274 Van vervolging kan 

worden afgezien op gronden van algemeen belang.  

226. In Nederland bestaan voor sommige misdrijven zogenaamde 

strafvorderingsrichtlijnen die voorschriften bevatten over welke straf het Openbaar 

Ministerie moet pleiten. In het deel betreffende de Nederlandse wetgeving werd reeds de 

inhoud van een aantal strafvorderingsrichtlijnen besproken.275 Het mag ook niet vergeten 

worden dat deze strafvorderingsrichtlijn uitgaat van het College van Procureurs-generaal 

zodat deze enkel geldt voor de lokale parketmagistraat die de taak van het Openbaar 

Ministerie op zich neemt in een concreet dossier. De rechter is niet verplicht om die 

richtlijn te volgen aangezien Nederland de scheiding der machten kent.  

B. Centrum seksueel geweld  

227. In mei 2012 werd in het Nederlandse Utrecht in de gelijknamige provincie het 

allereerste centrum seksueel geweld opgericht.276 Op heden zijn er elf centra seksueel 

geweld verspreid over het ganse Nederlandse grondgebied.277  Behalve in de provincies 

Brabant en Zeeland is er in elke provincie een dergelijk centrum aanwezig.  

1) Werkwijze 

228. Wanneer personen het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld zoals o.a. 

verkrachting kunnen ze zowel overdag als ‘s nachts een nationaal telefoonnummer 

opbellen. Dit kan echter alleen voor personen die korter dan zeven dagen dergelijke feiten 

hebben ondergaan. De slachtoffers worden daarna in contact gebracht met het lokale 

                                                        

273 Art. 167a Wetboek van strafvordering (Sv.)  

274 Art. 167 Sv.  

275 Supra: nr. 217-221.  

276 C. VAN DER WAL, “Tien centra voor zorg aan seksslachtoffers. Sneller hulp na misbruik”, AD Haagsche 

Courant, 3 februair 2014, 1.  

277 www.centrumseksueelgeweld.nl.  

http://www.centrumseksueelgeweld.nl/
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centrum seksueel geweld (CSG). Aangekomen in lokale CSG worden ze begeleid door een 

verpleegkundige die contact bijstand geeft aan het slachtoffer.  

Er wordt aan het slachtoffer gevraagd of hij/zij aangifte wil doen van de feiten. Wil het 

slachtoffer dat niet, dan zal het centrum de politie hierover niet inlichten omdat ze 

gebonden zijn door het beroepsgeheim. Als het slachtoffer overweegt om aangifte te doen, 

dan komt de politie ter plaatse en worden alle forensische sporen verzameld. Na een paar 

dagen bedenktijd wordt het slachtoffer dan uitgenodigd op het politiekantoor voor een 

gesprek rond de aangifte.  

Het slachtoffer krijgt in het CSG ook de nodige medische zorgen zoals medicijnen ter 

voorkoming van allerlei seksueel overdraagbare ziektes (SOA). De dagen na de afspraak 

in het CSG wordt het slachtoffer begeleid door een casemanager die alert zal zijn voor 

allerlei psychologische gevolgen door de verkrachting en zal doorverwijzen naar 

gespecialiseerde hulp als dat nodig is.  

2) Evaluatie van de centra seksueel geweld 

229. Het grote voordeel van een dergelijk centrum is dat het bijzonder 

slachtoffervriendelijk is. Een slachtoffer wordt tijdens het bezoek aan het CSG de hele tijd 

bijgestaan door een speciaal daartoe opgeleide verpleegster. Het is ook minder belastend 

voor een slachtoffer aangezien alle gewenste hulp naar hem of haar toe komt.   

De CSG’s bestaan nog maar een paar jaar maar geniet toch al enige bekendheid. Zo zijn in 

2015 de volgende cijfers verschenen278: Elk jaar zijn er in Nederland 100.000 slachtoffers 

van seksueel geweld waarvan 90% van het vrouwelijke geslacht is. Iets minder dan de 

helft van de vrouwelijke slachtoffers (44%) zoekt hulp bij o.a. een CSG. De bekendheid 

kan beter omdat nog altijd meer dan de helft van de vrouwelijke slachtoffers en een 

onbekend deel van de mannelijke slachtoffers de stap nog niet zet naar een centrum 

seksueel geweld. Het concept bestaat echter nog niet zo lang en zal dus nog aan 

bekendheid kunnen winnen. Psychologe binnen het CSG van Utrecht IVA BICANIC denkt dat 

de bekendheid zal komen door de expertise waarmee gehandeld wordt zodat het in de 

toekomst hopelijk zo zal zijn: ‘Als je een brandwond hebt, ga je naar het 

brandwondencentrum. Als je verkracht bent, moet je weten dat je bij het CSG kunt zijn’.279  

                                                        

278 R. DINGEMANS, “Centrum Seksueel Geweld: De rol van de verpleegkundige voor het slachtoffer”, 

Venticare Magazine, December 2015, (12) 16, www.centrumseksueelgeweld.nl/wp-

content/uploads/2013/09/FactsheetCSG_HR.pfd.  

279 R. DINGEMANS, “Centrum Seksueel Geweld: De rol van de verpleegkundige voor het slachtoffer”, 

Venticare Magazine, December 2015, (12) 16. 

http://www.centrumseksueelgeweld.nl/wp-content/uploads/2013/09/FactsheetCSG_HR.pfd
http://www.centrumseksueelgeweld.nl/wp-content/uploads/2013/09/FactsheetCSG_HR.pfd
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C. Cijfers 

230. Hierboven werden al kort enkele cijfers besproken in het kader van de centra 

seksueel geweld (CSG). Er zijn daarnaast nog andere belangrijke cijfers beschikbaar over 

verkrachting in Nederland. Zo heeft het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) in 2015 bekendgemaakt dat het aantal aangiften van verkrachting de laatste jaren 

in vrije val is.280 Zo waren er in 2005 nog 2505 aangiften en is er in 2015 slechts sprake 

van 1195 aangiften.281 Dat is toch wel een opmerkelijk verschil want tegelijkertijd is 

volgens het CSG het aantal verkrachtingen gelijk gebleven of zelfs toegenomen.282 Dit zou 

volgens sommigen kunnen liggen aan het feit dat de Nederlandse politie aan slachtoffers 

voorstelt om een aantal dagen bedenktijd te nemen en hen eveneens duidelijk maakt wat 

voor praktische beslommeringen een aangifte met zich kan meebrengen. Zo vinden 

sommigen dat de politie hen ontmoedigd om klacht neer te leggen. Psychologe BICANIC is 

het daar niet mee eens omdat het volgens haar geen ontmoedigingsbeleid is maar realiteit 

dat de aangifte niet altijd tot het gewenste resultaat leidt en dat bedenktijd daarom net 

goed is. Het feit dat aangifte niet altijd leidt tot het gewenste resultaat wordt geïllustreerd 

door de volgende cijfers verspreid door het CBS: Zo zijn er vorig jaar 1.195 aangiften 

geweest en is het misdrijf slechts in 390 gevallen opgehelderd.  

In 2015 waren er slechts 1.195 aangiften van verkrachting terwijl het werkelijke aantal 

feiten (veel) hoger wordt geschat. Onderzoek dat gepubliceerd is in 2016 toont namelijk 

aan dat veertig procent van de Nederlandse bevolking tussen vijftien en zeventig jaar ooit 

het slachtoffer werd van fysiek seksueel overschrijdend geweld zoals o.a. verkrachting.283 

Nederland wordt op het vlak van verkrachting geconfronteerd met een (groot) dark 

number.  

                                                        

280 X., “Aantal aangifte verkrachting meer dan gehalveerd”, NOS, 24 september 2015, 

www.nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059478-aantal-aangiften-verkrachting-meer-dan-gehalveerd.html.  

281 X., “Aantal aangifte verkrachting meer dan gehalveerd”, NOS, 24 september 2015, 

www.nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059478-aantal-aangiften-verkrachting-meer-dan-gehalveerd.html; 

www.statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83363ned&D1=0,3,5&D2=48&D3=0&D4=I&V

W=T.  

282 R. DINGEMANS, “Centrum Seksueel Geweld: De rol van de verpleegkundige voor het slachtoffer”, 

Venticare Magazine, December 2015, (12) 16. 

283 www.movisie.nl/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-seksueel-geweld.  

http://www.nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059478-aantal-aangiften-verkrachting-meer-dan-gehalveerd.html
http://www.nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059478-aantal-aangiften-verkrachting-meer-dan-gehalveerd.html
http://www.statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83363ned&D1=0,3,5&D2=48&D3=0&D4=I&VW=T
http://www.statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83363ned&D1=0,3,5&D2=48&D3=0&D4=I&VW=T
http://www.movisie.nl/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-seksueel-geweld
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3. Conclusie m.b.t. het Nederlandse rechtstelsel in vergelijking tot het 

Belgische rechtsstelsel 

231. Er zijn een aantal opvallende verschillen met het Belgische recht waargenomen na 

een bespreking van het Nederlandse recht. Allereerst voor wat betreft de definitie van 

verkrachting zelf, is het in Nederland mogelijk dat iemand veroordeeld wordt voor 

verkrachting wanneer de penetratie op de dader zelf plaatsvindt. Het Nederlandse 

strafwetboek omschrijft verkrachting nl. als ‘het ondergaan van handelingen die bestaan 

uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam’.284 Het seksueel 

binnendringen staat centraal ongeacht of dit op het slachtoffer of op de dader plaatsvindt. 

In België wordt verkrachting beschouwd als penetratie op het slachtoffer zodat het geval 

waarbij een dader het slachtoffer vraagt om hem of haar te penetreren – in tegenstelling 

tot in Nederland –  niet zal leiden tot verkrachting.  

232. Een tweede onderscheid tussen de twee lage landen heeft betrekking op de 

bestraffing. In Nederland zorgen strafvorderingsrichtlijnen voor een eenheid in de 

gevorderde straffen. In België bestaan deze niet en kan er dus een zekere diversiteit 

optreden in wat het Openbaar Ministerie vordert. Of dit de rechtseenheid ten goede komt 

is nog maar de vraag.  

233. Een eveneens groot verschil heeft betrekking op de verjaring van 

verkrachtinsgmisdrijven ten aanzien van minderjarigen. In Nederland verjaren dergelijke 

misdrijven niet. In België bestaat er wel een verjaringstermijn voor dergelijke misdrijven 

met minderjarige slachtoffers. Het is een termijn van vijftien jaar die begint te lopen vanaf 

de meerderjarigheid van het slachtoffer.285  

234. Het grote onderscheid tussen Nederland en België voor wat betreft de aanpak in 

de praktijk is gelegen in de opvang van slachtoffers. In Nederland zijn er de laatste jaren 

overal gespecialiseerde multidisciplinaire centra opgericht om het slachtoffers zo 

comfortabel mogelijk te maken als ze hulp zoeken. Hoewel inderdaad nog niet alle 

slachtoffers hun weg naar een dergelijk centrum vinden, is elk slachtoffer dat zo op een 

professionele manier geholpen wordt de beste reclame voor zo’n centrum. Het is die 

professionele opvang waardoor staatssecretaris ELKE SLEURS zich heeft laten inspireren 

toen ze het idee lanceerde om te onderzoeken of in België ook dergelijke centra kunnen 

worden opgericht.286 De staatssecretaris hoopt dat deze centra de drempel voor het doen 

van aangifte kunnen verlagen. In Nederland is dit echter niet het geval omdat het aantal 

                                                        

284 Art. 242 Sr.  

285 Supra: nr. 89 tot 91.  

286 www.elkesleurs.be/nieuws/staatssecretaris-sleurs-slachtoffers-van-seksueel-geweld-beter-opvangen.   

http://www.elkesleurs.be/nieuws/staatssecretaris-sleurs-slachtoffers-van-seksueel-geweld-beter-opvangen


 

138 

aangiften in 2015 veel lager ligt dan 10 jaar geleden, toen er nog geen centra seksueel 

geweld waren.287 

Hoofdstuk 2: Het Verenigd Koninkrijk 

1. Wetgeving rond verkrachting  

235. In het Verenigd Koninkrijk (VK) is verkrachting een misdaad. Oorspronkelijk was 

dit misdrijf strafbaar door the Sexual Offences Act 1956 maar de strafbaarstelling is 

vervangen door the Criminal Justice and Public Order Act 1994.288 In 2003 werd een laatste 

wijziging doorgevoerd door de Sexual Offences Act 2003 (Hierna: SOA 2003) die alle 

oudere wetgeving heeft vervangen.289 Verkrachting wordt als volgt gedefinieerd290:  

A person (A) commits an offence if— 

a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) 

with his penis, 

b) B does not consent to the penetration, and 

c) A does not reasonably believe that B consents. 

Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all the 

circumstances, including any steps A has taken to ascertain whether B consents. 

Sections 75 and 76 apply to an offence under this section. 

A person guilty of an offence under this section is liable, on conviction on indictment, 

to imprisonment for life. 

A. Dader en slachtoffer 

236. Zoals duidelijk wordt uit de eerste zin van de hierboven vermelde 

strafbaarstelling, kan het slachtoffer zowel van het mannelijke als het vrouwelijke 

                                                        

287 X., “Aantal aangifte verkrachting meer dan gehalveerd”, NOS, 24 september 2015, 

www.nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059478-aantal-aangiften-verkrachting-meer-dan-gehalveerd.html en 

www.statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83363ned&D1=0,3,5&D2=48&D3=0&D4=I&V

W=T. 

288 M. ALLEN, Textbook on criminal law, New York, Oxford University Press, 2003, 364. 

289 Sexual Offences Act 2003 (Hierna: SOA 2003), 

www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/part/1/crossheading/rape/section1.  

290 Art. 1 SOA 2003.  

http://www.nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059478-aantal-aangiften-verkrachting-meer-dan-gehalveerd.html
http://www.statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83363ned&D1=0,3,5&D2=48&D3=0&D4=I&VW=T
http://www.statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83363ned&D1=0,3,5&D2=48&D3=0&D4=I&VW=T
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/part/1/crossheading/rape/section1
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geslacht zijn.291 Dit is niet altijd het geval geweest in het VK. Pas na de wijziging van 1994 

is het slachtofferschap van verkrachting genderneutraal.  

237. Alleen mannen konden tot in 2003 als dader van verkrachting beschouwd 

worden.292 Na de wijziging is het daderschap voorbehouden gebleven voor mannen 

aangezien de nieuwe Sexual Offences Act stelt dat de penetratie dient te gebeuren met 

een penis.  

238. Voor de wijziging van 1994 hoorde verkrachting unlawful te zijn hetgeen inhield 

dat er geen sprake kon zijn van verkrachting binnen het huwelijk.293 Sinds 1994 is dit 

echter niet meer aan de orde en ook na de wijziging in 2003 wordt de strafbaarstelling 

van verkrachting binnen het huwelijk bewaard. 

B. Actus reus  

Het actus reus of het constitutieve element van verkrachting is penetratie zonder 

toestemming. Allereerst wordt het element penetratie toegelicht. Daarna wordt 

stilgestaan bij het concept toestemming.  

1) Penetratie  

239. Het Britse recht stelt het strafbaar als een persoon een slachtoffer penetreert 

zonder diens toestemming.294 Die penetratie moet plaatsvinden op het lichaam van het 

slachtoffer. Het kan gaan om een vaginale, orale of anale penetratie. Aangezien enkel een 

penetratie met een penis strafbaar wordt gesteld onder de noemer verkrachting, zullen 

enkel mannen voor dit misdrijf vervolgd kunnen worden. Een anale of vaginale penetratie 

met een lichaamsdeel of een voorwerp wordt bestraft onder de strafbaarstelling 

aanranding door penetratie en wordt later in dit hoofdstuk besproken.295  

                                                        

291 Art. 1, eerste lid, a) SOA 2003.  

292 Art. 1 eerste lid SOA 1956, www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/4-5/69/section/1.  

293 M. ALLEN, Textbook on criminal law, New York, Oxford University Press, 2003, 364.  

294 Art. 1, eerste lid, a) SOA 2003. 

295 Infra: nr. 251 ev.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/4-5/69/section/1
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Een gedeeltelijke penetratie is voldoende en er is geen zaadlozing vereist.296 Penetratie 

wordt beschouwd als een ‘continuing act from entry to withdrawal’.297 Zo zal een persoon 

eveneens vervolgd worden wegens verkrachting als het slachtoffer de toestemming 

intrekt tijdens de penetratie maar de dader zich daarop niet terugtrekt.  

2) Gebrek aan toestemming  

240. De penetratie wordt maar beschouwd als een constitutief bestanddeel van 

verkrachting wanneer deze gebeurt zonder toestemming van het slachtoffer.298 Het is niet 

vereist dat het slachtoffer duidelijk heeft aangegeven dat er geen toestemming was of dat 

het gebrek aan toestemming aan de dader werd medegedeeld alvorens de vereiste 

constitutieve bestanddelen of actus rea aan de orde zijn299.  Het is aan het Britse Openbaar 

Ministerie om te bewijzen dat er geen toestemming is. Hiervoor gelden de artikelen 74 tot 

en 76 SOA 2003.300  

241. Allereerst kan het Britse Openbaar Ministerie gebrek aan toestemming bewijzen 

door aan te tonen dat het slachtoffer niet heeft toegestemd met de penetratie en/of 

wanneer het slachtoffer de vrijheid niet had om deze beslissing te maken.301 Als het Britse 

OM dit kan aantonen dan zal er een vermoeden van afwezigheid van toestemming aan de 

orde zijn. Het is dan aan de dader om aan te tonen dat het Openbaar Ministerie het aan 

het verkeerde eind heeft en dat het slachtoffer wel toestemming heeft gegeven.  

242. Daarnaast is er artikel 75 SOA 2003 dat stelt dat het bewezen kan worden dat er 

geen toestemming is als aan drie voorwaarden is voldaan. Allereerst moet het Britse OM 

aantonen dat er penetratie heeft plaatsgevonden. Daarnaast moeten er aantal factoren 

aanwezig zijn die aantonen dat het slachtoffer niet geldig kon toestemmen. Het gaat dan 

over o.a. geweld, angst voor geweld, opsluiting van het slachtoffer, het slachtoffer sliep op 

het moment van de feiten of was buiten bewustzijn, het slachtoffer was fysiek niet in staat 

                                                        

296 R. v Allen (Henry) (1865-72), L.R. 1 C.C.R. 367, 

www.login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?docguid=I2F1C9CC1E42811DA8FC2A0F0355337E9

&context=7&crumb-action=append en S. FIELD, “Rape. Insight” (Hierna: S. Field, “Rape. Insight”), 

www.login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?&srguid=i0ad69f8e0000015451911937eb8b0c89&

docguid=IAE550FA05AEC11E5B153E2E19837C6AF&hitguid=IAE550FA05AEC11E5B153E2E19837C6AF

&rank=1&spos=1&epos=1&td=4000&crumb-action=append&context=6&resolvein=true.  

297 Art. 79, (2) SOA 2003 en S. Field, “Rape. Insight”.  

298 Art. 1, eerste lid, b) SOA 2003; M. ALLEN, Textbook on criminal law, New York, Oxford University Press, 

2003, 365. 

299 Larter and Castleton [1995] Crim LR 75; M. ALLEN, Textbook on criminal law, New York, Oxford 

University Press, 2003, 365 en S. Field, “Rape. Insight”. 

300 S. Field, “Rape. Insight”.  

301 Art. 74 SOA 2003.  

http://www.login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?docguid=I2F1C9CC1E42811DA8FC2A0F0355337E9&context=7&crumb-action=append
http://www.login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?docguid=I2F1C9CC1E42811DA8FC2A0F0355337E9&context=7&crumb-action=append
http://www.login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?&srguid=i0ad69f8e0000015451911937eb8b0c89&docguid=IAE550FA05AEC11E5B153E2E19837C6AF&hitguid=IAE550FA05AEC11E5B153E2E19837C6AF&rank=1&spos=1&epos=1&td=4000&crumb-action=append&context=6&resolvein=true
http://www.login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?&srguid=i0ad69f8e0000015451911937eb8b0c89&docguid=IAE550FA05AEC11E5B153E2E19837C6AF&hitguid=IAE550FA05AEC11E5B153E2E19837C6AF&rank=1&spos=1&epos=1&td=4000&crumb-action=append&context=6&resolvein=true
http://www.login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?&srguid=i0ad69f8e0000015451911937eb8b0c89&docguid=IAE550FA05AEC11E5B153E2E19837C6AF&hitguid=IAE550FA05AEC11E5B153E2E19837C6AF&rank=1&spos=1&epos=1&td=4000&crumb-action=append&context=6&resolvein=true
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om toe te stemmen of wanneer het slachtoffer door opgelegd middelengebruik door de 

dader niet meer in staat was om toe te stemmen tot penetratie. Tot slot moet de dader 

ook kennis hebben van het bestaan van deze wilsverhinderende factoren. Als deze drie 

vereisten vervuld zijn, dan heeft het Britse OM aangetoond dat het slachtoffer geen 

toestemming heeft gegeven. De dader kan enkel aan een vervolging ontsnappen als hij 

kan bewijzen dat het slachtoffer wel toestemming heeft gegeven.  

243. Ten slotte is er artikel 76 SOA 2003 dat zorgt voor een sluitend bewijs van 

afwezigheid van toestemming. Opnieuw zal het Britse OM moeten aantonen dat er sprake 

was van penetratie. Als het Britse Openbaar Ministerie eveneens kan bewijzen dat 

binnendringen zich heeft afgespeeld in context van bedriegen over ofwel de aard of het 

doel van de penetratie ofwel door zich voor te doen als iemand die het slachtoffer kent. 

Wanneer het Britse OM deze twee vereisten kan aantonen dan heeft het bewezen dat er 

geen toestemming was.  

3) Dwaling omtrent toestemming 

244. Penetratie en afwezigheid aan toestemming zijn twee kernbegrippen in het Britse 

recht. Toch zal een dader niet veroordeeld worden voor een niet-toegestane penetratie 

wanneer in alle redelijkheid kan worden aangenomen dat de dader geloofde dat het 

slachtoffer zijn of haar toestemming had gegeven voor de penetratie.302 Dit lijkt een 

eenvoudige manier om als verdachte van verkrachting te ontsnappen aan enige 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid aangezien de dader gewoon moet volhouden dat hij 

de penetratie heeft gepleegd in de veronderstelling dat het slachtoffer had toegestemd. 

De Britse wetgever heeft dit ontsnappingspoortje echter gesloten door te vereisen dat de 

dader moet peilen naar de eventuele toestemming van het slachtoffer.303 Het Britse 

Openbaar Ministerie zal met het oog op een veroordeling wegens verkrachting moeten 

aantonen dat iedere redelijke persoon zou hebben opgemerkt dat het slachtoffer geen 

toestemming gaf voor de penetratie.304 

245. De Britse rechtbanken zijn vrij streng in de beoordeling van het criterium van ‘de 

redelijke man’.305 Zo zal een man die omwille van een eigen alcoholintoxicatie onterecht 

gelooft dat het slachtoffer instemt met de penetratie, toch veroordeeld worden wegens 

verkrachting.306 Het is helemaal anders wanneer een slachtoffer door eigen keuze 

                                                        

302 Art. 1, eerste lid, c) SOA 2003.  

303 Art. 1, tweede lid SOA 2003.  

304 S. Field, “Rape. Insight” 

305 S. Field, “Rape. Insight” 

306 S. Field, “Rape. Insight” 
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dronken is op het moment van de feiten dan hebben de rechtbanken besloten dat er geen 

sprake is van verkrachting aangezien in een dronken toestand, waarin het slachtoffer 

zichzelf gebracht heeft, toestemmen moet beschouwd worden als toestemmen.307 

C. Mens rea 

246. Het mens rea of het opzet van de dader moet ingeval van verkrachting uit twee 

elementen bestaan. Allereerst moet de dader de intentie hebben om te penetreren. 

Daarnaast mag de dader niet redelijkerwijs geloven dat het slachtoffer toestemt met de 

penetratie. Hiervoor wordt verwezen naar de bovenstaande toelichting in verband met 

toestemming en penetratie308.  

D. Straffen 

247. Op verkrachting staat in het Verenigd Koninkrijk (VK) als maximale straf de 

levenslange gevangenisstraf.309 In het VK bestaan er strafvorderingsrichtlijnen uitgaande 

van het Britse Openbaar Ministerie.310 Die richtlijn houdt in dat het Britse OM een straf 

van vijf jaar gevangenisstraf moet vorderen voor verkrachting van een slachtoffer dat 

ouder is als zestien jaar. Wanneer het slachtoffer op het moment van de feiten jonger was 

dan zestien maar ouder dan dertien, dan zal het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf 

van acht jaar vorderen. Als het slachtoffer nog geen dertien jaar was op het moment van 

de feiten dan zal het OM tien jaar gevangenisstraf vorderen. Er mag echter in deze drie 

situaties geen sprake zijn van verzwarende omstandigheden en de dader mag nog niet 

veroordeeld zijn geweest voor verkrachting. 

248. Wanneer er verzwarende omstandigheden aan de orde zijn dan zal het OM een 

zwaardere straf vorderen. De richtlijn somt op wanneer er sprake is van dergelijke 

omstandigheden.311 Er zal strafverzwaring optreden in het geval van ontvoering, 

opsluiting, misbruik van vertrouwen, intimidatie of afpersing, het gebruik van alcohol of 

drugs om het slachtoffer minder weerbaar te maken, wanneer het misdrijf gepleegd 

wordt omwille van vooroordelen ten aanzien van het slachtoffer, wanneer de dader wist 

dat hij leed aan een seksueel overdraagbare ziekte, wanneer het slachtoffer een dergelijke 

ziekte of zwangerschap heeft opgelopen door de verkrachting, wanneer de feiten gepaard 

gaan met geweld, wanneer de dader of het slachtoffer als gevolg van de feiten een 

                                                        

307 R. v Bree (Benjamin) [2007] EWCA Crim 804; [2008] Q.B. 131 

308 Supra : nr. 239 ev.  

309 Art. 1, laatste lid SOA 2003.  

310 www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/sentencing/#a1.  

311  www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/sentencing/#a1.  

http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/sentencing/#a1
http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/sentencing/#a1
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zaadlozing heeft. De richtlijn houdt in het geval van strafverzwarende omstandigheden 

een straf van acht jaar gevangenisstraf in voor verkrachting van een slachtoffer dat ouder 

is als zestien jaar. Wanneer het slachtoffer op het moment van de feiten jonger was dan 

zestien maar ouder dan dertien, dan zal het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 

tien jaar vorderen. Als het slachtoffer nog geen dertien jaar was op het moment van de 

feiten dan zal het OM dertien jaar gevangenisstraf vorderen. Als het gaat om een dader 

die ook nog andere slachtoffers heeft gemaakt of het gaat om een groepsverkrachting dan 

zal een straf van vijftien jaar worden gevorderd.  

249. De strafvorderingsrichtlijn omschrijft ook omstandigheden die zullen leiden tot 

een vermindering van de gevorderde straf. Het gaat dan enerzijds over een slachtoffer dat 

ouder is dan zestien jaar dat reeds toestemming had gegeven voor seksuele handelingen 

enkele ogenblikken voor de ongewenste penetratie. Er is eveneens sprake van 

verzachtende omstandigheden als een jonge dader redelijkerwijze kon aannemen dat het 

slachtoffer ouder was dan zestien.   

250. Deze strafvorderingsrichtlijn is niet van toepassing op wat omschreven wordt als 

dangerous offenders. Het gaat dan over personen die een zwaar misdrijf zoals 

verkrachting hebben gepleegd en waarvan er een groot risico bestaat dat deze persoon 

nog ernstig nadeel zal toebrengen aan anderen. Aangezien de strafvorderingsrichtlijn niet 

geldt, zal het Openbaar Ministerie de basisstraf van levenslange opsluiting kunnen 

vorderen.  

2. Wetgeving rond aanranding met penetratie 

251. De Britse wetgever heeft ervoor gekozen om het misdrijf verkrachting voor te 

behouden voor misdrijven waarbij het slachtoffer gepenetreerd wordt met het mannelijk 

geslachtsdeel. Wanneer de penetratie op het slachtoffer gebeurd door een ander 

lichaamsdeel dan de penis of een voorwerp dan spreekt het Britse recht over aanranding 

met penetratie. Het tweede artikel van de SOA 2003 omschrijft dit misdrijf als volgt:312  

A person (A) commits an offence if— 

a) he intentionally penetrates the vagina or anus of another person (B) with a part 

of his body or anything else, 

b) the penetration is sexual, 

c) B does not consent to the penetration, and 

                                                        

312 Art. 2 SOA 2003.  
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d) A does not reasonably believe that B consents. 

Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all the 

circumstances, including any steps A has taken to ascertain whether B consents. 

Sections 75 and 76 apply to an offence under this section. 

A person guilty of an offence under this section is liable, on conviction on indictment, to 

imprisonment for life. 

A. Dader en slachtoffer 

252. Net zoals in het geval van verkrachting kunnen zowel mannen als vrouwen het 

slachtoffer worden van de aanranding met penetratie. In tegenstelling tot verkrachting, 

kan de dader van deze vorm van aanranding zowel en man als een vrouw zijn aangezien 

de strafbare penetratie moet gebeuren met een lichaamsdeel of met een voorwerp.313   

B. Actus reus  

Net zoals in het geval van verkrachting zijn de constitutieve elementen penetratie en 

toestemming. Deze begrippen zullen slechts kort toegelicht worden aangezien ze 

inhoudelijk reeds eerder werden behandeld.  

1) Penetratie  

253. Er is sprake van aanranding door penetratie wanneer deze persoon het slachtoffer 

met opzet penetreert. De penetratie moet plaatsvinden in de vagina of anus van het 

slachtoffer.  

254. Het onderscheid tussen het misdrijf verkrachting en aanranding met penetratie is 

gelegen in het feit dat in het eerste misdrijf de penetratie dient te gebeuren met de penis 

en in het tweede misdrijf het binnendringen moet gebeuren met een lichaamsdeel dat niet 

het mannelijk geslachtsdeel is enerzijds of met een voorwerp anderzijds. Anders dan bij 

het misdrijf verkrachting, vereist de strafbaarstelling betreffende aanranding door 

penetratie uitdrukkelijk dat het binnendringen seksueel van aard moet zijn. De penetratie 

zal seksueel van aard zijn als ieder redelijk persoon dit binnendringen seksueel van aard 

zou vinden omdat ofwel de daad op zichzelf seksueel is ofwel omdat door 

omstandigheden deze daad seksueel van aard wordt.314  

                                                        

313 Art. 2 eerste lid, a) SOA 2003.  

314 Art. 78 SOA 2003.  
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2) Toestemming  

255. Net zoals het misdrijf verkrachting is het tweede constitutieve element de 

afwezigheid van toestemming. Net zoals in het geval van het misdrijf verkrachting zal het 

Britse Openbaar Ministerie zich beroepen op de artikelen 74 tot 76 SOA 2003 om het 

gebrek aan toestemming te bewijzen. Aangezien dit reeds eerder behandeld werd, kan dit 

daar geraadpleegd worden.315  

3) Mens rea  

256. De mens rea of het opzet van de dader moet net zoals in het geval van verkrachting 

uit twee elementen bestaan. Allereerst moet de dader de intentie hebben om te 

penetreren. Daarnaast mag de dader niet redelijkerwijs geloven dat het slachtoffer 

toestemt met de penetratie. 

C. Straffen 

257. De Britse wetgever heeft als maximale straf de levenslange opsluiting voorzien 

voor de persoon die veroordeeld wordt wegens aanranding door penetratie. Er bestaat 

eveneens in het geval van dit misdrijf een strafvorderingsrichtlijn uitgaande van het 

Britse Openbaar Ministerie.316 Wanneer de penetratie plaatsvindt met behulp van een 

lichaamsdeel zoals vingers, tong of tenen en het slachtoffer ouder dan zestien niet fysiek 

verwond is dan kan het OM een straf vorderen tussen één en vier jaar gevangenisstraf. Als 

het slachtoffer jonger is dan zestien maar ouder dan dertien dan zal de gevorderde 

gevangenisstraf tussen drie en zeven jaar liggen. In het geval van een slachtoffer jonger 

dan dertien dan zal de geëiste straf te situeren zijn tussen vier en acht jaar 

gevangenisstraf.  

258. De strafvorderingsrichtlijn voorziet in zwaardere straffen wanneer het 

binnendringen gebeurt met een voorwerp. Hoe groter en gevaarlijker het voorwerp, hoe 

zwaarder de straffen. Opnieuw worden er langere straffen voorzien naargelang het 

slachtoffer jonger is. Voor een slachtoffer ouder dan zestien jaar wordt een 

gevangenisstraf tussen twee en vijf jaar gevorderd. Een aanranding met penetratie 

waarbij het slachtoffer tussen dertien en zestien jaar zal leiden tot een gevorderde straf 

tussen vier en acht jaar. Net zoals in het geval van penetratie met een lichaamsdeel zal de 

zwaarste straf gevorderd worden als het slachtoffer jonger is dan dertien, in dit geval een 

gevangenisstraf tussen vijf en tien jaar.  

                                                        
315 Supra: nr. 240-243.  

316 www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/sentencing_manual/sexual_assult_by_penetration/.  

http://www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/sentencing_manual/sexual_assult_by_penetration/
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259. De zwaarste straffen worden voorzien voor de misdrijven van aanranding met 

penetratie door een lichaamsdeel en/of voorwerp die gepaard gaan met geweld, 

ontvoering, opsluiting, misbruik van vertrouwen of wanneer de feiten gepleegd zijn door 

meerdere personen of wanneer de feiten gepleegd worden door vooroordelen ten 

aanzien van het slachtoffer omwille van diens geslacht, geloof, seksuele oriëntatie of 

fysieke handicap. Een aanranding met penetratie in een van deze omstandigheden zal 

leiden tot een gevorderde gevangenisstraf tussen zes en elf jaar. In het geval van een 

slachtoffer tussen dertien en zestien jaar is, zal de geëiste straf liggen tussen acht en 

dertien jaar gevangenisstraf. Ten slotte zal een dader die vervolgd wordt voor aanranding 

met penetratie in een van de hierboven omschreven situaties, geconfronteerd worden 

met een gevorderde gevangenisstraf tussen elf en zeventien jaar.  

260. De strafvorderingsrichtlijn voorziet steeds een te vorderen minimale – en 

maximale straf. Het is aan het Openbaar Ministerie om in het concrete geval na te gaan 

welke straf gevorderd moet worden. Het Britse OM zal zich daarbij laten leiden door de 

aanwezigheid van verzwarende of verzachtende omstandigheden.  

De verzwarende omstandigheden die in acht dienen genomen te worden in deze context 

zijn de volgende: afpersing of intimidatie, het slachtoffer intoxiceren met drugs of alcohol, 

het slachtoffer fysieke verwonden, ontvoering of opsluiting, de dader of het slachtoffer 

heeft door de feiten geëjaculeerd en tot slot het bedreigen van het slachtoffer zodat deze 

geen klacht gaat indienen.  

De strafvorderingsrichtlijn heeft ook aandacht voor verzachtende omstandigheden. Zo zal 

het Openbaar Ministerie een lichtere straf vorderen als het ouder is dan zestien en in de 

momenten voor de feiten wel had toegestemd tot seksuele betrekkingen. Als het 

slachtoffer de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, dan zal een lichte straf 

gevorderd worden als de feiten zich afspelen in een context van seksueel 

geëxperimenteer tussen jongeren. De penetratie dient in dat geval van korte duur te zijn 

en de dader mag in alle redelijkheid aannemen dat het slachtoffer ouder is dan zestien 

jaar.  

3. Verjaring  

261. In het Britse recht is er geen verjaringstermijn voorzien voor ernstige misdrijven 

zoals seksuele delicten waaronder verkrachting en aanranding met een penis. Er bestaat 

een wet rond verjaring m.n. The Limitations Act 1980 maar deze is van niet van toepassing 

op misdrijven.  
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4. Praktijk  

A. Vervolging 

262. De Britse wetgever heeft ervoor gekozen om zowel in het geval van verkrachting 

als in het geval van aanranding met penetratie als maximumstraf de levenslange 

gevangenisstraf op te leggen. De strafvorderingsrichtlijnen zoals toegepast door het 

Britse OM, geven echter een beter beeld van de concreet gevorderde straffen. De 

richtlijnen werden hierboven reeds toegelicht. De uiteindelijk opgelegde straf zal 

daarenboven steeds de keuze blijven van de rechter.  

B. Sexual assualt referal centres  

263. Slachtoffers van verkrachting en aanranding met penetratie kunnen in het 

Verenigd Koninkrijk hulp zoeken in een van de ‘sexual assault referal centres’ (SARCS). In 

dergelijke centra kunnen slachtoffers de eerste hulp krijgen die ze nodig hebben.317 In een 

SARC hebben slachtoffers de mogelijkheid om een forensisch medisch onderzoek te 

ondergaan om bewijzen te verzamelen.318 Het slachtoffer heeft dan de keuze om direct 

aangifte te doen en dan zijn de bewijzen ter ondersteuning van die aanklacht reeds 

verzameld maar het slachtoffer kan hiervoor zijn of haar tijd nemen. Ondertussen 

bewaart het SARC de verzamelde bewijzen zodat deze later kunnen aangewend worden 

als het slachtoffer toch besluit aangifte te doen. Het slachtoffer wordt tijdens het medisch 

onderzoek en de forensische bewijsverzameling bijgestaan door een crisis worker. Op het 

einde van het bezoek wordt het slachtoffer geïnformeerd over bijkomende hulp die hij of 

zij kan krijgen.319 

C. Cijfers 

264. In 2013 kwam the Office of National Statistics naar buiten met cijfers rond seksuele 

misdrijven in Engeland en Wales. Allereerst hebben ze onderzoek gedaan naar het 

vermoede aantal slachtoffers van seksuele misdrijven. De cijfers worden hieronder 

weergegeven in een tabel. 

                                                        

317 www.solacesarc.org.uk/about-solace.  

318 www.rapecrisis.org.uk/sexualassaultcentres.php.  

319 www.solacesarc.org.uk/about-solace. 

http://www.solacesarc.org.uk/about-solace
http://www.rapecrisis.org.uk/sexualassaultcentres.php
http://www.solacesarc.org.uk/about-solace
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Tabel 2: Het vermoede aantal slachtoffers van verkrachting en aanranding door penetratie. 320 

De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde cijfers van 2009 tot 2012 en het 

gaat enkel om slachtoffers tussen zestien en negenenvijftig jaar oud. Hetgeen onmiddellijk 

opvalt is dat mannen veel minder het slachtoffer worden van dergelijke misdrijven dan 

vrouwen. Van al deze geschatte verkrachtingsmisdrijven worden er jaarlijks 15.670 

aangegeven bij de politie en van deze aangiftes zal 3.850 behandeld worden door ofwel 

een rechtbank ofwel door een buitengerechtelijk afhandelingssysteem dat out-of-court 

disposal wordt genoemd. Uiteindelijk worden er jaarlijks 1.070 personen per jaar 

veroordeeld voor verkrachting.  

                                                        

320 THE OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, An Overview of Sexual Offending in England and Wales, 10 

januari 2013, www.gov.uk/government/statistics/an-overview-of-sexual-offending-in-england-and-

wales.  

 Man Vrouw 

Misdrijf   

Verkrachting 

(incl. Poging) 

9.000 69.000 

Aanranding 

door 

penetratie  

(Incl. Poging) 

4.000 31.000 

Verkrachting 

(zonder 

poging) 

6.000 52.000 

Aanranding 

door 

penetratie 

(zonder 

poging)  

4.000 21.000 

http://www.gov.uk/government/statistics/an-overview-of-sexual-offending-in-england-and-wales
http://www.gov.uk/government/statistics/an-overview-of-sexual-offending-in-england-and-wales
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In het onderzoek werd nog informatie verstrekt omtrent het verder justitiële vervolg rond 

sexual assaults, maar niet specifiek voor aanranding met penetratie op zich zodat hier niet 

verder wordt op ingegaan.  

Uit dit weliswaar beknopt cijferoverzicht kan worden afgeleid dat verkrachting en 

aanranding met penetratie in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks toch wel veel slachtoffers 

maken. De aanwezigheid van sexual assault referal centres zorgt er blijkbaar niet voor dat 

meer slachtoffers aangifte doen. Er is namelijk een groot verschil tussen het vermoede 

aantal misdrijven en de geregistreerde. Daarnaast valt ook op dat aangifte helemaal niet 

leidt tot vervolging aangezien slechts een klein deel van de aangiften eindigt met een 

vervolgde dader.  

5. Conclusie m.b.t. het rechtstelsel van Verenigd Koninkrijk in vergelijking 

tot het Belgische rechtstelsel.  

265. Het eerste grote verschil heeft betrekking op de strafbaarstelling. In het Verenigd 

Koninkrijk worden misdrijven waarbij penetratie een constitutief bestanddeel is, 

opgedeeld in twee categorieën nl. verkrachting enerzijds en aanranding met penetratie 

anderzijds. Het Belgisch rechtstelsel maakt dit onderscheid niet. Alle misdrijven waar een 

penetratie aan te pas komt, vallen onder de noemer verkrachting.  

Hoewel verkrachting in België door één strafbaarstelling wordt behandeld en het in het 

VK door twee gebeurd, bestaan er geen al te grote inhoudelijke verschillen tussen deze 

strafbaarstellingen. In beide landen wordt anale, orale en vaginale penetratie met een 

voorwerp of lichaamsdeel bestraft. Het enige – miniem – onderscheid heeft betrekking op 

de tongzoen. In het Belgisch rechtstelsel is uitdrukkelijk door de wetgever bepaald in de 

memorie van toelichting dat een tongkus niet onder de strafbaarstelling van verkrachting 

valt. Dit wordt in België bestraft door aanranding van de eerbaarheid. In het Verenigd 

Koninkrijk valt dit ook niet onder de noemer verkrachting maar eveneens niet onder de 

strafbaarstelling aanranding van de eerbaarheid. In het VK kan een ongewenste tongzoen 

bestraft worden door de aanranding met penetratie, een specifieke vorm van aanranding.  

Naast het al bij al vergelijkbaar constitutief bestanddeel zijn de verzachtende en 

verzwarende omstandigheden, waarvan in het Verenigd Koninkrijk sprake in de 

strafuitvoeringsrichtlijnen, tussen beide landen zeker vergelijkbaar.  

Naast het – beperkte – onderscheid betreffende de strafbaarstelling is er eveneens een 

verschil voor wat betreft de verjaring. In het Britse rechtstelsel verjaren misdrijven 
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waarbij een penetratie plaatsvindt niet. In het Belgisch rechtstelsel is dit anders.321 In 

België verjaren verkrachtingsmisdrijven in principe na vijf jaar en uitzonderlijk pas na 

vijftien jaar (niet-correctionaliseerbare misdrijven). Voor minderjarige slachtoffers 

begint in België de termijn van vijftien jaar pas te lopen vanaf de meerderjarigheid.  

Een laatste noemenswaardig onderscheid heeft betrekking op de opvang van slachtoffers. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn er sexual assault referal centres (SARCS). Dergelijke centra 

zijn er in België op dit moment niet maar er wordt wel gewerkt om dit in te toekomst te 

verwezenlijken.  

Conclusie m.b.t. het rechtsvergelijkend luik  

266. In Nederland is de definitie van verkrachting het ruimst aangezien het ook feiten 

omvat waar de penetratie plaatsvindt op de dader. De Britse definitie is het engst 

aangezien enkel niet-toegestane penetratie door het mannelijk geslachtsdeel als 

verkrachting wordt beschouwd. Het Verenigd Koninkrijk hanteert echter een andere 

strafbaarstelling m.n. aanranding met penetratie, voor gevallen die zowel in België als in 

Nederland gestraft zouden worden onder het misdrijf verkrachting. Inhoudelijk zijn er 

daardoor niet echt grote verschillen waargenomen.  

Het Nederlands en het Britse rechtstelsel hebben twee elementen gemeen waaraan het in 

het Belgische systeem ontbreekt m.n. de afschaffing van verjaring (in Nederland enkel 

voor verkrachting van minderjarigen) en totaalcentra voor de opvang van slachtoffers. 

Deze drie facetten vormen de grootste verschilpunten.  

Tweede luik: Inzichten uit het werkveld: Interviews met professionelen  

Inleiding  

267. Professionelen hebben een uitermate leerzame kijk op wat er leeft binnen hun 

werkdomein. Ze zijn daardoor de geschikte personen om inzichten te verschaffen in 

problematieken die verband houdt met hun werkgebied. Vanuit dat oogpunt werd 

besloten om interviews te incorporeren in dit onderzoek.  

                                                        

321 Supra: 89 tot 91.  
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Hoofdstuk 1: Methode 

1. Keuze van de geïnterviewde personen 

268. Het misdrijf verkrachting wordt binnen dit onderzoek bekeken in al zijn aspecten. 

Die brede visie werd eveneens toegepast bij de keuze van de geïnterviewden. Er werden 

namelijk personen bevraagd die actief zijn op de verschillende echelons van de 

strafrechtsketen.  

De strafrechtsketen begint met de wetgevende schakel. Het is aan de wetgever om het 

strafrechtsgebeuren in goede banen te leiden door een adequaat kader te voorzien. Om 

die reden is er contact opgenomen met leden van verschillende Belgische politieke 

partijen. Dit heeft geleid tot drie interviews met volksvertegenwoordigers van N-VA, Open 

Vld en sp.a. Het interview met de volksvertegenwoordiger van N-VA heeft schriftelijk 

plaatsgevonden. 

De volgende schakel is die van de opsporing. In België gebeurt de opsporing van feiten 

zoals verkrachting door de politie (art. 15, 1° Wet op het politieambt)322. Er vonden 

interviews plaats met politieagenten uit de zones van Aalst, Dendermonde en Gent. 

Het Openbaar Ministerie is de kernfiguur van het derde deel van de strafrechtsketen, de 

vervolging. Een substituut-procureur des Konings van de Gentse afdeling van het parket 

van Oost-Vlaanderen heeft in het kader van dit onderzoek enkele inzichten verschaft.  

De volgende keten is die van de straftoemeting. Het is helaas niet gelukt om een interview 

af te nemen met een zetelend rechter.  

Het laatste echelon in de strafrechtsketen is dat van de strafuitvoering. Er werden geen 

interviews afgenomen met personen die werkzaam zijn binnen de 

strafuitvoeringsrechtbank. Er zijn echter wel interviews afgenomen met 

justitieassistenten die actief zijn in de strafuitvoering. Het gaat allereerst om een team van 

justitieassistenten dat zich bezighoudt met de begeleiding van ex-gedetineerden onder 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarnaast heeft eveneens een interview 

plaatsgevonden met een justitieassitent die personen begeleidt die voorlopig in vrijheid 

zijn gesteld of die de gunst van een probatiemaatregel hebben gekregen.  

Er heeft ook een interview plaatsgevonden met twee advocaten. Advocaten hebben een 

zeer goede kennis van het recht in de praktijk. De ene keer bekijken ze het de 

strafrechtszaken door de bril van het slachtoffer, de andere keer door die van de dader. 

                                                        

322 Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992, 27.124.  
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Dit geeft hen een uitzonderlijk interessante kijk op de praktische werking van het recht 

en op eventuele knelpunten.  

Het slachtoffer is uiteraard ook een belangrijke betrokkene in dit onderzoek. Daarom is 

een interview afgenomen met een persoon gespecialiseerd in slachtofferzorg en 

werkzaam binnen het Centrum Algemene Welzijnszorg (CAW).  

Een interview met de Federale Overheidsdienst Justitie (FOD Justitie) kon niet ontbreken 

binnen dit onderzoek. Daarom is er een interview afgenomen met een medewerker van 

die dienst.   

Er zijn ook interviews afgenomen met een aantal organisaties die een impact kunnen 

hebben op het beleid en de wetgeving in de praktijk zoals de Vrouwenraad, het Instituut 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Sensoa.  

Tot slot is er een telefonisch interview afgenomen met een medewerker van het Centrum 

Seksueel Geweld in Utrecht, Nederland. Op dit moment wordt in België onderzocht of het 

Nederlandse systeem van multidisciplinaire centra kan worden geïmplementeerd zodat 

een interview met een medewerkster bijzondere inzichten kan verschaffen.  

2. Afname van het interview 

269. Er hebben uiteindelijk vijftien interviews plaatsgevonden met twintig personen. 

Voor alle interviews werden op voorhand vragen opgesteld. Een aantal algemene vragen 

werden aan alle geïnterviewden voorgelegd. Daarnaast werden ook vragen gesteld 

specifiek met betrekking tot het werkdomein van de geïnterviewden.  

Voor het interview werd steeds medegedeeld dat het gesprek kadert in een onderzoek 

voor een masterproef. Geen enkele geïnterviewde persoon heeft uitdrukkelijk gevraagd 

om zijn identiteit anoniem te houden maar dit wordt uiteindelijk niet prijsgegeven omdat 

het geen meerwaarde biedt voor dit onderzoek. Twaalf van de vijftien interviews werden 

opgenomen met een dictafoon. Daarvoor werd steeds toestemming gegeven aangezien op 

voorhand duidelijk werd gemaakt dat een geluidsopname handig was om hun inbreng zo 

correct mogelijk weer te geven.  

Hoofdstuk 2: Resultaten  

1. De aanpak van verkrachting in België 

270. Aan twaalf van de twintig geïnterviewde personen werd de vraag gesteld of ze een 

positief of negatief beeld hebben bij de aanpak van verkrachting in België. Er is één 

geïnterviewde die geen duidelijk antwoord geeft op deze vraag. Er is slechts één 
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geïnterviewde die een eerder negatief gevoel heeft. Het gaat over een politieagent die de 

volgende bedenking heeft:  

Beroepshalve, na ongeveer zeventien jaar dienst, heb ik toch eerder een negatief 

gevoel. Wij doen de crisisopvang en hebben maar beperkte contacten met de 

slachtoffers. Soms contacteren de slachtoffers ons zelf en dan horen we toch wel dat 

er heel veel sprake is van sepot. Dat is frustrerend als politieagent. 

271. De tien andere geïnterviewde personen hebben toch veeleer een positief gevoel. 

Ze vinden dat er veel verbeterd is in vergelijking met hoe verkrachting vroeger werd 

aangepakt. Zo is er een grotere aandacht voor seksueel geweld volgens een medewerker 

van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Een 

volksvertegenwoordiger bevestigt dit gevoel. Die stelt namelijk dat er een evolutie 

merkbaar is omdat we komen uit een tijd waarin een seksueel misdrijf zowel bij de 

opsporing als bij de bestraffing gebagatelliseerd werd. De bevraagde advocaten 

verwoorden het eerder positieve gevoel als volgt:  

Er is zeer veel verbeterd, zowel op het vlak van het verzamelen van bewijsmateriaal 

dankzij de SAS als op het vlak van de menselijke bejegening van de slachtoffers. (…) 

Vandaag is er op vlak van technische aspecten ook veel meer mogelijk. DNA wordt 

vlugger onderzocht, vroeger duurde dat een hele tijd en kostten de verslagen veel 

meer geld. Nu blijft dit allemaal binnen de perken. 

De groep van tien die een eerder positief gevoel heeft bij de aanpak van verkrachting, 

benadrukt evenwel dat het nog niet perfect verloopt. Zo zijn er onder hen die het raar 

vinden dat het misdrijf verkrachting minder bestraft wordt dan misdrijven ten aanzien 

van eigendommen. Een geïnterviewde advocaat omschrijft het als volgt: ‘Ik heb het 

onlangs gepleit dat verkrachting geen levensdelict is maar eigenlijk is het toch een vorm van 

moord op degene die je was en degene die je nooit meer zal zijn.’ 

272. Volgens de bevraagde politieagenten kan de samenwerking beter. Volgens 

sommigen kan de samenwerking binnen de politie beter maar allen besloten dat de 

samenwerking met de zorgsector beter kan. Het gaat dan onder andere over praktische 

problemen zoals een lange wachttijd alvorens een bevoegde gynaecoloog de SAS-kit bij 

het slachtoffer kan afnemen. Het beroepsgeheim van de zorgsector vormt ook een 

hinderpaal. Samenwerking moet boven beroepsgeheim gaan. Een politieagent van de 

zone Dendermonde illustreerde dat gevoel zo:  

We stuiten namelijk vaak op beroepsgeheim. Het zou mooi zijn als er een 

geïntegreerde aanpak zou kunnen zijn uitgaande van de politie enerzijds en de 

hulpverlening anderzijds. (…) Ook is er nood aan een mentaliteitswijziging bij de 
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hulpverleners ten aanzien van de politie. Ik heb vroeger als psycholoog bij een 

ziekenhuis gewerkt dus ik ken de twee kanten. Er is vanuit de hulpverlening heel wat 

weerstand om bijvoorbeeld contact te hebben met de politie of informatie te delen. 

Er zijn heel wat beperkingen maar er zijn ook heel wat mogelijkheden. Vaak 

verschuilt men zich jammer genoeg te veel achter de beperkingen. 

Ook bij de strafuitvoering wordt het beroepsgeheim van de zorgsector als een 

belemmering ervaren. Sommige centra in de zorgsector werken niet graag met personen 

die een stempel hebben als delinquent. Justitieassistenten krijgen van de therapeuten niet 

altijd de nodige informatie. De geïnterviewde justitieassistenten zijn daarom vragende 

partij voor meer openheid.  

Volgens de geïnterviewde substituut-procureur des Konings binnen het Gentse parket 

verloopt de samenwerking in het Gentse goed. Men werkt goed samen binnen het parket 

zelf, als ook met de politie en met het plaatselijke Universitaire Ziekenhuis.  

2. Dark number  

A. Lage aangiftebereidheid 

273. Aan twaalf personen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek werd het 

probleem betreffende het dark number voorgelegd. Een medewerker van het Instituut 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vat in zijn antwoord de grote problemen 

samen, die ook door de andere geïnterviewden werden aangestipt:  

Het blijft een probleem van het overtuigen van slachtoffers. Slachtoffers zitten met 

angst en schaamte. We kunnen alleen maar pogen om ze zo goed mogelijk te helpen 

en hen overtuigen dat klacht indienen meestal nut heeft. Als er dan een geval in de 

pers komt waarbij het niet tot vervolging komt (Zaak betreffende de verkrachting in 

een Gentse radiostudio) dan kan dat slachtoffers tegenhouden. Het begint allemaal 

met respect voor het slachtoffer bij de opvang en begeleiding. 

274. Volgens de bevraagde advocaten kan de drempel voor de aangifte niet meer naar 

omlaag. Het maatschappelijk taboe is weg maar de schaamte is er nog. Dat 

schaamtegevoel kan volgens hen niet vanuit de overheid, politie en justitie verlaagd 

worden. 

275. Volgens de bevraagde politieagenten moet de drempel zo laag mogelijk zijn maar 

worden veel slachtoffers teleurgesteld door justitie.  

Recent zijn er cijfers in de pers gebracht over verkrachtingen. Men gaf weer wat het 

aantal vermoede verkrachtingen waren en men toonde aan dat slechts een heel 
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beperkt percentage leidde tot een veroordeling. Als zo’n cijfers in de pers komen dan 

gaan slachtoffers zich afvragen of het wel de moeite is. 

Een medewerker van de FOD Justitie vindt echter dat politie en justitie vaak in een slecht 

daglicht geplaatst worden terwijl die mensen met de middelen die ze hebben goed werk 

leveren. Volgens die persoon is de reden voor het lage aantal vervolgingen eerder te 

zoeken in het feit dat slachtoffers vaak te laat naar de politie stappen. Als het slachtoffer 

in het begin van de keten te lang wacht, dan is het moeilijk om op het einde nog in te 

grijpen. Te lang wachten heeft grote gevolgen voor de bewijsmogelijkheden omdat men 

maar binnen een beperkt tijdsbestek de sporen via een SAS-kit kan afnemen.  

B. Referentiecentra als oplossing voor het dark number 

276. Het dark number gaat kleiner worden als de aangiftebereidheid gaat stijgen. 

Volgens een volksvertegenwoordiger gaat een uniforme aanpak door de op te richten 

referentiecentra, leiden tot meer aangiftes, betere bewijsvoering, sterkere cases en 

uiteindelijk meer veroordelingen.  Een andere volksvertegenwoordiger bevestigt deze 

visie en stelt dat door een slechte intake er vandaag een aantal bewijsproblemen zijn. Die 

situatie gaat verbeterd worden door de gespecialiseerde centra.  

Eén centrale plek zal ook drempelverlagend werken. Een medewerker binnen het 

instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is het hiermee eens want “we moeten 

zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen en zo’n centrum kan daar wel aan 

tegemoetkomen.”  

In het Gentse loopt op dit moment het proefproject in het Universitair Ziekenhuis Gent 

(UZ Gent) om na te gaan of dergelijke totaalcentra in België kunnen worden ingevoerd. 

Volgens de Gentse substituut-procureur des Konings verloopt dit goed. Studies tonen 

volgens de substituut trouwens aan dat een dergelijk centrum drempelverlagend werkt 

omdat slachtoffers dan toegang hebben tot alle hulp in één gebouw.  

Die samenwerking tussen het UZ Gent verloopt niet alleen goed met het parket maar ook 

met de Gentse politie. Alle betrokkenen hebben een goed gevoel bij de huidige 

samenwerking. Dat is anders in Aalst en Dendermonde, waar een minder groot contact 

bestaat tussen politie, parket en plaatselijke ziekenhuizen.  

Net zoals de referentiecentra later ook correct gaan moeten doorverwijzen naar de juiste 

instanties voor slachtofferbegeleiding, is er vandaag binnen het UZ Gent ook al sprake van 

doorverwijzing naar het CAW.  

Hier in het Gentse hebben we al jaren een samenwerkingsverband met het UZ Gent. 

De sociale dienst van het UZ Gent gaat de doorverwijzing naar onze dienst op een 
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gelijkaardige manier doen, namelijk door ook te werken met een 

doorverwijsformulier. We hebben onszelf ook al verscheidene keren voorgesteld aan 

andere ziekenhuizen en ook daar een aanbod gedaan. Het moet wel gezegd worden 

dat we niet zo vaak doorverwijzingen krijgen van de ziekenhuizen. Ik vermoed dat 

dit een stuk te maken heeft met therapeuten waarmee zij samenwerken en ook 

natuurlijk met het slachtoffer zelf die dat niet altijd wilt. 

Er wordt nu volop gewerkt om de taakafbakening te verfijnen. Het enige wat volgens een 

medewerker bij het CAW spijtig is, is dat daarbij het voor sommige mensen moeilijk is om 

water bij de wijn te doen. Al is dat misschien menselijk.  

277. Een Nederlandse medewerker van een dergelijk totaalcentrum, namelijk het 

centrum seksueel geweld in Utrecht is alvast positief over de oprichting van dergelijke 

centra.  

Die samenwerking verloopt goed. We merken dat iedereen weet wat te doen terwijl 

men dat daarvoor niet altijd goed wist. Nu werkt men goed samen en de feedback die 

we krijgen van slachtoffers is positief. De samenwerking met de politie loopt zelfs vlot, 

hetgeen toch niet zo evident is aangezien die een andere finaliteit hebben dan de 

hulpverlening. Het heeft enkel voor verbetering gezorgd. Ik zie niet echt nadelen. 

De enige kanttekening die men bij dit schijnbaar succes moet maken, is dat er in 

Nederland ook nog steeds een dark number is. Er is nog steeds een groep slachtoffers die 

hun weg niet lijkt te vinden of niet wil vinden naar de instanties die hen willen helpen. Ze 

werken op dit moment in Nederland aan een betere bekendheid van het landelijke 

telefoonnummer. Al moet ook opgemerkt worden dat er op dit moment al een 

doorverwijzing is van de spoeddiensten en politiediensten naar een centrum seksueel 

geweld. Het is niet zeker in welke mate de betere bekendheid van het telefoonnummer in 

de praktijk zal bijdragen tot het dalen van het dark number. Het blijft uiteindelijk nog 

steeds de beslissing van een slachtoffer om de stap te zetten naar de politie of naar zo’n 

centrum. De medewerker van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

slaat de nagel op de kop door te stellen dat het overtuigen van slachtoffers nog steeds een 

probleem blijkt. “Slachtoffers zitten met angst en schaamte. We kunnen alleen maar pogen 

om ze zo goed mogelijk te helpen en hen overtuigen dat klacht indienen meestal nut heeft.” 

Sensibilisering zou dus ook een deel van de oplossing kunnen zijn.  

C. Sensibilisering als oplossing voor het dark number 

278. Een mogelijke oplossing voor het dark number zou dus kunnen bestaan in de 

oprichting van referentiecentra. Vele geïnterviewden zien echter ook een plaats voor 

sensibilisering als een eventuele oplossing voor het dark number.  
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Ik denk dat dit (het bestaan van het dark number n.v.d.r.) heel vaak te maken heeft 

met opvoeding. De scholen kunnen daar veel aan doen. Als we een mindere 

machocultuur zouden kunnen creëren dan ga je als vrouw minder het gevoel hebben 

dat het je eigen fout is. Dat is natuurlijk niet simpel. Hiervoor moet zwaar 

gesensibiliseerd worden. 

Dit gevoel wordt bevestigd door de andere geïnterviewde personen. Al wordt door 

sommige geïnterviewden meteen de beperkingen van sensibilisering aangekaart. Die 

merken op dat het probleem met sensibilisering schuilt in het feit dat men moeilijk de 

hele tijd preventiecampagnes kan voeren en campagnes daardoor maar korte tijd 

aandacht genieten.  

279. Volgens een aantal bevraagde personen zouden die beperkingen rond 

sensibilisering deels weggewerkt kunnen worden door lessenpakketten in scholen. Hoe 

meer de jeugd opgevoed wordt omtrent grenzen, hoe beter. De eindtermen rond 

gelijkheid van de seksen zouden meer geconcretiseerd moeten worden. Seksualiteit komt 

wel aan bod maar in de praktijk is het niet alleen bloemetjes en bijtjes. Volgens een 

politieagent uit de Gentse politiezone kunnen bewustmakingscampagnes in scholen zeker 

vruchten afwerpen.  De Gentse politieagent illustreerde dit met het volgende voorbeeld:  

Er wordt nu heel veel aandacht besteed aan internetgebruik en de misdrijven in dat 

kader zoals naaktfoto’s. Dat was een echte plaag met dagelijks aangiftes. Dat 

fenomeen is wat getemperd omdat dit in de scholen aan bod is gekomen. Ik heb in 

mijn vorige politiezone lesgegeven aan leerlingen in het zesde leerjaar over drugs. In 

het eerste middelbaar gingen we dan met hen naar een film over drugs. Dat zijn 

dingen die blijven hangen. Voor seksuele misdrijven zou dit beter ook gebeuren. 

Sensoa werkt volgens een medewerker vandaag niet specifiek rond verkrachting. Op dit 

moment zijn er wel al campagnes en lessenpakketten beschikbaar die handelen over 

grensoverschrijdend gedrag.  Als het onderwijs verplicht zou worden om meer te werken 

rond seksueel geweld, dan staat Sensoa zeker klaar om een integraal programma op te 

stellen. Het is daarbij heel belangrijk dat de klemtoon wordt gelegd op de dader die een 

grens overschrijdt en niet het slachtoffer. Men moet echter ook opletten met 

voorlichtingsmateriaal rond verkrachting omdat het ook niet goed is om seksualiteit 

louter in een slecht daglicht te zetten. Het gaat dus werken zijn aan de hand van een 

piramidemodel. De grote basis gaat over toestemming, het midden over preventie en de 

top over reactie wanneer het fout gaat.  

Sensibilisering via het onderwijs vinden de meeste geïnterviewde personen zeker een 

mogelijk te bewandelen piste maar de medewerker van het Instituut voor de gelijkheid 
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van vrouwen en mannen wijst er op dat er vandaag toch wel al veel informatie 

beschikbaar is. Het zou misschien ook helpen om bepaalde informatie rond verkrachting 

te verwerken in opleidingen zoals die van verpleegkundigen en huisartsen.  

3. De houding van de media t.o.v. rechtszaken met betrekking tot 

verkrachtinsgsmisdrijven 

280. De bevraagde medewerker binnen de FOD Justitie vindt dat justitie en politie vaak 

in een slecht daglicht geplaatst worden. Dat gaat ook zijn impact hebben op hoe 

slachtoffers denken dat politie en justitie zullen reageren. Ook de bevraagde advocaten 

benadrukken dat de pers voorzichtiger moet omspringen met kritiek op justitie.  

Er is soms overdreven aandacht van de pers voor justitie. Slachtoffers zijn daar soms 

zeer hard door getroffen. De pers moet voorzichtig omgaan met zeer gevoelige zaken. 

En dan zeker de roddelpers. Zie nog maar wat er gebeurd is met STEVE STEVAERT. Dat 

is misschien wat een ander debat maar misschien moet dat eens bekeken worden in 

de deontologische code van de pers. Getraumatiseerde slachtoffers zijn vaak 

overweldigd door de pers die dan ook nog eens aan hun deur kan komen. Men mag 

dat ook doen. Het enige wat journalisten niet mogen doen, is geld geven voor hun 

verhaal. Gezien de kwetsbaarheid hoort dat niet. Dat is misschien iets waarvoor nog 

aandacht kan zijn. Een deontologische codex voor journalisten als het gaat over 

justitie waarbij men aandacht heeft voor het vermoeden van onschuld van de dader 

maar ook voor de privacy van het slachtoffer. Men zou dat zelfs bij wet moeten 

regelen.  

Ook de medewerker bij het CAW heeft een aantal bedenkingen bij de wijze waarop de 

media optreedt. Soms wordt er te veel de nadruk gelegd op het sensationele waardoor in 

sommige reacties de schuld bij het slachtoffer wordt gelegd. Dat is volgens deze 

medewerker verschrikkelijk omdat het slachtoffer vaak zelf al worstelt met 

schuldgevoelens. “Niet alle pers is evenwel slecht. Programma’s zoals ‘Opsporing Verzocht’ 

kunnen helpen.”  

4. Het straffenarsenaal 

281. Aan een aantal van de geïnterviewde personen werd gevraagd naar wat ze vonden 

van het huidige straffenarsenaal ter bestraffing van verkrachtingsmisdrijven. De 

geïnterviewde substituut-procureur des Konings vindt dit straffenarsenaal goed, voor 

zover de straffen worden uitgevoerd.  

282. In het kader van de gerechtelijke hervorming waaraan minister van justitie KOEN 

GEENS volop bezig is, worden volgens een medewerker van de FOD Justitie ook de straffen 
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aan een grondige modernisatie onderworpen. De sancties in verband met zedendelicten 

worden bekeken in de gehele context van misdrijven. Voor de aanpassing van de 

strafmaat van verkrachting wordt dus gekeken naar hoe andere, gelijkaardig zware feiten 

bestraft worden. Hier moet consequentie aan de dag gelegd worden. De geïnterviewde 

advocaten juichen de hervormingen zeker toe aangezien zij vinden dat het moeilijk te 

begrijpen is dat vandaag een verkrachting kan leiden tot een straf die minder zwaar is in 

vergelijking met de straffen voor bepaalde misdrijven inzake eigendom.   

De medewerker bij de FOD Justitie kan nu nog niet zeggen of er een strafverzwaring zal 

zijn. Een strafverzwaring is ook niet altijd de oplossing.  

Er wordt ook nagegaan of er meer diversificatie kan zijn in de straffen. Volgens een 

bevraagd volksvertegenwoordiger is er een gedifferentieerd straffenarsenaal voorzien, 

dat o.a. afhankelijk is van de leeftijd of toestand van het slachtoffer, de gevolgen van de 

verkrachting, de omstandigheden waarin de verkrachting gebeurde, de relatie van de 

dader met het slachtoffer, ... 

283. Het is volgens de medewerker van de FOD Justitie eveneens de bedoeling dat de 

gevangenisstraf zo min mogelijk zal worden toegepast en dus enkel wanneer dit een nut 

heeft. Een bevraagde volksvertegenwoordiger volgt de medewerker van de FOD Justitie 

daarin. Korte gevangenisstraffen hebben geen zin zodat een gevangenisstraf enkel moet 

worden uitgesproken wanneer er een reëel gevaar is voor de veiligheid en dan moet de 

straf ook lang genoeg zijn zodat men aan de slag kan met die mensen. Een andere 

volksvertegenwoordiger stelt dat kwalitatieve behandeling zeer belangrijk is voor daders. 

Daarom vormen de behandelingsprogramma’s van daders één van de prioriteiten van het 

nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gender-gerelateerd geweld.  

Ook de advocaten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, bevestigen het belang van 

begeleiding van daders. Volgens hen moet altijd worden nagegaan wat het motief is voor 

de daad.   

Is de dader iemand die kampt met een seksuele problematiek en die daar inzicht in 

heeft, schuldbesef heeft en die daaraan iets wil doen of is het de dader te doen om 

macht, om iemand te onderdrukken of is er een zekere psychopathie die men met de 

beste behandeling van de wereld niet kan verhelpen. Men is het er zelf in 

psychiatrische kringen over eens dat men die psychopatische daders beter niet 

behandeld omdat ze uit behandelingen alleen maar leren hoe ze zich nog beter 

sociaal wenselijk dienen op te stellen en zo eigenlijk nog meer mensen schade kunnen 

toebrengen. Soms moet er gewoon gestraft worden en staat de beveiliging van de 

maatschappij voorop.  De maatschappij kan echter in andere gevallen ook beveiligd 
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worden door het probleem aan te pakken en op te lossen. Er zijn daders die daar 

vatbaar voor zijn. Dat kan men zien aan de wroeging die bepaalde daders hebben. 

Drank is bijvoorbeeld een heel faciliterende vloeistof. Alcohol kan mensen iets laten 

doen dat ze anders nooit zouden doen. Als men die mensen voorwaarden kan 

opleggen gekoppeld aan dat drankgebruik dan gaan er kansen zijn. Maar dat zijn 

meestal mensen die ook vergaan van spijt. Er zijn er echter ook die enkel spijt hebben 

dat ze gepakt zijn. Voor hen is het moeilijk om een behandeling uit te werken. 

De rechter zou volgens een bevraagde advocaat ook zwaarder moeten kunnen straffen in 

bepaalde gevallen en lichter in andere gevallen.  

De rechter heeft volgens mij een zeer moeilijke taak om dit te kunnen inschatten. 

Vroeger behoorde verkrachting tot het arsenaal van het Hof van Assisen. Er werd 

gepleit en er waren getuigen. Nu heeft men een kwartiertje om te pleiten en de 

rechter moet het samen met de PV’s in die korte tijd maar begrijpen.  

De geïnterviewde advocaten zijn niet per se tegen het verhogen van de straffen maar het 

is ook zo dat er te weinig aandacht besteed wordt aan iemand die veroordeeld is en in de 

gevangenis zit. Men moet meer aandacht besteden aan hoe die persoon terug naar de 

maatschappij moet gaan. Men kan al na een derde van de straf vrijkomen. Daarvoor moet 

de dader schuld bekennen, schuldinzicht hebben en mogelijks de slachtoffers vergoeden 

maar hoe zit het met de rest van de begeleiding? Dat staat volgens één van de bevraagde 

advocaten op een laag pitje.  

Bij de strafuitvoering moet gezorgd worden voor de begeleiding en niet zomaar de 

dader van een seksueel feit gewoon langer in de gevangenis te laten zitten. Het is niet 

goed dat iemand die voor diefstal is veroordeeld voor hetzelfde aantal jaren al 

vroeger kan vrijkomen gewoon omdat de ander voor een seksueel misbruik is 

veroordeeld. De strafuitvoering dient om die mensen te helpen.  

5. Strafuitvoering  

284. De geïnterviewde advocaten haalden reeds problemen met de strafuitvoering aan. 

De strafuitvoering moet daders begeleiden en niet zomaar in de gevangenis laten zitten. 

Ook de substituut-procureur des Konings besluit dat de strafuitvoering en de opvolging 

van daders beter kan.  

285. Na gesprekken met een aantal justitieassistenten, zijn nog een paar problemen in 

verband met de strafuitvoering naar voren gekomen. Het team justitieassistenten dat zich 

bezighoudt met de voorwaardelijke invrijheidgestelden (team detentie), krijgt hun 

opdracht na een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Ze begeleiden de ex-
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gedetineerde wanneer die zijn eerste stappen terug in de maatschappij zet. Die 

begeleiding houdt verschillende aspecten in. Ze begeleiden de reclassering op 

verschillende gebieden zoals woning, er is een controle van de vrijlatingsconditities en 

begeleiden seksuele thema’s door contact te hebben met de artsen. Dat is echter de 

theorie. Justitieassistenten hebben dus een controletaak maar die controle is beperkt tot 

gesprekken met de ex-gedetineerden, die door een hoge caseload, veelal plaatsvinden op 

het bureau in het justitiehuis. Justitieassistenten kunnen dus minder op huisbezoek 

terwijl dat toch wel een belangrijke bron van informatie kan zijn om na te gaan hoe de 

reclassering in realiteit verloopt. De politie of de wijkagent heeft ook een controletaak 

met betrekking tot vrijgelaten ex-gedetineerden. Er is echter weinig of geen regelmatig 

contact met de politiediensten. De samenwerking met de zorgsector verloopt ook niet 

altijd even goed. Een bevraagde justitieassistent wil op dat vlak ook meer openheid want 

ze krijgen niet altijd alle informatie door het beroepsgeheim.  

Een justitieassistent die zich bezighoudt met probatie herkent een aantal problemen die 

de collega’s opsommen. Een justitieassistent die werkt rond probatie kan een mandaat 

krijgen op twee manieren. Allereerst kan het gaan om een mandaat toegekend door de 

raadkamer of de onderzoeksrechter in het kader van een vrijlating onder voorwaarden 

van iemand die in afwachting van zijn proces wordt vrijgelaten. In het eerste geval wordt 

er meestal een residentiële begeleiding afgesproken. De zorgsector werkt echter niet 

graag met mensen die nog niet veroordeeld zijn zodat dit systeem nauwelijks werkbaar 

is in de praktijk. In het andere geval krijgt de justitieassistent een mandaat van een rechter 

die probatievoorwaarden heeft opgelegd. Dan wordt er gewerkt met voorwaarden met 

het oog op recidivebeperking en rond de reden waarom die personen botsen met justitie. 

Ze verschijnen niet voor de strafuitvoeringsrechtbank. De begeleiding is inhoudelijk 

hetzelfde zodat er ook hier klachten te horen zijn over het feit dat de begeleiding 

inhoudelijk weinig voorstelt en toch vooral controlerend is. Zo kunnen justitieassisten 

bijvoorbeeld niet meer mee naar de VDAB. Huisbezoeken zijn niet verboden maar ze 

worden niet meer gepromoot. Een lagere caseload zou zeker helpen volgens deze 

bevraagde justitieassistent. Een probleem dat ze bij het team detentie minder hebben, 

maar zeker aan de orde is bij het team probatie, is dat van lange wachtlijsten.  

Er is na een uitspraak in eerste aanleg al een beroepstermijn van één maand en dan 

duurt het zeker nog een maand voor we het dossier krijgen. We begeleiden personen 

die wonen in de regio ongeacht de plaats waar ze feiten plegen. We hebben dus 

opdrachtgevers over het gehele land hetgeen ook soms bijdraagt tot langere 

wachttijden. Het is dus meestal maar na enkele maanden dat de betrokkene weet wat 

zijn voorwaarden inhouden. 
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Het zou allemaal wat beter op elkaar afgestemd moeten zijn volgens de geïnterviewde 

justitieassistent. Er is al een lange wachttijd bij de gerechten en dan nog eens bij de 

justitiehuizen. De begeleiding komt volgens de bevraagde persoon te laat na de feiten.  

6. Verjaringstermijnen  

286. Een groot probleem is dat slachtoffers van verkrachtingen vaak even tijd nodig 

hebben om te kunnen verwerken wat er gebeurd is en daarom soms wachten om contact 

op te nemen met de politie. Dat is natuurlijk begrijpelijk maar tegelijkertijd gaat er heel 

veel bewijs verloren. Het is dan ook moeilijker om getuigen te gaan verhoren. De 

medewerker binnen de FOD Justitie omschrijft dat als het grote pijnpunt.  

Men kan natuurlijk zeggen dat er te weinig vervolgd en gestraft wordt maar als in 

het begin van de keten het slachtoffer te lang wacht dan is het moeilijk om op het 

einde van de keten nog in te grijpen.  

Hoewel het vanuit menselijk standpunt zeker te begrijpen valt waarom slachtoffers 

wachten om klacht neer te leggen, is de verjaringstermijn minder begripvol. De 

verjaringstermijn begint te lopen vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd.323 

Verkrachting is een correctionaliseerbare misdaad zodat de verjaringstermijn in principe 

vijf jaar bedraagt.324 Wanneer het om een minderjarig slachtoffer gaat is de termijn 15 

jaar en begint die maar te lopen vanaf de meerderjarigheid van het slachtoffer.325 Een 

medewerker binnen de FOD Justitie illustreert het aan de hand van een voorbeeld.  

Stel men wordt verkracht op 12-jarige leeftijd. De verjaringstermijn begint te lopen 

vanaf de meerderjarigheid. Dan is de termijn 15 jaar zodat men 33 is wanneer het 

misdrijf verjaart. Hoe gaat men dan bewijzen dat men verkracht is op 12-jarige 

leeftijd? Dat is juridisch heel moeilijk. De rechter moet dan oordelen en zal 

vrijspreken omdat er te weinig echte duidelijke bewijzen zijn.  

Deze medewerker is geen voorstander van de afschaffing van verjaringstermijnen omdat 

die termijnen hun nut hebben. Omwille van dezelfde redenen is die medewerker ook geen 

                                                        

323 Art. 23 Wet houdende de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering, BS 25 april 1878, 1.265 

en C., VAN DEN WIJNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 792.   

324 Art. 21 Wet houdende de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering, BS 25 april 1878, 1.265 

en C.,VAN DEN WIJNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 793.   

325 Art. 21Bis Wet houdende de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering, BS 25 april 1878, 

1.265 en C., VAN DEN WIJNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 

799.   



 

163 

voorstander van de verlenging van termijnen. Volgens de geïnterviewde medewerker 

moet de problematiek van verjaring anders worden voorgesteld:  

Een campagne die eens aan de bevolking duidelijk maakt waarom er zo snel mogelijk 

aangifte moet gedaan worden en waarom er verjaringstermijnen zijn, zou meer 

duidelijkheid bieden. Hierin schuilt ook een verantwoordelijkheid voor de media. 

Verwachten dat justitie het jaren na de feiten gaat oplossen, is niet realistisch.  

287. Andere geïnterviewde personen zijn het daar niet mee eens. De bevraagde 

advocaten zijn zeker een voorstander van de verlenging van de verjaringstermijnen. Het 

komt voor dat slachtoffers zich maar na het verstrijken van jaren klaar voelen om contact 

op te nemen met de bevoegde autoriteiten. Het parket gaat de klacht wel onderzoeken 

maar schrijft dan een vriendelijk briefje aan het slachtoffer waarin staat dat de 

strafvordering is vervallen.  Volgens de meewerkende advocaten is het dan ook zeer 

jammer dat slachtoffers die pas na jaren de moed hebben om iets te ondernemen tegen 

die feiten, dan niet de juridische erkenning krijgen waar ze zo op hopen. De bevraagde 

advocaten volgen de medewerker van de FOD Justitie wel door te stellen dat het 

bewijstechnisch inderdaad moeilijker wordt naargelang het slachtoffer langer wacht, al 

geloven ze ook dat er zelfs na een lange tijd nog bewijs te vinden is, dat dan een geheel 

gaat vormen van met elkaar overeenstemmende vermoedens.  

Er is natuurlijk geen DNA-bewijs meer mogelijk maar er zijn wel verklaringen van 

mensen die lang gezwegen hebben en die dan spreken. Er zijn ook mensen die 

verklaren dat ze altijd wel geweten hadden dat er iets was. De puzzelstukjes vallen 

soms wel in elkaar, zij het na al die jaren, in die zin dat men daar een wezenlijk 

karakter van schuld uit kan afleiden. En in vele gevallen eigenlijk staat het slachtoffer 

niet alleen maar zijn er meerdere slachtoffers waardoor men ook weer 

overeenstemmende vermoedens krijgt die tot bewijs kunnen leiden. 

In het geval van verkrachtingsfeiten op minderjarigen zouden ze volgens de bevraagde 

advocaten de verjaringstermijn beter afschaffen.  

Uit slagen en verwondingen groeit men nl. uit maar iets waar ze u wezenlijk in raken, 

draagt u voor altijd mee. Het blijft u achtervolgen. Slachtoffers krijgen kinderen en 

die kinderen komen op de leeftijd waarop hun moeder dit alles heeft ondergaan. De 

grootouders willen bezoekrecht maar moeder wil dat niet en dan komt het steeds 

harder en harder aan. Dan zit men al een tijdje verder in de tijd natuurlijk.  

De geïnterviewde medewerker van het CAW volgt daarin de advocaten door te bevestigen 

dat het voor slachtoffers zeer erg is om te horen te krijgen dat het te laat is voor hun klacht. 
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De bevraagde substituut-procureur des Konings treedt de advocaten echter niet bij in het 

idee van het afschaffen van de verjaringstermijnen. Volgens deze persoon is het beter een 

goede termijn te hebben dan geen termijn, al wordt dit natuurlijk niet altijd goed 

begrepen door de bevolking. Een bevraagde volksvertegenwoordiger vindt echter dat er 

geen verjaringstermijn kan staan op misdrijven waarbij de fysieke integriteit wordt 

aangetast. Er bestaat dus veel discussie in de praktijk over de zin of onzin van de 

bestaande verjaringstermijnen. Eventuele aanpassingen van deze termijn zijn echter niet 

uitgesloten aangezien de minister van justitie volop bezig is met het hele strafrecht te 

moderniseren.  

7. Definitie van verkrachting  

288. Door de modernisatie-oefening van het strafrecht, die op dit moment aan de gang 

is, zou het kunnen dat de definitie van verkrachting eventueel wordt aangepast. De 

bevraagde advocaten zijn er niet tegen gekant om deze modernere visie, bevestigd door 

het Hof van Cassatie, verwerkt te zien in een nieuwe wettelijke definitie. Volgens de 

substituut-procureur des Konings die aan dit onderzoek heeft meegewerkt, zit de definitie 

van verkrachting vandaag niet goed in mekaar door de verschillen in leeftijd. De 

medewerker binnen de FOD Justitie en een volksvertegenwoordiger bevestigen dat er aan 

die definitie beter eens gesleuteld kan worden.  

8. Salduz 

289. De Salduz-regeling houdt de verplichte bijstand in van een advocaat bij het 

verhoor. Dit heeft volgens de bevraagde politieagenten zeker een impact in de praktijk. 

Een politieagent omschrijft hoe ze dit merken in de praktijk:  

We moeten naar de verdachten een uitnodigingsbrief sturen waarin ook al staat van 

wat ze verdacht worden. Ze hebben dan de tijd om hun advocaat te raadplegen en 

die gaat hen meestal adviseren om niet te bekennen. Advocaten worden hiervoor 

betaald. Vroeger konden we verdachten iets meer overvallen met de feiten maar nu 

kan dat niet meer. 

Een andere meewerkende politieagent erkent dit en vindt zelfs dat er door Salduz een 

onevenwicht is ontstaan.  

Het slachtoffer moet heel wat doorstaan omdat het bijvoorbeeld lang kan duren 

alvorens een gynaecoloog aanwezig is. De verdachte krijgt pas een paar dagen later 

een uitnodiging tot verhoor omdat het volgens het parket in de praktijk vaak niet 

nuttig is om direct over te gaan tot arrestatie. Dat tijdelijk gevoel van straffeloosheid 

stuit mij wat tegen de borst. Verdachten hebben ook eerst een babbel met de 
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advocaat en waar dat vroeger een verdachte direct geconfronteerd werd, gaat de 

advocaat nu adviseren. Het verrassingseffect van het verhoor vervalt zo. 

De bevraagde politieagenten denken dat het veralgemenen van videoverhoor beter zou 

zijn omdat er dan op video kan vastgesteld worden dat de politie de verdachte niet onder 

druk zet. Wat ook een oplossing zou zijn, is werken met een soort wachtdienst van 

advocaten die direct aanwezig kunnen zijn zodat de politie korter op de bal kunnen 

spelen.  

290. De geïnterviewde advocaten zijn het niet eens met de visie van de politieagenten.  

Advocaten zijn, volgens hen, geen souffleurs. De bijstand dient volgens hen om te 

vermijden dat er te veel druk wordt uitgeoefend op een persoon die zich al in een 

kwetsbare positie bevindt doordat er bijvoorbeeld bij hem een huiszoeking heeft 

plaatsgevonden of doordat hij van zijn vrijheid beroofd is. Ook de meewerkende 

substituut-procureur des Konings denkt niet dat Salduz verhindert dat leugenaars door 

de mand vallen.  

9. Kleine politiezones versus grote politiezones 

291. Een volksvertegenwoordiger vindt de verschillen in aanpak van verkrachting van 

plaats tot plaats een groot probleem.  

Het verloopt op een aantal plaatsen goed maar op andere plaatsen niet. Het feit dat 

in ons land daar zo’n verschil kan op zitten, is geen goede zaak. De manier waarop 

de politie optreedt, heeft namelijk een enorme impact op de aangiftebereidheid. Op 

het niveau van het parket zijn er ook verschillen. Men stelt vast dat er in het ene 

gerechtelijke arrondissement meer seponering is. Ook dat is niet goed. 

Volgens de bevraagde politieagenten wordt die verschillende aanpak veroorzaakt door 

het feit dat kleinere politiezones soms te klein zijn om dezelfde diensten te kunnen bieden 

als de grote politiezones.  

De opvang van slachtoffers gebeurt in principe door slachtofferbejegenaars. Kleinere 

politiezones hebben ook wel slachtofferbejegenaars maar dat zijn mensen die soms 

in interventie meedraaien. Dan is het iemand van interventie, die misschien nog 

andere dingen aan zijn hoofd heeft, die het slachtoffer moet opvangen. Elk korps 

organiseert dat op zijn eigen manier en daardoor lopen er ook al eens dingen mis en 

worden slachtoffers niet opgevangen zoals het moet. Het politioneel werk gaat altijd 

wel goed verlopen maar ze gaan dus niet altijd de luxe hebben om een 

slachtofferbejegenaar erbij te halen. Het feit dat de aanwezigheid van een 
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slachtofferbejegenaar afhangt van de politiezone is niet correct. Dat zou overal in 

België zo moeten zijn. 

10. Samenwerking tussen politie en het Openbaar Ministerie 

292. Samenwerking is volgens sommige deelnemers aan dit onderzoek een probleem. 

Het idee achter de totaalcentra van staatssecretaris ELKE SLEURS is er een van 

samenwerking tussen de verschillende partners zodat de slachtoffers op één plaats de 

nodige fysische, psychische en medische hulp kunnen krijgen. Niet alle problemen gaan 

de wereld uit geholpen worden door dit samenwerkingsverband. De samenwerking 

tussen politie en het Openbaar Ministerie verloopt volgens de meewerkende 

politieagenten namelijk niet altijd even goed.  

In het kader van intra-familiaal geweld is er vroeger een heuse samenwerking 

opgezet met de verschillende partijen nl. politie, parket en ook het CLB. Die 

samenwerking zorgde dan voor een soort invulmap. Al is dit ook weer aan het 

verwateren. Zoiets zou misschien nuttig zijn voor de aanpak van verkrachting. Er is 

op dit moment weinig feedback. Als er een zedenzaak is, weet de politie nauwelijks of 

de verdachte veroordeeld werd. Zo weten wij natuurlijk niet of het verhoor al dan 

niet goed was. We weten ook niet wat de reden is voor seponering. Wij hebben daar 

geen flauw idee van. 

Een andere politieagente erkent dit probleem omdat er volgens haar geen sprake is van 

feedback. De politie weet dus niet of dossiers voorkomen of tenzij ze contact hebben met 

slachtoffers die dat spontaan komen melden. 

Conclusie m.b.t. de interviews  

293. Na de vele gesprekken met de diverse personen die hebben meegewerkt aan dit 

onderzoek, staat vast dat zij allen heel gepassioneerd zijn door hun job. Het valt op dat 

alle bevoegde instanties willen meewerken in de strijd tegen dit misdrijf. Het zou 

misschien kunnen helpen als alle instanties als gelijkwaardige partners worden 

beschouwd in dezelfde strijd. Het lijkt vreemd dat de bevraagde politieagenten zich niet 

gesteund voelen door het lokale parket en dat op hun beurt de meewerkende 

justitieassistenten geen systematisch contact hebben met wijkagenten. Zowel politie als 

justitieassistenten klagen het feit aan dat het beroepsgeheim een hinderpaal vormt in de 

praktijk.  

De Belgische wetgever is volop bezig met broodnodige veranderingen in de praktijk aan 

te brengen. Minister van justitie KOEN GEENS werkt momenteel aan de hervorming van het 

strafrecht en het blijkt uit de interviews dat daarvoor een draagvlak bestaat. Daarnaast is 
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staatssecretaris ELKE SLEURS op dit moment ook aan de slag rond de 

verkrachtinsgproblematiek. Haar voorstel rond de totaalcentra wordt ook goed onthaald 

bij de personen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek.  

Er is dus zeker een positieve tendens op dit moment. Het enthousiasme op het werkveld 

gecombineerd met een aantal breed gedragen toekomstige veranderingen, zullen hopelijk 

de nodige wijzigingen in de praktijk aanbrengen in de hoop dat dit misdrijf succesvoller 

kan worden aangepakt.  

Derde luik: Het Verdrag van Istanbul  

Inleiding 

294. De Raad van Europa is een internationale organisatie die mensenrechten hoog in 

het vaandel draagt. Deze organisatie kan dan ook niet afwezig blijven in een bespreking 

rond het misdrijf dat in de Westerse wereld nog zoveel slachtoffers maakt. De Raad van 

Europa, geconfronteerd met de hoge cijfers van geweld tegen vrouwen, besloot dat er 

nood was aan harmonisatie tussen de lidstaten voor wat betreft de aanpak van dit 

fenomeen en meer uitgebreide normen ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld.326 Deze intentie heeft geleid tot het Verdrag van Istanbul 

dat in België geratificeerd werd op 14 maart 2016. Het Verdrag van Istanbul is gebaseerd 

op vier pijlers die kort zullen worden toegelicht. 

De vier pijlers van het Verdrag van Istanbul  

295.  De eerste pijler van het verdrag is preventie.327 Het voorkomen van geweld tegen 

vrouwen moet op verschillende manieren gebeuren zoals o.a. het organiseren van 

sensibiliseringscampagnes, gendergelijkheid opnemen in onderwijspakketten, het 

opleiden van professionelen en het voorzien in daderbegeleiding om recidive te 

voorkomen. De Raad van Europa roept eveneens iedere burger van alle lidstaten op om 

gendergelijkheid te respecteren want zolang er geen gendergelijkheid bestaat zal geweld 

tegen vrouwen nooit uitgeroeid worden.328  

296. Naast de pijler rond preventie is er ook een pijler rond bescherming.329 Het 

Verdrag van Istanbul stelt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat slachtoffers op een 

goede manier worden opgevangen. In de eerste instantie moet die opvang gebeuren in 

                                                        

326 www.coe.int/en/web/istanbul-convention/historical-background.  

327 Art. 12 – 17 Verdrag van Istanbul.  

328 www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief.  

329 Art. 18 – 28 Verdrag van Istanbul.  

http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/historical-background
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief
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rape crisis or sexual violence referral centres. Deze totaalcentra moeten slachtoffers 

medische en psychologische bijstand geven enerzijds en voor forensische 

bewijsverzameling zorgen anderzijds. Na die eerstelijnsopvang moeten vrouwen toegang 

hebben tot opvangcentra waar ze veilig kunnen verblijven als dat nodig zou zijn. Er moet 

daarenboven ook een hulplijn worden voorzien waar slachtoffers naar kunnen bellen 

voor de klokrond hulp ongeacht de dag van de week.  

297. De derde pijler heeft betrekking op vervolging. Zo voorziet het Verdrag van 

Istanbul in een definitie rond seksueel geweld waaronder verkrachting. Elke lidstaat moet 

op zijn minst de volgende elementen in de definitie rond verkrachting opnemen330:   

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te 

waarborgen dat de volgende opzettelijke gedragingen strafbaar worden gesteld:  

a) Het zonder wederzijds goedvinden op seksuele wijze vaginaal, anaal of oraal 

met een lichaamsdeel of object binnendringen van het lichaam van een ander;  

b) Het zonder wederzijds goedvinden plegen van andere seksuele handelingen 

met een persoon; 

c) Het zonder wederzijds goedvinden een ander er toe bewegen seksuele 

handelingen te plegen met een derde.   

De toestemming dient vrijwillig te zijn gegeven en voort te vloeien uit de vrije wil van 

de betrokken persoon hetgeen wordt vastgesteld in het licht van de omstandigheden.  

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te 

waarborgen dat de bepalingen van het eerste lid tevens van toepassing zijn op 

gedragingen gericht tegen voormalige of huidige echtgenoten of partners erkend 

volgens het nationale recht. 

298. De vierde pijler heeft betrekking op samenwerking. De Raad van Europa stelt 

duidelijk dat alle organisatie die te maken krijgen met geweld tegen vrouwen (beter) 

zullen moeten samenwerken ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen.331  

Conclusie m.b.t. het Verdrag van Istanbul 

299. Het Verdrag van Istanbul voorziet in een hele reeks aan maatregelen die de 

lidstaten moeten incorporeren. Het verdrag is heel multidisciplinair aangezien het 

voorziet in actiemaatregelen op verschillende pijlers. Dit verdrag toont aan dat in de 

                                                        

330 Art. 36 Verdrag van Istanbul.  

331 Art. 7 – 11 Verdrag van Istanbul.   
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toekomst verkrachting moet worden bestreden door een samenwerking tussen justitie, 

politie en de hulpsector.  

België heeft het verdrag geratificeerd en heeft ter incorporatie het nationaal actieplan ter 

bestrijding van gender gerelateerd geweld gelanceerd. Dit nationaal actieplan werd al 

eerder in dit onderzoek besproken zodat dit daar kan worden geraadpleegd.332 Diverse 

inhoudelijke aspecten van dit verdrag zullen eveneens worden toegelicht in het derde 

deel van dit onderzoek aangezien de aanbevelingen onvermijdelijk conform het Verdrag 

van Istanbul dienen te zijn.  

Algehele conclusie m.b.t. het tweede deel  

300. Het doel van het tweede deel van dit onderzoek was om inspiratie op te doen 

omtrent eventuele aanbevelingen die zullen worden gedaan in het derde deel. Zowel de 

rechtsvergelijking als de interviews en het Verdrag van Istanbul verschaffen de benodigde 

inzichten die in het derde deel van dit onderzoek zullen worden besproken.  

  

                                                        

332 Supra: nr. 96.  
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Deel III: Aanbevelingen  

Inleiding 

301. Het eerste deel van dit onderzoek was gericht op de huidige situatie in België voor 

wat betreft de wetgevende en praktische aanpak van verkrachting. In het tweede deel 

werd inspiratie opgedaan aan de hand van rechtsvergelijking, interviews en de 

bespreking van het Verdrag van Istanbul, om te kunnen eindigen met een resem aan 

aanbevelingen om de Belgische situatie te verbeteren. Er zal een onderscheid worden 

gemaakt tussen aanbevelingen m.b.t. de wetgeving en recommandaties ten aanzien van 

de praktijk.333  

Hoofdstuk 1: Aanbevelingen m.b.t. de wetgeving 

Orale penetratie met een voorwerp of een lichaamsdeel anders dan het 

mannelijk geslachtsdeel 

302. De Belgische wetgeving en rechtspraak voorzien op heden een vrij ruim begrip van 

het misdrijf verkrachting. Inhoudelijk worden de meeste vereisten, zoals gesteld door het 

Verdrag van Istanbul, vandaag reeds gerespecteerd. Het verdrag eist dat de volgende 

gedragingen strafbaar worden gesteld: 

a) Het zonder wederzijds goedvinden op seksuele wijze vaginaal, anaal of oraal 

met een lichaamsdeel of object binnendringen van het lichaam van een ander;  

b) Het zonder wederzijds goedvinden plegen van andere seksuele handelingen 

met een persoon; 

c) Het zonder wederzijds goedvinden een ander er toe bewegen seksuele 

handelingen te plegen met een derde. 

De eerste twee vereisten worden gerealiseerd door artikel 375 Sw. Dat artikel omschrijft 

verkrachting als volgt:  

Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel 

ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. 

303. Dit artikel stelt de persoon strafbaar die deze daad zelf verricht maar ook de 

persoon die iemand verplicht om een penetratie op een derde te plegen334. Zoals reeds 

vermeld in het eerste deel van dit onderzoek wordt hiermee bedoeld elke orale, anale en 

                                                        
333 Uiteraard kunnen er nog andere aanbevelingen worden gedaan dan degene die in dit deel worden besproken. 

Omwille van plaatsgebrek moest er echter een selectie gemaakt worden.  

334 Supra: nr. 48.  
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vaginale penetratie met een lichaamsdeel of een voorwerp.335 Alleen de orale penetratie 

met een voorwerp of een lichaamsdeel anders dan het mannelijk geslachtsdeel wordt 

door de rechtspraak aan dit wetsartikel onttrokken omdat de wetgever hieraan elk 

seksueel karakter heeft ontnomen in de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet van 

1989.336 Om conform te zijn met het Verdrag van Istanbul hoeft de Belgische wetgever er 

enkel voor te zorgen dat de orale penetratie met een voorwerp of lichaamsdeel andere 

dan de penis strafbaar wordt gesteld. De Belgische wetgever heeft hierbij de keuze tussen 

het Nederlandse of het Britse systeem. Het Nederlandse strafrecht hanteert een dermate 

ruime definitie van verkrachting zodat ook de desbetreffende orale penetraties onder het 

toepassingsgebied vallen.337 Het Nederlandse systeem heeft echter als nadeel dat in 

Nederland zelf, door een beslissing van de Hoge Raad, een tongzoen (i.e. een orale 

penetratie met een lichaamsdeel anders dan het mannelijke geslachtsdeel) uiteindelijk 

toch niet bestraft zal worden onder de noemer verkrachting maar als aanranding van de 

eerbaarheid.338 Vandaar dat het de voorkeur geniet om het Britse systeem over te nemen 

zodat dergelijke orale penetraties dankzij de wetgeving direct als aanranding van de 

eerbaarheid worden bestraft.339 

Slachtoffer en daderpenetratie  

304. Na de Wijzigingswet van 1989 werd het slachtofferbegrip in het misdrijf 

verkrachting genderneutraal. Door wettelijk te stellen in de definitie dat de penetratie 

dient gepleegd te worden op een persoon kunnen zowel vrouwen als mannen het 

slachtoffer worden van dit misdrijf. Het misdrijf is echter nog niet volledig genderneutraal 

aangezien een vrouwelijke dader die een man dwingt om haar te penetreren nog altijd 

vrijuit zal gaan voor verkrachting en dus minder zwaar gestraft zal worden wegens 

aanranding van de eerbaarheid.  

305. De Raad van Europa heeft in het Verdrag van Istanbul alle (inwoners van de) 

lidstaten opgeroepen om gendergelijkheid na te streven.340 Als België hieraan in volle 

totaliteit gehoor wil geven dan kan de wetgever niet anders dan daderpenetratie ook te 

bestraffen als verkrachting. Gelijkheid tussen de geslachten wil nl. ook zeggen dat 

                                                        
335 Supra: nr. 37-38.  

336 Supra: nr. 38.  

337 Supra: nr. 201-203.  

338 Supra: nr. 202.  

339 Art. 3 SOA 2003. 

340 www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief. 

http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief
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vrouwen die een misdrijf met penetratie plegen even hard gestraft worden als mannen. 

Dit is in België voor een groot deel al het geval behalve in het geval van daderpenetratie.  

306. In het Verenigd Koninkrijk wordt daderpenetratie ook niet bestraft onder de 

noemer verkrachting aangezien enkel diegene die penetreert met een penis veroordeelt 

kan worden wegens verkrachting en omwille van de biologische anatomie kan dit enkel 

een man zijn.  Daderpenetratie wordt wel bestraft onder de strafbaarstelling aanranding 

van de eerbaarheid met penetratie.341  

307. In Nederland wordt daderpenetratie wel gestraft onder de noemer verkrachting 

omdat Nederland een heel ruime definitie van het begrip verkrachting hanteert. Het is dus 

omwille van absolute gendergelijkheid aan te raden om dit systeem over te nemen. 

Hierover is trouwens in het verleden al een wetsvoorstel geweest. Mevrouw VAN CAUTER 

en mevrouw LAHAYE-BATTHEU stellen voor om de strafbaarstelling van verkrachting op 

deze manier te herdefiniëren:342 

Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel 

ook, gepleegd op of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt. 

Door de realisatie van dit wetsvoorstel wordt in feite het Nederlandse systeem 

overgenomen voor wat betreft de daderpenetratie. Dit is zeker aan te raden omwille van 

het streven naar totale gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  

Verjaring  

307. Het Verdrag van Istanbul stelt aan de lidstaten enkele eisen rond de 

verjaringstermijn.343  

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te 

waarborgen dat de verjaringstermijnen voor het instellen van gerechtelijke procedures 

te n aanzien van de overeenkomstig de artikelen 36, 37, 38 en 39 van dit Verdrag 

strafbaar gestelde feiten toereikend zijn en in verhouding staan tot de ernst van het 

desbetreffende strafbare feit, zodat het slachtoffer na het bereiken van de 

meerderjarigheid in de gelegenheid is een procedure in te stellen 

De Belgische wetgeving voldoet op heden aan deze vereisten. Er wordt in het Belgisch 

recht een standaardtermijn van vijf jaar voorzien, die verlengd wordt naar tien of vijftien 

                                                        
341 Supra : nr. 251 ev.  

342 Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER en S. LAHAYE-BATTHEU) tot wijziging van het strafwetboek wat de 

aanranding van de eerbaarheid en de verkrachting betreft, Parl. St. Kamer 2011-12, nr. 53-1912/001, 4-5.  

343 Art. 58 Verdrag van Istanbul  
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jaar als de feiten niet correctionaliseerbaar zouden zijn. Als het om minderjarigen gaat, 

dan is de standaardtermijn vijftien jaar en die begint pas te lopen vanaf de 

minderjarigheid.  

308. De Belgische wetgeving voldoet aan de eisen maar een wijziging zou zeker niet 

misstaan. Hiervoor kan de Belgische wetgever zich laten inspireren door het Nederlands 

of het Brits systeem. Het Nederlandse systeem heeft de verjaringstermijn voor feiten t.a.v. 

minderjarigen afgeschaft en in het Verenigd Koninkrijk bestaan er voor het misdrijf zelfs 

geen verjaringstermijnen. De voorkeur gaat uit naar het Britse systeem.  

Door het afschaffen van verjaringstermijnen voor feiten die een dermate zware inbreuk 

uitmaken op de fysieke en seksuele integriteit van een persoon, geeft de wetgever een 

krachtig signaal. Dit zal niet leiden tot een significant hoger aantal succesvolle 

veroordelingen omdat het na verloop van tijd steeds moeilijker wordt om een misdrijf 

succesvol vervolgd te zien maar de wetgever maakt door deze (symbolische) wijziging 

duidelijk dat ze slachtoffers door procedureregels niet langer in de kou laat staan en geeft 

de slachtoffers op z’n minst een kans om hun klacht te laten vervolgen door het parket.  

Conclusie m.b.t. aanbevelingen ten aanzien van het wetgevend kader   

309. De voorgestelde wijzigingen aan de wetgeving zullen geen grote revolutie 

teweegbrengen. De orale penetratie met een voorwerp of lichaamsdeel anders dan het 

mannelijk geslachtsdeel is nu al strafbaar onder de aanranding van de eerbaarheid. Ook 

de daderpenetratie is op heden al strafbaar door de bepalingen rond aanranding van de 

eerbaarheid. Deze aanpassingen zijn dus eerder op te vatten als een soort finetuning en 

zullen daarom geen grote omwenteling realiseren in de praktijk.  

Het afschaffen van de verjaringstermijnen zal ook niet zo’n grote impact hebben in de 

praktijk net omdat de kans dat oude zaken succesvol vervolgd worden, heel klein is. De 

wetgever geeft hiermee echter een krachtig signaal naar slachtoffers van seksueel geweld 

en daarom is die symbolische waarde van deze afschaffing niet te onderschatten.   

Hoofdstuk 2: Aanbevelingen m.b.t. de praktijk 

Totaalcentra  

310. Het Verdrag van Istanbul wil dat de lidstaten werk maken van de oprichting van 

totaalcentra waar slachtoffers van o.a. seksueel geweld kunnen worden ontvangen om 

hen de nodige medische en psychologische bijstand te geven enerzijds en om forensische 

vaststellingen te doen anderzijds. Op heden bestaan er nog geen dergelijke centra in 

België. Er loopt wel een pilootproject in het Gentse en dit zal in de toekomst worden 
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uitgebreid naar de rest van het land.344 Staatssecretaris ELKE SLEURS hoopt met die centra 

de aangiftebereidheid omhoog te krijgen en het dark number aldus te laten zakken.345  

311. Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben op heden al dergelijke centra. 

Rechtsvergelijking met die landen heeft echter aangetoond dat ook in deze landen nog 

steeds een vrij hoog dark number bestaat. In Nederland daalt het aantal aangiftes van 

verkrachting zelfs nog na de oprichting van dergelijke centra. Hopen dat deze nog op te 

richten totaalcentra het dark number (aanzienlijk) zullen doen dalen, is dus schijnbaar 

niet realistisch. Deze centra hebben echter een veel belangrijker doel nl. het correct en 

multidisciplinair opvangen van slachtoffers. Als slachtoffers in België overal dezelfde 

kwaliteitsvolle hulp krijgen die ze verdienen, dan is de doelstelling van de totaalcentra al 

gerealiseerd.  

Rechtsbijstandsverzekering 

312. Het Verdrag van Istanbul vereist enkel dat slachtoffers recht hebben op juridische 

bijstand en gratis rechtsbijstand als ze onder de voorwaarden vallen zoals voorzien in hun 

nationale recht. Het Belgisch rechtssysteem voldoet op heden al aan deze voorwaarde346 

maar toch is een wijziging ook hier op zijn plaats.  

313. LIESBETH KENNES meent dat voor veel slachtoffers de drempel om de stap te zetten 

naar politie en justitie hoog is omwille van de kostprijs van een eventueel proces.347 Het 

is onaanvaardbaar dat een slachtoffer van verkrachting zich omwille van de kostprijs 

genoodzaakt ziet om afstand te nemen van verdere stappen. Daarom moet de wetgever 

werk maken van een verplichte rechtsbijstandsverzekering want justitie zal voor 

iedereen maar echt laagdrempelig worden als de drempel laag genoeg ligt.  

Sensibilisering  

314. Het Verdrag van Istanbul besteed een hele pijler aan preventie. Zo vereist het 

Verdrag van Istanbul dat de lidstaten regelmatig sensibiliseringscampagnes lanceren. 

                                                        
344 Verslag van de commissie, Parl. St., Vl. Parl. 2014-15, 

www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1009322/verslag/1014335.  

345 www.elkesleurs.be/nieuws/nationaal-actieplan-ter-bestrijding-van-alle-vormen-van-gendergerelateerd-

geweld.  

346 Art. 664 Ger.W zoals ingevoerd door de wet van 10 oktober 1967 betreffende het gerechtelijk wetboek, BS, 31 

oktober 1967, 11.360.   

347 L. KENNES, “Het verhaal van de negentig procent” in ONGENAE, C., #Seksisme. Nee wij overdrijven niet!, 

Borgerhout, Polis, 2015, 22. 
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Hierover valt uiteraard niets dan positiefs te zeggen. De enige aanbeveling die kan worden 

gedaan is omtrent de inhoud van een van de te voeren campagnes.  

315. Een campagne is nodig om aan alle toekomstige slachtoffers en 

vertrouwenspersonen van die slachtoffers duidelijk te maken dat er best zo snel mogelijk 

contact wordt opgenomen met de politie. Na een aangifte bij de politie wordt een 

slachtoffer naar een gespecialiseerd geneesheer gebracht zodat de nodige forensische 

bewijzen kunnen worden vastgesteld. Hoe langer het slachtoffer wacht met aangifte, hoe 

minder forensische bewijzen kunnen worden vastgesteld. Aangezien 

verkrachtingsmisdrijven vaak in een afgezonderde omgeving plaatsvinden, zal het bewijs 

in een zaak maar echt sterk zijn als er forensisch bewijs voorhanden is.  

316. Volgens het Verdrag van Lissabon moeten de lidstaten ook investeren in 

lessenpakketten op school die gendergelijkheid verduidelijken. Ook hierover kan er niet 

anders dan positief gereageerd worden en eveneens een kleine aanbeveling gedaan 

worden. In de Amerikaanse staat California geldt het ‘yes-means-yes – principe’.348 Dat 

houdt in dat aan leerlingen en studenten duidelijk wordt gemaakt dat ze, alvorens over te 

gaan tot seksuele betrekkingen, steeds horen te polsen naar een duidelijke toestemming. 

Dit idee zou kunnen worden geïncorporeerd in de toekomstige Belgische 

onderwijspakketten. Ook zou via het onderwijs aan leerlingen kunnen worden geleerd 

om na een verkrachting direct te stap te zetten naar politie door hen duidelijk te maken 

van het belang daarvan en wat ze moeten doen om de forensische sporen optimaal te 

bewaren tot de SAS-kit kan worden afgenomen. 

Conclusie m.b.t. aanbevelingen ten aanzien van de praktijk 

317. De grootste verandering zal de oprichting van totaalcentra zijn. Hierdoor zal er 

overal in België aan slachtoffers van verkrachting op eenzelfde wijze kwaliteitsvolle hulp 

worden verstrekt. Of de oprichting van dergelijke centra de aangiftebereidheid zal doen 

stijgen, is nog maar de vraag. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijkt dit nl. niet 

het geval.  

De invoering van een verplichte rechtsbijstandverzekering zou meer effect kunnen 

hebben omdat de drempel voor justitie pas dan voor iedereen overbrugbaar zal zijn. De 

grootste impact valt echter te verwachten van sensibilisering en dan vooral van 

campagnes is het onderwijs. De leerlingen van vandaag zijn de volwassenen van morgen 

en als die generatie overtuigd is van gendergelijkheid, weet wat te doen om verkrachting 

                                                        

348X, “'Yes means yes' standard for sexual assault moves to California high schools”, The guardian, 10 september 

2010, http://www.theguardian.com/us-news/2015/sep/10/yes-means-yes-sexual-assault-california-

high-schools.  
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te vermijden door uitdrukkelijk toestemming te vragen en hoe te reageren als er dan toch 

een slachtoffer valt, dan kan de toekomst grondig wijzigen. 

Algehele conclusie m.b.t. het derde luik 

318. Hierboven werden een aantal aanbevelingen gedaan in het kader van dit 

onderzoek. Al deze aanbevolen aanpassingen zullen in de praktijk geen grote 

omwenteling teweegbrengen. Het wetgevend kader is op heden al heel ruim zodat de 

voorgestelde aanpassingen niet zullen leiden tot een (aanzienlijk) groter aantal 

succesvolle veroordelingen.  Het zullen vooral de aanpassingen betreffende de praktijk 

zijn die een impact zullen hebben op de slachtoffers. Totaalcentra zullen zorgen voor een 

betere opvang van slachtoffers maar ook dit zal hoogstwaarschijnlijk niet leiden tot een 

(significante) stijging in het aantal veroordelingen.  

Een strafonderzoek en de daaropvolgende rechtszaak hebben een aantal inherente 

elementen die ervoor zorgen dat het niet gemakkelijk is om de stap naar politie en justitie 

te zetten. Slachtoffers hebben het vaak heel moeilijk om zeer kort na de feiten daarover 

te praten en aangifte doen, wil nu eenmaal zeggen dat het verhaal langs alle kanten wordt 

uitgespit. Dat is begrijpelijk voor een slachtoffer heel zwaar maar daar valt niets aan te 

veranderen. Ook het gegeven dat slachtoffers door allerlei psychologische processen niet 

altijd onmiddellijk naar de juiste instanties gaan om een SAS-kit te laten afnemen, is zeker 

te begrijpen. Het is echter een feit dat bepaalde forensische sporen na tweeënzeventig uur 

verdwijnen en dat het slachtoffer zonder die bewijzen nu eenmaal minder sterk staat.  

Aan deze twee elementen kan op zich niets veranderd worden. Dat is nu eenmaal hoe het 

(rechts)systeem in elkaar zit. De aanwezigheid van totaalcentra, blijvend inzetten op 

slachtofferbejegening en het invoeren van de rechtsbijstandsverzekering kunnen de 

drempel niet volledig wegnemen maar kunnen de drempel wel zo laag mogelijk maken 

zodat minder slachtoffers in de kou komen te staan.  
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Figurenlijst  

Tabel 

JAARTAL TOTAAL AANTAL ZEDENZAKEN SEPONERINGEN NAAR RECHTER 

2005 7.100 3.745 1.367 

2006 7.356 3.828 1.453 

2007 7.428 4.172 1.342 

2008 7.905 4.389 1.453 

2009 7.760 4.384 1.383 

2010 7.959 4.536 1.409 

2011 8.107 4.631 1.273 

2012 8.123 4.637 1.190 

2013 8.035 4.612 1.113 

2014 7.773 4.550 1.116 

Tabel 1: Verkrachting en aanranding doorheen de jaren
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Tabel 2: Het vermoede aantal slachtoffers van verkrachting en aanranding door penetratie. 

Grafieken bij dit onderzoek  
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Figuur 1 (A): Geslacht van de respondenten – Absolute cijfers 

Figuur 2: Leeftijd van de respondenten – Percentage 
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Figuur 2 (A): Leeftijd van de respondenten – Absolute cijfers 

Figuur 3: Opleidingsniveau van de respondenten – Percentage 
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Figuur 3 (A): Opleidingsniveau van de respondenten – Absolute cijfers 

Figuur 4: Nationaliteit van de respondenten – Percentage 
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Figuur 4 (A): Nationaliteit van de respondenten – Absolute cijfers 

Figuur 5: Advies aan het slachtoffer in de eerste situatie – Percentage 
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Figuur 5 (A): Advies aan het slachtoffer in de eerste situatie – Absolute cijfers 

Figuur 6: Is het zinvol om in de eerste situatie naar de politie en het gerecht te stappen – 

Percentage 
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Figuur 6 (A): Is het zinvol om in de eerste situatie naar politie en het gerecht te stappen – 

Absolute cijfers 

Figuur 7: Zal het slachtoffer in de eerste situatie door de politie op een respectvolle manier 

behandeld worden – Percentage 
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Figuur 7 (A): Zal het slachtoffer in de eerste situatie door de politie op een respectvolle manier 

behandeld worden – Absolute cijfers 

Figuur 8: Zal in de eerste situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 
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Figuur 8 (A): Zal in de eerste situatie een klacht leiden tot bestraffing – Absolute cijfers 

Figuur 9: In welke mate had het slachtoffer in de eerste situatie de verkrachting kunnen 

vermijden – Percentage 
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Figuur 9 (A): Figuur 9: In welke mate had het slachtoffer in de eerste situatie de verkrachting 

kunnen vermijden – Absolute cijfers

Figuur 10: Advies aan het slachtoffer in de tweede situatie – Percentage 
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Figuur 10 (A): Advies aan het slachtoffer in de tweede situatie – Absolute cijfers 

Figuur 11: Is het zinvol om in de tweede situatie naar de politie en het gerecht te stappen - 

Percentage 
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Figuur 11 (A): Is het zinvol om in de tweede situatie naar de politie en het gerecht te stappen – 

Absolute cijfers 

Figuur 12: Zal het slachtoffer in de tweede situatie door de politie op een respectvolle manier 

behandeld worden – Percentage 
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Figuur 12 (A): Zal het slachtoffer in de tweede situatie door de politie op een respectvolle 

manier behandeld worden – Absolute cijfers 

Figuur 13: Zal in de tweede situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 
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Figuur 13 (A): Zal in de tweede situatie een klacht leiden tot bestraffing – Absolute cijfers 

Figuur 14: In welke mate had het slachtoffer in de tweede situatie de verkrachting kunnen 

vermijden – Percentage 
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Figuur 14 (A): In welke mate had het slachtoffer in de tweede situatie de verkrachting kunnen 

vermijden – Absolute cijfer 

Figuur 15: Advies aan het slachtoffer in de derde situatie – Percentage 
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Figuur 15 (A): Advies aan het slachtoffer in de derde situatie – Absolute cijfers 

Figuur 16: Is het zinvol om in de derde situatie naar de politie en het gerecht te stappen – 

Percentage 
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Figuur 16 (A): Is het zinvol om in de derde situatie naar de politie en het gerecht te stappen – 

Absolute cijfers 

Figuur 17: Zal de politie het slachtoffer in de derde situatie op een respectvolle manier 

behandelen – Percentage 
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Figuur 17 (A): Zal de politie het slachtoffer in de derde situatie op een respectvolle manier 

behandelen – Absolute cijfers 

Figuur 18: Zal in de derde situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 
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Figuur 18 (A): Zal in de derde situatie een klacht leiden tot bestraffing – Absolute cijfers 

Figuur 19: In welke mate had het slachtoffer in de derde situatie de verkrachting kunnen 

vermijden – Percentage 
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Figuur 19 (A): In welke mate had het slachtoffer in de derde situatie de verkrachting kunnen 

vermijden – Absolute cijfers 

Figuur 20: Advies aan het slachtoffer in de vierde situatie – Percentage 
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Figuur 20 (A): Advies aan het slachtoffer in de vierde situatie – Absolute cijfers 

Figuur 21: Is het zinvol om in de vierde situatie naar de politie en het gerecht te stappen – 

Percentage 
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Figuur 21 (A): Is het zinvol om in de vierde situatie naar de politie en het gerecht te stappen – 

Absolute cijfers 

Figuur 22: Zal de politie het slachtoffer in de vierde situatie op een respectvolle manier 

behandelen – Percentage 
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Figuur 22 (A): Zal de politie het slachtoffer in de vierde situatie op een respectvolle manier 

behandelen – Absolute cijfers 

Figuur 23: Zal in de vierde situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 
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Figuur 23 (A): Zal een klacht in de vierde situatie leiden tot bestraffing – Absolute cijfers 

Figuur 24: In welke mate had het slachtoffer in de vierde situatie de verkrachting kunnen 

vermijden – Percentage 
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Figuur 24 (A): In welke mate had het slachtoffer in de vierde situatie de verkrachting kunnen 

vermijden – Absolute cijfers 

Figuur 25: Advies aan het slachtoffer in de vijfde situatie – Percentage 
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Figuur 25 (A): Advies aan het slachtoffer in de vijfde situatie – Absolute cijfers 

Figuur 26: Is het zinvol om in de vijfde situatie naar de politie en het gerecht te stappen – 

Percentage 
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Figuur 26 (A): Is het zinvol om in de vijfde situatie naar de politie en het gerecht te stappen – 

Absolute cijfers 

Figuur 27: Zal de politie het slachtoffer in de vijfde situatie respectvolle manier behandelen 

– Percentage 
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Figuur 27 (A): Zal de politie het slachtoffer in de vijfde situatie op een respectvolle manier 

behandelen – Absolute cijfers 

Figuur 28: Zal in de vijfde situatie een klacht leiden tot bestraffing – Percentage 
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Figuur 28 (A): Zal in de vijfde situatie een klacht leiden tot bestraffing – Absolute cijfers 

Figuur 29: In welke mate had het slachtoffer in de vijfde situatie de verkrachting kunnen 

vermijden – Percentage 
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Figuur 29 (A): In welke mate had het slachtoffer in de vijfde situatie de verkrachting kunnen 

vermijden – Absolute cijfers 

Figuur 30: Kennis van nummer 1712 – Percentage 
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Figuur 30 (A): Kennis van het nummer 1712 – Absolute cijfers 

Figuur 31: Vergelijking tussen de situaties – Advies aan het slachtoffer – Percentage 
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Figuur 31 (A): Vergelijing tussen de situaties – Advies aan het slachtoffer – Absolute cijfers 

Figuur 32: Vergelijking tussen de situaties – Zinvol om klacht neer te leggen – Percentage 
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Figuur 32 (A): Vergelijking tussen de situaties – Zinvol om klacht neer te leggen – Absolute 

cijfers 

Figuur 33: Vergelijking tussen de situaties – Respectvolle behandeling – Percentage 
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Figuur 33 (A): Vergelijking tussen de situaties – Respectvolle behandeling – Absolute cijfers 

Figuur 34: Vergelijking tussen de situaties – Kans op bestraffing – Percentage 
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Figuur 34 (A): Vergelijking tussen de situaties – Kans op bestraffing – Absolute cijfers 
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Figuur 35: Vergelijking tussen de situaties – Mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden – Percentage 
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Figuur 35 (A): Vergelijking tussen de situaties – Mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden – Absolute 

cijfers 
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Figuur 36: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan de slachtoffers in de eerste situatie – 

Percentage 
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Figuur 36 (A): Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan de slachtoffers in de eerste situatie – 

Absolute cijfers
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Figuur 37: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de tweede situatie – 

Percentage 
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Figuur 37 (A): Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de tweede situatie – 

Absolute cijfers 
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Figuur 38: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de derde situatie – 

Percentage 
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Figuur 38 (A): Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de derde situatie – 

Absolute cijfers 
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Figuur 39: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de vierde situatie – 

Percentage 
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Figuur 39 (A): Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de vierde situatie 
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Figuur 40: Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de vijfde situatie – 

Percentage 
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Figuur 40 (A): Vergelijking o.b.v. geslacht – Advies aan het slachtoffer in de vijfde situatie – 

Absolute cijfers 

Figuur 41: Mannelijk geslacht – Is het zinvol om klacht neer te leggen in de verschillende 

situaties – Percentage 
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Figuur 41(A): Mannelijk geslacht – Is het zinvol om klacht neer te leggen in de verschillende 

situaties – Absolute cijfers 

Figuur 42: Vrouwelijk geslacht – Is het zinvol om klacht neer te leggen in de verschillende 

situaties – Percentage 
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Figuur 42 (A): Vrouwelijk geslacht – Zinvol om klacht neer te leggen in de verschillende 

situaties – Absolute cijfers 

Figuur 43: Mannelijk geslacht – Respectvolle behandeling door de politie in de verschillende 

situaties – Percentage 
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Figuur 43 (A): Mannelijk geslacht – Respectvolle behandeling door de politie in de 

verschillende situaties – Absolute cijfers 

Figuur 44: Vrouwelijke geslacht – Respectvolle behandeling door de politie in de verschillende 

situaties – Percentage 
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Figuur 44 (A): Vrouwelijk geslacht – Respectvolle behandeling door de politie in de 

verschillende situaties – Absolute cijfers 

Figuur 45: Mannelijk geslacht – Kans op bestraffing in de verschillende situaties – Percentage 
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Figuur 45 (A): Mannelijk geslacht – Kans op bestraffing in de verschillende situaties – Absolute 

cijfers 

Figuur 46: Vrouwelijk geslacht – Kans op bestraffing in de verschillende situaties – Percentage 
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Figuur 46 (A): Vrouwelijk geslacht – Kans op bestraffing in de verschillende situaties – 

Absolute cijfers 
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Figuur 47: Mannelijk geslacht – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden in de verschillende situaties 

– Percentage 
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Figuur 47 (A): Mannelijk geslacht – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had 

kunnen vermijden in de verschillende situaties – Absolute cijfers 
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Figuur 48: Vrouwelijk geslacht – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden in de verschillende 

situaties – Percentage
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Figuur 48 (A): Vrouwelijk geslacht – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had 

kunnen vermijden in de verschillende situaties – Absolute cijfers 

Figuur 49: Mannelijk geslacht – Kennis van het nummer 1712 – Percentage 
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Figuur 49 (A): Mannelijk geslacht – Kennis van het nummer 1712 – Absolute cijfers 

Figuur 50: Vrouwelijk geslacht – Kennis van het nummer 1712 – Percentage 
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Figuur 50 (A): Vrouwelijk geslacht – Kennis van het nummer 1712 – Absolute cijfers 

Figuur 51: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de eerste situatie 

– Percentage 
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Figuur 51(A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de eerste 

situatie – Absolute cijfers 
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Figuur 52: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de tweede 

situatie – Percentage 
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Figuur 52 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de tweede 

situatie – Absolute cijfers 
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Figuur 53: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de derde situatie 

– Percentage 
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Figuur 53 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de derde 

situatie – Absolute cijfers 
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Figuur 54: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de vierde 

situatie – Percentage 

62,50%

18,06%

4,17%

15,28%

66,67%

20,51%

4,27%
8,55%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

U stelt voor om naar de
politie te gaan en klacht

neer te leggen

U stelt voor om een arts
te raadplegen

U stelt voor dat het
slachtoffer zijn of haar

tijd neemt en pas
stappen onderneemt als

het slachtoffer hier
klaar voor is

Andere

P
er

ce
n

ta
ge

Advies

Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau - Advies in de vierde 
situatie

Percentage

Personen die geen hoger onderwijs genoten hebben Personen die hoger onderwijs genoten hebben



 

256 

Figuur 54 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de vierde 

situatie – Absolute cijfers 
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Figuur 55: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de vijfde situatie 

– Percentage 
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Figuur 55 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Advies aan het slachtoffer in de vijfde 

situatie – Absolute cijfers 

Figuur 56: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Geen hoger onderwijs genoten – Is het zinvol 

om naar de politie en het gerecht te stappen in de verschillende situaties – Percentage 
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Figuur 56 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Geen hoger onderwijs genoten – Is het 

zinvol om naar de politie en het gerecht te stappen in de verschillende situaties – Absolute 

cijfers 

Figuur 57: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Hoger onderwijs genoten – Is het zinvol om 

naar de politie en het gerecht te stappen in de verschillende situaties – Percentage 
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Figuur 57 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Hoger onderwijs genoten – Is het zinvol 

om naar de politie en het gerecht te stappen in de verschillende situaties – Percentage 

Figuur 58: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Geen hoger onderwijs genoten – Zal het 
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situaties – Percentage 
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Figuur 58 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Geen hoger onderwijs genoten – Zal het 

slachtoffer door de politie op een respectvolle manier behandeld worden in de verschillende 

situaties – Absolute cijfers 

Figuur 59: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Hoger onderwijs genoten – Zal het slachtoffer 

door de politie op een respectvolle manier behandeld worden in de verschillende situaties – 

Percentage 
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Figuur 59 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Hoger onderwijs genoten – Zal het 

slachtoffer door de politie op een respectvolle manier behandeld worden in de verschillende 

situaties – Absolute cijfers 

Figuur 60: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Geen hoger onderwijs genoten – Zal de klacht 

leiden tot bestraffing in de verschillende situaties – Percentage 
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Figuur 60 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Geen hoger onderwijs genoten – Zal de 

klacht leiden tot bestraffing in de verschillende situaties – Absolute cijfers 
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Figuur 60 (A): Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau – Hoger onderwijs genoten – Zal de klacht 

leiden tot bestraffing in de verschillende situaties – Absolute cijfers 
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Figuur 61: Vergelijking o.b.v. opleiding – Geen hoger onderwijs genoten – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden 

in de verschillende situaties – Percentage 
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Figuur 61(A): Vergelijking o.b.v. opleiding – Geen hoger onderwijs genoten – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen 

vermijden in de verschillende situaties – Absolute cijfers 
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Figuur 62: Vergelijking o.b.v. opleiding – Hoger onderwijs genoten – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden in de 

verschillende situaties – Percentage 
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Figuur 62(A): Vergelijking o.b.v. opleiding – Hoger onderwijs genoten – De mate waarin het slachtoffer de verkrachting had kunnen vermijden in 

de verschillende situaties – Absolute cijfers 
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Figuur 63: Vergelijking o.b.v. opleiding – Kennis van het nummer 1712 – Percentage 

Figuur 63 (A): Vergelijking o.b.v. opleiding – Kennis van het nummer 1712 – Percentage
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Interviewvragen 

Heeft u een positief of een negatief gevoel bij de aanpak van verkrachting in België? Wat 

zijn de pluspunten en pijnpunten?  

In België, net zoals in de rest van de wereld, is er een hoog dark number. Hoe kan daar 

volgens u aan tegemoet gekomen worden? 

Wat vindt u van de definitie van verkrachting in het strafwetboek?  

Vindt u de verjaringstermijnen voldoende lang?  

Is volgens u het huidige straffenarsenaal voldoende om tot een meer efficiënte aanpak te 

komen?  

Hoe kan volgens u de strafprocedure aangepast worden om wat meer 

slachtoffervriendelijk te worden aangezien een van de redenen waarom slachtoffers geen 

aangifte doen het gebrek aan geloof in justitie is?  

In een recente reportage van panorama was m.i. de conclusie dat het in veel zaken niet tot 

een veroordeling komt omdat de discussie voor de rechtbank in feite het woord van het 

slachtoffer tegen het woord van de dader is. Een onderzoeksrechter vond zelf dat dankzij 

Salduz verdachten gecoacht worden door hun advocaten. Wat vindt u daarvan?  

Een verkrachting bewijzen blijkt heel moeilijk. Ziet u daar oplossingen voor? (Voordeel 

van de twijfel dader – nadeel van de twijfel slachtoffer) 

Wat vindt u van het recente voorstel van staatssecretaris Elke Sleurs voor totaalcentra?  

Vindt u dat er meer nood is aan preventiecampagnes rond verkrachting?  

Hoe verloopt de samenwerking met belangrijke partners in de strijd tegen verkrachting 

zoals justitie en politie? 

Wat vindt u van de persaandacht rond verkrachtingszaken? 

 

 


