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1 INLEIDING 

1.1 DUIDING VAN DE TITEL 

 

“The blushing bride she looks divine 

The bridegroom he is doing fine 

I’d rather have his job than mine 

When I’m cleaning windows.” 

 

 Deze gevleugelde woorden van George Formby uit het komisch lied “When I’m Cleaning 

Windows” werden in de jaren ’40 weinig enthousiast onthaald bij het publiek en bijgevolg 

terstond verbannen van de radio. Reden hiervoor: “te expliciete en aanstootgevende woorden”. 

Toch lijkt de tekst van dit nummer verrassend braaf, vergeleken met het aangebrande taalgebruik 

dat tegenwoordig schering en inslag is in de muziekwereld en wel de (inter)nationale omroep 

haalt. Waarom wordt dit taalgebruik nu wel aanvaard? Zijn expliciete teksten zomaar toelaatbaar? 

Of kan men spreken van een inbreuk op de openbare zeden? En wat met de vaak stomende 

videoclips die met deze liedjes gepaard gaan? Het vergrootglas werd bovengehaald, de pijp 

ontstoken en het geruite hoedje opgezet: dit verdiende een diepgaander onderzoek. 

De term “openbare zedenschennis” is vrij vaag. Hoewel het Strafwetboek er een volledig 

hoofdstuk1 aan wijdt, schept de wetgever weinig klaarheid. Hij hanteert bewust een open norm, 

die de strafrechter in staat stelt een flexibel beleid te voeren.2 Die open norm heeft het groot 

praktisch voordeel dat magistraten erg casusgericht kunnen oordelen, maar kent ook nadelen. Zo 

is het eigen aan de rechtspraak dat deze vlot moet mee-evolueren met de moraal van de 

samenleving, en zich dus grote verschillen kunnen voordoen tussen de rechtspraak van 

verschillende arrondissementen of zelfs rechters, aangezien zij stuk voor stuk aan eigen 

beleidsvorming kunnen doen.  

In deze thesis wordt gepoogd op drie onderzoeksvragen een antwoord te geven. Eerst en vooral 

wordt onderzocht of er, met betrekking tot de bestraffing van openbare zedenschennis, een 

centraal beleid gevoerd wordt in Vlaanderen, of elke magistraat zijn eigen insteek heeft. Daarnaast 

wordt nagegaan of er parameters in werking zijn die bepalen vanaf wanneer er sprake is van een 

veranderende maatschappelijk visie op de goede zeden, en wat deze parameters inhouden. De 

laatste onderzoeksvraag behelst een vergelijking tussen het rechterlijke beleid en de 

maatschappelijke visie omtrent openbare zedenschennis: komen beide standpunten overeen?  

Omdat openbare zedenschennis een groep misdrijven omvat die steeds evolueert als gevolg van 

de steeds veranderende noden en moraal van de samenleving, is het nuttig blijvend kritisch te zijn 

over het beleid dat met betrekking tot deze misdrijven gevoerd wordt. Het is een eeuwige vraag: 

de maatschappij evolueert, volgt het beleid wel?  

                                                             
1 Boek II, titel VII Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid, 

Hoofdstuk VII Openbare schennis van de goede zeden, Strafwetboek 8 juni 1867, BS 9 juni 1867. 
2 M. VAN DE KERCHOVE en I. WATTIER, “Ordre public et bonnes moeurs en droit pénal belge”, 

Ann.dr.Louvain 2011, vol. 71, nr. 2, 140; P. VAN EUPEN, “De openbare zedenschennis”, Jura Falconis 1965- 

66, nr. 2, 10. 
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1.2 DRAAGWIJDTE EN STRUCTUUR 

 In deze thesis wordt dieper ingegaan op hoofdstuk VII “Openbare schennis van de goede 

zeden” van het Strafwetboek. Daarbij zal echter geen aandacht besteed worden aan artikel 383, 

vijfde en zesde lid Sw. Daarin worden namelijk de strafbaarstellingen omtrent vruchtafdrijving 

besproken, wat niet de focus is van dit onderzoek. 

Dit onderzoek beperkt zich verder ook op territoriaal vlak: er wordt enkel rekening gehouden met 

gegevens (cijfermateriaal, beleidsrichtlijnen, wetgeving, …) die relevant zijn voor het Vlaamse 

Gewest.  

Daarnaast wordt enkel ingegaan op de straftoemeting, meer specifiek de beslissing van de rechter 

tot schuldigverklaring van de dader van een misdrijf tegen de openbare zeden. Hoewel in de titel 

van deze thesis “strafrechtelijk beleid” staat, wordt hiermee niet het opsporings- of 

vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie bedoeld. Er wordt in het bijzonder onderzocht of 

er strafrechtelijke documenten bestaan die de strafrechter begeleiden bij zijn beoordeling omtrent 

de strafwaardigheid van een bepaalde zaak, de straftoemeting dus. Hierbij zullen wel bronnen 

besproken worden die van toepassing zijn op het Openbaar Ministerie, maar deze worden enkel 

belicht voor zover ze relevant zijn voor de rechter ten gronde. 

 Deze masterproef bestaat uit vijf onderdelen. Eerst en vooral wordt “de openbare 

zedenschennis” besproken. Dit thesisonderdeel bespreekt zowel het fenomeen van de openbare 

zedenschennis, als de evolutie van het begrip, gevolgd door een uiteenzetting van de wetgeving. 

Ook de impact van de relevante rechtspraak en rechtsleer wordt besproken. Het tweede deel van 

deze thesis focust zich op het strafrechtelijk beleid omtrent de openbare zeden. Er worden een 

aantal beleidsdocumenten uitgelicht, die een idee geven van de prioriteiten die op dit vlak gesteld 

worden. Het derde onderdeel van dit werkstuk focust zich op de functie van de rechter ten gronde 

in het hele verhaal. In het vierde onderdeel van deze thesis zal de rechtstheorie aangevuld worden 

met een onderzoek naar de situatie in de rechtspraktijk. Hiervoor werden een aantal gerichte 

vragen betreffende de verschillende deelaspecten van dit werkstuk gesteld aan zowel rechters, als 

burgers. Op die manier kan al hetgeen besproken wordt, getoetst worden aan de realiteit: zitten 

de rechters onderling op dezelfde golflengte? Komt hun visie omtrent strafbaarstellingen overeen 

met deze van de maatschappij? Ook de methode die bij dit onderzoek ontwikkeld werd, de opzet, 

responsgroepen en representativiteit worden besproken. Tot slot is er het vijfde en laatste 

onderdeel, dat een algemene conclusie en aanbevelingen bevat. Hierin wordt alle informatie uit 

de masterproef verwerkt om zo een globaal beeld te geven over het strafrechtelijk beleid van de 

openbare zedenschennis in Vlaanderen.
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2 DE “OPENBARE ZEDENSCHENNIS” 

2.1 HET FENOMEEN OPENBARE ZEDENSCHENNIS 

2.1.1 Inleiding: duiding aan de hand van actualiteit 

 Openbare zedenschennis omvat een groep misdrijven die tot de verbeelding spreekt. Hoewel 

de meeste mensen niet precies weten welke strafbaarstellingen onder deze titel vallen, zijn de 

voorbeelden in de media talloos. Om een idee te geven over welke situaties het gaat, hier enkele 

krantenkoppen: 

“Geteld: helft clips verwijst naar seks”3 

“Minder zware straffen voor zedenfeiten via sociale media”4 

“Koppel liet seksfilmpjes maken door kinderen”5 

 “Eén jaar cel voor naaktlopen, daar zakt je broek van af”6 

 “Zeventiger ontkent openbare zedenschennis met paarden”7 

“Vrijend koppel betrapt op drukke Zuivelmarkt in Hasselt”8 

“Gedetineerde betrapt op kinderporno in gevangenis”9 

Zoals snel duidelijk wordt, gaat het vaak om sensatiegerichte koppen, die de onmiddellijke 

aandacht vragen van de lezer, zonder dat men al te diep ingaat op de kern van de (straf)zaak. In 

dit thesisonderdeel wordt voorbij de sensatie gegaan en wordt een blik geworpen op de inhoud, 

oorzaken, betrokken partijen, ernst en gangbaarheid van de misdrijven in het kader van de 

openbare zedenschennis. Het is hierbij niet de ambitie een criminologische studie uit te voeren, 

maar eerder een korte praktisch-maatschappelijke omkadering van het fenomeen te geven. 

                                                             
3 HET NIEUWSBLAD, “Geteld: helft clips verwijst naar seks”, Het Nieuwsblad 23 maart 2015, 12. 
4 BELGA, “Minder zware straffen voor zedenfeiten via sociale media”, Het Nieuwsblad 21 oktober 2015, 

www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151021_01931155. 
5  C. VERHAEGHE, “Koppel liet seksfilmpjes maken door kinderen”, Persinfo.org 12 november 2015, 

www.persinfo.org/2015/11/12/koppel-liet-seksfilmpjes-maken-door-kinderen. 
6 P. DEMEYER, “Eén jaar cel voor naaktlopen, daar zakt je broek van af”, De Gentenaar 24 december 2015, 

14. 
7 HET NIEUWBSLAD, “Zeventiger ontkent openbare zedenschennis met paarden”, Het Nieuwsblad 15 maart 

2016, 11. 
8 HET LAATSTE NIEUWS, “Vrijend koppel betrapt op drukke Zuivelmarkt in Hasselt”, Het Laatste Nieuws 6 

april 2016, www.hln.be/hln/nl/17541/Het-leukste-van-het-web/article/detail/2668034/2016/04/06/ 

Vrijend-koppel-betrapt-op-drukke-Zuivelmarkt-in-Hasselt.dhtml. 
9  BELGA, “Gedetineerde betrapt op kinderporno in gevangenis”, Het Belang van Limburg 7 juni 2016, 

www.hbvl.be/cnt/dmf20160607_02328021/gedetineerde-betrapt-op-kinderporno-in-gevangenis. 
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2.1.2 Misdrijven 

 Openbare zedenschennis behelst een groep misdrijven die kan geplaatst worden in de 

categorie van de zedenmisdrijven. De federale politie10 brengt niet alleen openbare zedenschennis 

onder de noemer van de zedenmisdrijven maar ook verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, 

aanzetting tot ontucht, uitbuiting van iemands ontucht, pornografie, kinderpornografie en 

grooming11. Openbare zedenschennis kan men verder onderverdelen in de specifieke misdrijven 

van zedenschennis door handelingen (bijvoorbeeld exhibitionisme), zedenschennis door 

geschriften, afbeeldingen en voorwerpen (bijvoorbeeld afbeeldingen van bestialiteiten), 

schunnigheden in het openbaar (bijvoorbeeld schunnige liederen zingen) en vruchtafdrijving12.  

Zoals duidelijk wordt uit bovenstaande opsomming zijn deze misdrijven niet allemaal even 

zwaarwichtig, de openbare zedenschennis bevat een heel spectrum aan strafbare feiten. Zo wordt 

“schunnigheden in het openbaar” als een heel lichte inbreuk aanzien en gedoogd, maar wordt 

kinderpornografie daarentegen erg zwaar bestraft. 

De misdrijven die onder de noemer openbare zedenschennis vallen, zijn ook niet steeds dezelfde 

geweest. Zo verloor overspel doorheen de jaren zijn zedenschennend karakter13 , maar werd 

onlangs een nieuwe strafverzwaring 14  omtrent (online) grooming ingevoerd. De steeds 

veranderlijke maatschappelijke context (e.g. de digitalisering) laat er geen twijfel over bestaan dat 

de inhoud van het begrip openbare zedenschennis in de toekomst nog wijzigingen zal ondergaan.  

 In het bestek van deze masterproef worden de misdrijven pornografie, kinderpornografie, en 

openbare zedenschennis zelf (dus: zedenschennis door handelingen, zedenschennis door 

geschriften, afbeeldingen en voorwerpen en schunnigheden in het openbaar) besproken. 

Pornografie en kinderpornografie worden meegenomen omdat de strafbaarstellingen voor deze 

feiten (hoewel de politie ze onderscheidt van openbare zedenschennis “in enge zin”) zich ook 

onder het hoofdstuk van de openbare zedenschennis in het wetboek bevinden. 

2.1.3 Oorzaken 

 Wat zet een dader aan tot het plegen van zedenschennende misdrijven? Het diagnostisch 

handboek15 van de American Psychiatric Association onderscheidt drie groepen daders: een groep 

met een laag risico (zonder psychische aandoening), een groep waar de zedenfeiten kaderen in 

een bredere antisociale problematiek en een groep waar seksuele deviatie vooropstaat.16 

Tot de eerste groep behoren de personen die een zedenmisdrijf plegen zonder “echte” oorzaak: 

bij het zingen van schunnige liedjes bijvoorbeeld is de enige motivering vaak heel eenvoudig 

dronkenschap. In deze eerste groep kunnen de “lichte” inbreuken geplaatst worden. De tweede 

                                                             
10 FEDERALE POLITIE, “Politiële criminaliteitsstatistieken Vlaams Gewest 2000-2015”, 2015, www.stat. 

policefederale.be/assets/pdf/crimestat/gewest/rapport_2015_trim4_gew_Vlaams_Gewest_nl.pdf, 51. 
11  Grooming is het voorafgaand benaderen van een slachtoffer, om later over te kunnen gaan tot 

zedenschennende handelingen. 
12 Hoewel vruchtafdrijving dus tot de openbare zedenschennis behoort, wordt het in deze thesis niet verder 

besproken. 
13 Met de wet van 20 mei 1987 tot opheffing van de artikelen 387 en 390 van het Strafwetboek inzake 

overspel, BS 12 juni 1987. 
14 Met de wet van 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. 
15 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders genoemd. I.T.E.R., “Wat is parafilie?”, www.iter-

hulp.be/index.php?n=66&id=83&sid=83&taal=n&mnav=B. 
16 I.T.E.R., “Wat is parafilie?”, www.iter-hulp.be/index.php?n=66&id=83&sid=83&taal=n&mnav=B. 
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groep daders hebben een antisociale persoonlijkheid. De zedenfeiten die zij plegen zijn een uiting 

van hun antisociaal gedrag. Een pleger van deze zedenmisdrijven had dikwijls een onstabiele 

thuissituatie in de kindertijd, waardoor hij onmogelijk intieme hechtingen aan kan gaan. 

Emotionele eenzaamheid kan deze personen brengen tot het stellen van ongewenste gedragingen. 

De zedendelinquent mist de vaardigheden om intiem te zijn met een persoon, dus dringt hij zijn 

gedrag op. Voorbeelden hiervan zijn aanranding en verkrachting.17 Mensen die seksmisdrijven 

plegen zijn dus niet per se psychisch gestoord. Toch is er ook een categorie mensen met een 

psychoseksuele stoornis, “parafilie” genaamd. Deze term wordt gedefinieerd als het geheel van 

duurzame seksueel opwindende fantasieën, impulsen of gedragingen die gericht zijn op 

ongebruikelijke objecten of stimulering. Het gaat om een afwijkende impuls ten aanzien van de 

culturele normen. Exhibitionisme is hiervan een voorbeeld.18 

2.1.4 Daderprofiel 

 Een daderprofiel opstellen voor een pleger van openbare zedenschennis, is geen klein bier. 

Niet alleen bestaat “de openbare zedenschennis” niet: het gaat om een heel scala aan misdrijven; 

maar ook “de seksuele delinquent” bestaat niet: leeftijden, intelligentieniveaus, motiveringen, … 

lopen sterk uiteen.19 

Wat wel een algemene trend is, is het feit dat daders van zedenmisdrijven vaker mannen zijn. De 

vrouwelijke daders maken een kleiner aandeel uit, hoewel hun aantal de laatste decennia sneller 

stijgt dan dat van mannelijke daders. Delicten gepleegd door vrouwen worden ook minder vaak 

vervolgd, dit omdat de feiten meer verborgen blijven.20 Het is dus aangeraden zich niet vast te 

pinnen op de cijfers hieromtrent, maar een kleine foutenmarge in te rekenen. 

Een verklaring voor de vaststelling dat overwegend mannen plegers van zedendelicten zijn, zou 

kunnen gevonden worden in de structuur van onze maatschappij. Seksuele dominantie is 

verbonden met het concept van mannelijkheid. Mannen hebben daarnaast ook de machtigste 

posities in financiële, wetgevende en sociale instituten. Typisch vrouwelijke kenmerken zijn dan 

weer emotionaliteit en zwakheid. Het beeld van de ridder op het witte paard illustreert dit mooi: 

de zwakke vrouw wordt gered door de sterke man die haar tegen alle gevaren verdedigt. Ook 

komen parafilieën veel minder voor bij vrouwen dan bij mannen. Om een bijzondere seksuele 

voorkeur te kunnen koesteren moet een persoon kunnen objectiveren, partialiseren en afstand 

nemen. Mannen worden in onze maatschappij meer dan vrouwen gesocialiseerd tot het hebben 

van bijzondere seksuele voorkeuren (lees: fetisjen). Mannen lijken onafhankelijk te kunnen zijn 

van een seksuele partner: seksualiteit en affectie worden gescheiden gehouden. Ze leren ook meer 

dan vrouwen om alert te zijn en te reageren op seksuele prikkels. Ze seksualiseren sterker hun 

waarnemingsveld en kunnen seksualiteit en affectie makkelijker van elkaar scheiden.21  

                                                             
17 J. FRENKEN, “Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties”, Tijdschrift 

voor Seksuologie, 2002, nr. 26, (4) 6. 
18  C. MEULEMEESTER, Het profiel van mannelijke en vrouwelijke zedendelinquenten in Vlaanderen: een 

vergelijkende studie, thesis Master criminologische wetenschappen UGent, 2006-07, 9; I.T.E.R., “Wat is 

parafilie?”, www.iter-hulp.be/index.php?n=66&id=83&sid=83&taal=n&mnav=B. 
19  C. MEULEMEESTER, Het profiel van mannelijke en vrouwelijke zedendelinquenten in Vlaanderen: een 

vergelijkende studie, thesis Master criminologische wetenschappen UGent, 2006-07, 8. 
20 Ibid., 23. 
21  C. MEULEMEESTER, Het profiel van mannelijke en vrouwelijke zedendelinquenten in Vlaanderen: een 

vergelijkende studie, thesis Master criminologische wetenschappen UGent, 2006-07, 8 en 9; J. FRENKEN, 

“Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties”, Tijdschrift voor Seksuologie 

2002, nr. 26, (4-8) 7. 
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Met betrekking tot exhibitionisme zijn het ook vooral mannen die frequent dit gedrag vertonen. 

Bovendien zijn de plegers vaak jong: de meerderheid van de mannelijke plegers zou tussen de 20 

en 40 jaar oud zijn.22  

Omtrent het downloaden van kinderporno kan dezelfde conclusie getrokken worden: het gaat 

voornamelijk over mannen. Bepaalde bronnen 23  spreken zelf van het niet-bestaan van 

vrouwelijke daders. Anderen24 menen wel dat er vrouwelijke daders bestaan, doch zij zijn eerder 

de uitzondering. Bezitters van kinderporno zijn hoger opgeleid, intelligenter en meer 

tewerkgesteld dan kindermisbruikers. De leeftijd van downloaders ligt tussen de 25 en 50 jaar. 

40 % van de daders heeft een persoonlijkheidsstoornis.25 

2.1.5 Slachtofferprofiel 

 De misdrijven die onder de openbare zedenschennis vallen kennen geen slachtoffers in de 

klassieke zin van het woord, eerder mogelijke getuigen. Dit in tegenstelling tot andere 

zedenmisdrijven, zoals bijvoorbeeld verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, waar wel 

duidelijk een slachtoffer aanwezig is. Bij misdrijven tegen de openbare zeden gaat het om feiten 

die storend of choquerend voor getuigen zijn, maar echt slachtoffers “waarop” een handeling 

wordt uitgevoerd zijn er niet. 26 Een slachtofferprofiel opstellen is bijgevolg bijzonder moeilijk. 

Toch kunnen met betrekking tot enkele specifieke misdrijven een aantal conclusies getrokken 

worden.  

Zo moet voor exhibitionisme vastgesteld worden dat deze feiten zich vaker voordoen in 

aanwezigheid van vrouwen: twee tot drie procent van de vrouwen van 15 tot 79 jaar wordt ermee 

geconfronteerd. Van de jonge vrouwen krijgt vijftien tot twintig procent te maken met dit 

fenomeen. Bij mannen ligt dit getal merkelijk lager.27 

Met betrekking tot het vervaardigen/bezitten van kinderpornografie, is er uiteraard wel een 

“onderliggend” slachtoffer: het kind dat seksueel misbruikt werd bij het maken van het materiaal. 

Zowel jongens als meisjes van verschillende leeftijden komen voor op de afbeeldingen, alhoewel 

het aantal meisjes groter is: in de databank van COPINE (met 80.000 afbeeldingen) gaat het in 

meer dan de helft van de gevallen uitsluitend om meisjes. Ook zijn ze steeds jonger. Het betreft 

voornamelijk blanke kinderen, zwarte kinderen komen zelden/niet voor.28  

                                                             
22  C. MEULEMEESTER, Het profiel van mannelijke en vrouwelijke zedendelinquenten in Vlaanderen: een 

vergelijkende studie, thesis Master criminologische wetenschappen UGent, 2006-07, 7. 
23 QUAYLE, EROOGA, WRIGHT, TAYLOR en HARBINSON; S. PEENE, Kinderpornodownloaders: het verband 

tussen hands-off en hands-on gedrag en hun beveiligingstechnieken, thesis Master criminologische 

wetenschappen KU Leuven, 2011-12, 10. 
24 VAN WIJK; S. PEENE, Kinderpornodownloaders: het verband tussen hands-off en hands-on gedrag en hun 

beveiligingstechnieken, thesis Master criminologische wetenschappen KU Leuven, 2011-12, 10. 
25  S. PEENE, Kinderpornodownloaders: het verband tussen hands-off en hands-on gedrag en hun 

beveiligingstechnieken, thesis Master criminologische wetenschappen KU Leuven, 2011-12, 10 en 11. 
26 J. LENSSENS, Goede Zeden: Is de strafbaarstelling van openbare zedenschennis nog actueel?, thesis Master 

in de Rechten UGent, 2011-12, www.lib.ugent.be, 6-8. 
27  C. MEULEMEESTER, Het profiel van mannelijke en vrouwelijke zedendelinquenten in Vlaanderen: een 

vergelijkende studie, thesis Master criminologische wetenschappen UGent, 2006-07, 7; J. FRENKEN, 

“Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties”, Tijdschrift voor Seksuologie 

2002, nr. 26, (4-8) 4. 
28  S. PEENE, Kinderpornodownloaders: het verband tussen hands-off en hands-on gedrag en hun 

beveiligingstechnieken, thesis Master criminologische wetenschappen KU Leuven, 2011-12, 9. 
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2.1.6 Recidive 

 Met betrekking tot recidive, is er geen veralgemeenbare conclusie te trekken. Veel 

zedendelinquenten plegen maar éénmalig een strafbaar feit, anderen ontwikkelen een deviante 

loopbaan. Vaak hebben veelplegers één of meerdere parafilieën of een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis.29 

Exhibitionisten hebben een hoog recidivecijfer: 57 procent van de tussen 1975 en 1982 

veroordeelde exhibitionisten werd al eens eerder veroordeeld wegens een of ander bekend 

geworden delict, meestal zedenschennis.30  

2.1.7 Prevalentie 

 Hieronder zijn een aantal interessante cijfergegevens met betrekking tot de misdrijven tegen 

de openbare zeden weergegeven. De grafieken geven een beter inzicht in deze misdrijfcategorie 

en maken duidelijk op welke schaal de problematiek zich voordoet. Naast de fluctuaties in het 

aantal vastgestelde misdrijven tonen de cijfers ook het aandeel misdrijven die te maken hebben 

met openbare zedenschennis in vergelijking met alle vastgestelde misdrijven in Vlaanderen, en de 

verhouding tussen de verschillende strafbaarstellingen binnen de openbare zedenschennis.  

Al het cijfermateriaal heeft betrekking op het Vlaams Gewest voor de periode 2006 – 2015. 

 Belangrijk om te onthouden is dat er met betrekking tot de zedenmisdrijven een groot “dark 

number” bestaat. Dit zijn de feiten waarvan geen aangifte gedaan wordt. Vaak stapt een getuige 

niet naar de autoriteiten omdat de dader niet bekend is, er geen bewijzen zijn, …31 Volgens de 

veiligheidsmonitor 2008-09 worden slechts 7,2 % van de seksuele misdrijven32 aangegeven. De 

werkelijke cijfers zullen dus veel hoger liggen dan weergegeven wordt in de tabellen: meer dan 

90 % van de misdrijven blijft ononderzocht.33 

 

Wel moet hierbij opgemerkt worden dat feiten gepleegd door onbekenden sneller worden 

aangegeven dan feiten gepleegd binnen een relationele context. Wanneer de dader een onbekende 

is komen er namelijk geen belangen voor het slachtoffer in het gedrang, en is de stap tot 

klachtneerlegging kleiner. Het dark number met betrekking tot familiale misdrijven ligt dus nog 

hoger.34 

 

 

 

 

                                                             
29  C. MEULEMEESTER, Het profiel van mannelijke en vrouwelijke zedendelinquenten in Vlaanderen: een 

vergelijkende studie, thesis Master criminologische wetenschappen UGent, 2006-07, 8. 
30 J. FRENKEN, “Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties”, Tijdschrift 

voor Seksuologie 2002, nr. 26, (4-8) 6. 
31  Bij de zware seksuele misdrijven zoals verkrachting en aanranding van de eerbaarheid zijn de 

aangiftecijfers nog lager, omdat daar vaak schaamte of een familiecontext spelen; M. SCEVENELS, “Het 

strafrechtelijk beleid ten aanzien van seksuele delinquenten”, www.advocatennet.be /uploads/ 

advocatennet/pdf/STRAFRECHT_SEKSUALITEIT_MARLEEN%20SCEVENELS.pdf, 2.  
32 Deze bevatten naast openbare zedenschennis ook aanrandingen, verkrachtingen, … 
33  FOD JUSTITIE, Kadernota Integrale Veiligheid 2016-19, 7 juni 2016, https://www.besafe.be/ 

sites/besafe.localhost/files/u19/2016-06-07_kadernota_integrale_veiligheid_nl.pdf, 99.  
34 M. SCEVENELS, “Het strafrechtelijk beleid ten aanzien van seksuele delinquenten”, www.advocatennet.be 

/uploads/ advocatennet/pdf/STRAFRECHT_SEKSUALITEIT_MARLEEN%20SCEVENELS.pdf, 2. 
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2.1.7.1 Evolutie aantal misdrijven tegen de openbare zeden 

 Bovenstaande grafiek35 toont de evolutie van het aantal vastgestelde misdrijven gepleegd 

tegen de openbare zeden in het Vlaams Gewest, tussen 2006 en 2015. In deze cijfers zijn de 

misdrijven kinderpornografie, pornografie en openbare zedenschennis begrepen. Grooming werd 

hier niet opgenomen aangezien de strafverzwaring maar bestaat sinds 2014, en er bijgevolg 

slechts cijfers zijn vanaf dat jaar. Zowel voltooide misdrijven als pogingen werden inbegrepen in 

de telling. 

Zoals zichtbaar is op de grafiek, bleven de vaststellingen met betrekking tot openbare 

zedenschennis de laatste jaren vrij constant. Het hoogste cijfer van 1868 misdrijven in 2014 en 

het laagste cijfer van 1403 vaststellingen in 2010, liggen dicht bijeen. 

2.1.7.2 Evolutie verhouding misdrijven tegen de openbare zeden/totaal aantal misdrijven 

  

2006 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kinder- 

Pornografie 

 

0,07% 0,10% 0,10% 0,05% 0,06% 0,05% 0,06% 0,12% 0,13% 0,10% 

 

Pornografie 

 

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 

Openbare 

zeden-

schennis 

0,26% 0,23% 0,21% 0,21% 0,20% 0,23% 0,20% 0,21% 0,23% 0,22% 

Totaal 

misdrijven 

tegen de 

openbare 

zeden 

0,33% 0,33% 0,32% 0,27% 0,27% 0,29% 0,27% 0,33% 0,38% 0,33% 

Figuur 2: Verhouding misdrijven tegen de openbare zeden en totaal aantal misdrijven in het Vlaams Gewest tussen 2006 

en 2015 

                                                             
35 FEDERALE POLITIE, “Politiële criminaliteitsstatistieken Vlaams Gewest 2000-2015”, 2015, 

www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/gewest/rapport_2015_trim4_gew_Vlaams_Gewest_nl.p

df, 4. 
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 Deze tabel36 geeft het percentage misdrijven met betrekking tot openbare zedenschennis 

weer in verhouding tot het totaal aantal vastgestelde misdrijven in het Vlaams Gewest tussen 2006 

en 2015. Zoals men kan zien, gaat het bij elk van de strafbaarstellingen maar om een fractie van 

het totaal aantal misdrijven, nog niet één procent. Wel valt op er meer misdrijven omtrent de 

openbare zedenschennis zijn dan misdrijven over (kinder)pornografie. 

2.1.7.3 Evolutie verhouding verschillende soorten zedenmisdrijven 

 Hierboven 37  staat de verhouding tussen de verschillende vastgestelde misdrijven met 

betrekking tot de openbare zeden (sensu lato) weergegeven. Het is duidelijk dat het merendeel 

van de vaststellingen te maken heeft met openbare zedenschennis (sensu stricto). Op de tweede 

plaats komen feiten in verband met kinderpornografie. Inbreuken omtrent pornografie worden 

merkelijk minder vastgesteld. 

2.2 HET STRAFRECHTELIJK BEGRIP OPENBARE ZEDENSCHENNIS 

2.2.1 Geen definitie 

 “Openbare schennis van de goede zeden” is de titel van Hoofdstuk VII, van Titel VII van het 

Strafwetboek. In dit hoofdstuk staan de verschillende misdrijven opgelijst die een schending van 

de goede zeden inhouden.  

Maar wat betekent dat juist, “de goede zeden”? De wetgever zegt hierover enkel dit: “Wie een 

inbreuk pleegt tegen de openbare zeden, wordt gestraft met volgende straffen.” In het strafwetboek 

is dus nergens een definitie te vinden van deze term. Het gaat hier echter niet om een lacune in de 

strafwet, neen, het wetgevend stilzwijgen is bewust. Enerzijds dekt “de openbare zedenschennis” 

een grote groep misdrijven, waarvan de samenstelling kan veranderen naargelang de 

technologische ontwikkelingen. 38  Anderzijds kan het fenomeen zo mee-evolueren met de 

                                                             
36  FEDERALE POLITIE, “Politiële criminaliteitsstatistieken Vlaams Gewest 2000-2015”, 2015, 

www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/gewest/rapport_2015_trim4_gew_Vlaams_Gewest_nl.p

df, 52. 
37 Ibid. 
38 Supra 4, nr. 5. 
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veranderende standpunten omtrent de functie van het strafrecht in de maatschappij.39 Om die 

reden leek het de wetgever beter te werken met een open norm40 en de interpretatie van de 

terminologie over te laten aan de macht die sneller kan inspelen op mentaliteitswijzigingen en 

zodoende flexibeler is: de rechtspraak.41 

Vooraleer wordt ingegaan op de huidige betekenis die de rechtspraak aan “de goede zeden” heeft 

gegeven, wordt eerst kort de evolutie die de wetgeving doormaakte, toegelicht. 

2.2.2 Historiek “openbare zedenschennis” 

 Doorheen de geschiedenis is de draagwijdte en vooral de focus met betrekking tot het begrip 

openbare zedenschennis sterk gewijzigd. Samen met de visie op de functie van de overheid, 

veranderde het perspectief omtrent de “openbare zedenschennis”. 

2.2.2.1 1867-1973 

 Bij het opstellen van het Strafwetboek in 1867 bestond de belangrijkste taak van de overheid 

erin haar burgers te beschermen. De Staat was een nachtwakersstaat, waarvan de prioriteit de 

openbare veiligheid was. 42 De openbare zedenschennis handhaven was een belangrijk aspect van 

de samenleving: een inbreuk tegen deze regels was een aantasting van de openbare 

welvoeglijkheid en een bedreiging voor de maatschappij, die beschermd moest worden tegen 

moreel verval.43 De openbare zedenschennis was geen gedraging die het slachtoffer krenkte, maar 

een bedreiging voor het burgerlijke gezin en de maatschappij. Daarom dat, tot op de dag van 

vandaag, deze groep misdrijven geen slachtoffers kent. 44 

Tot 1973 ontwikkelde zich een tendens tot uitbreiding van de tenlasteleggingen: met de 

bescherming van de maatschappij in het achterhoofd nam men een strikte houding aan. Men was 

van mening dat de menselijke seksualiteitsbeleving zich vooral in de voortplanting moest situeren 

en dit binnen een heteroseksueel huwelijk en gezin. Het werd dan ook belangrijk geacht dit gezin 

te beschermen tegen seksueel getinte schandalen.45 Ten deze tijde was openbare zedenschennis 

een belangrijk hoofdstuk in het Strafwetboek, met veel meer wetsartikelen dan men vandaag kan 

vinden. 

                                                             
39 Infra 10, nr. 17. 
40 Openbare zedenschennis is niet het enige fenomeen waar bij de strafbaarstelling gekozen is voor een 

open norm. Dit is bijvoorbeeld ook het geval voor aanranding van de eerbaarheid. F. HUTSEBAUT, 

Kinderpornografie in het Belgisch Strafrecht, T.Strafr. 2000, 194. 
41  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/7 – O 120/8 en O 120/17; P. VAN EUPEN, “De openbare 

zedenschennis”, Jura Falconis 1965-66, nr. 2, 10. 
42 B. ALLERMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 60. 
43 P. VAN EUPEN, “De openbare zedenschennis”, Jura Falconis 1965-66, nr. 2, 10. 
44 A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” 

in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 131. 
45 P. GERARD, “Boekbespreking: STEVENS, L., Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding 

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

Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2002, 601 p.”, Jura Falconis 2003-2004, nr. 4, 943; M. HOOGHE, L. 

STEVENS, “Ni permissivité, ni réaction conservatrice. La ‘détraditionnalisation’ de la réglementation de la 

sexualité et de l’intimité en Belgique (1973-2003)”, Rev. dr. pén. 2005, afl. 1, (5) 14. 
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Sindsdien zijn de artikelen onder hoofdstuk VII reeds enkele malen gewijzigd, dit door het 

evolutieve karakter van de zedenschennis. 46  Het Strafwetboek heeft zich telkens moeten 

aanpassen aan de praktijk. Senator LALLEMAND over deze evolutie: “Met betrekking tot de 

zedenschennis heeft de Belgische maatschappij een duizelingwekkende afdaling gekend naar een 

verbod dat zonder stoppen terugwijkt, waar de lichtzinnigheid van gisteren de banaliteit van 

morgen is geworden.” 47  Deze uitspraak kan vandaag genuanceerd worden, zoals hierna 

besproken wordt, legt de bestraffing van zedenschennis nu een ander accent dan voorheen. Van 

een volledige zedenvrijheid spreken, is echter te kort door de bocht gaan.48 

2.2.2.2 1973-1989 

 Na de Tweede Wereldoorlog evolueerde de Belgische staat naar een welvaartsstaat of sociale 

verzorgingsstaat. Hier was niet de bescherming van de maatschappij de hoogste prioriteit, maar 

het garanderen van zoveel mogelijk gelijkheid, welzijn en zekerheid voor de burgers, zowel op 

economisch, sociaal als cultureel vlak.49 Het is in deze nieuwe maatschappelijke context dat de 

invulling van de openbare zedenschennis voor de eerste keer ingrijpend veranderde. 

Tussen 1973 en 1989 was er sprake van uitgebreide decriminalisering en liberalisering. 50 

Verschillende oorzaken lagen hiervoor aan de basis: de grotere verscheidenheid, bekendheid en 

verspreiding van anticonceptie, de loskoppeling van seks aan voortplanting, het tanende belang 

van het traditionele huwelijk, het verdwijnen van seksuele taboes, de steeds populairder 

wordende feministische beweging, … 51  Zo hief men niet alleen de tenlasteleggingen met 

betrekking tot zedenschennis door anticonceptionele middelen en informatie op, ook werden de 

vroegere misdrijven onderhoud van bijzit en overspel gedecriminaliseerd. Beide duidelijke 

voorbeelden van de liberalisering. Stilaan erkende men de menselijke seksuele lustfunctie: er 

ontstond ruimte voor seksueel zelfbeschikkingsrecht en een autonome seksualiteitsbeleving.52 

Seksualiteit was niet langer een strafrechtelijke aangelegenheid, maar bevond zich in het 

privéleven en werd beschermd door de individuele rechten.53 Deze progressieve houding zorgde 

ervoor dat seksuele handelingen –veel meer dan tevoren– als geoorloofd werden beschouwd en 

de strafwetgever die vrijheid zo min mogelijk beperkte.54 

                                                             
46 A. MASSET, G. COCO, S. CORNEILLE, S. DE DECKER, F. GAZAN, S. LOUWETTE, G. VERMEULEN, I. WATTIER, 

De vervolging en behandeling van daders van seksuele misdrijven, Brugge, La Charte, 2009, 3. 
47 Ibid., 3. 
48  M. HOOGHE, L. STEVENS, “Ni permissivité, ni réaction conservatrice. La ‘détraditionnalisation’ de la 

réglementation de la sexualité et de l’intimité en Belgique (1973-2003)”, Rev. dr. pén. 2005, afl. 1, (5) 6, 11, 

25 en 29. 
49 B. ALLERMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 60. 
50 P. GERARD, “Boekbespreking: STEVENS, L., Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding 

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

Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2002, 601 p.”, Jura Falconis 2003-2004, nr. 4, 944; M. HOOGHE, L. 

STEVENS, “Ni permissivité, ni réaction conservatrice. La ‘détraditionnalisation’ de la réglementation de la 

sexualité et de l’intimité en Belgique (1973-2003)”, Rev. dr. pén. 2005, afl. 1, (5) 9. 
51 J.M. VAN BEMMELEN, “Strafbaarstelling en afschaffing van strafbaarheid van feiten”, in P. GRAULICH 

(ed.), En Hommage à Jean Constant, Liège, Faculté de droit de Liège, 1971, (339) 353. 
52 P. GERARD, “Boekbespreking: STEVENS, L., Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding 

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

Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2002, 601 p.”, Jura Falconis 2003-2004, nr. 4, 944. 
53  M. HOOGHE, L. STEVENS, “Ni permissivité, ni réaction conservatrice. La ‘détraditionnalisation’ de la 

réglementation de la sexualité et de l’intimité en Belgique (1973-2003)”, Rev. dr. pén. 2005, afl. 1, (5) 5. 
54 J.M. VAN BEMMELEN, “Strafbaarstelling en afschaffing van strafbaarheid van feiten”, in P. GRAULICH 

(ed.), En Hommage à Jean Constant, Liège, Faculté de droit de Liège, 1971, (339) 354. 
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2.2.2.3 1989-… 

 De laatste decennia is de visie op het overheidshandelen opnieuw gewijzigd. Hoewel er nog 

geen sprake is van een radicale afbouw van de welvaartsstaat, is er wel een bijsturing gekomen in 

de manier waarop overheid en burger zich ten opzichte van elkaar verhouden. De burger is beter 

opgeleid en daardoor mondiger en kritischer geworden: hij laat niet na de overheid ter 

verantwoording te roepen wanneer dit nodig is. De evidentie van het overheidsoptreden wordt 

steeds meer in vraag gesteld.55 Een duidelijk voorbeeld hiervan was de witte mars naar aanleiding 

van de affaire Dutroux, waarbij het volk de alarmbel symbolisch rinkelde en vroeg om een beter 

werkende Justitie en een grotere bescherming van kinderen. 

In lijn met deze evolutie is er op het vlak van de openbare zedenschennis sinds 1989 enerzijds 

nog steeds die liberale houding die past in de welvaartsstaat, maar anderzijds terug een neiging 

naar uitbreiding van de repressie, echter wel met een andere, specifiekere ratio legis. De focus ligt 

tegenwoordig niet alleen op het vrijwaren van de vrijheid van het individu, maar ook op de 

bescherming van minderjarigen. Deze tendens bestond al voor de affaire Dutroux, maar werd er 

evident door versterkt. Zo werd met de wet van 13 april 199556 seksueel misbruik ten opzichte 

van minderjarigen bestraft, werd het facultatief protocol inzake de verkoop van kinderen, 

kinderprostitutie en kinderpornografie in 2003 aangenomen, en werd in 2011 naast de 

verspreiding ook het loutere bezit van kinderpornografie strafbaar gesteld, … Deze nieuwe 

invalshoek houdt nog steeds rekening met de individuele autonomie van de mens die voortvloeide 

uit de liberalisering: burgers kiezen zelf hun eigen levensstijl.57 De klemtoon ligt niet meer (zoals 

vroeger) op het “bederf van onze gezinnen”, “de publieke moraliteit”, maar op de bescherming 

van minderjarigen.58 Dit wordt duidelijk als men naar de huidige wetsartikelen kijkt: er zijn amper 

5 misdrijven terug te vinden, waarvan maar liefst twee betrekking hebben op minderjarigen. 

Publieke moraliteit wordt dus enkel nog in de meest extreme gevallen beschermd. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 B. ALLERMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 61. 
56  Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de 

mensensmokkel, BS 25 april 1995. 
57  M. HOOGHE, L. STEVENS, “Ni permissivité, ni réaction conservatrice. La ‘détraditionnalisation’ de la 

réglementation de la sexualité et de l’intimité en Belgique (1973-2003)”, Rev. dr. pén. 2005, afl. 1, (5) 7-8. 
58 A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” 

in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 131; J.M. VAN 

BEMMELEN, “Strafbaarstelling en afschaffing van strafbaarheid van feiten”, in P. GRAULICH (ed.), En 

Hommage à Jean Constant, Liège, Faculté de droit de Liège, 1971, (339) 353; Cass. 20 april 2011, Arr. Cass. 

2011, 258-259 en RABG 2011, 959; P. GERARD, “Boekbespreking: STEVENS, L., Strafrecht en seksualiteit. 

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

zedenschennis en overspel, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2002, 601 p.”, Jura Falconis 2003-2004, nr. 

4, 944-945; M. HOOGHE, L. STEVENS, “Ni permissivité, ni réaction conservatrice. La ‘détraditionnalisation’ 

de la réglementation de la sexualité et de l’intimité en Belgique (1973-2003)”, Rev. dr. pén. 2005, afl. 1, (5) 

10 en 23. 
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2.3 MISDRIJVEN OPENBARE ZEDENSCHENNIS59  

 Nu duidelijk is welke evolutie de wetgeving inzake openbare zedenschennis reeds doormaakt 

heeft, kunnen de verschillende misdrijven, zoals ze huidig bestaan, uiteengezet worden. 

De strafbaarstellingen bevinden zich in Hoofdstuk VII van Titel VII van het Strafwetboek. In dit 

hoofdstuk worden twee “soorten” openbare zedenschennis strafbaar gesteld60:  

‐ Het openbaar maken van met de goede zeden strijdige woorden, geschriften of beelden 

(art. 383-384 en 387 Sw.). Dit heet middellijke zedenschennis.61 Bv: dvd’s met 

kinderporno verkopen.  

‐ Het stellen van handelingen waardoor het eerbaarheidsgevoel gekwetst wordt (art. 385-

386 Sw.). Dit heet onmiddellijke zedenschennis.62 Bv: streaken.  

2.3.1 Vijf misdrijven 

 Het eerste wetsartikel van Hoofdstuk VII (art. 383 Sw.) bevat vijf verschillende misdrijven. 

Deze worden apart behandeld om de overzichtelijkheid te bewaren. 

2.3.1.1 Zedenschennis door geschriften, beelden of voorwerpen (art. 383 lid 1, 3 en 4 Sw.) 

 Onder zedenschennis door geschriften, beelden of voorwerpen verstaat men het 

tentoonstellen, verkopen, verspreiden, vervaardigen, in voorraad hebben, invoeren of doen 

invoeren, vervoeren of doen vervoeren, aan een vervoer- of distributieagent overhandigen, door 

enig publiciteitsmiddel bekendmaken van liederen, vlugschriften, andere geschriften, 

afbeeldingen, prenten, zinnebeelden of voorwerpen die strijdig zijn met de goede zeden. Het gaat 

hier om middellijke zedenschennis. Een voorbeeld is de vertoning van een pornografische film in 

een bioscoop of op een tentoonstelling.63 

Bovenstaande opsomming is van niet-limitatieve aard. Opvallend is dat kopen op zich niet 

strafbaar gesteld wordt. Kopen om te verkopen is echter wel strafbaar. En hoewel bezit van 

pornografie niet strafbaar is, is bezit van kinderpornografie dit wel, via artikel 383 bis § 2 Sw.64 

Wat “strijdig met de goede zeden” inhoudt is niet verder bepaald door de wetgever, maar werd 

overgelaten aan de rechtspraak. Hier wordt later op teruggekomen.65 

                                                             
59 De wettekst met betrekking tot artikelen 383 – 389 Sw. kunnen gevonden worden in bijlage 1. 
60  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/5. 
61 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit – De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 262. 
62 Ibid., 262. 
63  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/6. 
64 Ibid., (O 120/1) O 120/12. 
65  Infra 28, nr. 56; I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. 

BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, 

CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere 

wetten, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/7 – O 120/8 en O 120/17; P. VAN 

EUPEN, “De openbare zedenschennis”, Jura Falconis 1965-66, nr. 2, 10. 
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De toepasselijke strafmaat bedraagt een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een 

geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro. 

2.3.1.2 Zedenschennis door het verspreiden van schunnigheden door woorden (art. 383 lid 

2 Sw.) 

 Onder de verboden handelingen bedoeld in artikel 383 tweede lid Sw. verstaat men: het 

lezen, voordragen, ten gehore brengen of uiten van schunnigheden. Hierbij viseert men niet enkel 

een dader die zelf (door middel van zijn stem) schunnigheden voortbrengt, maar ook de 

mechanische weergave (radio, CD, ...).66 

De toepasselijke strafmaat werd vastgelegd op een gevangenisstraf van acht dagen tot zes 

maanden en een geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro (dit is de straf die eveneens van 

toepassing is op het voorgaande misdrijf). 

2.3.1.3 Zedenschennis door zinnebeelden, voorwerpen en beelddragers met een 

kinderpornografisch karakter (art. 383 bis Sw.) 

 

Artikel 383 bis § 1 Sw. 

 De eerste paragraaf van artikel 383 bis Sw. bestraft het tentoonstellen, verkopen, verhuren, 

verspreiden of overhandigen, met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigen, in 

voorraad hebben, invoeren of doen invoeren, vervoeren, aan een vervoer- of distributieagent 

overhandigen van zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere beelddragers die 

houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij 

minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld. 

In het kader van de wet van 9 februari 2006 heeft België zich akkoord verklaard met de definitie 

die het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) aan “kinderpornografie” geeft: 67 

“Elke afbeelding, op welke wijze dan ook, van een kind dat betrokken is bij, werkelijke 

of gesimuleerde, expliciete seksuele gedragingen of elke afbeelding van de 

geslachtsorganen van een kind voor primair seksuele doeleinden.” 

In de omzendbrief van de toenmalige minister van Justitie VAN PARIJS van 31 mei 199968 wordt 

een soortgelijke definitie gegeven: 

                                                             
66  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/12. 
67 Wet van 9 februari 2006 houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de 

rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen 

te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie 

van de Verenigde Naties is verbeterd, BS 27 maart 2006; L. DRESER, “Het Facultatief Protocol bij het IVRK 

inzake kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie”, TJK 2007/2, (76) 76. 
68 Omz. nr. COL 12/99 dd. 31 mei 1999 van het college van procureurs-generaal bij de Hoven van beroep: 

richtlijnen van de minister van justitie houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende 

mensenhandel en kinderpornografie, 2. Deze omzendbrief is ondertussen vervangen door de omzendbrief 

van 30 april 2004, waar deze definitie niet meer in voorkomt. Zie: Omz. nr. COL 10 dd. 30 april 2004 van de 

minister van Justitie: Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel. 
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“Voorwerpen of beelddragers van welke aard ook die houdingen of seksuele 

handelingen met pornografisch karakter vertonen waarbij minderjarigen beneden 

de zestien jaar worden voorgesteld of betrokken zijn.” 

“Minderjarigen” werd volgens de wet van 13 april 199569 geïnterpreteerd als personen beneden 

de zestien jaar. Later, bij de wet van 28 november 200070 werd deze leeftijd opgetrokken naar de 

leeftijd van achttien jaar.71 

Er wordt verder in deze bijdrage ingegaan op de interpretatie die de rechtspraak en rechtsleer 

aan het pornografisch karakter van deze zinnebeelden, voorwerpen en beelddragers gegeven 

heeft.72 

De toepasselijke strafmaat werd vastgelegd op een opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en een 

geldboete van vijfhonderd tot tienduizend euro. Deze strafbaarstelling maakt als enige een 

misdaad uit. Hieruit is duidelijk de wil van de wetgever om de verwerpelijkheid van de feiten te 

benadrukken, af te afleiden. 

Artikel 383 bis § 2 Sw. 

 De tweede paragraaf van artikel 383 bis Sw. bestraft het bezit van kinderpornografie. Hierbij 

volstaat louter bezit, het materiaal hoeft geenszins de eigendom van de dader te zijn. Bezit moet 

wel wetens en willens gebeuren, zodat men op de hoogte moet zijn van het feit dat het om 

kinderpornografie gaat. Bovendien valt ook zichzelf toegang verschaffen tot het materiaal via 

informaticasystemen hier sinds 2011 73  onder. Daarbij kan gedacht worden aan pedofiele 

netwerken op het dark web 74 . Voorheen was men slechts strafbaar indien men de beelden 

downloadde.75  

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

mensensmokkel, BS 25 april 1995. 
70 Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, BS 17 maart 

2001. 
71  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/14. 
72 Infra 34, nr. 64. 
73 Cass. 20 april 2011, Arr. Cass. 2011, 258-259 en RABG 2011, 959; Wet van 30 november 2011 tot wijziging 

van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen 

een gezagsrelatie betreft, BS 20 januari 2012.  
74  Het geheel van internetpagina’s die gedateerd, achtergelaten, gebroken zijn of niet bereikt kunnen 

worden door standaard zoekmachines; ook wel “deep web” genoemd. L. LIEVROUW, Alternative and Activist 

New Media, Malden, Polity Press, 2011, 70. 
75 Gedr. St. Senaat 1994-95, nr. 1142/3, 51-54; zie K.I. Gent 30 oktober 2008, RABG 2009, 493, noot S. 

BERNEMAN; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 176; 

I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, 

D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, 

e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/14 – O 120/15. 
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Het gaat om een voortdurend misdrijf. Dit wil zeggen dat het misdrijf blijft voorbestaan zolang de 

dader in het bezit blijft van het materiaal, wat relevant is voor de start van de verjaringstermijn. 

Deze begint pas te lopen vanaf het moment dat het misdrijf is afgelopen. 76 

De straf op een inbreuk tegen artikel 383 bis Sw. is een gevangenisstraf van een maand tot een 

jaar en een geldboete van honderd tot duizend euro. 

2.3.1.4 Zedenschennis door handelingen (art. 385 Sw.) 

 Met zedenschennis door handelingen wordt de onmiddellijke zedenschennis geviseerd. In 

tegenstelling tot de wetsartikelen met betrekking tot de middellijke zedenschennis geeft deze 

bepaling geen wettelijke opsomming van strafbare handelingen of voorwerpen, maar stipuleert 

het dat een dader die openbaar de zeden schendt, handelingen stelt die de eerbaarheid kwetsen. 

Bijgevolg zal de strafrechter in concreto moeten beoordelen of er een inbreuk is, door de 

handeling te toetsen aan de algemene seksuele normen. Een voorbeeld van dergelijke inbreuk is 

exhibitionisme.77  

De rechtspraak en rechtsleer die omtrent deze beoordeling ontwikkeld is, wordt later 

besproken.78 

Zedenschennis door middel van handelingen is zowel mogelijk door de handeling zelfstandig te 

stellen, als door gebruik te maken van een derde.79 Bijvoorbeeld: een man heft de T-shirt van een 

vrouw op. 

De strafmaat voor een schending van artikel 385 Sw. is een gevangenisstraf van acht dagen tot een 

jaar en een geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro. 

2.3.1.5 Prenten, afbeeldingen of voorwerpen van aard de verbeelding van minderjarigen te 

prikkelen (art. 387 Sw.) 

 Artikel 387 Sw. verbiedt het verkopen of uitdelen aan minderjarigen van oneerbare prenten, 

afbeeldingen of voorwerpen die hun verbeelding kunnen prikkelen. Ook het op of aan de openbare 

weg tentoonstellen van deze voorwerpen, zodat minderjarigen ze zouden kunnen zien, wordt 

bestraft. 

Wat een oneerbare prent inhoudt, werd bepaald door de rechtspraak en wordt later besproken.80 

                                                             
76 A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” 

in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 176. 
77 Cass. 15 juni 1982, Arr. Cass. 1981-82, 1279, Rev. dr. pén. 1983, I, 517 en RW 1982-83, 1985, noot J. DE 

ZEGHER; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 176; 

I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, 

D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, 

e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/16 – O 120/17; M. VAN DE KERCHOVE en I. WATTIER, “Ordre public et 

bonnes mœurs en droit pénal belge”, Ann.dr.Louvain 2011, vol. 71, nr. 2, 140; P. VAN EUPEN, “De openbare 

zedenschennis”, Jura Falconis 1965-66, nr. 2, 10. 
78 Infra 28, nr. 56. 
79  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/16 – O 120/19. 
80 Infra 35, nr. 65. 
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Artikel 387 Sw. bestraft een inbreuk tegen dit artikel met een gevangenisstraf van zes maanden 

tot twee jaar en met een geldboete van duizend tot vijfduizend euro. 

2.3.2 Gemeenschappelijke bestanddelen 

2.3.2.1 De zedenschennis 

 Artikel 383 eerste, derde en vierde lid Sw. spreekt van “strijdig met de goede zeden”. Artikel 

383 bis Sw. vermeldt “houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter”. Artikel 

385 Sw. zegt “openbaar de zeden schenden door handelingen die de eerbaarheid kwetsen”. Artikel 

387 Sw. heeft het dan weer over “oneerbare prenten, (…) die de verbeelding van minderjarigen 

kunnen prikkelen”. 

Zoals eerder vermeld heeft de wetgever nagelaten deze terminologie te verduidelijken, zodat het 

de strafrechter is die beslist of een handeling of voorwerp in strijd is met de (openbare) zeden, 

rekening houdend met het algemeen eerbaarheidsgevoel. 81  Deze interpretatie wordt later 

besproken.82 

Bij de uitlegging van deze begrippen is voorzichtigheid geboden aangezien de interpretatie nog 

steeds moet gebeuren binnen het kader van de door de wetgever gewilde betekenis. De goede 

zeden begrepen in de artikelen 383 Sw. e.v., moet enkel getoetst worden aan de seksuele norm.83 

Misdrijven van seksuele aard met een gewelddadig aspect kunnen dus onder de zedenschennis 

vallen, misdrijven met enkel nadruk op het geweld, niet.84  

2.3.2.2 De openbaarheid 

 Om te kunnen spreken van een misdrijf onder Hoofdstuk VII van het Strafwetboek moet er 

sprake zijn van openbaarheid. Zowel voor middellijke als onmiddellijke zedenschennis is het van 

belang dat de misdrijven in het openbaar gesteld of getoond worden. Dit wil zeggen dat de 

misdrijven gezien, gehoord of kunnen gezien, gehoord worden door derden die niet met hun 

instemming betrokken zijn bij de feiten.85 Het woord “kunnen” maakt hier duidelijk dat het niet 

                                                             
81 A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” 

in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 171; I. 

DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, 

D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, 

e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer 
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relevant is of er effectief getuigen geweest zijn voor de bepaling van de strafbaarheid. Met 

betrekking tot de strafmaat kan dit wel een rol spelen: in geval van aanwezigheid van getuigen 

kan de rechter er voor kiezen een hogere straf uit te spreken.86  

De openbaarheid kan uitdrukkelijk vereist zijn (bv. art. 385-386 Sw. en art. 383 tweede lid Sw.), 

of impliciet (bv. art. 383 eerste lid Sw.).87 

Omtrent de inhoud van “openbaarheid” is er een onderscheid te maken tussen plaatsen 

toegankelijk voor het publiek en private eigendommen.  

Plaatsen toegankelijk voor het publiek (of openbare plaatsen) zijn plaatsen die bestendig 

toegankelijk zijn en ter beschikking staan van het openbaar verkeer, en plaatsen die tijdelijk of 

toevallig toegankelijk zijn door hun bestemming. 88  Bijvoorbeeld: de openbare weg, een bos, 

openbare vergaderingen.89 Hierbij is er reeds sprake van publiciteit zodra de inbreuk gezien werd 

door één/meerdere personen, of als ze werd gesteld op een openbare plaats waar ze toevallig 

gezien kon worden.90 

Private eigendommen zijn private plaatsen die palen aan publieke plaatsen of wegen en in het 

openbaar karakter delen wegens de mogelijkheid tot waarneming vanaf de openbare weg.91 Ook 

private plaatsen die van buitenaf niet zichtbaar zijn kunnen openbaar worden door de 

omstandigheid van een andere ongewilde tegenwoordigheid. Bijvoorbeeld: een niet afgescheiden 

tuin, een woonkamer met open gordijnen maar ook een gevangeniscel.92 Er is geen openbaarheid 

wanneer de personen tegenover wie de feiten in een afgesloten en van buitenaf onzichtbare 
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ruimte gepleegd worden, er vrijwillig aan deelgenomen hebben.93 Bijvoorbeeld: het deelnemen 

aan groepsseks in een besloten slaapkamer.94 

Opmerkelijk is dat een dader die een aanstootgevende handeling stelt in een besloten private 

plaats, met als enige getuige het slachtoffer, zich niet schuldig maakt aan openbare zedenschennis, 

omdat aan het bestanddeel van de openbaarheid niet voldaan is. Deze situatie valt ook niet onder 

aanranding van de eerbaarheid, aangezien de seksuele integriteit van het slachtoffer niet 

aangetast is.95 Het Hof van Cassatie96 oordeelde in die zin in 1951. In 2005 bevestigde het Hof van 

Beroep 97  te Antwerpen deze interpretatie. Interessant aan dit arrest is dat de feiten zich 

afspeelden in een virtuele context: een man masturbeerde in een videogesprek via MSN-

messenger met een meerderjarige vrouw. Het Hof sprak dat, omdat dit gesprek slechts mogelijk 

gemaakt werd door vraag en toestemming tussen de betrokkenen en er geen aanwezigheid van 

een derde mogelijk was, er geen sprake van openbaarheid was. Dat slachtoffer en dader zich in 

een afzonderlijke private plaats bevonden, verwezenlijkte de voorwaarde van openbaarheid 

niet. 98  Volgens de klassieke rechtsleer is er wel openbaarheid wanneer een andere persoon 

ongewild tegenwoordig is en de laakbare feiten mede aanschouwt (bijvoorbeeld een ober die 

binnenkomt in een hotelkamer en de gasten midden in geslachtsgemeenschap aantreft).99 

Wanneer een derde de privacy schendt door het wegnemen van afscherming (bijvoorbeeld 

binnengluren in de kleedkamers van het voetbalteam) dan vormen deze feiten geen openbare 

zedenschennis in hoofde van het voetbalteam, maar voyeurisme in hoofde van de gluurder.100  

Een gesprek, met zachte stem gevoerd tussen instemmende gesprekspartners houdt geen 

openbaarheid in, zelfs indien het plaatsvindt op een openbare plaats. Belangrijk is wel dat het 

gesprek niet kan overhoord worden door een derde.101 

Een bijzonder probleem zijn de feiten die plaatsvinden in een afgesloten ruimte, waarbij enkel 

toegang wordt gegeven aan meerderjarigen die bewust hebben toegestemd tot de voorstelling. 

Bijvoorbeeld: seksshops en live-shows. Er is betwisting in de rechtspraak en rechtsleer of het hier 

gaat om private of publieke plaatsen. DELBROUCK meent dat deze plaatsen openbaar zijn, zelfs 
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indien de toegang aan voorwaarden onderhevig is, (bijvoorbeeld: leeftijd, toegangsprijs) 

aangezien iedereen die aan de voorwaarden voldoet, toegelaten wordt. 102  De visies van de 

correctionele rechtbank en het Hof van Beroep van Antwerpen wijken echter af. Men besliste dat 

wanneer de zaal uitgebaat wordt als privéclub en er controle is op leeftijd, er geen sprake is van 

openbaarheid. Hierbij is wel van belang dat de bezoekers geïnformeerd worden over hetgeen 

waaraan zij zich in de zaal kunnen verwachten.103 DE ZEGHER is het eens met dit standpunt.104 

Rond dezelfde problematiek, maar met betrekking tot eroticabeurzen werd in 2001 nog een vraag 

gesteld door senator DE SCHAMPHELAERE aan de toenmalige minister van Justitie VERWILGHEN. 

De minister antwoordde toen dat eroticabeurzen voor het publiek toegankelijke plaatsen zijn, of 

er nu identiteitscontrole en toegangsgeld is of niet. 105  De minister sprak zo het voorgaande 

standpunt tegen. 

Uitzondering op de voorwaarde van openbaarheid is eerst en vooral artikel 383 bis, § 2 Sw., dat 

het bewust bezitten van kinderpornografie strafbaar stelt. Daarnaast is ook het verkopen of 

uitdelen van oneerbare prenten aan minderjarigen strafbaar, zelfs al is er geen sprake van 

openbaarheid.106 

2.3.2.3 Het moreel bestanddeel 

 Bij geen van de misdrijven is er een specifieke opzet vereist, het is voldoende dat een 

algemene opzet aanwezig is. De verdachte moet dus vrijwillig en bewust een feit gepleegd hebben 

waarvan hij wist, of behoorde te weten dat het een inbreuk was op de openbare zeden. Zo zal de 

enkele vaststelling van de materiele elementen leiden tot een veroordeling.107  Een handeling 

gesteld onder de kunstimmuniteit is geen inbreuk tegen de openbare zeden omdat er geen opzet 

aanwezig is.108 
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In het geval van een misdrijf tegen art. 383, derde en vierde lid Sw. met betrekking tot het 

invoeren, vervoeren, … is daarentegen wel vereist dat dit gebeurt met het oog op de handel of de 

verspreiding.109 

2.3.3 Geen klachtmisdrijf 

 Geen enkel van de misdrijven met betrekking tot openbare zedenschennis zijn 

klachtmisdrijven.110 Het Openbaar Ministerie kan steeds ambtshalve overgaan tot vervolging.111 

Dit is een belangrijke factor om het laag aangiftecijfer en dus het hoge “dark number” tegen te 

gaan. Ook het feit dat deze misdrijven strafbaar gesteld werden louter omdat zij een laakbare 

gedraging uitmaken, los van enig slachtoffer112 (die klacht zou kunnen neerleggen), maakt het 

logisch dat deze misdrijven geen klacht vereisen. 

2.3.4 De onoverkomelijke dwaling 

 In de rechtspraak werd de onoverkomelijke dwaling soms opgeworpen als 

rechtvaardigingsgrond, omdat eenzelfde zedenschennend werkstuk in andere gerechtelijke 

arrondissementen straffeloos kon vertoond worden, of omdat andere werkstukken die ook in 

strijd waren met de goede zeden in hetzelfde arrondissement geen aanleiding gaven tot 

vervolging. De rechtspraak oordeelde dat hier geen onoverkomelijke dwaling uit voortkomt, 

gezien dit immers behoort tot de vrijheid van het actief vervolgingsbeleid van parket en politie.113 

2.3.5 Vrije meningsuiting 

 Ook het verweer dat het zedenschennende voorwerp een uitdrukking van een mening is, zal 

niet leiden tot straffeloosheid. Het Hof van Cassatie114 heeft bepaald dat afbeeldingen in strijd met 

de openbare zeden geen geschriften zijn die een mening uitdrukken. Zodoende kan men zich dus 

                                                             
109  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/10; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven 

tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder 

strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 172. 
110 J. LENSSENS, Goede Zeden: Is de strafbaarstelling van openbare zedenschennis nog actueel?, thesis Master 

in de Rechten UGent, 2011-12, www.lib.ugent.be, 53. 
111 Cass. (2e k.) 11 maart 2008, RABG 2008, afl. 13, (799) 800, noot F. VAN VOLSEM. 
112 J. LENSSENS, Goede Zeden: Is de strafbaarstelling van openbare zedenschennis nog actueel?, thesis Master 

in de Rechten UGent, 2011-12, www.lib.ugent.be, 6-8. 
113 Cass. 17 mei 1978, Arr. Cass. 1978, 1110 en RW 1978-79, 1964, noot J. DE ZEGHER; Brussel 9 juni 1969, 

RDP 1969-70, 82 dat Corr. Brussel 7 mei 1968, JT 1968, 596, noot J. MESSINE betreft en Rev.dr.pén. 1968-

69, 132; Brussel 11 juni 1971, Pas. 1971, II, 314 dat Corr. Brussel 29 juni 1970, RDP 1970-71, 254 hervormt; 

Antwerpen 4 juni 1977, RW 1997-78, 1441; Brussel 21 juni 1977, JT 1977, 677-679; A. DE NAUW “Titel VII: 

Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), 

Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 181; I. DELBROUCK, “Openbare 

schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. 

DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, e.a., Postal 

Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 

2014, (O 120/1) O 120/9 – O 120/10. 
114 Cass. 15 juni 1982, Arr.Cass. 1981-82, 1279, Rev.dr.pén. 1983, I, 517 en RW 1982-83, 1985, noot J. DE 

ZEGHER. 



22 

 

niet verweren door zich te beroepen op de vrijheid van meningsuiting uit artikel 19 Gw. of artikel 

10 EVRM.115 

2.3.6 Poging 

 Conform artikel 53 Sw. is de poging tot wanbedrijf enkel strafbaar wanneer dit bij wet 

bepaald is. Met betrekking tot openbare zedenschennis wordt geen enkele poging strafbaar 

gesteld. 

Volgens artikel 52, eerste lid Sw. is de poging tot misdaad altijd strafbaar, overeenkomstig 

artikelen 80 en 81 Sw. gebeurt dit met de straf onmiddellijk lager dan deze voor de misdaad zelf. 

Met betrekking tot openbare zedenschennis bestaan er twee misdaden: artikel 383 bis, eerste lid 

en derde lid Sw., namelijk het verspreiden, tentoonstellen, verkopen, … van kinderpornografie op 

zich, en dezelfde misdaad in het kader van een vereniging. 

Hieronder de bestraffing van de misdaden in vergelijking met de strafbare poging. 

 Artikel 383 bis, 

eerste lid Sw. 

Strafbare 

poging 

Artikel 383 bis, 

derde lid Sw. 

Strafbare poging 

Straffen 

 

Opsluiting: 5j – 10j 

Geldboete: 500 –  

 10.000 euro 

Gevangenisstraf: 

min. 1m – max. 5j 

Opsluiting: 10j – 15j 

Geldboete: 500 – 

50.000 euro 

Opsluiting: 5j – 10j 

of Gevangenisstraf: 

min. 6m – max. 10j  

 

2.3.7 Deelneming 

 Artikelen 66-69 Sw. beschrijven de wettelijke deelnemingsregeling. Deze regelgeving zal hier 

niet hernomen worden. Van deze wetgeving wordt niet afgeweken met betrekking tot de 

openbare zedenschennis. 

2.3.8 Verjaring 

 Artikelen 21 e.v. V.T.S.v. bepalen de wettelijke verjaringstermijnen. Met betrekking tot de 

misdaden inzake openbare zedenschennis bedraagt deze termijn 10 jaren (art. 21, 3° V.T.S.v.), met 

betrekking tot de wanbedrijven inzake openbare zedenschennis bedraagt deze termijn 5 jaren 

(art. 21, 4° V.T.S.v.). Verder wordt hier niet op ingegaan. 

2.3.9 Herhaling 

 Het strafwetboek voorziet een algemene herhalingsregeling in artikelen 54-57 bis Sw. Deze 

regels zullen hier niet meer hernomen worden. Enkel met betrekking tot artikel 388, tweede lid 

Sw. werd een bijzondere herhalingsregeling in het leven geroepen. Deze staat beschreven in 

artikel 388, derde en vierde lid Sw. en wordt hieronder weergegeven. Het gaat om een bijzondere 

herhalingsregel bij het herhaald verkopen of uitdelen van prenten, afbeeldingen of voorwerpen 

aan minderjarigen, die van aard zijn de verbeelding van minderjarigen te prikkelen (art. 387 Sw.). 

De bijzondere herhaling is ook van toepassing op middellijke zedenschennis ten opzichte van 

minderjarigen (art. 386 Sw.). Telkens moet het misdrijf gepleegd zijn bij het exploiteren van een 

                                                             
115  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014 (O 120/1) O 120/10 – O 120/11. 
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boekhandel, een antiquariaat, een handel in fotoartikelen, … De inrichting kan dan bij elke 

herhaling langer gesloten worden. 

Het is opvallend dat deze herhaling enkel van toepassing is in geval van misdrijven waarbij 

minderjarigen betrokken zijn. Deze bijzondere herhaling is er duidelijk gekomen ter bescherming 

van deze jonge slachtoffers. 

 Eerste veroordeling Tweede veroordeling 

(binnen 3j na 1e 

veroordeling) 

Derde veroordeling  

(binnen 5j na 2e 

veroordeling) 

Straffen Sluiting van de inrichting 

voor 1m – 3m 

Sluiting van de inrichting 

voor 3m – 6m 

Definitieve sluiting 

 

2.3.10 Verzwarende omstandigheden 

2.3.10.1 De hoedanigheid van de dader 

 Artikel 384 Sw. bevat een strafverzwaring ten opzichte van de vervaardiger van het geschrift, 

de afbeelding, de prent of het voorwerp bedoeld in artikel 383 Sw. Dit is een verplichte 

strafverzwaring, zodat de verkoper van een zedenschennend voorwerp, die ook vervaardiger is, 

altijd zwaarder zal gestraft worden dan de persoon die enkel verkoper, verspreider, 

tentoonsteller, … is. De strafverzwaring wordt hieronder weergegeven naast het basismisdrijf. 

 Artikel 383 Sw. (basismisdrijf) Artikel 384 Sw. (strafverzwaring) 

Straffen Gevangenisstraf: 8d – 6m 

Geldboete: 26 – 500 euro 

Gevangenisstraf: 1m – 1j 

Geldboete: 50 – 1.000 euro 

 

2.3.10.2 De minderjarigheid van het slachtoffer 

 Met betrekking tot het misdrijf van verspreiding van schunnigheden (art. 383 Sw.) is er een 

verplichte strafverzwaring indien het misdrijf ten opzichte van een minderjarige wordt gepleegd 

(art. 386 lid 1 Sw.). Ook al stemt de minderjarige in, toch blijft de verzwarende omstandigheid 

bestaan.116 De strafverzwaring wordt hieronder weergegeven naast het basismisdrijf. 

 Artikel 383 Sw. (basismisdrijf) Artikel 386 lid 1 Sw. (strafverzwaring) 

Straffen Gevangenisstraf: 8d – 6m 

Geldboete: 26 – 500 euro 

Gevangenisstraf 6m – 2j 

Geldboete: 1.000 – 5.000 euro 
 

 Wat betreft de onmiddellijke zedenschennis (artikel 385 Sw.), zijn er twee te onderscheiden 

situaties ten opzichte van minderjarigen: 

- Artikel 385 lid 2 Sw. bestraft de zedenschennis ten opzichte van een slachtoffer beneden 

de zestien jaar. Hier is er een schending van zodra de zedenschennis plaatsvindt in 

tegenwoordigheid van de minderjarige. Om van tegenwoordigheid te kunnen spreken 

hoeft de minderjarige niet deel te nemen aan de zedenschennis, het is ook niet nodig dat 

de dader zich bewust is van de aanwezigheid van het kind, noch dat het kind zich bewust 

is van welke feiten zich afspelen. Gebeurt de zedenschennis ten opzichte van de 

                                                             
116 Antwerpen 9 januari 1976, RW 1977-78, 936, noot A. VANDERPLAS; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden 

en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot 

het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 179. 
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minderjarige beneden de zestien jaar, dan is er natuurlijk ook een inbreuk tegen dit 

artikel. Dit is een verplichte strafverzwaring.117  

- Is de minderjarige ouder dan zestien jaar, dan moet de zedenschennis ten opzichte van de 

minderjarige gebeuren (art. 386 lid 2 Sw.). Hierbij moet de dader de handeling bewust ten 

opzichte van de minderjarige gesteld hebben.118 De strafverzwaring is facultatief.119 

 Artikel 385 lid 1 Sw. Artikel 385 lid 2 Sw. Artikel 386 lid 2 Sw. 

Straffen 

 

Gevangenisstraf: 8d – 1j 

Geldboete: 26 – 500 euro 

Gevangenisstraf: 1m – 3j 

Geldboete: 100 – 1.000 

euro 

Gevangenisstraf: 16d – 2j 

Geldboete: 52 – 1.000 

euro 

 

2.3.10.3 De voorafgaande benadering 

 Tevens bestaat een bijkomende strafverzwaring als de dader een minderjarige beneden de 

volle leeftijd van zestien jaar, voorafgaand aan het plegen van een van de voorheen besproken 

misdrijven heeft benaderd met het oogmerk om de feiten op een later ogenblik te plegen, en deze 

feiten dan ook effectief gepleegd heeft (art. 377 ter Sw.). Dit wordt in de rechtsleer “grooming” 

genoemd.120 In dat geval wordt de minimumstraf verdubbeld wanneer het om een gevangenisstraf 

gaat, met twee jaar verhoogd als het om een opsluiting gaat.121 

Deze strafverzwaring bestaat ter bescherming van minderjarigen. Op deze manier kunnen daders 

die zedenmisdrijven plegen ten opzichte van minderjarigen, strenger bestraft worden. Dit ligt in 

lijn met de huidige filosofie omtrent de specifieke doelstellingen van de strafwet.122 

2.3.10.4 Voorstel tot ontmoeting 

 Daarnaast voorziet artikel 377 quater Sw. een strafverzwaring voor de meerderjarige die 

door middel van informatie- en communicatietechnologie aan een minderjarige beneden de volle 

leeftijd van zestien jaar een voorstel tot ontmoeting doet, met het oogmerk om de voorheen 

besproken misdrijven te plegen. Dit noemt men in de rechtsleer “online grooming”.123 Belangrijk 

is hierbij dat er een voorstel tot ontmoeting van de dader uitgaat, een louter seksueel getinte 

                                                             
117 Brussel 6 juni 1962, RW 1962-63, 199; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde 

der familie en de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 179; I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. 

BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. 

HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, 

strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/19. 
118  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/19 – O 120/20. 
119  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 179-

180. 
120 L. STEVENS, “Grooming en cyberlokking strafbaar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van 

de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace”, RW 2014-15, nr. 22, (844) 846. 
121  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/20. 
122 Supra. 
123 L. STEVENS, “Grooming en cyberlokking strafbaar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van 

de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace”, RW 2014-15, nr. 22, (844) 848. 
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conversatie volstaat niet. Het voorstel moet gevolgd worden door materiële handelingen die 

gericht zijn op het realiseren van een ontmoeting, maar er moeten geen effectief zedenschennende 

handelingen uitgevoerd worden. De nadruk ligt op de communicatiefase waarin de dader zijn 

slachtoffer bewerkt en verleidt. Het strafwetboek voorziet hier een gevangenisstraf van één tot 

vijf jaar.124 

Het is duidelijk dat deze strafverzwaring er gekomen is ter bescherming van minderjarigen, zodat 

seksuele delinquenten die kinderen viseren harder aangepakt kunnen worden. Weerom gaat het 

om een uiting van de houding die de maatschappij tegenwoordig aanneemt ten opzichte van het 

strafrecht.125 

2.3.10.5 Het bestaan van een vereniging 

 Artikel 383 bis, § 3 Sw. roept een strafverzwaring in het leven voor de handel in 

kinderpornografie binnen het raam van een vereniging. Naast de vervaardiging, verspreiding, … 

van kinderpornografie (art. 383 bis, § 1 Sw.) is dit de enige misdaad met betrekking tot 

zedenschennis. 

 Artikel 383bis, § 1 Sw. Artikel 383bis, § 3 Sw. 

Straffen Opsluiting: 5j – 10j 

Geldboete: 500 – 10.000 euro 

Opsluiting: 10j – 15j 

Geldboete: 500 – 50.000 euro 

2.3.11 Bijzondere straffen 

2.3.11.1 Ontzetting uit de rechten van artikel 31, eerste lid Sw. (artikel 388, 1e lid Sw.) 

 Artikel 388 eerste lid Sw. bepaalt dat, wanneer iemand veroordeeld wordt wegens een 

inbreuk op de openbare zeden, de schuldige bovendien veroordeeld kan worden tot de ontzetting 

uit de rechten genoemd in artikel 31, eerste lid Sw. Het gaat hier onder meer om het recht 

verkozen te worden, een adellijke titel te voeren, als deskundige op te treden, … Deze straf kan 

opgelegd worden voor een termijn van vijf tot tien jaar (art. 33 Sw.).126 

2.3.11.2 Ontzetting uit het kiesrecht (artikel 31, 2e lid Sw.) 

 Volgens artikel 31, tweede lid Sw. kan men naast de ontzetting uit de rechten bedoeld in het 

eerste lid, ook ontzetting van het kiesrecht uitspreken. Dit kan voor een termijn van vijf tot tien 

jaar (art. 33 bis Sw.).127 

2.3.11.3 Beroeps- en activiteitenverbod (artikel 382 bis Sw.) 

 Daarnaast is ook artikel 382 bis Sw. van toepassing. Dit artikel bepaalt dat een veroordeling 

wegens feiten strafbaar onder artikelen 383-387 Sw. een tijdelijk beroeps- en activiteitenverbod 

                                                             
124  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/20. 
125 Supra. 
126  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/20.1. 
127 Ibid. 
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met zich kan meebrengen wanneer de feiten gepleegd zijn op de persoon van een minderjarige of 

met zijn deelneming. Dit kan gedurende een termijn van een tot twintig jaar.128 

Het is duidelijk dat deze bijzondere straf er gekomen is als bijkomend hulpmiddel voor de rechter 

ter bescherming van minderjarigen. 

2.3.11.4 Sluiting van de inrichting (artikel 388, 2e lid Sw.) 

 Wanneer een dader veroordeeld wordt op grond van artikel 386, eerste lid Sw. of artikel 387 

Sw., en het misdrijf is gepleegd bij het exploiteren van een boekhandel, antiquariaat, handel in 

fotoartikelen, … dan kan de inrichting tijdelijk gesloten worden op bevel van de rechter. (Dit omdat 

het om plaatsen gaat waar de dader opnieuw in contact zou kunnen komen met slachtoffers.) Er 

is een bijzondere herhaling voorzien.  

2.3.11.5 Uitbatingsverbod (artikel 388, 4e lid Sw.) 

 In geval van een derde veroordeling op grond van artikelen 386, eerste lid of artikel 387 Sw., 

kan de rechter een verbod opleggen aan de dader om een boekhandel, antiquariaat, handel in 

fotoartikelen, … hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van tussenpersonen te exploiteren of 

er in welke hoedanigheid dan ook te werken (art. 388, 4e lid Sw.).129 De sluiting van de inrichting 

uit artikel 388, 2e lid Sw. en het verbod tot exploitatie zijn facultatieve straffen.130 

2.3.11.6 Bijzondere verbeurdverklaring (artikel 383 bis § 4 Sw.) 

 De bijzondere verbeurdverklaring (art. 42, 1° Sw.) kan worden toegepast bij de misdrijven 

van artikel 383 bis, § 1 en 2 Sw.131, zelfs als de zaken waarop zij betrekking hebben geen eigendom 

van de veroordeelde zijn (art. 383bis § 4 Sw.).132 

2.3.1 Uitgesloten straffen: Potpourri II 

 Volgens artikel 12 van Potpourri II133  mag de werkstraf niet worden uitgesproken voor 

veroordelingen op basis van artikelen 379-387 Sw., als de feiten gepleegd zijn op of met behulp 

van minderjarigen. Ook elektronisch toezicht (art. 44 Potpourri II), probatie (art. 51 Potpourri II) 

                                                             
128  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 182; 

I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, 

D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, 

e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/20.1. 
129  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/21. 
130  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 181; 

I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, 

D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, 

e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/21. 
131 Dit is de zedenschennis door beelddragers met een pornografisch karakter. 
132  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 181. 
133 Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie 

van 5 februari 2016, BS 19 februari 2016. 
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en het nieuwe mechanisme van de voorafgaande erkenning van schuld uit artikel 213 Sv. (Art. 97 

Potpourri II) zijn hierbij verboden.  

2.3.2 Samenloop met drukpersmisdrijven 

 De misdrijven van de openbare zedenschennis (art. 383 e.v. Sw.) kunnen eveneens 

drukpersmisdrijven uitmaken wanneer een strafbare gedachte geuit wordt door middel van de 

drukpers en hieraan een daadwerkelijke publiciteit gegeven wordt. Hiervoor is de jury bevoegd.134  

Een beperking bij de kwalificatie tot drukpersmisdrijf is dat er enkel sprake van kan zijn ingeval 

van gedrukte geschriften, niet wanneer het gaat om loutere afbeeldingen of prenten, ook al zijn ze 

gedrukt. 135  Bevat een werk zowel prenten als geschriften, dan mag de zedenschennis met 

betrekking tot de prenten op zich vervolgd worden voor de correctionele rechtbank.136 

Over het algemeen wordt er geen vervolging ingesteld voor verspreiding van schunnigheden 

(artikel 383, tweede lid Sw.) wanneer het om persmisdrijven gaat.137 

2.4 RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER 

 Nu de inhoud van de misdrijven uitvoerig besproken werd, kan uiteengezet worden hoe de 

rechtspraak en de rechtsleer de interpretatie van deze strafbaarstellingen beïnvloed hebben. 

2.4.1 Weinig recente rechtspraak 

 Hoewel nog steeds vonnissen en arresten geveld worden met betrekking tot de openbare 

zedenschennis (er was er nog een in 2015138), valt op hoe weinig gepubliceerd wordt omtrent dit 

onderwerp.139 Dit kan een indicatie zijn dat er eensgezindheid bestaat aangaande het onderwerp, 

maar daarnaast is er zeker ook sprake van een juridische desinteresse: openbare zedenschennis 

is geen prioriteit meer140, de focus is verlegd naar zaken over geweld en seksuele exploitatie 

                                                             
134 Brussel 1 april 1982, JT 1982, 636; Corr. Turnhout 19 april 1995, Journ. Proc. 1995, nr. 283, 28; A. DE 

NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” in A. 

DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 180. 
135 Cass. 18 september 1967, Arr. Cass. 1968, 74; Cass. 7 december 1971, Arr. Cass. 1972, 345; A. DE NAUW, 

“Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW 

(ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 180. 
136  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 180. 
137 A. MARCHAL, “Outrages aux moeurs par écrits, images ou object”, Rev.dr.pén. 1970-71, 953-993 en 1971-

72, 139-190; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 180. 
138 Antwerpen 6 mei 2015, T. Strafr. 2015, afl. 3, 147-148. 
139 F. OST en M. VAN DE KERCHOVE, “L’outrage public aux bonnes mœurs: révélateur d’une rationalité 

juridique de moins en moins assurée”, in DELOYE, Y., Les bonnes moeurs, Parijs, CURAPP, 1994, 105; J. 

LENSSENS, Goede Zeden: Is de strafbaarstelling van openbare zedenschennis nog actueel?, thesis Master in de 

Rechten UGent, 2011-12, www.lib.ugent.be, 27. 
140 Ook voor politie en parket is openbare zedenschennis geen prioriteit meer, alhoewel er occasioneel nog 

vervolgd wordt, zoals blijkt uit de krantenkoppen aan het begin van deze thesis. 
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(bijvoorbeeld: verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, mensenhandel, 

…).141 Dit is in lijn met de evolutie die voorheen besproken werd.142 

2.4.2 Interpretatie van de terminologie 

 De wetsartikelen omtrent openbare zedenschennis bevatten een aantal bewoordingen die de 

wetgever niet verder heeft verduidelijkt. Omdat de maatschappelijke perceptie met betrekking tot 

de inhoud van deze begrippen steeds evolueert, moet ook de strafwet evolutief kunnen 

geïnterpreteerd worden. Om die reden bleef de wetgever bewust vaag in de wetteksten en liet hij 

de concretisering van de woorden over aan de rechtsprekende macht.143 Hoe de verschillende 

terminologieën door de rechtspraak en rechtsleer worden ingevuld, wordt hieronder besproken. 

2.4.2.1 Constitutief bestanddeel van de zedenschennis 

 Bij alle misdrijven die zich in de groep van de openbare zedenschennis bevinden, moet er 

(uiteraard) sprake zijn van een zedenschennend element. Indien dit niet het geval is, is aan één 

van de constitutieve elementen niet voldaan, en komt het misdrijf niet tot stand.  

De interpretatie van het begrip “zedenschennis” is doorheen de geschiedenis grondig gewijzigd. 

Over de jaren heen maakte deze interpretatie een slingerbeweging: van periodes met een heel 

ruime opvatting en losse zeden, naar een meer strenge, puriteinse houding en terug.144 

Sinds de jaren zestig oordeelt men dat het gegeven dat een geschrift, beeld, voorwerp of handeling 

expliciet een menselijke seksuele gedraging voorstelt en gericht is op de seksuele stimulatie van 

een persoon die er mee geconfronteerd wordt, niet meer volstaat om het beeld als 

zedenschennend te kwalificeren.145 

                                                             
141 Supra; J. LENSSENS, Goede Zeden: Is de strafbaarstelling van openbare zedenschennis nog actueel?, thesis 

Master in de Rechten UGent, 2011-12, www.lib.ugent.be, 27; M. HOOGHE, L. STEVENS, “Ni permissivité, ni 

réaction conservatrice. La ‘détraditionnalisation’ de la réglementation de la sexualité et de l’intimité en 

Belgique (1973-2003)”, Rev. dr. pén. 2005, afl. 1, (5) 32. 
142 Supra. 
143  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/7 – O 120/8 en O 120/17; P. VAN EUPEN, “De openbare 

zedenschennis”, Jura Falconis 1965-66, nr. 2, 10. 
144  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/8; P. VAN EUPEN, “De openbare zedenschennis”, Jura 

Falconis 1965-66, nr. 2, 10. 
145 M. HOOGHE, L. STEVENS, “Ni permissivité, ni réaction conservatrice. La ‘détraditionnalisation’ de la 

réglementation de la sexualité et de l’intimité en Belgique (1973-2003)”, Rev. dr. pén. 2005, afl. 1, (5) 18. 



29 

 

Het naaktstrand in Bredene146 (sinds 2002), het “glazen straatje” in Gent147 en de vele expliciete 

videoclips uitgezonden op de televisie zijn hier getuige van. Wat vijftig jaar geleden nog 

choquerend was, wordt nu algemeen aanvaard.148  

Handelingen die de eerbaarheid kwetsen 

 Het Hof van Cassatie spreekt met betrekking tot onmiddellijke zedenschennis van 

“handelingen die de eerbaarheid kwetsen” (zoals in artikel 385 Sw.). Het Hof stelt dat dit verwijst 

naar het fatsoen in de seksuele zin. Dit is een gegeven dat constant in evolutie 149  is en te 

beoordelen is in functie van de relevante waarden, de publieke moraliteit zoals beschermd door 

de wet en de manier waarop zij op een bepaald moment worden waargenomen door het 

collectieve bewustzijn.150 De rechtsleer is het hier unaniem mee eens. De rechter moet, bij het 

beoordelen van elke concrete inbreuk ten gronde rekening houden met het algemeen 

eerbaarheidsgevoel, zoals dat in de tijd en het land van de feiten aangevoeld wordt. Hij houdt de 

evolutie in de opvattingen hierover in het achterhoofd en laat zijn persoonlijke gevoelens niet 

meespelen.151  

Beschermde waarden 

 De beschermde waarden zijn volgens advocaat-generaal DE BISTHOVEN de sociale orde, het 

gemeenschappelijk leven en de psychische integriteit en vrijheid 152 , zoals hij betoogt in een 

belangrijk arrest geveld door het Hof van Cassatie153. 

                                                             
146 Een nuancering is noodzakelijk: als een nudist zich binnen de zone van het naaktstrand schuldig maakt 

aan laakbaar en aanstootgevend gedrag, dan is hij wel strafbaar; I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de 

goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. 

FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon 

strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2014, O 120/17. 
147  Minister van Justitie Verwilghen antwoordde in 2002 “dat deze feiten niet onder openbare 

zedenschennis vielen en zelfs minder erg waren dan menige televisiebeelden die regelmatig in de 

huiskamers binnenspoelen” op de parlementaire vraag of hij iets zou ondernemen tegen schaarsgeklede 

prostituées die in hun uitstalraam stonden en daar zelfs door minderjarigen konden gezien worden. 
148  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/8 en O 120/17. 
149 Supra.  
150 Cass. 15 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 262; Cass. 15 juni 1982, Arr. Cass. 1981-82, 1279, Rev. dr. pén. 1983, 

I, 517 en RW 1982-83, 1985, noot J. DE ZEGHER; F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch 

strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 195. 
151  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 171; 

I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, 

D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, 

e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/7 – O 120/8; F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch 

strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 195; F. GAZAN, “Problèmes de cohérence et d’inadéquation législative en 

matière de moeurs” in A. MASSET, G. COCO, S. CORNEILLE, S. DE DECKER, F. GAZAN, S. LOUWETTE, G. 

VERMEULEN, I. WATTIER, De vervolging en behandeling van daders van seksuele misdrijven, Verslagboek van 

het colloquium Brussel, 26 september 2008, Brussel, La Charte 2009, (75) 77; M. ORAINE, “Contribution à un 

essai d’interprétation de l’article 385 du Code pénal”, RDPC, 1933, 653-654. 
152 F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 195. 
153 Cass. 24 november 1981, Arr. Cass. 1981-82, 414 en RW 1981-82, 1815, concl. Adv. Gen. B. JANSSENS DE 

BISTHOVEN en noot J. DE ZEGHER. 
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Het collectieve bewustzijn 

 Het “collectieve bewustzijn”, zoals het Hof van Cassatie beschrijft, moet volgens het Hof van 

Beroep te Brussel geïnterpreteerd worden via de perceptie van de gemiddelde normale en 

evenwichtige burger (“l’homme moyen”), op het ogenblik van de feiten.154 Dat het schaamtegevoel 

van enkele personen gekwetst wordt, is volgens de rechtsleer dus niet voldoende om te kunnen 

spreken van een aantasting van het algemene eerbaarheidsgevoel.155  Vaststellen dat velen de 

handeling als zedenkwetsend of vernederend beschouwen is ook niet voldoende. Dit werd 

bevestigd door het Hof van Cassatie.156  

De individuele gevoelens, filosofische of religieuze overtuigingen van de rechter zelf mogen dus 

niet meespelen in zijn beoordeling. 157  Hierover bestaat uitvoerige cassatierechtspraak. 158 

Daarnaast mogen de individuele moraal, esthetiek en goede smaak ook geen rol spelen.159 Maar 

ook de gevoelens van de betrokken partijen worden niet mee in overweging genomen. Het is op 

zijn minst opmerkelijk te noemen dat de rechter bij een concrete zaak niet het subjectief 

schaamtegevoel van het slachtoffer in overweging zal nemen. 160  Dit is volgens DELBROUCK 

verklaarbaar aan de hand van de ratio legis van dit hoofdstuk van het Strafwetboek: de 

bescherming van de maatschappij in het algemeen.161 De misdrijven daarin werden niet strafbaar 

gesteld ter bescherming van een specifiek slachtoffer, maar omdat ze voor de hele maatschappij 

laakbaar zijn en de overheid dus een duidelijk signaal van afkeuring naar de dader wil sturen. Er 

is meestal zelfs niet echt sprake van een slachtoffer, maar eerder van getuigen, zoals bijvoorbeeld 

bij exhibitionisme.162 Om die reden moet de rechter geen rekening houden met de individuele 

gevoelens van het “slachtoffer”, wel met de gevoelens van het collectief. Enkel de feiten waarbij 

                                                             
154 Brussel (11e k.) 19 maart 2003, JT 14 juni 2003, nr. 6101, 486; I. DELBROUCK, “Openbare schennis van 

de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. 

FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon 

strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 

120/8. 
155  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 171; 

F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 195; Cass. 28 

september 1977, Arr. Cass. 1978, 135. 
156 Cass. 24 november 1981, Arr. Cass. 1981-82, 414 en RW 1981-82, 1815, concl. Adv. Gen. B. JANSSENS DE 

BISTHOVEN en noot J. DE ZEGHER; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der 

familie en de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2010, (131) 196. 
157 Antwerpen 4 juni 1975, RW 1977-78, 1441; Brussel 21 juni 1977, JT 1977, 677-679; Cass. 17 mei 1978, 

Arr. Cass. 1978, 1110 en RW 1978-79, 1964, noot J. DE ZEGHER; Bergen 12 april 1979, JT 1979, 717; Corr. 

Charleroi 25 maart 1988, JT 1988, 412; Luik 23 oktober 1990, JLMB 1991, 1361. 
158 Cass. 17 mei 1978, Arr. Cass. 1978, 1110 en RW 1978-79, 1964, noot J. DE ZEGHER; Cass. 15 maart 1994, 

Arr. Cass. 1994, 262. 
159 F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 195; Bergen 3 maart 

1989, JLMB 1991, 1360. 
160 F. GAZAN, “Problèmes de cohérence et d’inadéquation législative en matière de moeurs” in A. MASSET, 

G. COCO, S. CORNEILLE, S. DE DECKER, F. GAZAN, S. LOUWETTE, G. VERMEULEN, I. WATTIER, De vervolging 

en behandeling van daders van seksuele misdrijven, Verslagboek van het colloquium Brussel, 26 september 

2008, Brussel, La Charte 2009, (75) 77. 
161  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/16 – O 120/17. 
162 J. LENSSENS, Goede Zeden: Is de strafbaarstelling van openbare zedenschennis nog actueel?, thesis Master 

in de Rechten UGent, 2011-12, www.lib.ugent.be, 6 en 8. 
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een sociale consensus over de ongeoorloofdheid bestaat in de levensgemeenschap, op het 

ogenblik van de feiten, zijn strafbaar.163 

Hoe de rechter zo’n consensus beoordeelt, verschilt van magistraat tot magistraat. Dit is waar de 

discretionaire bevoegdheid van de rechter in het spel komt en waar uitspraken van verschillende 

rechters dus kunnen afwijken. Volgens DE ZEGHER steunt de rechter bij zijn interpretatie van een 

strafbaar feit op de geloofwaardigheid, de aanhang en de rituele inroeping om te staven dat er een 

gemeenschappelijke opinie bestaat.164 

Strijdig met de goede zeden 

 Strijdig met de goede zeden (zoals in de wetsbepalingen omtrent de middellijke zeden) is 

hetgeen seksueel obsceen is, in de ruime zin van het woord.165 Het is dat wat aanstootgevend is 

voor de eerbaarheid in de zin van kuisheid en het schaamtegevoel, in de uitdrukkelijk seksuele 

betekenis van deze begrippen. Zoals eerder vermeld166 valt alles met de nadruk op geweld, gruwel, 

brutaliteit en sadisme hier niet onder.167  Echter, geweld in seksuele gedragingen en seksuele 

afwijkingen (dus met de nadruk op het seksuele aspect) vallen er wel onder.168 

Met betrekking tot de rechtsleer leggen de onderscheiden auteurs nadruk op verschillende 

elementen van het begrip “openbare zedenschennis”. DE ZEGHER spreekt zo over drie factoren: het 

schaamtegevoel, de seksuele norm en het evolutief karakter.169 Ook DE NAUW spreekt over de 

seksuele norm. 170  STEVENS daarentegen benadrukt de schandaal-verwekkende aard van de 

inbreuken.171 

DELBROUCK merkt verder ook op dat men vaak het criterium van het opwekken van ergernis 

hanteert (opnieuw niet naar de opinie van een enkeling of velen, maar vanuit het perspectief van 

                                                             
163 F. GAZAN, “Problèmes de cohérence et d’inadéquation législative en matière de moeurs” in A. MASSET, 

G. COCO, S. CORNEILLE, S. DE DECKER, F. GAZAN, S. LOUWETTE, G. VERMEULEN, I. WATTIER, De vervolging 

en behandeling van daders van seksuele misdrijven, Verslagboek van het colloquium Brussel, 26 september 

2008, Brussel, La Charte 2009, (75) 77; M. ORAINE, “Contribution à un essai d’interprétation de l’article 385 

du Code pénal”, RDPC, 1933, 653-654; Antwerpen 16 oktober 2003, NC 2006, nr. 2, 131; Antwerpen 26 mei 

2004, NC 2006, nr. 2, 131; Brussel (11e k.) 19 maart 2003, JT 14 juni 2003, nr. 6101, 486 - 488; Luik 7 maart 

2001, Rev. rég. dr. 2001, 185 en RRD 2001, nr. 99, 186; Cass. 15 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 262. 
164  M. VAN DE KERCHOVE en I. WATTIER, “Ordre public et bonnes mœurs en droit pénal belge”, 

Ann.dr.Louvain 2011, vol. 71, nr. 2, 140. 
165 Corr. Luik 29 april 1987, JLMB 1987, 782. 
166 Supra. 
167 Antwerpen 30 april 1986, RW 1986-87, 1358, noot D. VOORHOOF; F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie 

in het Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 196; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven 

tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder 

strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 169; I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in 

H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. 

HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, 

strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/7. 
168 Brussel (11e k.) 24 april 1991, JT 4 januari 1992, nr. 5615, 15; Antwerpen 20 november 1994, RW 1994-

95, 1372; Brussel 15 december 1994, Rev.dr.pén 1995, 342; F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het 

Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 196. 
169 J. DE ZEGHER, Openbare zedenschennis, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1974, 24; J. LENSSENS, Goede Zeden: 

Is de strafbaarstelling van openbare zedenschennis nog actueel?, thesis Master in de Rechten UGent, 2011-

12, www.lib.ugent.be, 44. 
170  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 169. 
171  L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit – De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, 

verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 120. 
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de collectieve ervaring). Ergernis is opgewekt als de handeling of het voorwerp aanleiding kan 

geven tot gevaarlijk geachte vormen van onzedelijkheid of ontucht. Hierbij is bijvoorbeeld het 

onderscheid tussen erotiek en pornografie een moeilijke, aan evolutie onderhevige discussie.172 

Porno wordt beschouwd als een zeer expliciete vorm van erotiek. Waar erotiek subtieler is 

(bijvoorbeeld een striptease) en gedoogd wordt, wordt bij porno niets aan de verbeelding 

overgelaten (bijvoorbeeld live geslachtsbetrekkingen op het podium). Afhankelijk van de 

openbaarheid zal dit strafbaar zijn. Het onderscheid tussen beide is soms flinterdun en niet steeds 

even duidelijk. 173  

Zowel het Hof van Beroep te Brussel als Antwerpen stellen dat om van een handeling in strijd met 

de goede zeden te kunnen spreken, het niet noodzakelijk is dat het volledige lichaam ontbloot 

wordt. Het is voldoende dat de ontblote lichaamsdelen omwille van de wijze en de plaats van de 

handeling, op zedelijk vlak aanstootgevend zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een vrouw die 

haar borsten ontbloot op het verjaardagsfeestje van een jong kind. 174  Omgekeerd kan het 

vertonen van het volledig naakte lichaam, bij gebrek aan obscene of dubbelzinnige houding, niet 

worden beschouwd als zedenschennend gedrag.175 DE NAUW sluit zich aan bij deze stelling.  

Naaktscènes op televisie worden tegenwoordig niet meer als aanstootgevend beschouwd voor 

zover zij uiting geven aan een normale seksuele beleving. Ook de lang gehuldigde drempel van het 

volledig naakt wordt nu overschreden, niet alleen op eroticabeurzen maar ook in theaterzalen 

wordt dit geduld. Daarnaast zijn ook clubs waar aan partnerruil gedaan wordt en waar koppels in 

elkaars aanwezigheid de liefde bedrijven, toegelaten. Volgens DELBROUCK zijn deze laatste 

situaties vaak wel een overschrijding van de norm van het maatschappelijk aanvaardbare, maar 

wordt er niet vervolgd op voorwaarde dat ze afgeschermd worden van minderjarigen en dat 

meerderjarigen een bewuste keuze moeten maken om hierbij aanwezig te zijn.176  

Immuniteiten 

 De rechtspraak177 en rechtsleer178 aanvaarden het bestaan van een immuniteit voor beelden, 

films of spektakels die deel uitmaken van artistieke, educatieve en wetenschappelijke werken; de 

                                                             
172  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 
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173 J. LENSSENS, Goede Zeden: Is de strafbaarstelling van openbare zedenschennis nog actueel?, thesis Master 

in de Rechten UGent, 2011-12, www.lib.ugent.be, 18-19. 
174  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 
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175 Brussel (11e k.) 19 maart 2003, JT 14 juni 2003, nr. 6101, 486; Antwerpen 16 oktober 2003, NC 2006, nr. 

2, 130; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 176. 
176  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/9. 
177 Luik 21 november 1950, JT 1951, noot J. VANDERVEEREN; Cass. 23 februari 1970, Arr. Cass. 1970, 593. 
178 DE ZEGHER, J., “Openbare zedenschennis” in APR, Gent, Story-Scientia, 1973, nr. 429-495; A. DE NAUW, 

“Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW 

(ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 176; I. DELBROUCK, “Openbare 

schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. 

DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, e.a., Postal 
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zogenaamde kunstimmuniteit en wetenschapsexceptie. Bijvoorbeeld: als naaktmodel poseren, 

cabaret, toneel, sport, seksuele opvoeding, hygiëne, … 179  Deze schulduitsluitingsgrond wordt 

echter alleen erkend onder de voorwaarde dat de kunst, de opvoeding, de wetenschap niet 

worden afgewend van hun doelstellingen. Bijvoorbeeld: een biologieleerkracht die zich voor de 

klas exhibeert, het schilderij “Plasticland” van Dennis Tyfus180, … 181  

Wat is wel nog strafbaar? 

 Het mag duidelijk zijn: niet elke lichtzinnige, provocerende of erotische afbeelding is in strijd 

met de goede zeden. 182  Maar wat wordt dan wel nog als zedenschennend beschouwd? 

Samengevat: extreem of afwijkend gedrag.183  Door de rechtspraak184  en rechtsleer185  worden 

volgende handelingen beschouwd als strijdig met de goede zeden: extreme 

sadomasochistische handelingen, pedoseksuele handelingen, seks met dieren, seks met 

uitwerpselen en urine en kinderpornografie. 

2.4.2.2  “In strijd met de goede zeden” 

 Artikel 383 eerste, derde en vierde lid Sw. en artikel 385 Sw. bestraffen respectievelijk 

voorwerpen en handelingen in strijd met de goede zeden. Dit moet geïnterpreteerd worden volgens 

het constitutieve element dat hierboven wordt weergegeven. 
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D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, 

e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/10. 
180 Dit schilderij beeldt een kleutermeisje af, die een figuur gelijkend op Adolf Hitler oraal bevredigd. Het 

schilderij werd in 2002 in beslag genomen wegens zedenschennis door het parket van Antwerpen. 

MINISTERIE VAN AGITATIE, “Schilderij in beslag wegens ‘zedenschennis’”, Indymedia.be 7 mei 2002, http: 

//archive.indymedia.be/news/2002/05/23095.html. 
181 Cass. 7 december 1931, Pas. 1932, I, 2; Cass. 9 april 1974, Arr. Cass. 1974, 873 en Pas. 1974, I, 823; Brussel 

22 maart 1973, Pas. 1973, II, 120; Brussel 12 november 1973, Pas. 1974, II, 51; Gent 2 mei 1988, TGR 1988, 

119, noot D. VOORHOOF; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en 

de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 

2010, (131) 172; I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. 

BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, 

CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere 

wetten, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/10. 
182 Corr. Brussel 28 mei 1966, JT 1966, 446; F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, 

T.Strafr. 2000, (185) 196. 
183  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/9. 
184 Brussel (11e k.) 24 april 1991, JT 4 januari 1992, nr. 5615, 15. 
185  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 

DEN HEUVEL, e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 

Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/9; J. LENSSENS, Goede Zeden: Is de strafbaarstelling van 

openbare zedenschennis nog actueel?, thesis Master in de Rechten UGent, 2011-12, www.lib.ugent.be, 39. 
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2.4.2.3 “Houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter” 

 In artikel 383 bis Sw. (omtrent de bestraffing van kinderpornografie) wordt verwezen naar 

houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter. Het begrip “seksuele handelingen” 

werd omschreven in de voorbereidende werken.186 Het verwijst naar alle handelingen die een 

aanranding van de eerbaarheid kunnen uitmaken (art 372 Sw. e.v.), of die de zinnelijke gevoelens 

van degene die ze bekijkt buitennatuurlijk prikkelen en wegens de vicieuze of tegennatuurlijke 

gedragingen of houdingen die ze tonen het schaamtegevoel van de doorsneeburger kwetsen (dit 

is de openbare zedenschennis van art. 383 Sw.).187 Met “houdingen” worden de eerder statische 

beelden bedoeld: er is, in tegenstelling tot handelingen, geen actieve gedraging verondersteld.188 

Niet elke afbeelding van een minderjarige betrokken in seksuele handelingen of houdingen, heeft 

een pornografisch karakter. Er kan gedacht worden aan de kunstimmuniteit, immuniteit voor 

didactische of pedagogische doeleinden en de wetenschapsexceptie.189 

Het “pornografisch karakter” heeft de wetgever, net zoals het begrip goede zeden, niet bepaald, 

dit moet in concreto ingevuld worden door de rechter. Er wordt teruggegrepen naar de 

rechtspraak met betrekking tot artikel 383 Sw. om te beoordelen wat men als pornografie 

beschouwt.190 Ook de definitie van “kinderpornografie” van het Facultatief Protocol bij het IVRK191 

moet in het achterhoofd gehouden worden.192 

Vaak wordt in vonnissen en arresten193 verwezen naar de manier waarop een thema is uitgewerkt 

om te beoordelen of de afbeelding of het voorwerp een pornografisch karakter heeft. Men verwijst 

dan naar de compositie van de afbeelding, de suggesties die gewekt zijn, de technische 

karakteristieken ervan en de geluidsmiddelen ter ondersteuning van de beelden.194 

Artikel 383 bis Sw. is beperkter in draagwijdte dan artikel 383 Sw. (dat algemener is en eigenlijk 

ook de bestraffing van kinderpornografie omvat) en beperkt zich tot beelddragers. Men legt de 

nadruk op het visuele aspect. Geluidsdragers en geschriften vallen hier niet onder, zij zijn enkel 

strafbaar onder artikel 383 Sw.195 

                                                             
186 Gedr. St. Kamer 1993-94, nr. 1381/1, 19. 
187  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 175; 

F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 194. 
188 F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 194. 
189 Supra. 
190 F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 195. 
191 Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, 

kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 

november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd, BS 27 

maart 2006. 
192 Supra. 
193 Corr. Verviers 3 juli 1908, JT 1908, 1345; Gent 13 februari 1953, RW 1953-54, 20; Corr. Brussel 28 mei 

1966, JT 1966, 446; Gent 2 mei 1988, TGR 1988, 119, noot D. VOORHOOF; Corr. Brussel 7 mei 1968, JT 1968, 

noot J. MESSINE en Rev.dr.pén. 1968-69, 132, bevestigd door Brussel 7 juni 1969, Rev.dr.pén. 1969-70, 82 

en Pas. 1969, II, 217; Cass. 18 september 1973, Arr. Cass. 1974, 53; Antwerpen 4 juni 1975, RW 1977-78, 

1441; Brussel 12 november 1973, Pas. 1974, II, 51. Dit arrest wordt later bevestigd door het Hof van 

Cassatie. Zie: Cass. 9 april 1974, Arr.Cass. 1974, 873 en Pas. 1974, I, 823. 
194 F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 196. 
195 T. VANDEWIELE, Virtuele kinderpornografie: een kwalitatieve studie naar de invloed op pedoseksueel 

gedrag, thesis Master in de criminologische wetenschappen UGent, 2011-12, www.lib.ugent.be, 28. 
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2.4.2.4  “Oneerbare prenten die de verbeelding van een minderjarige kunnen prikkelen” 

 Artikel 387 Sw. heeft het over oneerbare prenten die de verbeelding van een minderjarige 

kunnen prikkelen. Hier wordt niet beoordeeld of het voorwerp het algemeen eerbaarheidsgevoel 

van de maatschappij te buiten gaat 196, maar of het voorwerp in conflict staat met het aanvoelen 

van minderjarigen. De voorwerpen moeten dus niet obsceen of aanstootgevend zijn ten opzichte 

van een volwassene, ze moeten wel een oneerbaar karakter hebben. Dit is van aard zijn om de 

verbeelding van de minderjarigen te prikkelen en schadelijk te zijn voor hun gezonde seksuele 

opvoeding.197 “Oneerbaar” is dus een bijzondere vorm van “strijdig met de goede zeden”, en is 

ruimer.198 

Met betrekking tot deze situaties en andere situaties waarbij kinderen betrokken zijn 

(bijvoorbeeld kinderpornografie) oordeelt men strenger. Deze strafzaken zullen zwaarder 

bestraft worden, dit ligt in lijn met de huidige filosofie van bescherming van minderjarigen.199 

2.5 TUSSENCONCLUSIE 

 In dit eerste thesisonderdeel werd de openbare zedenschennis besproken in alle mogelijke 

facetten. Er kunnen een aantal opvallende elementen uitgelicht worden. 

Eerst en vooral is het evident dat de wetgever ervoor koos de openbare zedenschennis te 

bestraffen aan de hand van een open normering: het gaat om een scala aan misdrijven, die stuk 

voor stuk onderhevig zijn aan de evolutie in de maatschappelijke visie. Deze fenomenen 

aanpakken via strikte strafrechtelijke codificaties zou een huzarenstuk zijn, dat talloze keren 

herhaald zou moeten worden. Het collectieve bewustzijn omtrent deze misdrijven wijzigt 

doorheen de jaren en dus zou ook de invulling van de strafbaarstellingen telkens aangepakt 

moeten worden. Ook het feit dat nieuwe (technologische) ontwikkelingen leiden tot nieuwe 

misdrijven, maakt deze methode immers te omslachtig. Een overvloed aan wetsbepalingen dient 

de rechtseconomie niet. 

Het gegeven dat er inzake openbare zedenschennis geen klachtmisdrijven bestaan, is 

verstaanbaar zodra men inziet dat er met betrekking tot deze misdrijven geen sprake is van 

slachtoffers, enkel getuigen. Bovendien wordt bij de beoordeling van de strafbaarheid geen 

rekening gehouden met de individuele gevoelens van deze “slachtoffers”. De vervolging van deze 

misdrijven afhankelijk maken van een klacht, zou bijgevolg contradictorisch zijn. Een verplichting 

                                                             
196 Infra 29, nr. 57. 
197 Cass. 18 september 1973, Arr. Cass. 1974, 53; A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen 

de orde der familie en de openbare zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 179; I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. 
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198  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 179; 

I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, 

D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL, 

e.a., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Wolters Kluwer 

Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/9. 
199 Supra; I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 

DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 
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Wolters Kluwer Belgium, 2014, (O 120/1) O 120/9. 
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tot klachtneerlegging zou er daarnaast voor zorgen dat het dark number met betrekking tot deze 

feiten nog hoger is, wat allerminst wenselijk is.  

Dat bij de bestraffing van deze misdrijven vooral aandacht wordt gegeven aan feiten gesteld ten 

opzichte van minderjarigen, ligt in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling die het begrip 

openbare zedenschennis heeft ondergaan. Zodoende verbaast het geenszins dat de enige twee 

misdaden in de categorie “openbare zedenschennis” beide betrekking hebben op minderjarige 

slachtoffers. Ook de verzwarende omstandigheden focussen vooral op jonge slachtoffers: er zijn 

verschillende strafverzwaringen aangaande de leeftijd van het slachtoffer, alsook worden 

grooming en online grooming harder aangepakt. De bijzondere straffen die in het kader van deze 

wetgeving zijn uitgewerkt, hebben eveneens tot doel daders weg te houden bij minderjarige 

slachtoffers. De bijzondere herhaling voor feiten waarbij minderjarigen betrokken zijn, dient 

dezelfde opzet. 

 Te onthouden uit dit thesisonderdeel is dat de wetgever bewust koos de openbare 

zedenschennis te bestraffen aan de hand van een erg open norm. De wet bepaalt dat er sprake 

moet zijn van zedenschennis opdat een feit strafbaar zou kunnen gesteld worden. De wetgever 

weerhoudt zich ervan de inhoud van dit begrip uit te leggen en geeft deze taak door aan de 

rechtspraak en rechtsleer. Deze interpreteert zedenschennis als een handeling of voorwerp die 

het schaamtegevoel van het collectieve bewustzijn (dit is de gemiddelde, normale en evenwichtige 

burger) raakt. Er moet dus een maatschappelijke consensus bestaan over de obsceniteit van een 

feit. Hoe de rechter zo’n consensus beoordeelt, verschilt van magistraat tot magistraat, zodat de 

discretionaire bevoegdheid van de rechter hier een grote impact heeft. 
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3 HET BELEID 

 In het vorige onderdeel van de thesis werd uitgelegd hoe het fenomeen van de openbare 

zedenschennis er uitziet, welke de relevante wetgeving is en hoe de rechtspraak en rechtsleer 

invloed hebben op de toepassing ervan. Het werd duidelijk dat de openbare zedenschennis een 

heel open begrip is, dat ingevuld wordt door de rechtspraak. Hierna wordt onderzocht of elke 

rechter autonoom kan beslissen (weliswaar binnen de gevestigde rechtspraak) over welke 

misdrijven een maatschappelijke consensus tot strafbaarheid bestaat, of de rechter in deze 

beslissing wordt begeleid via beleidsrichtlijnen. Met andere woorden, is er een duidelijke 

beleidsvoering die de rechtsprekende macht ondersteunt en op welke manier zit dit beleid in 

elkaar? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het strafrechtelijk beleid, van toepassing op de 

veiligheids- en strafrechtsketen; en het rechterlijk “beleid”, van toepassing op de strafrechter. 

3.1 HET STRAFRECHTELIJK BELEID 

3.1.1 Rechtsgrond 

 Het strafrechtelijk beleid heeft een grondwettelijke basis in artikel 151 Gw.: 

“ §1. De rechters zijn onafhankelijk in de uitoefening van hun rechtsprekende 

bevoegdheden. Het Openbaar Ministerie is onafhankelijk in de individuele opsporing 

en vervolging onverminderd het recht van de bevoegde minister om de 

vervolging te bevelen en om de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk 

beleid, inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, vast te leggen. 

(…) 

Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, bepaalt 

de deelname van de gemeenschappen en gewesten, voor de aangelegenheden die 

onder hun bevoegdheden vallen, aan de uitwerking van de in het eerste lid 

bedoelde richtlijnen en aan de planning van het veiligheidsbeleid, evenals de 

deelname, wat dezelfde aangelegenheden betreft, van hun vertegenwoordigers aan 

de vergaderingen van het College van procureurs-generaal.” 

Deze wettelijke basis wordt herhaald in artikel 143 quater van het Gerechtelijk wetboek: 

“De minister van Justitie legt de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid vast, 

inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, nadat hij het advies van 

het college van procureurs-generaal heeft ingewonnen.  

Deze richtlijnen zijn bindend voor alle leden van het Openbaar Ministerie.  

De procureurs-generaal bij de hoven van beroep staan in voor de tenuitvoerlegging 

van deze richtlijnen binnen hun rechtsgebied.” 

3.1.2 Definitie en toepassingsgebied 

 Het Europees Comité voor strafrechtelijke aangelegenheden van de Raad van Europa 

definieert strafrechtelijk beleid als volgt: 
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“Het geheel van maatregelen, al dan niet strafrechtelijk van aard, die strekken tot 

het beschermen van de maatschappij tegen de criminaliteit, tot het bepalen van het 

lot van delinquenten, en tot het garanderen van de rechten van de slachtoffers.”200 

HEEREN201 definieert het strafrechtelijk beleid anders:  

Het geheel van de maatregelen die het opsporen en vervolgen van misdrijven en 

daders, en het begeleiden van slachtoffers betreffen.” 

Opvallend is dat beide definities heel ruim zijn en de hele veiligheids- en strafrechtsketen 

omvatten. Inbegrepen zijn de preventie, de penologie, de victimologie en alle bijhorende 

rechtsplegingen.202 

In de Belgische wetgeving is geen definitie van strafrechtelijk beleid te vinden. Wel wordt in 

artikel 151 Gw. en artikel 143 quater Ger.W. verduidelijkt dat de bedoelde beleidsrichtlijnen 

betrekking hebben op het opsporings- en vervolgingsbeleid. 203 Daarnaast wordt ook melding 

gemaakt van het veiligheidsbeleid 204 . De bedoelde richtlijnen zijn dus van toepassing op de 

actoren verantwoordelijk voor de uitvoering van de opsporing, vervolging en het 

veiligheidsbeleid: dit zijn de politie en het Openbaar Ministerie. Belangrijk is dat het 

strafrechtelijk beleid in eerste instantie niet op de zittende magistratuur van toepassing is.205 

De doelstellingen en inhoud van het strafrechtelijk beleid werden vastgelegd in onder andere 

regeringsverklaringen, de Kadernota Integrale Veiligheid en ministeriele omzendbrieven.206 Deze 

worden hierna besproken, voor zover ze relevant zijn voor de openbare zedenschennis. Er wordt 

ook enkel op die maatregelen ingegaan die de magistraat beïnvloeden bij zijn beoordeling of een 

feit onder de openbare zedenschennis strafbaar is of niet.  

3.1.3 Inhoud  

3.1.3.1 Omzendbrief COL 12/99 

 Deze omzendbrief van het college van procureurs-generaal207 (afgekort als COL) handelt over 

mensenhandel en kinderpornografie. Vooreerst geeft de COL een definitie van kinderpornografie: 

“voorwerpen of beelddragers van welke aard ook die houdingen of seksuele handelingen met 

pornografisch karakter vertonen waarbij minderjarigen beneden de zestien jaar 208  worden 

voorgesteld of betrokken zijn.” Verder bepaalt de omzendbrief dat het doorslaggevende element 

is “of de minderjarigen al dan niet daadwerkelijk zijn uitgebuit of ten tonele gevoerd om deze 

                                                             
200 T. HEEREN, “Beleidsvoering door de Zetel” in A. RAES, S. THOMAES, S. DE KEULENAER, J-F. MINNET, 

Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 2010, (55) 56. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Artikel 151 §1, 1e lid Gw. en artikel 143 quater Ger.W. 
204 Artikel 151 § 1, 3e lid Gw. 
205 Infra 41, nr. 76. 
206 T. HEEREN, “Beleidsvoering door de Zetel” in A. RAES, S. THOMAES, S. DE KEULENAER, J-F. MINNET, 

Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 2010, (55) 56. 
207 Omz. nr. COL 12/99 dd. 31 mei 1999 van het college van procureurs-generaal bij de Hoven van beroep: 

richtlijnen van de minister van justitie houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende 

mensenhandel en kinderpornografie. 
208 Deze leeftijd werd later opgetrokken naar achttien jaar. 
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vormen van kinderpornografie te verwezenlijken”. 209 De aanwezigheid van misbruik is dus een 

belangrijk criterium om toe te passen bij de vervolging van kinderpornografie.210  

Naast een definitie van kinderpornografie en het beoogde doel, wordt ook een prioritering inzake 

opsporing en vervolging meegegeven. De eerste prioriteit is “de jonge leeftijd van de slachtoffers, 

de mate waarin de menselijke waardigheid is aangetast en de omvang van het geweld of de 

bedreigingen, de belangrijke sociale impact”. De tweede prioriteit is “het bestaan van elementen 

waaruit kan worden afgeleid dat er sprake is van een criminele organisatie zoals omschreven in 

de wet of van het voortduren van een criminele activiteit”.211 

Naast het feit dat er dus overduidelijk een maatschappelijke consensus bestaat rond de 

strafbaarheid van kinderpornografie, is het duidelijk dat dit misdrijf prioritair vervolgd wordt. 

Deze prioritering ligt in lijn met de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, die ook het sterkst 

ingrijpen indien er sprake is van minderjarigen, geweld of een criminele organisatie. 

Deze COL was van toepassing op het Openbaar Ministerie inclusief de procureurs-generaal, de 

procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs. Hij werd intussen vervangen door COL 10 van 30 

april 2004.212 In deze COL is er geen sprake meer van kinderpornografie en wordt er uitsluitend 

gefocust op mensenhandel. De COL van 1999 is dus niet meer van toepassing, maar geeft wel een 

indicatie van de focus van het strafrechtelijk beleid in deze regeringsperiode. 

3.1.3.2 Federaal regeerakkoord 2014 

 Bij de vorming van de federale regering in 2014, met als premier MICHEL, werd een federaal 

regeerakkoord 213 gesloten. Hierin staan een aantal beleidskeuzes en klemtonen van de nieuwe 

regering. Met betrekking tot de openbare zedenschennis werd bepaald dat er een bijzondere 

aandacht naar de bestraffing en behandeling van seksuele delinquenten en plegers van 

intrafamiliaal geweld moet gaan. 214  Dit toont aan dat seksuele delinquentie nog steeds een 

prioriteit is voor de regering. Het is duidelijk dat er voorrang wordt gegeven aan de zware 

misdrijven, zoals verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. De “lichtere” misdrijven zoals 

zedenschennis in het openbaar zijn geen prioriteit en worden niet verder besproken. Er wordt 

niet verder gespecifieerd welke van deze misdrijven al dan niet strafbaar zijn. 

3.1.3.3 Beleidsverklaring minister van Justitie GEENS 

 De minister van Justitie is politiek verantwoordelijk voor het strafrechtelijk beleid in 

België.215 Toen minister van Justitie GEENS op 17 november 2014 zijn beleidsverklaring216 aflegde 

in de Kamer, ging hij kort in op het beleid omtrent seksuele misdrijven. Minister GEENS stelde dat 

                                                             
209 Omz. nr. COL 12/99 dd. 31 mei 1999 van het college van procureurs-generaal bij de Hoven van beroep: 

richtlijnen van de minister van justitie houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende 

mensenhandel en kinderpornografie, 2. 
210 F. HUTSEBAUT, “Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, T.Strafr. 2000, (185) 197. 
211 Omz. nr. COL 12/99 dd. 31 mei 1999 van het college van procureurs-generaal bij de Hoven van beroep: 

richtlijnen van de minister van justitie houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende 

mensenhandel en kinderpornografie, 4. 
212  Omz. nr. COL 10 dd. 30 april 2004 van de minister van Justitie: Opsporings- en vervolgingsbeleid 

betreffende mensenhandel, 10. 
213 C. MICHEL, K. PEETERS, J. JAMBON, A. DE CROO, D. REYNDERS, Regeerakkoord 9 oktober 2014, DOC 54 

0020/001. 
214 Ibid., 134. 
215  FOD JUSTITIE, “Dienst Strafrechtelijk beleid”, http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/ 

organisatie/onafhankelijke_diensten_en_commissies/dienst_strafrechtelijk_beleid.  
216 K. GEENS, Beleidsverklaring Justitie, 17 november 2014, DOC 54 0020/18. 
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er bijzondere aandacht moet zijn voor de bestraffing en behandeling van seksuele delinquenten, 

bovenop een nultolerantie voor seksueel geweld.217  Hiermee herhaalt hij wat in het federaal 

regeerakkoord reeds bepaald was en legt ook hij de klemtoon op de zwaardere misdrijven tegen 

de openbare zeden. 

3.1.3.4 Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 

 De Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 (hierna KIV) is het basisdocument van het 

Belgisch Veiligheidsbeleid en een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse 

Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.218 Dit 

document vormt het strategisch beleids-en referentiekader voor alle actoren die omwille van hun 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden of vanuit hun maatschappelijke doelstellingen een 

bijdrage kunnen leveren om tot een effectieve veiligheidsaanpak te komen. De KIV is dus niet 

alleen van toepassing op de geïntegreerde politie, Justitie en andere overheidsdiensten, maar ook 

op actoren uit de burgerlijke samenleving.219 

Zowel het beleid van de minister van Justitie, de COL’s van het College van procureurs-generaal, 

de parketplannen, het nationaal veiligheidsplan, de zonale veiligheidsplannen, eventuele lokale 

veiligheidsplannen, … vormen afgeleiden van deze kadernota, zodat een verticaal geïntegreerd 

veiligheidsbeleid over de diverse beleidsniveaus verzekerd is.220 

In de KIV werden naast overkoepelende thema’s die invloed hebben op alle misdrijven, een aantal 

belangrijke fenomenen uitgewerkt. De KIV werd opgesteld als een momentopname en een 

dynamisch beleidskader. Het zou in de loop van de volgende jaren verder moeten geactualiseerd 

worden door nieuwe feiten uit te werken. Enkel de belangrijkste fenomenen zijn nu al ontwikkeld. 

Naast radicalisering, mensenhandel, drugsbeleid, sociale en fiscale fraude, … werd 

“geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie” prioritair 

behandeld. Onder deze noemer vallen zowel het seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen als het 

seksueel geweld t.a.v. minderjarigen.221 Het feit dat de bestrijding van deze misdrijven reeds van 

in het begin in de KIV staat, duidt het belang van deze fenomenen aan. Er wordt niet verder 

ingegaan op de strafbaarheid van de “lichtere” seksuele misdrijven. Dit is logisch aangezien de 

Kadernota momenteel enkel de prioritaire (en dus zware) misdrijven bespreekt. 

3.1.3.5 Dienst voor het strafrechtelijk beleid 

 De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (hierna DSB) is de beleidsondersteunende en 

beleidscoördinerende dienst die de minister van Justitie adviseert bij de uitwerking van het 

strafrechtelijk beleid overeenkomstig artikel 143 quater van het Gerechtelijk wetboek.222 Sinds 

                                                             
217 Ibid., 19. 
218 Zij betuigden hun instemming respectievelijk bij Wet van 12 mei 2014 (BS 17 juni 2014), decreet van 25 

april 2014 (BS 25 mei 2014), decreet van 3 april 2014 (BS 25 mei 2014), decreet van 24 april 2014 (BS 23 

mei 2014) en decreet van 6 mei 2014 (BS 31 juli 2014). 
219  FOD JUSTITIE, Kadernota Integrale Veiligheid 2016-19, 7 juni 2016, https://www.besafe.be/ 

sites/besafe.localhost/files/u19/2016-06-07_kadernota_integrale_veiligheid_nl.pdf, 5 en 6. 
220 Ibid., 7. 
221 Ibid., 5 en 41. 
222  DIENST VOOR HET STRAFRECHTELIJK BELEID, “Missie”, www.dsb-spc.be/web/index.php?option 

=com_content&task=view&id=31&Itemid=54; FOD JUSTITIE, “Dienst Strafrechtelijk beleid”, http://justitie. 

belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/onafhankelijke_diensten_en_commissies/dienst_ 

strafrechtelijk_beleid. 
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2014223 is de DSB geïntegreerd in het Directoraat-Generaal Wetgeving en Fundamentele rechten 

en vrijheden van de federale overheidsdienst (hierna FOD) Justitie. 

Op de website van de DSB wordt de klemtoon met betrekking tot de seksuele misdrijven gelegd 

bij het seksueel misbruik, in het bijzonder de misdrijven van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid. Dit zijn bijzonder zware misdrijven die moeten aangepakt worden met een steeds 

vergrotende efficiëntie. De website vermeldt dat er verder nog andere seksuele misdrijven 

bestaan, waar ook de aandacht op gehouden moet worden (bijvoorbeeld zedenschennis, 

exhibitionisme, …).224 De DSB legt duidelijk hetzelfde accent als voorgaande beleidsdocumenten, 

namelijk bij de zware misdrijven. Zedenschennis en exhibitionisme worden echter ook vermeld. 

Hieruit kan men afleiden dat exhibitionisme dus volkomen strafbaar geacht wordt. Ook 

zedenschennis wordt strafbaar geacht, maar welke misdrijven hieronder vallen werd niet 

gespecifieerd, wat dus geen verder inzicht geeft in de beleidsvoering.  

3.1.4 Toepasbaarheid van het beleid op de rechter 

 Aan het begin van dit thesisonderdeel werd verduidelijkt dat het strafrechtelijk beleid van 

toepassing is op de actoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opsporing, 

vervolging en het veiligheidsbeleid, met andere woorden de politie en het Openbaar Ministerie. 

Dit krachtens artikel 151 Gw. en artikel 143 quater Ger.W. In eerste instantie is de zittende 

magistratuur dus niet gebonden door dit beleid.  

Deze niet-gebondenheid is het gevolg van de onafhankelijkheid van de rechter. Dit is een van de 

fundamentele algemene rechtsbeginselen225 van de Belgische rechtstaat en is ook vastgelegd in 

artikelen 6.1 EVRM en 14 IVBPR. Het grote belang dat aan deze rechtsregel gehecht wordt, blijkt 

eveneens uit het feit dat de bepaling verschillende keren werd verankerd in de grondwet. Zowel 

de artikelen 151, 152, 154 en 155 Gw. bevatten garanties voor de rechterlijke 

onafhankelijkheid.226 Deze onafhankelijkheid houdt in dat de rechter niet afhankelijk mag zijn, 

noch van de uitvoerende macht, nog van de wetgevende macht, noch van de partijen in het geding. 

Deze waarborg is onontbeerlijk voor de uitoefening van de rechtsprekende functie.227  

De Gids voor magistraten, een deontologische leidraad samengesteld door de Hoge Raad voor de 

Justitie in samenwerking met de Adviesraad voor de Magistratuur, bevat dit principe ook. “De 

magistraat oefent zijn rechtsprekende functie onafhankelijk uit, gevrijwaard van iedere externe 

invloed. Die onafhankelijkheid brengt hem ertoe de wet toe te passen op basis van de elementen van 

het specifieke dossier, zonder vrees om welke macht te mishagen of te behagen (uitvoerende of 

wetgevende macht, politiek, hiërarchische oversten, economische belangen, media of publieke 

                                                             
223 KB van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 tot oprichting van een 

Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en alsook van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende de 

oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 

1994 houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van e Dienst voor Criminele Politiek, en van 

zijn adjunct, BS 10 april 2014. 
224  DIENST VOOR HET STRAFRECHTELIJK BELEID, “Seksuele delinquentie”, www.dsb-spc.be/web/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=86.  
225 GwH 13 oktober 2011, nr. 155/2011, NJW 2012, nr. 261, 295; RvS 2 juni 1988, nr. 30.214, Arr. RvS 1988; 

GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014, TMR 2014/5, 435; Cass. 14 oktober 1996, Arr.Cass. 1996, 918. 
226 T. HEEREN, “Beleidsvoering door de Zetel” in A. RAES, S. THOMAES, S. DE KEULENAER, J-F. MINNET, 

Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 2010, (55) 57. 
227 GwH 10 juni 1998, nr. 67/98, RW 1998-99, 1173, noot N. PLETS; M. STORME, “Van rechtstaat naar 

rechtersstaat?”, NJW 10 oktober 2012, nr. 268, (576) 577. 
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opinie). De magistraat zorgt ook ervoor dat hij in zijn gerechtelijke functies zijn onafhankelijkheid 

ten opzichte van zijn collega’s en allerhande drukkingsgroepen bewaart.”228 

De Gids benadrukt dat deze onafhankelijkheid geen voorrecht is voor de magistraat, maar een 

recht toegekend aan elke burger van de democratische samenleving. De onafhankelijkheid van de 

rechter heeft als doel de vrijheid en de rechten van de burgers binnen de rechtsstaat te vrijwaren 

(art. 6 EVRM, art. 151, § 1 Grondwet).229 

Omwille van deze fundamentele rechtsregel zijn rechters vaak terughoudend om actief mee 

uitvoering te geven aan het strafrechtelijk beleid.230 

 Maar is het niet vreemd dat, de onafhankelijkheid buiten beschouwing gelaten, er doorheen 

de veiligheids- en strafrechtsketen volgens een specifiek beleid beslist wordt, waarna de rechter, 

de actor die de hele strafzaak afsluit, het recht heeft volledig van deze koers af te wijken? Het is 

duidelijk dat deze situatie wringt. Het lijkt zelfs kafkaiaans dat een rechter een beslissing kan 

nemen die volledig ingaat tegen de lijn van het heersende strafrechtelijke beleid. Het is natuurlijk 

nog maar zeer de vraag of de rechter dit effectief zal doen. 

De Kadernota Integrale Veiligheid zegt het zelfs met zoveel woorden: “Een effectieve 

veiligheidsaanpak betekent dat het beleid integraal en geïntegreerd wordt gevoerd door iedere 

actor van de gehele veiligheidsketen, van preventie en repressie tot nazorg. (…) Een integrale 

veiligheidszorg streeft ernaar zoveel mogelijk aspecten van een veiligheidsfenomeen in het beleid 

en de aanpak te betrekken en dit gespreid over de diverse schakels van de veiligheidsketen: 

preventie, repressie en nazorg ten aanzien van het slachtoffer en van de dader. Een integraal 

veiligheidsbeleid beperkt zich niet tot de strafrechtsketen en de strafrechtshandhaving maar 

kiest ook voor een bestuurlijke handhaving van zowel overlast veroorzakende gedragingen en 

lichtere vormen van criminaliteit als georganiseerde misdaadfenomenen.”231 

 Natuurlijk mag niet te hard van stapel gelopen worden. Het is niet omdat het strafrechtelijk 

beleid niet van toepassing is op de rechter ten gronde, dat door hem een beslissing genomen zal 

worden die volledig buiten het beleid valt. Hierboven werd al verduidelijkt dat met betrekking tot 

de zware misdrijven, de rechtspraak en het beleid samenvallen. Maar ook met betrekking tot de 

lichtere misdrijven zal het strafrechtelijk beleid zijn invloed hebben. Deze invloed wordt hierna 

besproken. 

3.1.5 Invloed op de rechter 

 Zoals hiervoor besproken werd, is het strafrechtelijk beleid initieel enkel van toepassing op 

de actoren bevoegd met de uitvoering van de opsporing en vervolging.232 Dit zijn de politie en het 

Openbaar Ministerie, de rechter ten gronde is niet gebonden door dergelijke richtlijnen. De 

onafhankelijkheid van de rechter in het achterhoofd houdend, is dit immers onmogelijk. 233 

Hoewel de rechter dus niet gebonden is door bovenstaande richtlijnen, zullen zij absoluut een 

                                                             
228  HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Gids voor de magistraten, 

Brussel, Hoge Raad voor de Justitie, 2012, 1. 
229 Ibid. 
230 T. HEEREN, “Beleidsvoering door de Zetel” in A. RAES, S. THOMAES, S. DE KEULENAER, J-F. MINNET, 

Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 2010, (55) 57. 
231  FOD JUSTITIE, Kadernota Integrale Veiligheid 2016-19, 7 juni 2016, https://www.besafe.be/ 

sites/besafe.localhost/files/u19/2016-06-07_kadernota_integrale_veiligheid_nl. pdf, 5 en 8. 
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233 Supra. 
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impact hebben. Het is namelijk het Openbaar Ministerie dat beslist welke zaken tot bij de rechter 

raken. Zij doen dit niet enkel op basis van het aantal bewijsstukken en de (on)bekendheid van de 

dader, maar ook op basis van het strafrechtelijk beleid dat zij (onder leiding van de minister van 

Justitie) voeren. De staande magistratuur kan niet alleen vorderen voor de rechtbank, maar kan 

geschillen ook alternatief afhandelen. Zo kan er geseponeerd worden, een bemiddeling in 

strafzaken opgestart worden (dit gebeurt vooral voor de lichtere feiten), een herstelbemiddeling 

begonnen worden en een minnelijke schikking aangeboden worden (alhoewel dit zelden 

voorkomt met betrekking tot zedenmisdrijven).234 Voor de zaak zelfs nog maar in handen van de 

rechter komt, heeft het beleid zo al zijn stempel gedrukt. Maar wordt deze stempel altijd even 

zwaar doorgedrukt? 

Hierboven werd duidelijk dat voor de zwaardere zaken een duidelijk beleid uitgestippeld is. 

Diezelfde aandacht is niet gegeven aan de kleinere zaken, die de meeste schendingen van de 

openbare zedenschennis (behalve kinderpornografie) zullen uitmaken. Antwerps procureur-

generaal VANDENBRUWAENE verwoordt het zo: “We hebben nog te veel de reflex om alles voor de 

strafrechter te brengen. Eenvoudige zaken moeten eenvormig en alternatief worden afgehandeld. Ik 

wil in mijn mandaat komen tot een definitie van wat ‘eenvoudige zaken’ precies zijn. Voor die 

dagdagelijkse inbreuken is er momenteel geen eenvormig beleid, zoals je dit voor zware feiten wel 

hebt. Voor die grote zaken heb je circulaires van het College van procureurs-generaal, voor de 

‘bulkzaken’ zijn die er niet. Dat leidt tot een verschillende behandeling door de parketten en zelfs 

door de substituten van één parket. Dat kan leiden tot straffeloosheid en ongelijke behandeling.”235 

Een mogelijke ongelijke behandeling van dezelfde zaak kan zich dus niet enkel voordoen op het 

niveau van de rechter, maar ook op het niveau van het Openbaar Ministerie. Hier is een 

eenvormige beleidsvoering dus wenselijk. 

Het is duidelijk dat, hoewel het de rechter ten gronde is die het begrip van de openbare 

zedenschennis moet invullen, het Openbaar Ministerie al een eerste “schifting” doet. Zij zullen, in 

lijn met hun beleid, de zwaardere zaken doorsturen naar de rechtbank. Daar is met betrekking tot 

de appreciatiebevoegdheid van de rechter geen probleem: de rechtspraak is in consensus over de 

strafbaarheid van de zware feiten. Maar als de lichtere zaken (afhankelijk van het beleid van het 

parket) niet tot bij de rechter geraken, kan hij de toets van de maatschappelijke opinie niet 

uitoefenen. Dit maakt het onderscheid in behandeling van verschillende zaken met eenzelfde 

affiniteit nog groter. Tevens is het een inperking van de appreciatiebevoegdheid van de rechter. 

3.1.6 Overleg tussen het Openbaar Ministerie en de rechter 

 Als het strafrechtelijk beleid niet van toepassing is op de strafrechter, is er dan “ten minste” 

overleg tussen het Openbaar Ministerie en de zetel mogelijk? In het kader van het 

rechtsvindingsproces is dit duidelijk niet het geval, gezien dit weerom een overschrijding van de 

onafhankelijkheid van de rechter zou zijn. Met betrekking tot het efficiënte verloop van de 

veiligheids-en strafrechtsketen kan dit wel, ook al is er geen wettelijke basis voor. Het gaat hier 
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dan om overleg over bijvoorbeeld het aantal strafdossiers dat nog op zitting moet gesteld 

worden.236 

T. HEEREN, voorzitter bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, nam een enquête af bij de 

Nederlandstalige magistraten van de rechtbank van eerste aanleg in 11 arrondissementen, om 

een antwoord op deze vraag te formuleren.237 Bij het lezen van de bevindingen moet uiteraard 

rekening gehouden worden met het feit dat deze enquête reeds gepubliceerd werd in 2010. Het 

is mogelijk dat de resultaten in tussen niet meer accuraat zijn, zeker omdat het aantal 

arrondissementen intussen teruggedrongen is van 27 naar 12.238  

HEEREN vroeg de deelnemende magistraten eerst of er overleg is tussen de voorzitter van de 

rechtbank en de procureur des Konings over het strafrechtelijk beleid. In geen van de 

arrondissementen werd er een duidelijk gestructureerd en periodiek overleg georganiseerd. In 

de meeste arrondissementen zijn er wel occasionele contacten tussen beiden, deze beperken zich 

echter hoofdzakelijk tot de praktische organisatie van de correctionele zittingen. Eventuele 

punten inzake het strafrechtelijk beleid komen hierbij slechts sporadisch ter sprake.239 Eén tot 

tweemaal per jaar vindt er in één afdeling (Mechelen) gestructureerd overleg met betrekking tot 

het strafrechtelijk beleid plaats tussen de voorzitter, onderzoeksrechters, procureur des Konings 

en enkele eerste substituten. In de overige arrondissementen zijn er louter dossiergebonden 

besprekingen.240 Regelgeving in verband met overleg tussen de zetel en het parket met betrekking 

tot strafrechtelijk beleid, is onbestaande.241 

3.2 HET RECHTERLIJK BELEID 

 De rechtspraak bepaalt de inhoud van “de openbare zedenschennis” en heeft hier een ruime 

appreciatieruimte voor. Deze appreciatieruimte wordt, zoals hiervoor uiteengezet werd, 

ingeperkt door het strafrechtelijk beleid, ook al is het niet van toepassing op de strafrechter zelf.242 

Maar binnen de rechterlijke macht zelf kan er ook sprake zijn van beleidsvoering, die de 

rechterlijke appreciatieruimte nog verder inperkt. Hieronder wordt dit beleid met betrekking tot 

openbare zedenschennis (of althans het gebrek daaraan) besproken. 

3.2.1 Inhoud 

 Om te onderzoeken of er een rechterlijk beleid met betrekking tot openbare zedenschennis 

bestaat en hoe dit er uitziet, werd beroep gedaan op de medewerking van een aantal rechters ten 

gronde. Er werd hen, in het kader van deze thesis, een aantal vragen omtrent openbare 

                                                             
236 T. HEEREN, “Beleidsvoering door de Zetel” in A. RAES, S. THOMAES, S. DE KEULENAER, J-F. MINNET, 

Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 2010, (55) 57 

en 61. 
237 T. HEEREN, “Beleidsvoering door de Zetel” in A. RAES, S. THOMAES, S. DE KEULENAER, J-F. MINNET, 

Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 2010, (55) 58-
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238 Met de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging 

van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, 
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zedenschennis243  voorgelegd. Enkele daarvan hadden te maken met rechterlijk beleid en hun 

mening daarover. 

In de bevraging werd de correctionele rechters gevraagd of er formele beleidsdocumenten of 

richtlijnen ter hun beschikking staan, die hen helpen beslissen wat huidig strafbaar kan gesteld 

worden via het misdrijf van de openbare zedenschennis. Alle bevraagde magistraten waren het 

eens: zulke documenten bestaan niet. Eén magistraat voegde toe dat desgevallend wel wijzigende 

rechtspraak en rechtsleer worden aangereikt. Een databank waar alle vonnissen instaan en waar 

op trefwoord kan gezocht worden bestaat volgens een andere deelnemer echter niet, noch 

nationaal, noch arrondissementeel. Dit zou volgens deze deelnemer nochtans wel een grote 

invloed kunnen hebben op de consistentie in uitspraken. Zo’n initiatief stond in de 

beleidsverklaring van minister van Justitie GEENS, maar enkel in het kader van burgerlijke zaken. 

Met betrekking tot strafzaken werd dit niet vermeld. Het zou dus interessant zijn mocht zulke 

maatregel alsnog ook in het strafrecht uitgewerkt worden. 

3.2.2 Nut 

 Over het nut van strafrechtsrichtlijnen en beleidsdocumenten is discussie. Hoewel de 

meerderheid van de antwoorden (60 %) negatief is, zou 20 % van de deelnemers zulke richtlijnen 

daarentegen wel nuttig vinden. Nog eens 20 % twijfelde en stelde dat het nut van de richtlijnen 

zou afhangen van de relevantie. Eén magistraat vond een maatschappelijke discussie omtrent dit 

onderwerp, met betrokkenheid van zo veel mogelijk actoren, heel belangrijk. Beleidsdocumenten 

of richtlijnen waren volgens hem echter niet het gepaste medium: aangezien zij naar consistentie 

door concentratie streven, belemmeren zij de discussie en nemen zij nuance weg. 

HEEREN concludeerde in 2010 in zijn enquête dat spreken van een actief of participatief 

strafrechtelijk beleid vanuit de zetel voor de meeste rechters nieuw en eerder bevreemdend is. Er 

leeft geen echte cultuur binnen de zetel om uniformiteit in de rechtspleging en de rechtspraak als 

een prioriteit van kwaliteit te zien. 244 

3.2.3 Kan en mag rechterlijk beleid wel? 

 Nu de vraag of er een rechterlijk beleid betreffende openbare zedenschennis bestaat, negatief 

beantwoord werd, kan men zich afvragen of zo’n beleid op inhoudelijk vlak wel mogelijk is, 

aangezien de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn?  

HEEREN is van oordeel dat het voor de rechter onmogelijk is om op inhoudelijk vlak aan 

strafrechtelijk beleid te doen. Welke praktische afspraken ook worden gemaakt, ze kunnen er 

nooit toe leiden dat de beslissingsruimte van de strafrechter om recht te doen wordt ingeperkt of 

dat de rechten van verdediging van partijen in concreto worden aangetast. Een snellere en meer 

efficiënte Justitie mag niet leiden tot een kwaliteitsdaling van de strafrechtspraak of tot een 

vermindering van het beschermingsniveau van de bij de strafprocedure betrokken partijen, 

meent hij.245  
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De Gids voor de magistraten bevestigt dat de onafhankelijkheid niet alleen institutioneel geldt, 

maar ook individueel.246 Een rechterlijke beleidsvoering is zo dus uit den boze.  

De onafhankelijkheid van de (individuele) rechter wordt ook weergegeven in een aanbeveling van 

het Comité van ministers van de Raad van Europa, daar is het een van de kernprincipes247: “Het 

principe van de onafhankelijkheid van iedere rechter in de uitoefening van zijn gerechtelijke functies. 

De rechters dienen hun beslissingen te nemen in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid en te 

kunnen handelen zonder beperkingen, ongepaste invloeden, druk, bedreigingen of tussenkomsten, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke autoriteit ook, inbegrepen de gerechtelijke autoriteiten 

zelf. De hiërarchische organisatie van de gerechten mag geen inbreuk plegen op de individuele 

onafhankelijkheid.” 

HEEREN vraagt zich naast de mogelijkheid tot rechterlijk beleid ook af of het nodig is dat de rechter 

zo’n beleid voert, moet hij niet gewoon partijen verzoenen?248  

VANDERHALLEN, JASPAERT en VERVAECKE zijn het hier niet mee eens. Zij stellen dat een doorgedreven 

reflectie over de onafhankelijkheid van de magistraat niet kan uitblijven, indien men wil 

voorkomen dat deze onafhankelijkheid als passe-partout voor het afsluiten van samenwerking 

wordt gehanteerd.249  

Ook VAN GERVEN meent dat de rechter “wel eens aan beleid doet” (maar daarom nog geen beleid 

“voert”). Met beleid bedoelt VAN GERVEN dat magistraten, gelet op de beperkte middelen waarover 

zij beschikken en de talrijke objectieven die zij wensen te verwezenlijken, moeten kiezen. Zij 

moeten met andere woorden bepaalde objectieven prioritair stellen en in het licht daarvan, de 

weg uitstippelen die zij willen volgen om de vooropgestelde objectieven te bereiken. Hierbij 

nuanceert VAN GERVEN dat de objectieven vaak aangereikt worden door een (precieze/vage) wet. 

Hoe vager de wet, des te meer ruimte er overblijft voor de rechter om zelf de vorm, de middelen, 

zelfs de objectieven te bepalen, bijgevolg hoe meer de rechter ertoe gebracht wordt zelf aan beleid 

te doen. 250 

ROZIE, eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen is ook voorstander van 

beleidsvoering. Hij vindt dat er richtlijnen moeten komen over de manier waarop ingewikkelde 

en onduidelijke wetteksten moeten worden geïnterpreteerd. Aldus ROZIE: “De voorbije jaren 

legden het hof en zijn rechtbanken terecht de nadruk op het wegwerken van de gerechtelijke 

achterstand, maar daardoor kwam de inhoudelijke kwaliteit van de rechtspraak onder druk. Dat 

heeft soms aanleiding gegeven tot incoherenties of tegenstrijdigheden in de rechtspraak.” Hij vindt 

niet dat magistraten moeten vrezen voor een aantasting van hun onafhankelijkheid.251 

                                                             
F. MINNET, Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 

2010, (55) 64. 
246  HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Gids voor de magistraten, 

Brussel, Hoge Raad voor de Justitie, 2012, 2. 
247 Comité van ministers van de Raad van Europa, Aanbeveling CM/Rec (2010)12, principe nr. 22. 
248 T. HEEREN, “Beleidsvoering door de Zetel” in A. RAES, S. THOMAES, S. DE KEULENAER, J-F. MINNET, 

Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 2010, (55) 58-

57. 
249 M. VANDERHALLEN, E. JASPAERT en G. VERVAECKE (eds.), De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, 

parket, onderzoeksrechter en rechtbank in Cahiers Politiestudies, Antwerpen, Maklu, 2009-3, nr. 12, (7) 8. 
250 W. VAN GERVEN, “De taak van de rechter in een West-Europese democratie”, in A. BLOCH, A. HEYVAERT, 

B. HUBEAU, E. BREWAEYS, F. EVERS, F. FLEERACKERS, H. LAMON, P. LEFRANC, R. FOQU, Kiezen tussen recht 

en rechtvaardigheid, Brugge, Die Keure, 2010, (245) 259-260. 
251 X, “Antwerpen krijgt straftoemetingsrichtlijnen”, Juristenkrant 2008, afl. 178, 1. 
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3.2.4 Overleg tussen de arrondissementen/binnen de afdeling 

 Er is dus geen sprake van een coherente beleidsvoering in de magistratuur. Is er dan sprake 

van overleg tussen de verschillende correctionele rechters? Om die vraag te beantwoorden werd 

de deelnemende magistraten gevraagd of er inter-arrondissementeel overleg, of overleg binnen 

de afdeling is omtrent openbare zedenschennis. Iets meer dan 83 % van de deelnemers zei dat er 

geen overleg plaatsvond. Bijna 17 % zei dat er wel degelijk overleg is binnen de afdeling en dat 

ook (informeel) inter-arrondissementeel overleg af en toe plaatsvindt. 

Gelijkaardige resultaten kunnen gehaald worden uit de enquête van HEEREN.252  Ook hij vroeg aan 

de deelnemende magistraten of er overleg is tussen de correctionele rechters. Daar luidde het 

antwoord dat, hoewel er in de meeste arrondissementen overleg tussen correctionele rechters 

plaatsvindt in sectievergadering (+/- om de twee maanden), hier vooral praktische afspraken 

worden gemaakt. Tot zeer concrete en bindende inhoudelijke punten (bijvoorbeeld omtrent 

straftoemetingscriteria) komt men zelden tot nooit.253  

ROZIE bemerkt ook dat er geen overleg plaatsvindt tussen de magistraten, hij heeft het zelfs over 

een “utopie” dat rechters op (officieuze) wijze onderling overleggen over hun manier van 

rechtspreken.254 

 Dat er geen overleg met andere arrondissementen of binnen de afdeling plaatsvindt, moet 

onderscheiden worden van het overleg binnen de collegiale kamer, met betrekking tot een 

specifieke strafzaak. De zaken omtrent openbare zedenschennis worden krachtens artikel 92, 4° 

van het Gerechtelijk Wetboek toegewezen aan een kamer bestaande uit drie rechters, ook wel een 

collegiale kamer genoemd. De redenering hierachter is dat men het gemeenschappelijke idee van 

de magistratuur wil laten spelen, niet het standpunt (streng of soepel) van één enkele 

magistraat.255 Deze redenering ligt in lijn met de rechtsleer die zegt dat de persoonlijke gevoelens 

van de rechter niet mogen meespelen256 , maar dat rekening moet gehouden worden met de 

opvattingen van het collectief bewustzijn. 257  De wetgever oordeelde dus dat de 

gemeenschappelijke visie van drie magistraten dichter bij de collectieve perceptie zal liggen dan 

het standpunt van één magistraat. 

De Gids voor de magistraten vermeldt hierover zelfs een deontologische plicht: “Wanneer de 

rechter een zitting houdt in een collegiale kamer toont hij in het raam van het beraad eerbied voor 

zijn collega’s en luistert hij aandachtig naar hun mening (…). Hij legt zich neer bij de beslissing van 

de meerderheid.”258  

                                                             
252 T. HEEREN, “Beleidsvoering door de Zetel” in A. RAES, S. THOMAES, S. DE KEULENAER, J-F. MINNET, 

Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 2010, (55) 58. 
253 Ibid., 62. 
254 J. ROZIE, “Op zoek naar meer eenvormigheid in de straftoemeting: van maatpak naar confectiepak”, RW 

2005-06, nr. 38, (1481) 1482. 
255A. MASSET, G. COCO, S. CORNEILLE, S. DE DECKER, F. GAZAN, S. LOUWETTE, G. VERMEULEN, I. WATTIER, 

De vervolging en behandeling van daders van seksuele misdrijven, Brugge, La Charte, 2009, 14. 
256  A. DE NAUW, “Titel VII: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare 

zedelijkheid” in A. DE NAUW (ed.), Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, (131) 171. 
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DELBROUCK, D. DEWANDELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, CH. NUYTS, E. VAN 
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3.2.5 Zaakverdelingsreglement en specialisatie 

 Een andere reglementering die invloed kan hebben op het rechterlijk beleid inzake openbare 

zedenschennis, is het zaakverdelingsreglement en de daaruit voortvloeiende specialisatie. Het 

zaakverdelingsreglement is een reglement dat volgens artikel 186 Gerechtelijk Wetboek 

opgesteld wordt per rechtbank. Het bepaalt de afdelingen en zittingsplaatsen, alsook de 

categorieën van zaken die tot de rechtsmacht van een afdeling behoren. De wet 259  die dit 

zaakverdelingsreglement creëerde is vrij nieuw en beoogt het gerechtelijk landschap te 

hervormen door onder andere de mobiliteit en specialisatie van magistraten en gerechtspersoneel 

te vergroten. 260  In een zaakverdelingsreglement worden bepaalde strafrechtelijke materies 

gecentraliseerd binnen één afdeling van een arrondissement. 261  Zo is het mogelijk voor de 

magistraten om zich meer te specialiseren, wat (net als de collegiale kamers)262 de kwaliteit en 

voorspelbaarheid van de rechtspraak zou kunnen verbeteren. 263  Momenteel bestaan er in 

Vlaanderen zaakverdelingsreglementen voor de rechtbank van eerste aanleg van de 

arrondissementen Oost-Vlaanderen 264  en Antwerpen 265 . Met betrekking tot de openbare 

zedenschennis zullen deze zaakverdelingsreglementen echter geen impact hebben, aangezien 

artikel 186 Ger.W. exhaustief de materies bepaalt waarop deze reglementen van toepassing zijn. 

“Openbare zedenschennis” staat (jammer genoeg) niet in de lijst vermeld. 

 

 Ook over dit onderwerp werd de mening van de magistraten van de correctionele 

rechtbanken gevraagd: zou zulke specialisering een positieve invloed op de consistentie omtrent 

de rechtspraak inzake openbare zedenschennis hebben? De antwoorden waren verdeeld: 40 % 

van de deelnemers zei dat zulke specialisatie geen positieve invloed zou hebben. Een maatregel 

die gesuggereerd werd als wel invloed hebbende, is een databank met alle strafrechtelijke 

vonnissen en arresten in, zodat vlot in de rechtspraak kan gezocht worden. 20 % was van oordeel 

dat dit waarschijnlijk wel een positieve invloed zou hebben. Nog eens 20 % antwoordde 

“misschien, afhankelijk van het aantal magistraten dat deze zaken behandelt”. Deze laatste vroeg 

zich tegelijk af of er wel naar consistentie moet gezocht worden; nu het om een onderwerp gaat 

waar zo veel mogelijk debat over moet verwelkomd worden en dat door zoveel mogelijk rechters 

moet behandeld worden. De laatste 20 % van de deelnemers vond dat er al een vorm van 

specialisatie is, nu dergelijke zaken in een collegiale kamer komen, waarbij de rechters 

voornamelijk zaken betreffende openbare zedenschennis behandelen.  

                                                             
259 Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van 

het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 
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260 P. VLIETINCK, B. ALLEMEERSCH, “Actualiteit: De justitiehervorming – Een olifantendracht die zijn einde 

nadert?”, RW 2013-14, nr. 9, (322) 322. 
261 Artikel 186, 3e lid Ger.W. 
262 Supra. 
263 R. BOONE, “We moeten naar een meer collectief rechterschap”, Juristenkrant 2014, afl. 294, (8) 9. 
264 KB van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste 
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koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 22 februari 2016. 
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Uit de bevraging van HEEREN in 2010, dit is dus vóór de implementatie van het 

zaakverdelingsreglement, bleek dat (behoudens de bij wet vastgestelde specialiseringen) er maar 

in 3 arrondissementen gespecialiseerde kamers bestonden. In een viertal arrondissementen 

werden in de mate van het mogelijke bepaalde materies gegroepeerd. 266  Deze situatie zou 

ondertussen dus verbeterd moeten zijn. 

3.2.6 Magistratenopleidingen 

 Ook opleidingen voor magistraten, met informatie over de verschillende fenomenen van de 

openbare zedenschennis, zouden een impact kunnen hebben op de beslissing van de rechters. 

Minister van Justitie GEENS stelde, in een vragenronde in de Kamer267 , dat er in de toekomst 

opleidingen omtrent seksuele misdrijven zouden komen voor de magistratuur. Deze maatregel is 

ook een vorm van beleidsvoering en zou de consistentie in de rechtspraak kunnen verhogen. 

3.3 TUSSENCONCLUSIE 

 Er kan in dit thesisonderdeel geconcludeerd worden dat er heel weinig beleidsrichtlijnen 

voorkomen waarvan openbare zedenschennis het onderwerp uitmaakt. Met betrekking tot het 

strafrechtelijk beleid bestaan er enkele, maar daarbij wordt niet diep op de openbare 

zedenschennis ingegaan. Er wordt wel duidelijk standpunt ingenomen over welke misdrijven het 

zwaarst te bestraffen zijn: seksuele misdrijven zoals verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid en intrafamiliaal geweld. Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op de strafrechter, 

maar hebben via de strafprocedure toch de nodige invloed. 

Van een rechterlijk beleid is al helemaal geen sprake. Dit kon besloten worden uit de bevraging 

die in het kader van deze thesis werd afgenomen bij enkele correctionele rechters in Vlaanderen. 

Wel werd er soms wijzigende rechtspraak en rechtsleer aangereikt, doch een exhaustieve 

databank bestaat (met betrekking tot het strafrecht) niet. Naast een rechterlijk beleid is er ook 

geen inter-arrondissementeel overleg of overleg binnen de afdeling. Binnen de collegiale kamer 

is er uiteraard wel overleg. Ook het zaakverdelingsreglement en een opleiding voor magistraten 

zouden een rechterlijk beleid kunnen creëren, maar ook hier is geen initiatief voorhanden. 

 Inzake het beleid kan men dus stellen dat er weinig tot geen begeleiding voor de strafrechter 

aanwezig is. Elke magistraat vult individueel in hoe hij de sociale consensus omtrent openbare 

zedenschennis interpreteert.

                                                             
266 T. HEEREN, “Beleidsvoering door de Zetel” in A. RAES, S. THOMAES, S. DE KEULENAER, J-F. MINNET, 

Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen: congresboek, Brussel, Politeia, 2010, (55) 61. 
267 Vr. en Antw. Kamer, 2015-16, 4 februari 2016, CRIV 54 PLEN 097, 23 (Vr. nr. 5 M. DE CONINCK). 
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4 DE MAGISTRATUUR 

 In deze thesis werd eerst uitgelegd dat openbare zedenschennis een heel open begrip 

uitmaakt, dat geconcretiseerd wordt door de rechterlijke macht. Daarna werd onderzocht of deze 

discretionaire bevoegdheid beïnvloed wordt door een (straf)rechterlijk beleid. In dit voorlaatste 

onderdeel van de masterproef wordt de beslissingsbevoegdheid van de individuele rechter van 

dichterbij bekeken. Er wordt nagaan wat de taak van de rechter inhoudt, hoe het schaamtegevoel 

van het collectieve bewustzijn wordt ingevuld en hoe een wijziging in deze maatschappelijke 

opinie wordt opgespoord door de magistraat. 

4.1 TAAK VAN DE RECHTER 

 Volgens het Hof van Cassatie heeft de rechter als taak de geldende rechtsregels toe te passen 

op de hem voorgelegde feiten.268 Maar de rechter past niet enkel regels toe, hij vormt ze ook.269 

Dit is zeker waar met betrekking tot het begrip zedenschennis. Om oud-president van het Hof van 

Justitie KUTSCHER te citeren: “Het is algemeen erkend dat de rechter door de vaststelling van het 

recht, door de concretisering of precisering ervan, door het opvullen van leemten en door de 

ontwikkeling van het recht, deelneemt aan het proces van de rechtsvorming, dat derhalve geen 

sprake is van een monopolie van de rechtsvormende organen voor het voortbrengen van recht, maar 

dat rechter en wetgever deze taak onderling verdelen”.270 

Zeker bij rechtsfiguren die aan evolutie onderhevig zijn, zal de rechter zo aan rechtsvorming doen, 

gezien hij hiervoor beter geplaatst is dan de wetgever en sneller kan ingrijpen.271 Aldus emeritus 

hoogleraar STORME: “Zo zal de rechter soms vorm kunnen geven aan ideeën die nog maar mogelijk 

in de rechtsgemeenschap voorhanden zijn, hij zal soms ook vooruit moeten lopen op ontwikkelingen 

die hij aan ziet komen; in een enkel geval zal hij impopulariteit moeten riskeren omdat hij niet met 

essentiële waarden wil compromitteren.”272 

Meer specifiek ingeval van openbare zedenschennis zal de rechter moeten interpreteren welke 

feiten als zedenschennend en dus obsceen moeten gezien worden, en welke niet. De lijn tussen 

beide zal de lijn van de (niet)-strafbaarheid uitmaken. FULLER maakte hier het onderscheid tussen 

de plichtmoraal en de streefmoraal. De “plichtmoraal” zijn deze ethische minimumregels die 

levensnoodzakelijk zijn voor de sociale orde. Deze regels veroordelen mensen omdat zij nalaten 
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B. HUBEAU, E. BREWAEYS, F. EVERS, F. FLEERACKERS, H. LAMON, P. LEFRANC, R. FOQU, Kiezen tussen recht 

en rechtvaardigheid, Brugge, Die Keure, 2010, (245) 261. 
270 H. KUTSCHER, “Methoden van interpretatie van het Gemeenschapsrecht, vanuit het oogpunt van een 

rechter”, Verslagen rechterlijke en academische samenkomst 27 en 28 september 1976, (I-1) I-45. Zie ook A. 

DONNER, “The constitutional powers of the Court of Justice of the European Communities”, CMLR 1974, nr. 

2, (127) 138; W. VAN GERVEN, “De taak van de rechter in een West-Europese democratie”, in A. BLOCH, A. 

HEYVAERT, B. HUBEAU, E. BREWAEYS, F. EVERS, F. FLEERACKERS, H. LAMON, P. LEFRANC, R. FOQU, Kiezen 

tussen recht en rechtvaardigheid, Brugge, Die Keure, 2010, (245) 261. 
271  I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. 
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de meest fundamentele samenlevingsvereisten te eerbiedigen. Daartegenover staat de 

“streefmoraal”, die zich hoger op de ethische schaal bevindt en die de regels bevat volgens 

dewelke de mens zijn capaciteiten ten volle kan verwezenlijken: regels die de mens helpen streven 

naar volmaaktheid, heiligheid of uitmuntendheid. Wie een plicht in de sfeer van de plichtmoraal 

met de voeten treedt, doet kwaad, wie nalaat een regel in de sfeer van de streefmoraal te 

eerbiedigen, schiet te kort. De rechtsorde kan en moet de plichten sanctioneren maar niet de 

regels van uitmuntendheid: zij kan en mag immers niet iemand verplichten volmaakt of heilig te 

zijn. Het probleem is, aldus FULLER, dat vaak onduidelijk is waar op de schaal, de plichtmoraal 

ophoudt en de streefmoraal begint. Het trekken van de streep tussen beide is een kwestie van 

waardering, die verschilt naargelang plaats en tijd.273 Een voorbeeld kan deze theorie duidelijker 

maken: waar de huwelijksontrouw zich vroeger in de plichtmoraal bevond (en dus strafbaar was), 

bevindt deze zich nu in de streefmoraal (ontrouw is afkeuringswaardig, maar niet meer strafbaar). 

Deze afweging tussen plicht- en streefmoraal is nu net de grens waarover de rechter zal moeten 

oordelen in zaken omtrent openbare zedenschennis. Een grens die soms heel moeilijk te vinden 

is en die, om alles nog wat vager te maken, verschuift met de tijd. 

 De grens tussen plicht- en streefmoraal (en dus strafbaarheid/niet-strafbaarheid) moet de 

rechter echter niet trekken in overeenstemming met zijn eigen ideeën, maar in overeenstemming 

met het schaamtegevoel van het collectieve bewustzijn, zoals dat op dit moment in België 

aangevoeld wordt.274 Voorheen in deze thesis werd reeds besproken dat er heden ten dage een 

consensus bestaat omtrent de strafbaarheid van extreme sadomasochistische handelingen, 

pedoseksuele handelingen, seks met dieren, seks met uitwerpselen, urine en 

kinderpornografie.275 Maar hoe beslist de rechter wat het schaamtegevoel van het collectieve 

bewustzijn raakt? En hoe wordt bepaald dat de maatschappelijke moraliteit ten opzichte van een 

bepaalde gedraging verandert? Dit zijn moeilijke vragen om te beantwoorden, waarover in de 

rechtsleer niet wordt uitgeweid. Daarom werden deze vragen, in het kader van deze masterproef, 

gesteld aan de personen die ze het best kunnen beantwoorden: de magistraten. Meer specifiek 

werd een bevraging276 afgenomen bij een aantal correctionele rechters, bevoegd voor openbare 

zedenschennis. Hieronder de resultaten. 

4.1.1 Beoordeling van het schaamtegevoel van het collectieve bewustzijn 

 Aan de deelnemende rechters werd gevraagd hoe zij beslissen dat een bepaalde gedraging 

het schaamtegevoel van de doorsneeburger anno 2016 raakt en welke criteria zij daarvoor 

gebruiken. Hieronder een weergave van een aantal relevante toetsstenen: 

- De constitutieve elementen: het seksueel karakter van de handeling en de graad van 

openbaarheid; 

- De betrokkenheid van minderjarigen/dieren/lijken; 

- De aanbrenging van lichamelijke letsels; 

- De aard van de handeling: kan de handeling een toevallige toeschouwer choqueren? 

(Hieronder wordt het ongewild confronteren van een slachtoffer met een expliciete 

seksuele handeling begrepen); 

- De mogelijkheid tot instemming met de handeling/registratie/openbaarmaking; 
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- De mate waarin ingestemd werd met de handeling/registratie/openbaarmaking; 

- Het recht op privacy van een tentoongestelde persoon. 

Uit bovenstaande antwoorden kan afgeleid worden dat de magistratuur rekening houdt met de 

constitutieve elementen, zwaarte van het misdrijf, aard van de handeling en de instemming van 

het slachtoffer. Eén rechter vermeldde dat hij zich bij deze beoordeling laat leiden door wat op 

straat, in de media en in musea gezien wordt. Maar ook wat hij, door zelf doorsnee burger te zijn, 

als aanstootgevend beschouwt neemt hij mee in zijn beoordeling. Dit laatste criterium is 

opmerkelijk, omdat het de rechter volgens de heersende rechtsleer niet toegelaten is rekening te 

houden met zijn persoonlijke gevoelens, filosofische overtuigingen of individuele moraal. 277 

Volgens de deontologie van magistraten is het echter wel toegelaten rekening te houden met 

algemeen bekende feiten, die gekend zijn door elk ontwikkeld mens.278 Dit is waarschijnlijk waar 

de deelnemende magistraat op doelde. 

De afweging van wat het schaamtegevoel van de collectiviteit raakt, is duidelijk een denkoefening 

die de rechter heel casusgericht aanpakt. Zoals één van de deelnemende magistraten liet 

optekenen: twee zaken met exact dezelfde feiten kunnen anders bestraft worden, afhankelijk van 

de relevante randinformatie. Het schaamtegevoel van de doorsneeburger wordt heel 

genuanceerd ingevuld. Dit werd door een andere deelnemer opgemerkt: algemene uitspraken 

doen is moeilijk, aangezien het in de praktijk telkens gaat om heel concrete en specifieke zaken. 

 De strafrechter kan, doorheen de tijd, zijn interpretatie van wat strafbaar is volgens de 

openbare zedenschennis, aanpassen. Dit omdat het schaamtegevoel van de maatschappij 

doorheen de jaren kan wijzigen.279  Hoe de rechter zo’n wijzigende visie interpreteert, wordt 

hieronder besproken. 

4.1.2 Beoordeling van een veranderende maatschappelijke visie 

 Er werd aan de magistraten die deelnamen aan de bevraging gevraagd hoe zij een 

veranderende moraal ten opzichte van een bepaalde gedraging opsporen. Met andere woorden, 

welke parameters gebruikt de magistraat om vast te stellen dat de grens van wat “kan” opschuift? 

Hieronder de antwoorden: 

- Door raadpleging van de rechtspraak en rechtsleer; 

- Door continue opvolging van de actualiteit, via zoveel mogelijk kanalen: zowel in het 

algemeen als juridisch als gespecialiseerd (bijvoorbeeld medische uitgaven zoals DSM: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een handboek voor psychische 

stoornissen); 

- Door de reacties uit de omgeving af te leiden uit het strafdossier; 

- Door wat te zien is op straat, in de media, musea en door zelf doorsnee burger te zijn; 

- Door het recht op privacy en het recht op fysische en seksuele integriteit van een 

persoon in het achterhoofd te houden; 

- Door de duidelijke wettekst wat betreft minderjarigen te raadplegen. 

Eén rechter constateert dat deze begrippen heel traag evolueren. Wel merkt hij momenteel een 

verstrenging ten opzichte van minderjarigen op: sommige handelingen zijn voor hem ten opzichte 

van meerderjarigen niet strafbaar, ten opzichte van minderjarigen wel. (Bijvoorbeeld: over de 

                                                             
277 Supra 30, nr. 59. 
278 K. BROECKX, Deontologie van de juridische beroepen, Gent, UGent, 2015-2016, 24. 
279 Supra 29, nr. 57. 
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billen van een individu strijken met seksuele bedoelingen). Vroeger werd deze nuancering niet 

noodzakelijk gemaakt. 

Het is duidelijk dat de deelnemende rechters de vinger aan de pols van de maatschappij houden. 

Ze zijn zich bewust van wat er in het collectieve denken speelt, en oordelen op basis hiervan. Dat 

dit een eerder interne oefening is die zich in het onderbewustzijn afspeelt, kan verklaren waarom 

er weinig rechtsleer en geen beleidvorming over dit onderwerp bestaat. 

 Of de rechterlijke interpretatie van de maatschappelijke consensus omtrent openbare 

zedenschennis leidt tot de gewenste resultaten, wordt in het volgende onderdeel besproken. 

4.2 TUSSENCONCLUSIE 

 Een belangrijke vaststelling uit dit thesisonderdeel, is dat de rechter niet meer louter “la 

bouche de la loi” is. De zittende magistratuur creëert het recht waar de wetgever onduidelijk bleef. 

Dit is in versterkende trap juist wat betreft de openbare zedenschennis. De wetgever vulde niet in 

wat “openbare zedenschennis” is, dus moet de strafrechter beslissen waar de lijn tussen legaliteit 

en strafbaarheid (of plichtmoraal en streefmoraal) ligt. Dit doet de rechter niet in functie van zijn 

eigen gevoelens, maar in functie van de mening van het collectieve bewustzijn.  

De strafrechter vult deze maatschappelijke visie in door te kijken naar de constitutieve elementen, 

de zwaarte van het misdrijf, de aard van de handelingen en de instemming van het slachtoffer. Hij 

beoordeelt via deze elementen of de feiten toelaatbaar zijn vanuit het oogpunt van de bevolking, 

of niet. 

Een verandering in dit maatschappelijk oogpunt gebeurt volgens de magistraten slechts heel 

traag. Zij onderzoeken zulke verandering door te kijken naar de reacties in het strafdossier, door 

de actualiteit op te volgen, door zelf burger te zijn, ... 

Zoals blijkt uit de resultaten van de bevraging en bevestigd wordt door het gebrek aan 

rechtspraak, rechtsleer en beleid is de beoordeling van de maatschappelijke consensus een 

afweging die zich in het onderbewuste van elke strafrechter afspeelt. De rechter benadert elke 

zaak betreffende openbare zedenschennis op een individuele manier en beoordeelt de 

maatschappelijke consensus (binnen het kader dat de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 

schepten) aan de hand van alle elementen die aanwezig zijn in het dossier. 
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5 BEVRAGINGEN 

 Hieronder worden de praktische resultaten die uit de bevragingen gehaald werden 

besproken. Daarmee worden twee vragen beantwoord: is de rechtspraak omtrent openbare 

zedenschennis consistent? En, is de rechtspraak omtrent openbare zedenschennis in 

overeenstemming met de maatschappelijke consensus? Alvorens deze vragen echter beantwoord 

worden, wordt eerst de opzet, methodologie, responsgroepen en representativiteit van de 

bevraging uiteengezet. 

5.1 ONDERZOEKSMETHODE 

 Om de conclusies uit de literatuurstudie te toetsen aan de praktijk, werden twee 

onderzoeken uitgevoerd. Enerzijds werden een aantal rechters ten gronde in Vlaanderen 

aangeschreven, anderzijds werd het publiek bevraagd. Er werd telkens gewerkt met een 

bevraging, opgesteld uit twee delen. Eerst werden 10 casussen gegeven, die bij beide 

responsgroepen dezelfde waren. Zo konden de resultaten van beide responsgroepen achteraf heel 

eenvoudig vergeleken worden. Het tweede deel van de bevraging bestond telkens uit 10 

bijkomende vragen. Deze hadden bij beide responsgroepen een andere inhoud maar peilden 

steeds naar de mening van de deelnemers. 

5.1.1 Bevraging rechters 

5.1.1.1 Opzet 

 In deze bevraging werd onderzocht of de combinatie van een open strafrechtsregel, een 

strafrechtelijk beleid dat niet van toepassing is op de rechter ten gronde en een grote rechterlijke 

appreciatiemarge, leidt tot een verscheidenheid aan strafbaarstellingen of niet. Indien deze 

stelling bevestigd wordt, is het duidelijk dat dit het gelijkheidsbeginsel niet ten goede komt. 

Het doel van deze bevraging was eerst en vooral te onderzoeken of de Belgische magistraten 

onderling op dezelfde golflengte zitten wat betreft de strafbaarstelling van de openbare 

zedenschennis. Brengt de appreciatiemarge van de rechter ongelijkheden tot stand? Daarnaast 

was het de bedoeling een aantal meningen uit de praktijk te distilleren, die het rechtstheoretische 

onderdeel van deze thesis konden aanvullen. 

5.1.1.2 Methodologie 

 Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een tiental casussen en een vragenlijst. Een 

voorbeeld van de enquête is te vinden in bijlage 2.  

Casussen 

 Het eerste deel van de bevraging bevat tien casussen, waarbij de deelnemers gevraagd werd 

of zij de dader van een bepaald misdrijf zouden vrijspreken, of bestraffen en in dat geval hoe zwaar 

(licht/middelmatig/zwaar). De casussen werden zo uitgekozen dat zij een scala aan schendingen 

tegen de openbare zeden bevatten, maar ook gevallen die zich op de rand van de legaliteit 

bevinden, werden toegevoegd. Deze laatste zorgden voor de meest interessante bevindingen van 

het onderzoek: het zijn de pseudo-legale casussen waar mogelijks de grootste discrepanties in 

strafwaardigheid merkbaar kunnen zijn. Maar ook met betrekking tot de meer zwaarwichtige 

gevallen is het interessant te onderzoeken of alle rechters deze even zwaar zouden veroordelen. 

Alle casussen zijn gebaseerd op werkelijke strafzaken.  
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De voorgestelde situaties werden bewust zo algemeen mogelijk gehouden: feitelijkheden zoals 

leeftijd, nationaliteit, sociale status, … van dader noch slachtoffer werden weergegeven. Ook 

andere elementen zoals thuissituatie, gerechtelijke voorgeschiedenis, ... werden achterwege 

gelaten. Op die manier werd getracht de beslissing van de deelnemer enkel te laten steunen op de 

kwalificatie als misdrijf, met uitsluiting van de andere feitelijke elementen die de rechter 

beïnvloeden bij het vonnissen. 

Er werd voor gekozen de deelnemers geen effectieve straffen te laten bepalen. Hoewel zulk 

onderzoek eveneens interessante resultaten zou kunnen opleveren, is dit niet het doel van deze 

bevraging. De enquête heeft tot doel te achterhalen of er onder de rechters overeenstemming is 

met betrekking tot de maatschappelijke consensus tot strafwaardigheid van een bepaald feit, niet 

hoe zwaar dit feit bestraft moet worden. Daarnaast poogt deze enquête ook bloot te leggen in 

welke mate er overeenstemming is onder de magistraten omtrent welke misdrijven het zwaarst 

bestraft moeten worden. Uit de literatuurstudie kwam naar voor dat dit kinderpornografie en de 

zedenmisdrijven gepleegd ten opzichte van minderjarige slachtoffers zijn. Er wordt onderzocht of 

dit overeenkomt met de praktijk. 

Vragenlijst 

 Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit tien vragen omtrent openbare 

zedenschennis. Er werd zowel gepeild naar de aanwezigheid van beleidsdocumenten voor 

magistraten, als naar de persoonlijke mening van de magistraat in kwestie. Er was ook ruimte 

voor de deelnemers om bijkomende feedback te geven. 

De vragenlijst was niet het zwaartepunt van de bevraging, maar diende veeleer om bijkomende 

informatie te vergaren, die de literatuurstudie kon aanvullen. 

5.1.1.3 Responsgroep 

 Er werd gekozen om de bevraging voor te leggen aan de rechters van de correctionele 

rechtbank, gezien deze bevoegd zijn voor openbare zedenschennis, behoudens wanneer het gaat 

om het misdrijf van zedenschennis via zinnebeelden, voorwerpen en beelddragers met een 

kinderpornografisch karakter (art. 383bis eerste lid Sw.), dit is immers een 

(correctionaliseerbare) misdaad. Het is de magistraat, die als laatste schakel in de 

strafrechtsketen, beslist of een feit openbare zedenschennis uitmaakt of niet. Het is zijn 

rechterlijke appreciatie die uiteindelijk tot de kwalificatie als misdrijf (of niet) zal leiden. Het feit 

dat deze actor zelf niet gebonden is door het strafrechtelijk beleid bemoeilijkt het inzicht in deze 

appreciatie, maar andere betrokken actoren bevragen (e.g. de zittingsprocureur) zou weinig 

zinvol zijn, gezien zij niet de uiteindelijke knoop doorhakken. 

De bevraging werd verstuurd naar alle arrondissementen en hun afdelingen van de correctionele 

rechtbanken in Vlaanderen:

- Arrondissement Antwerpen 

o Afdeling Turnhout 

o Afdeling Antwerpen 

o Afdeling Mechelen 

- Arrondissement Leuven 

o Afdeling Leuven 

- Arrondissement Limburg 

o Afdeling Hasselt 

o Afdeling Tongeren 

- Arrondissement West Vlaanderen 

o Afdeling Brugge 

o Afdeling Kortrijk 

o Afdeling Veurne 

o Afdeling Ieper 

- Arrondissement Oost-Vlaanderen 

o Afdeling Dendermonde 

o Afdeling Gent 

o Afdeling Oudenaarde
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Aan de deelnemers werd gevraagd hun arrondissement/afdeling in te vullen. Hoewel de 

territorialiteit van de rechter geen beoordelingscriterium is voor de resultaten, kon op die manier 

nagekeken worden dat in elke afdeling/Leuven minstens één antwoord verkregen werd. Zo kon 

gepoogd worden volledig Vlaanderen minstens één maal vertegenwoordigd te zien. 

5.1.1.4 Representativiteit 

 Deze thesis handelt over het strafrechtelijk beleid met betrekking tot openbare 

zedenschennis in Vlaanderen. Daarom werden enkel magistraten aangeschreven die in 

Vlaanderen actief zijn en bevoegd zijn voor zaken betreffende zedenschennis. Er zijn in 

Vlaanderen 5 arrondissementen, bestaande uit 12 afdelingen en Leuven (dit arrondissement heeft 

geen afdelingen). 

Dit wil zeggen dat er minimaal 39 rechters bevoegd zijn voor openbare zedenschennis in 

Vlaanderen ((12 afdelingen + Leuven) x 3 rechters per collegiale kamer). In realiteit ligt dit cijfer 

echter nog hoger, aangezien er met een beurtrolsysteem gewerkt wordt. 

In totaal werden er 6 bevragingen ingevuld. De afdelingen Gent, Oudenaarde, Veurne (tweemaal), 

Dendermonde en het arrondissement West-Vlaanderen werkten mee aan dit onderzoek. Het 

aantal meewerkende magistraten bedraagt zo 15,38 % van het totaal aantal magistraten dat 

minstens bevoegd is voor openbare zedenschennis in Vlaanderen. Dit is een optimistische 

schatting, het cijfer zal wellicht nog dalen omdat er door het beurtrolsysteem nog meer rechters 

bevoegd zijn per afdeling dan de getelde 3. 

Het spreekt voor zich dat deze bevraging, met zo’n beperkte omvang en beperkt aantal 

deelnemers, moeilijk representatief genoemd kan worden. Er kunnen een aantal tendensen en 

opmerkelijke feiten uit afgeleid worden, maar om echte conclusies te kunnen trekken is een meer 

exhaustieve bevraging aan de orde. De gegevens uit deze enquête dienen aldus louter ter 

ondersteuning van het gedane literatuuronderzoek. 

5.1.1.5 Precedenten 

 Hoewel het Belgisch recht geen precedentenwerking kent, worden rechtspraak, rechtsleer, 

opiniestukken van rechters, e.d. vaak aangehaald ter ondersteuning van het standpunt van een 

partij. Magistraten zullen vaak de heersende consensus volgen. 

Het kan niet de bedoeling zijn via deze bevraging “precedenten” te scheppen naar de 

rechtspraktijk toe. Dit was een bezorgdheid bij de deelnemende magistraten. Enerzijds werd deze 

problematiek zo veel mogelijk aangepakt door de casussen erg algemeen te houden: op die manier 

kunnen er weinig geïnformeerde conclusies in functie van een bepaalde strafzaak uit de 

antwoorden van de rechters afgeleid worden. Het is namelijk niet alleen de kwalificatie als 

misdrijf, maar ook de voorgeschiedenis, leeftijd, geslacht van de dader, feitelijke omstandigheden 

van de zaak, … die mede de beslissing van een magistraat beïnvloeden.  

Anderzijds werden alle bevragingen anoniem afgenomen. Er werd ook niet gevraagd naar leeftijd 

of geslacht, enkel naar het arrondissement en de afdeling van de rechtbank waarin de magistraat 

werkzaam is.280  Op die manier wordt vermeden dat derden deze enquête zou gebruiken als 

“bewijsstuk”. Deze anonimiteit wordt nog versterkt doordat de zaken omtrent openbare 

zedenschennis door een collegiale kamer berecht worden. Per enquête zijn er theoretisch gezien 

                                                             
280 Enige verwijzing naar “hij” in deze thesis is dus geen verwijzing naar het geslacht van de betrokken 

deelnemer, maar mag beschouwd worden als “hij/zij”. 
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dus 3 mogelijke rechters zijn die deze hebben ingevuld. Aangezien de rechtbanken met een 

beurtrolsysteem werken ligt dit cijfer in werkelijkheid nog hoger. 

Als bijkomende buffer tegen mogelijk misbruik van deze data werden de individuele antwoorden 

van de bevraging niet in de masterproef bijgevoegd. Enkel in de volle tekst van deze thesis werd 

informatie met betrekking tot de enquêtes geïntegreerd. 

Ook het feit dat deze bevraging niet representatief kan genoemd worden, maakt dat de gegevens 

ervan niet op een effectieve manier kunnen gebruikt worden door partijen. 

5.1.2 Bevraging burgers 

5.1.2.1 Opzet 

 In deze bevraging werd onderzocht of het huidige beleid dat door de magistraten gevoerd 

wordt in overeenstemming is met de publieke opinie of niet.  

5.1.2.2 Methodologie 

 Deze bevraging bestaat uit twee onderdelen: een tiental casussen en een vragenlijst. De 

enquête kan gevonden worden in bijlage 3. 

Casussen 

 Het eerste deel van de bevraging bevat tien casussen, waarbij de deelnemers gevraagd werd 

of zij de dader van een bepaald misdrijf zouden veroordelen en hoe zwaar de straf in dat geval 

moet zijn. Om een vergelijking tussen deze bevraging en de bevraging van de magistraten mogelijk 

te maken, werden dezelfde casussen aan beide responsgroepen voorgelegd.  

De burgers konden kiezen uit vier verschillende antwoorden: geen/lichte/middelmatige/zware 

veroordeling. Deze keuze is te verklaren vanuit het idee dat de modale burger enerzijds weinig 

inzicht heeft in straffen (en hun gevolgen) en de resultaten bijgevolg weinig betrouwbaar zouden 

zijn. Anderzijds zouden er (omdat zowel geldboetes als gevangenisstraffen als opsluitingen 

mogelijkheden zijn) erg veel verschillende mogelijke antwoorden voorgesteld moeten worden, 

wat de burger nodeloos zou verwarren en eventueel tot arbitraire keuzes zou leiden. Ook was het, 

voor de doelstelling van deze enquête, niet noodzakelijk dat de deelnemer een precieze straf 

invulde. Er wordt slechts onderzocht of de burger dezelfde zaken als de magistraat als al dan niet 

strafwaardig identificeert, er wordt geen onderzoek gedaan naar strafmaten. Toch werden de 

mogelijkheden licht/middelmatig/zwaar toegevoegd aan de bevraging, omdat het interessant is 

te onderzoeken welke van de casussen “extra” strafwaardig zijn voor de burger. De rechtspraak, 

rechtsleer en het strafrechtelijk beleid leggen de nadruk op misdrijven gepleegd ten opzichte van 

minderjarigen en kinderpornografie, is dit een reflectie van het collectieve bewustzijn? Een nadeel 

van het gebruik van de indeling geen/licht/middelmatig/zwaar is dat “middelmatig” bij de ene 

deelnemer misschien “zwaar” is bij de andere. Er wordt aan de hand van dit onderzoek dus niet 

onderzocht hoe zwaar de straffen volgens de deelnemers moeten zijn. Wat van belang is, is de 

maatschappelijke consensus omtrent strafwaardigheid. 

Vragenlijst 

 Het tweede onderdeel van deze bevraging is een vragenlijst. Hier wordt verder gepeild naar 

de opinie van de Belgische bevolking. Standpunten uit de rechtspraak en rechtsleer worden 

afgetoetst aan de meningen van de deelnemers. Zo kan onderzocht worden of de maatschappij 

akkoord is met de rechtsregels ontwikkeld door de rechtspraak en rechtsleer. Hier hoeft geen 

consensus tussen beide gevonden te worden, omdat deze rechtspraak niet gebaseerd is op de 

mening van de collectiviteit. In tegenstelling tot de strafwaardigheid van feiten die als openbare 
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zedenschennis zouden kunnen omschreven worden, wat wel op de maatschappelijke consensus 

gebaseerd is. 

5.1.2.3 Responsgroep 

 De openbare zedenschennis moet beoordeeld worden op de manier waarop zij op een 

bepaald moment wordt waargenomen door de gemiddelde normale en evenwichtige burger. De 

perceptie van enkelen of velen is niet voldoende.281 

Er werd getracht deze bevraging te laten invullen door de gemiddelde normale en evenwichtige 

burger. Het feit dat het schaamtegevoel van enkelen of velen niet voldoende is om te spreken van 

een schending van de openbare zeden, bemoeilijkt deze betrachting: er moet al met een 

aanzienlijke en gevarieerde responsgroep gewerkt worden om uitspraken te kunnen doen over 

het collectief bewustzijn. Daarnaast bestaat de “gemiddelde normale en evenwichtige Belgische 

burger” per definitie niet, ook daarom zijn zo veel mogelijk reacties van zoveel mogelijk “types” 

mensen belangrijk.282 

Om deze reden werd besloten de bevraging niet via het internet te verspreiden: dit zou leiden tot 

een responsgroep die vooral uit jongere mensen bestaat. Om zoveel mogelijk lagen en leeftijden 

van de bevolking aan te spreken, werd de bevraging afgenomen in een winkelstraat in de rand van 

Gent. Er namen 30 burgers deel aan de enquête. 

5.1.2.4 Representativiteit 

 Er wonen 6.444.127 inwoners in Vlaanderen in 2016283. 30 daarvan vulden deze bevraging 

in, dit houdt 0,00465 % van de totale Vlaamse bevolking in. Het is duidelijk dat de steekproef dus 

niet voldoende groot was om representatieve resultaten te bekomen.  

Bovendien kwamen alle deelnemers van deze bevraging uit dezelfde regio: Oost-Vlaanderen, 

meer specifiek de rand van Gent. Doordat er met zo’n onevenwichtige steekproef gewerkt werd, 

moeten de resultaten dus met een korrel zout genomen worden. 

Aan alle deelnemers werd gevraagd leeftijd, geslacht en hoogste opleidingsniveau in te vullen, 

zodoende kon gecontroleerd worden of op deze vlakken de steekproef representatief was ten 

opzichte van de volledige Vlaamse bevolking.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
281 Supra 30, nr. 59. 
282 K. RAES, “Zijn ‘meningen’ over ‘meningen’ een grond van recht? Over zedelijkheidsrechtspraak”, De 

Juristenkrant 2001, afl. 22, (3) 3. 
283  Dit is het bevolkingscijfer voor het Vlaams Gewest op 1 januari 2016. FOD ECONOMIE, K.M.O., 

MIDDENSTAND EN ENERGIE, “Bevolking – Cijfers bevolking 2010-2016”, http://statbel.fgov.be/nl/ 

modules/publications/statistiques/bevolking/bevolking_-_cijfers_bevolking_2010_-_2012.jsp (consultatie 

3 juli 2016). 
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Leeftijd 

 De leeftijden van de steekproefgroep liggen sterk 

uiteen. Zoals op het taartdiagram rechts gezien kan worden, 

is er een goede mix van deelnemers voor de leeftijden tussen 

18 en 25 jaar, 26 en 45 jaar; en 46 en 65 jaar. Enkel de oudste 

categorie met personen van 66 jaar en ouder, wordt in 

mindere mate vertegenwoordigd. Met betrekking tot het 

criterium leeftijd is de steekproefgroep dus niet volledig in 

balans, maar over een groot onevenwicht kan hier niet 

gesproken worden. De steekgroep is ook niet in 

overeenstemming met de werkelijke bevolkingsaantallen in België in 2016. Daar gaat het om 

12,45 % voor 18-25 jaar, 33,73 % voor 26-45 jaar, 34,47 % voor 46-64 jaar en 19,36 % voor 66-

85 jaar.284 

Geslacht 

 Met betrekking tot de verdeling in functie van geslacht 

kan gesproken worden over een ideale verdeling. Er namen 

bijna even veel mannen als vrouwen deel aan de enquête. Dat 

er iets meer vrouwen in de steekproefgroep zitten is in 

overeenstemming met de maatschappij, waar ook iets meer 

vrouwen (50,85 %) zijn, dan mannen (49,14 %). 285  Het 

verschil is in deze bevraging wel iets groter dan in de totale 

Belgische populatie. 

Hoogste opleidingsniveau 

 De verdeling van de steekproefgroep gemeten naar 

opleidingsniveau, is niet zo evenwichtig. Vooral burgers met 

een professionele bachelor of een diploma secundair 

onderwijs zijn vertegenwoordigd. Deze indeling komt ook 

niet overeen met het onderwijsniveau van de Belgische 

bevolking286  in 2015. Daar had 14 % geen diploma of een 

diploma lager onderwijs, 56,1 % een diploma secundair 

onderwijs, 15 % een professionele bachelor (vooral dit cijfer 

is afwijkend in de steekproef) en 14,5% een academische 

bachelor of master. 

                                                             
284  BE.STAT, “Bevolking naar woonplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd en geslacht”, https:// 

bestat.economie.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=5fee32f5-29b0-40df-9fb9-af43d1ac9032 

(consultatie op 3 juli 2016). 
285  STATISTICS BELGIUM, “Bevolking per geslacht en leeftijdsgroep voor België, 2006-2016, http:// 

statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/belgie/ (consultatie 3 juli 

2016). 
286 STATISTICS BELGIUM, “Opleidingsniveau van de bevolking (Excel-bestand)”, http://statbel.fgov.be/nl/ 

statistieken/cijfers /arbeid_leven /opleiding/niveau/ (consultatie 20 juli 2016). 
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5.2 RESULTATEN 

5.2.1 Consistentie rechtspraak 

 In dit onderdeel wordt onderzocht of er kan gesproken worden van een gelijke behandeling 

in de rechtspraak met betrekking tot openbare zedenschennis. Met andere woorden: is de 

rechtspraak consistent over de verschillende arrondissementen in Vlaanderen? Dit is een van de 

onderzoeksvragen waarop een antwoord wordt gezocht in deze thesis. 

Aangezien de rechterlijke macht inzake de bestraffing van de openbare zedenschennis zo veel 

beoordelingsruimte heeft, is het niet vanzelfsprekend dat er veel consistentie is in de rechtspraak, 

zeker omdat, zoals reeds besproken werd, er weinig aan beleidsvorming gedaan wordt. 

Nochtans is consistentie in de rechtspraak belangrijk voor de rechtszekerheid van de burgers. 

Artikel 10 van de Grondwet garandeert de gelijke behandeling der Belgen en ook de Gids voor de 

magistraten verplicht de rechterlijke macht eenieder zonder discriminatie te behandelen.287 Het 

Grondwettelijk Hof is zelfs als enige bevoegd om het gelijkheidsbeginsel af te toetsen. Natuurlijk 

is deze gelijke behandeling genuanceerd: burgers in eenzelfde situatie moeten gelijk behandeld 

worden, burgers in een ongelijke situatie mogen ongelijk behandeld worden. De rechter moet zich 

dus bewust zijn van de objectieve verschillen tussen personen.288 Een ongelijke behandeling van 

vergelijkbare gevallen of een gelijke behandeling van onvergelijkbare gevallen is verboden, tenzij 

daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Deze verantwoording moet 

aantonen dat een maatregel een legitiem doel nastreeft, objectief, pertinent, noodzakelijk en 

evenredig is.289 

5.2.1.1 Bevraging consistentie: resultaten 

 

 “Een vrouw wordt vervolgd omdat ze in het openbaar borstvoeding gaf.” 

“Een man wordt vervolgd voor het fluiten naar een vrouw in het openbaar.” 

“Een man wordt vervolgd omdat hij kinderpornografische filmpjes verkocht.” 

 

 In bovenstaande casussen waren de antwoorden telkens unaniem: bij de eerste en tweede 

casus werd gekozen voor een vrijspraak, de laatste casus verdiende volgens alle magistraten een 

zware bestraffing. Deze antwoorden zijn niet verrassend. Het gaat hier om casussen die zich aan 

de uiteinden van het spectrum bevinden. Kinderpornografie wordt uiteraard zwaar bestraft, dit 

in overeenstemming met de wetgeving, rechtspraak en het beleid dat daarover ontwikkeld werd. 

De andere twee casussen zijn overduidelijk voorbeelden die niet strafbaar moeten zijn (alhoewel 

beide gevallen gebaseerd zijn op werkelijk gebeurde zaken). 

 

                                                             
287  HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Gids voor de magistraten, 

Brussel, Hoge Raad voor de Justitie, 2012, 17. 
288 S. SOTTIAUX, “Het gelijkheidsbeginsel: langs oude paden en nieuwe wegen”, RW 2008-09, nr. 17, (690) 

692; HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR, Gids voor de magistraten, 

Brussel, Hoge Raad voor de Justitie, 2012, 17. 
289 GwH 13 juli 1989, nr. 21/89, JLMB 1989, 1366. 
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“Een man wordt vervolgd omdat hij zijn broek openritste op een openbare plaats en een 

plastic penis aan voorbijgangers toonde.” 

“Een man wordt vervolgd voor naaktlopen in het openbaar.” 

 “Een man wordt vervolgd omdat hij foto’s van zijn geslachtsdelen rondstuurde naar 

een groot aantal gsm-nummers.” 

 

 Bij deze drie casussen waren de antwoorden meer verdeeld. 40 % van de magistraten zou 

bij elk van deze casussen de vrijspraak uitspreken, 60 % van de magistraten zou telkens kiezen 

voor een lichte veroordeling. 

 

“Een man wordt vervolgd omdat hij in het openbaar masturbeerde.” 

 

 Ook hier was er sprake van een 40/60-verdeling: 40 % van de magistraten koos ervoor een 

lichte veroordeling op te leggen, 60 % koos voor een middelmatige veroordeling. 

 

“Een man wordt vervolgd omdat hij naaktfoto’s van zijn ex-vrouw ophing in een 

openbare plaats.” 

 

 Op deze casus antwoordde 20 % van de deelnemers dat zij zouden vrijspreken, 40 % koos 

voor een lichte veroordeling, nog eens 40 % koos voor een middelmatige veroordeling. De 

antwoorden zijn hier dus heel verdeeld. 

 

“Een Tv-zender wordt vervolgd voor het uitzenden van een videoclip met expliciete 

SM-scènes.” 

 

 Bij deze casus waren de antwoorden eveneens verdeeld. 60 % zou voor de vrijspraak 

kiezen, 20 % zou een zware veroordeling uitspraken, nog eens van de magistraten 20 % onthield 

zich: hun antwoord hing af van de context. Dit kan ook het verschil tussen de vrijspraak/zware 

veroordeling verklaren: het is goed mogelijk dat de magistraten de casus hier anders 

interpreteerden. 

 

“Een man wordt vervolgd voor het tentoonstellen van een schilderij waarop een bekende 

figuur oraal bevredigd wordt door een kind.” 

 

 Deze laatste casus, creëerde de meest verschillende antwoorden. 20 % van de deelnemers 

zou vrijspreken, 40 % van de deelnemers zou een middelmatige veroordeling opleggen, 20 % zou 

afhankelijk van de context voor een middelmatige veroordeling of vrijspraak kiezen, de laatste 20 

% onthield zich. 
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Opvallend is dat er maar met betrekking tot 30 % van de vragen unaniem geantwoord werd. Het 

gaat hier logischerwijze om enerzijds de lichtste (legale), en anderzijds de zwaarste feiten. Bij 40 

% van de zaken waren de antwoorden verdeeld over 2 keuzemogelijkheden die naast elkaar lagen 

(vrij/licht of licht/middelmatig). In nog eens 30 % van de zaken was er meer moeite, met 3 tot 4 

verschillende antwoorden. Over consistentie met betrekking tot deze steekproef kan dus niet 

gesproken worden. In de rechtspraktijk kan verwacht worden dat de resultaten met betrekking 

tot dezelfde misdrijven nog verder uiteen zullen liggen, aangezien dat feitelijke elementen de 

straftoemeting zullen beïnvloeden. 

5.2.1.2 Bevraging consistentie: mening 

 Toen de deelnemende magistraten gevraagd werd of zij van de opinie waren dat de 

rechtspraak omtrent openbare zedenschennis in Vlaanderen consistent is, waren de antwoorden 

gemengd. 40 % antwoordde dat zij dachten dat dit niet het geval was. Eén magistraat verdedigde 

dat dit verschillende redenen had: openbare zedenschennis wordt telkens aan de persoonlijke 

inschatting van de rechter overgelaten, wat verschillen creëert. Bovendien is het ene feit het 

andere niet, de ene dader de andere niet, ondanks een overeenstemmende kwalificatie. 60 % van 

de deelnemers vond dat de rechtspraak (voor zover gekend) wel consistent is. 

5.2.1.3 Consistentie: conclusie 

 Het is overduidelijk dat er in deze steekproef weinig consistentie is tussen de antwoorden 

van de verschillende magistraten. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat 

straftoemeting geen exacte wetenschap is, maar een menswetenschap, afhankelijk van de 

inzichten van de individuele rechter.290 De verschillende meningen van de rechters omtrent welke 

feiten een consensus rond strafbaarheid is (en wat deze consensus inhoudt), zullen verschillende 

resultaten met zich meebrengen. 

5.2.2 Overeenstemming met maatschappij 

 Een tweede onderzoeksvraag die in het onderzoeksplan vooropgesteld werd, betrof de 

vraag of de kwalificatie van de rechter met betrekking tot inbreuken tegen de openbare zeden 

overeenkomt met de kwalificatie die de maatschappij aan deze inbreuken zou geven. De 

magistratuur moet zich volgens de rechtspraak bij het beoordelen van de strafbaarheid van een 

feit namelijk laten leiden door de consensus die omtrent deze strafbaarheid heerst in de 

maatschappij. 

5.2.2.1 Bevraging overeenstemming maatschappij: resultaten 

 Om te onderzoeken of de kwalificaties die de magistraten gaven aan de casussen, 

overeenkomen met de maatschappelijke consensus, werd een bevraging afgenomen bij 30 

burgers. Op die manier kan nagegaan worden in welke mate de antwoorden van de rechters 

overeenstemmen met de antwoorden van de burgers. Met onthoudingen werd geen rekening 

gehouden. 

 

 

 

 

 

                                                             
290 J. ROZIE, “Op zoek naar meer eenvormigheid in de straftoemeting: van maatpak naar confectiepak”, RW 

2005-06, nr. 38, (1481) 1481-1482. 
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Casussen 

1. “Een man wordt vervolgd omdat hij zijn broek openritste op een openbare plaats en 

een dildo aan voorbijgangers toonde.” 

 Met betrekking tot deze eerste casus 

zien we een groot verschil in beoordeling 

tussen de magistraten en burgers. Het 

overgrote deel van de magistraten zou kiezen 

voor een lichte veroordeling, terwijl het 

zwaartepunt van de maatschappij bij een 

middelmatige straf ligt. Ook zijn er beduidend 

minder burgers die voor de vrijspraak zouden 

kiezen, dan magistraten. Opvallend is dat er bij 

de burgers geen consensus omtrent vrijspraak 

bestaat, en dit toch de keuze is van maar liefst 

40 % van de magistraten. De maatschappij 

verwacht duidelijk dat de overheid ingrijpt in 

deze situatie. 

 
 

2. “Een man wordt vervolgd omdat hij foto’s van zijn geslachtsdelen rondstuurde naar 

een groot aantal gsm-nummers.” 

 Hier volgt de magistratuur de 

beoordeling van de burgers: tweemaal kiest de 

meerderheid voor een lichte straf. Toch valt op 

dat leken over het algemeen strenger oordelen 

dan magistraten. Waar 40 % van de 

magistraten zou vrijspreken, is dat bij de 

burgers nog geen 7 %.  

 

 

 

3. “Een man wordt vervolgd omdat hij in het openbaar masturbeerde.” 

 Ook hier vallen de grote verschillen 

tussen de magistratuur en de maatschappij op. 

Bijna de helft van de burgers legt een zware 

straf op, terwijl de meeste magistraten het bij 

een middelmatige straf houden. Er is wel 

overeenstemming over het feit dat het om een 

strafbare gedraging gaat. 
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4. “Een man wordt vervolgd omdat hij naaktfoto’s van zijn ex-vrouw ophing in een openbare 

plaats.” 

 Over dit feit is iets meer overeenstemming: 

40 % van de magistraten kiezen voor een 

middelmatige bestraffing, bijna 50 % van de 

maatschappij gaat hiermee akkoord. Maar ook 

hier kan opgemerkt worden dat er een groot 

verschil is met betrekking tot de vrijspraak: 20 % 

van de magistraten zou geen veroordeling 

uitspreken. Dit in contrast met de bevolking die 

met zo’n 30 % zelfs voor een zware bestraffing 

kiest.  

 

 

 

5. “Een vrouw wordt vervolgd omdat ze in het openbaar borstvoeding gaf.” 

 De resultaten van deze casus zijn eenduidig. 

Zowel de maatschappij als de magistratuur 

zouden dit feit (vanzelfsprekend) niet bestraffen. 

Opmerkelijk genoeg zijn er toch enkele burgers 

die een lichte bestraffing zouden opleggen. 

 

 

 

 

6. “Een man wordt vervolgd omdat hij kinderpornografische filmpjes verkocht.” 

 Ook omtrent deze cijfers valt weinig te 

zeggen. In lijn met de rechtspraak, rechtsleer en 

het strafrechtelijk beleid kiest 100 % van de 

magistratuur voor een zware veroordeling. De 

meerderheid van de maatschappij volgt hen hier 

in. Over dit feit is duidelijk een maatschappelijke 

consensus, die correct geïnterpreteerd wordt 

door de strafrechters.  
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7. “Een man wordt vervolgd voor naaktlopen in het openbaar.” 

 Hoewel de getallen iets meer 

verspreid liggen, volgt de meerderheid van 

de magistratuur ook hier de 

maatschappelijke consensus tot opleggen 

van een lichte straf. Toch kiest 40 % van de 

strafrechters voor een vrijspraak, waar de 

burgers veel strenger zijn. Amper 9 % zou 

ook een vrijspraak uitspreken. Het is 

duidelijk dat de maatschappij hier een 

overheidsreactie verwacht.  

 

 

8. “Een Tv-zender wordt vervolgd voor het uitzenden van een videoclip met expliciete 

SM-scènes.” 

 Met betrekking tot deze casus is geen 

overeenstemming te vinden. 75 % van de 

rechters zou niet veroordelen, terwijl meer 

dan de helft van de maatschappij een lichte 

veroordeling zou opleggen. Hoewel zowel de 

meerderheid van de rechters als burgers geen 

of een lichte straf zouden opleggen, is het 

markant dat de bevolking weerom strenger is. 

 

 

 

9. “Een man wordt vervolgd voor het fluiten naar een vrouw in het openbaar”. 

 Opnieuw kan een consensus bij de 

bevolking opgemerkt worden, die duidelijk 

opgevangen werd door de magistratuur. 

Ondanks de vanzelfsprekendheid van dit geval, 

gaf toch bijna 10 % van de burgers een lichte 

straf. 
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10. “Een man wordt vervolgd voor het tentoonstellen van een schilderij waarop een 

bekende figuur oraal bevredigd wordt door een kind.” 

 Met betrekking tot de laatste casus is 

weerom geen overeenstemming te vinden. 

De meerderheid van de magistratuur zou 

een middelmatige straf uitspreken, 

tegenover de maatschappij, die met 33 % 

kiest voor een zware straf. Het percentage 

burgers dat kiest voor een middelmatige 

straf ligt echter heel dichtbij, met 32 %. Men 

kan dus argumenteren dat de 

maatschappelijke consensus van een 

middelmatige tot zware straf in 

overeenstemming is met de overtuiging van 

de rechters. 

 

 

Conclusie overeenstemming 

 Met betrekking tot de overeenstemming tussen de magistratuur en de maatschappij, kan 

besloten worden dat er vrij vaak overeenstemming te vinden is. In 5 van de 10 casussen volgt de 

rechter de meerderheid van de burgers. Toch valt bij de burgers een tendens tot strenger 

antwoorden op. Ook uit Nederlands onderzoek bleek dat burgers veel zwaarder straffen dan 

magistraten, vaak overstijgt de voorgestelde bestraffing zelfs de wettelijk bepaalde 

maximumstraf. Het verschil tussen beide straffen noemt men de “punitiviteitskloof”. 291  

Over een aantal misdrijven is reflectie nodig. Bijvoorbeeld bij de casus waarin een man 

veroordeeld werd voor naaktlopen, verwacht de maatschappij een lichte bestraffing, wat ook de 

reflex is van de magistratuur. Zou het in deze gevallen niet interessant zijn (de gerechtelijke 

achterstand indachtig) om deze zaken op een andere manier af te handelen? Een gemeentelijke 

administratieve sanctie (hierna GAS) lijkt een goed alternatief dat eveneens het 

overheidsafkeuren duidelijk zou maken. De GAS-wetgeving is momenteel echter niet van 

toepassing op openbare zedenschennis.292 

5.2.2.2 Bevraging overeenstemming maatschappij: mening 

 Toen aan de magistraten gevraagd werd of zij vonden dat de straftoemeting met betrekking 

tot openbare zedenschennis in Vlaanderen in overeenstemming is met de werkelijke 

maatschappelijk visie, doken vooral aarzelende antwoorden op. Geen enkele magistraat zei 

volmondig “ja”, noch “nee”. 40 % van de magistraten zei dat er weinig problemen worden ervaren 

in de praktijk, zodat er over het algemeen overeenstemming is tussen magistraat en burger. Toch 

zijn er uitzonderingen (bijvoorbeeld de tentoonstelling van bepaalde schilderijen of bepaalde Tv-

uitzendingen). 40 % van de rechters uitte zich eerder negatief: men stelt dat de populaire visie 

                                                             
291 J.W. DE KEIJSER, P.J. VAN KOPPEN, H. ELFFERS, “Op de stoel van de rechter. Oordeelt het publiek net zo 

als de strafrechter?” Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, www.rechtspraak.nl/ 

SiteCollectionDocuments/2006-RM-op-de-stoel-van-de-rechter.pdf, 2. 
292 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie, BS 1 juli 2013. 
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meestal zal vinden dat de opgelegde bestraffing niet volstaat. Eén deelnemer antwoorde daarbij 

“mogelijks niet” en verwees naar het Gentse verkrachtingsarrest (waar er commotie ontstond 

toen een 33-jarige radiopresentator opschorting van straf kreeg na veroordeeld te zijn tot 

verkrachting). Hij voegde hieraan toe dat hij niet vond dat rechters zich mochten laten leiden door 

plat populisme. De resterende 20 % reageerde neutraal: “geen idee”. 

5.2.3 Toetsing gevestigde rechtspraak en rechtsleer 

 Er werden niet alleen casussen voorgelegd aan de burgers. Hen werd ook een aantal vragen 

voorgelegd, die op een bepaalde manier ingevuld worden in de rechtspraak en rechtsleer. De 

deelnemers moesten aanduiden of zij akkoord waren met deze stellingen of niet. Op deze manier 

wordt afgetoetst of de gevestigde rechtspraak en rechtsleer overeenkomt met de meningen van 

de maatschappij. 

5.2.3.1 Ja/nee-vragen 

1. “Moet volledig naakt volgens u altijd strafbaar zijn? (In gelijk welke situatie: kunst, tv, 

eroticabeurs, naaktstrand)” 

 Omtrent deze vraag is in de maatschappij weinig 

discussie. De overgrote meerderheid van de 

respondenten aanvaardt dat een naakt lichaam niet 

altijd een probleem is. Deze resultaten tonen duidelijk 

aan dat onze maatschappij een grote evolutie heeft 

doormaakt: waar naakt vroeger volledig uit den boze 

was, is het nu in sommige situaties toegelaten. 

2. “Vindt u dat de persoonlijke mening (religie, conservatief/progressief, politieke 

voorkeur, …) van de rechter moet meespelen bij zijn beoordeling?” 

 Deze vraag werd in overeenstemming met de 

rechtspraak en rechtsleer, die beide zeggen dat geen 

rekening gehouden mag worden met de persoonlijke 

visie van de magistraat, beantwoord. Deze regel wordt 

veruiterlijkt door de collegiale kamer, waarin zaken 

omtrent openbare zedenschennis behandeld worden. 

3. “Vindt u dat de rechter bij zijn beslissing rekening moet houden met de gevoelens van 

het slachtoffer?” 

 Hoewel de antwoorden hier meer verdeeld zijn, 

vindt de meerderheid van de maatschappij dat rekening 

moet gehouden worden met het slachtoffer. Dit 

antwoord komt niet geheel onverwachts: de 

deelnemers plaatsen zich makkelijker in de schoenen 

van een slachtoffer, dan in die van een dader. In de 

praktijk houdt de rechter terecht geen rekening met de 

gevoelens van het slachtoffer. Dit ligt in lijn met de ratio 

legis van de bestraffing van de openbare zedenschennis 

en het feit dat het slachtofferloze misdrijven zijn. 
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4. “Kan openbare zedenschennis volgens u vrije meningsuiting zijn? (Bijvoorbeeld: 

naaktacties van feministische organisatie Femen)” 

 Hoewel er maar een klein verschil is in het aantal 

ja-stemmers en nee-stemmers, kiest de meerderheid 

voor de stelling dat openbare zedenschennis geen vrije 

meningsuiting kan zijn. Deze redenering wordt ook in 

de rechtspraak en rechtsleer gevolgd. 

 

5. “Moet openbare zedenschennis steeds bestraft worden, ongeacht er getuigen zijn of 

niet?” 

 Ook hier kiest de meerderheid van de 

maatschappij voor de “juiste” stelling, alhoewel het 

verschil in procenten met de nee-stemmers klein is. 

Deze interpretatie komt voort uit het feit dat de 

misdrijven rond openbare zedenschennis 

slachtofferloos zijn, het maakt dus niet uit of er getuigen 

zijn of niet. Ook is “getuigen” geen constitutief element, 

“openbaarheid” wel. Dit ligt in lijn met de ratio legis van 

deze misdrijven: de laakbaarheid van het gedrag wordt 

bestraft, onafhankelijk van getuigen. 

6. “Vindt u dat het maken/verspreiden van pornografie strafbaar moet zijn? Even 

zwaar?” 

 De antwoorden op deze stelling tonen aan dat de 

meerderheid in de maatschappij reeds iets 

progressiever is dan de wetgeving. De meerderheid van 

de maatschappij zou het verspreiden en maken van 

pornografie niet bestraffen, terwijl dit momenteel nog 

steeds in het wetboek staat ingeschreven. Wel worden 

heel weinig vaststellingen met betrekking tot deze 

strafbaarstelling gedaan, wat kan duiden op een 

gedoogbeleid voor deze misdrijven. Het kan natuurlijk 

ook een teken zijn dat in België weinig pornografie 

geproduceerd/verspreid wordt. 

7. “Vindt u dat SM (sadomasochisme) in alle 

gevallen strafbaar moet zijn?” 

 Ook hier is duidelijk een consensus te vinden in de 

maatschappij: de overgrote meerderheid vindt dat SM 

niet altijd strafbaar moet zijn. De rechtspraak vindt 

enkel extreme sadomasochistische handelingen in 

tegenspraak met de zeden. Zowel de mening van de 

respondenten als de magistratuur is dus genuanceerd. 
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8. “Vindt u dat voorstellingen met live seksscènes steeds verboden moeten zijn?” 

 Ook hier is duidelijk overeenstemming in de 

maatschappij. De meerderheid van de deelnemers vindt 

dat live seksscènes niet altijd verboden hoeven te zijn. 

Dit is in overeenstemming met de visie van de 

rechtspraak en rechtsleer, die deze feiten toelaat als ze 

afgeschermd zijn voor minderjarigen en als 

meerderjarigen een bewuste keuze moeten maken om 

er bij aanwezig te zijn. 

 

5.2.3.2 Open vragen 

9. “Tot op welke hoogte vindt u dat kinderen met naakt/seks in aanraking mogen 

komen?” 

 Omdat deze vraag een open vraag is, werd hier een verscheidenheid aan antwoorden 

gevonden. Een aantal mensen vindt dat kinderen niet of zo beperkt mogelijk met naakt en seks in 

aanraking mogen komen. Seks is pas op latere leeftijd aan de orde en moet zo lang mogelijk 

uitgesteld worden volgens hen. Anderen vinden dat dit afhangt van de leeftijd, enkelen geven aan 

dat kinderen onder de 12 jaar hier niet mee in aanraking zouden mogen komen. Ook de maturiteit 

van het kind speelt volgens sommigen een rol. Verscheidene deelnemers vinden dat dit afhankelijk 

is van kind tot kind en dus individueel beoordeeld moet worden. Andere participanten vinden dat 

naakt en seks geen taboe meer zijn als kinderen er zelf bewust op zoek naar gaan, of er vragen 

over stellen. Ook het opvoedingselement is volgens velen een belangrijk criterium: zolang het om 

verzorging en opvoeding gaat, moet naakt en/of seks kunnen, mits omkadering. Meerdere 

deelnemers vinden het belangrijk dat kinderen seks en naakt leren plaatsen in de juiste context, 

zodat opvoeding en seksuele voorlichting noodzakelijk is. Kinderen “dom” houden is volgens hen 

geen goed idee, het lijkt hen beter een goede ondersteuning te geven, want “ze zoeken er toch 

naar”. Een aantal mensen houdt ook rekening met de gevoelens van het kind zelf. Als het kind zich 

ongemakkelijk voelt in de situatie, kunnen naakt en seks niet. Veel deelnemers halen de 

problematiek van tv en internet aan. Het is tegenwoordig onvermijdelijk dat kinderen in 

aanraking komen met seks en naakt via deze nieuwe media. Sommigen vinden dat een + 18-

waarschuwing hier noodzakelijk is. De harde lijn die getrokken wordt, heeft bij alle deelnemers te 

maken met de geladenheid van de beelden. Zo zijn gewone bedscènes, normale seks, gezonde 

erotiek en naakt/seks binnen gezinssituaties geen probleem. Wat wel te ver gaat is porno, 

suggestieve handelingen en lust, of andere activiteiten die de integriteit van de kinderen schaden.  

10. “Wanneer gaat naakt té ver volgens u? Geef een voorbeeld.” 

 Met betrekking tot deze vraag kwamen twee antwoorden heel frequent terug. Heel veel 

deelnemers vonden naakt te verregaand als het vulgair, provocerend, uitdagend is, kortom de 

bedoeling heeft mensen te choqueren, bang te maken en uit te dagen. Ook hielden mensen 

rekening met de persoonlijke grenzen van het slachtoffer. Naakt gaat te ver als het opgedrongen 

wordt aan personen, als mensen geen keuze hebben om het naakt te niet zien. Daarnaast vonden 

enkele deelnemers naakt te verregaand als het storend is voor anderen. Naakt was volgens enkele 

deelnemers totaal ontoelaatbaar in het openbaar als er sprake was van een seksuele connotatie. 
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Verschillende deelnemers merkten ook op dat naakt moet kunnen binnen afgebakende gebieden, 

waar personen zelf kiezen aanwezig te zijn. Ook naakt met een achterliggend doel (bijvoorbeeld 

protesteren tegen bont of borstvoeding geven) is volgens een deelnemer toelaatbaar.  

5.3 TUSSENCONCLUSIE 

 In dit thesisonderdeel werd gepoogd een antwoord te geven op twee onderzoeksvragen. 

Eerst en vooral werd onderzocht of de rechtspraak omtrent openbare zedenschennis consistent 

is. Uit de resultaten van de enquête kwam naar boven dat dit niet het geval is: amper 30 % van de 

casussen werden met 100 % consistentie ingevuld. Toch scoorde de magistratuur niet slecht, met 

betrekking tot de meerderheid van de voorgelegde zaken (60 %) was er weinig discussie. Het 

werd duidelijk dat verschillende rechters een verschillend beeld hebben van de maatschappelijke 

consensus omtrent openbare zedenschennis.  

De tweede onderzoeksvraag die in dit thesisonderdeel behandeld werd, was de vraag of de 

antwoorden van de magistratuur, overeenstemmen met de maatschappelijke consensus per 

casus. Hier is geen duidelijk antwoord te geven. Bij de helft van de zaken was er een 

maatschappelijke consensus aanwezig, die correct werd geïnterpreteerd door de magistratuur. 

Bij andere zaken was dit minder duidelijk. In die gevallen was er bijna altijd een consensus onder 

de maatschappij, maar interpreteerde de magistratuur deze te licht. Dit is een opmerking die over 

alle casussen te maken is: de maatschappij oordeelt over het algemeen strenger dan de 

strafrechters. Deze conclusie werd ook in andere onderzoeken getrokken.  

De gevestigde rechtspraak en rechtsleer werd ook getoetst aan de meningen van de burgers. Hier 

kwamen de meeste antwoorden overeen met wat de rechtspraak en rechtsleer omtrent openbare 

zedenschennis voorhouden, doch waren er twee interessante afwijkingen. Allereerst vond de 

meerderheid van de deelnemers dat de rechter rekening moet houden met de gevoelens van het 

slachtoffer, wat in de praktijk niet gebeurt. In mijn opinie mag de rechter in elke zaak individueel 

peilen naar de reacties van de omgeving en van de slachtoffers, maar is het geen goede zaak een 

overgevoelige rechtspraak met betrekking tot slachtoffers te creëren. Media-volatieve zaken 

zouden zo altijd strenger behandeld worden, wat de gelijkheid van de daders mijns inziens niet 

ten goede komt. Het standpunt van de rechtspraak en rechtsleer is bijgevolg gerechtvaardigd. Een 

tweede interessant resultaat werd behaald met betrekking tot het maken en verspreiden van 

pornografie. Hier oordeelden de deelnemende burgers merkelijk lakser dan de magistraten. 

Afgezien van het feit dat er duidelijk een maatschappelijke consensus omtrent dit onderwerp 

bereikt is, en de magistratuur zich hier dus aan dient aan te passen, lijkt mij dit bovendien het 

meest logische antwoord. Het bekijken, kopen, verkopen, maken van pornografie is tegenwoordig 

“big business”. Er worden (niet alleen in België) miljoenen verdiend in de porno-industrie. Een 

legalisatie en regularisatie van deze branche zou niet alleen veel meer veiligheid met zich 

meebrengen (ik denk maar aan regels over SOA’s voor de acteurs, werkomstandigheden, …), maar 

is ook in overeenstemming met de economische en sociale realiteit. Het gaat niet meer op met de 

visie van de huidige maatschappij de productie en verdeling van pornografie als een laakbare 

handeling te aanzien. Zolang er geen misdrijven zoals mensenhandel, gedwongen medewerking 

of kinderprostitutie mee gepaard gaan, moet nagedacht worden over een depenalisatie van dit 

fenomeen. Het feit dat er heden ten dage maar heel weinig vaststellingen rond pornografie 

gebeuren, kan een indicatie zijn dat dit beleid (in de praktijk) al gevoerd wordt. Een derde 

opmerking die kan gemaakt worden, is het feit dat de maatschappij voor enkele feiten wel een 

overheidsreactie verwacht, doch dat deze niet streng hoeft te zijn. In dat opzicht kan het nuttig 

zijn na te denken over alternatieve afdoening. 
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6 EINDCONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

 

“Is het huidige strafrechtelijke beleid in Vlaanderen met 

betrekking tot de openbare zedenschennis coherent en in 

overeenstemming met de maatschappelijke visie?” 

 

 Dat is de onderzoeksvraag waar deze thesis een antwoord op tracht te geven. Als men de 

wetteksten van artikel 383 Sw. e.v. leest, valt meteen op dat, hoewel het hoofdstuk waaronder 

deze misdrijven zich bevinden “Openbare schennis van de goede zeden” titelt, er nergens 

uitgelegd wordt wat deze zedenschennis nu juist inhoudt. Slaat men de literatuur er op na, dan 

komt men tot de constatatie dat dit geen hiaat in de strafwetgeving is. De misdrijven die onder de 

openbare zedenschennis vallen, zijn heel divers. Van streaken over masturberen in het openbaar 

tot kinderpornografie, een heel scala aan strafbare feiten is vertegenwoordigd. Maar het gaat niet 

alleen om een heel diverse groep misdrijven, het gaat ook om een groep misdrijven die erg vatbaar 

is voor verandering. Doorheen de decennia zijn er misdrijven uit deze groep geschrapt en 

bijgekomen, in correlatie tot de maatschappelijke perceptie over wat als obsceen bestempeld 

wordt of niet. Vroeger lag de nadruk op de bescherming van de maatschappij tegen moreel verval, 

nu gaat het eerder om de bescherming van minderjarigen. Deze veranderlijkheid is exact waarom 

de wetgever er voor koos het begrip openbare zedenschennis niet te omschrijven. Om de zoveel 

jaren zou een herkwalificatie van deze misdrijven moeten gebeuren, een werk dat niet alleen 

tijdrovend is, maar zelfs contraproductief. Telkens een nieuw feit ontstaat dat strafbaar zou zijn 

onder de openbare zedenschennis, zou een nieuwe wetgevende procedure moeten gestart 

worden, tot dan zou de strafrechter niet kunnen ingrijpen. Deze stroeve, aanslepende 

procedureslag wou de wetgever vermijden. Daarom liet hij de invulling van deze bepalingen over 

aan een veel flexibeler orgaan, dat sneller kan ingrijpen: de rechtspraak. In mijn opinie was deze 

keuze van de wetgever een goede beslissing, maar kent die aanpak ook zijn nadelen. Als elke 

rechter autonoom kan beslissen wat onder “openbare zedenschennis” moet verstaan worden, 

kunnen de verschillen in interpretatie niet uitblijven. Verschillen die grote gevolgen kunnen 

hebben voor de dader van zulk feit.  

De beslissingsbevoegdheid van de rechter is niet onbeperkt. De rechtspraak en rechtsleer hebben 

gezorgd voor een kader waarbinnen de magistraat zijn discretionaire bevoegdheid kan 

uitoefenen. Het element “zedenschennis” kan niet zomaar geïnterpreteerd worden volgens de 

individuele gevoelens en opinies van de strafrechter. Er moet gezocht worden naar een 

maatschappelijke consensus omtrent hetgeen als aanstootgevend kan beschouwd worden. Is er 

geen consensus, dan is het feit niet strafbaar en vice versa. Maar ook deze regel laat veel ruimte 

open. Het is namelijk elke magistraat die individueel beslist voor welke feiten hij een 

maatschappelijke consensus aanvaardt, en voor welke niet. Over enkele feiten zijn de rechtspraak 

en rechtsleer het eens: extreme sadomasochistische handelingen, pedoseksuele handelingen,  

seks met dieren, seks met uitwerpselen en urine en kinderpornografie. Omtrent deze feiten 
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bestaat ook in het collectief geheugen een consensus over de strafbaarheid. Maar wat met de 

lichtere feiten? Is bijvoorbeeld het openbaar maken van seksueel expliciete foto’s altijd strafbaar? 

De rechtspraak en rechtsleer geven geen eenduidig antwoord: alles hangt af van de interpretatie 

van de magistraat. 

Hoewel de doctrine een duidelijk kader biedt waarbinnen de magistraat zijn bevoegdheid 

ontplooit, is er nog steeds veel vrijheid voor de rechter bij het bepalen van wat strafbaar is of niet. 

Daarom werd gezocht naar beleidsrichtlijnen die de strafrechter kunnen begeleiden in zijn 

beslissing. Er werd zowel gezocht naar richtlijnen van toepassing op de strafrechter zelf, als op 

het Openbaar Ministerie. De resultaten zijn mager. Beleidslijnen die op de magistraat zelf van 

toepassing zijn, bestaan niet. Met betrekking tot het Openbaar Ministerie bestaan enkele 

documenten, doch zij leggen enkel de nadruk op welke misdrijven met voorrang moeten vervolgd 

worden; over de lichtere misdrijven spreken zij niet. Een element dat wel een positieve invloed 

heeft op het vinden van een eenvormige maatschappelijke consensus, is het feit dat zaken omtrent 

openbare zedenschennis behandeld worden in een collegiale kamer. Zo telt niet de mening van 

één magistraat, maar moet er minstens een consensus onder drie strafrechters zijn, per zaak. 

Hoe beslist een magistraat eigenlijk dat zo’n maatschappelijke consensus bereikt is? En vanaf 

wanneer is er sprake van een wijziging van deze consensus? Om deze vragen te beantwoorden, 

werd een onderzoek afgenomen bij een aantal correctionele rechters in Vlaanderen. Zij 

antwoordden dat zij in elke strafzaak die hun voorgelegd wordt, onderzoeken wat de aard van de 

feiten zijn, hoe zwaar het misdrijf is, en of het slachtoffer kon instemmen/heeft ingestemd. 

Afhankelijk van deze parameters beslissen zij of er een consensus omtrent de strafbaarheid van 

het feit is of niet. Om goed te kunnen beoordelen wanneer zo’n consensus wijzigt, houden de 

strafrechters de samenleving nauwlettend in het oog. Ze volgen de media, de gesprekken op straat, 

de reacties van de omgeving in een bepaalde strafzaak en blijven op de hoogte van wijzigende 

rechtspraak en rechtsleer. Het lijkt duidelijk dat deze technieken aan enige subjectiviteit 

onderhevig zijn en vooral een interne, niet-specifieke afweging uitmaken. 

Om af te toetsen of deze methodiek ervoor zorgt dat magistraten allemaal tot dezelfde conclusies 

komen, werd aan de magistraten die deelnamen aan de enquête, 10 casussen voorgelegd. De 

resultaten van deze test waren niet geheel positief. Van een volledige consistentie is geen sprake, 

toch scoren de Vlaamse magistraten zeker niet slecht. Slechts in een minderheid van de zaken was 

weinig of geen overeenstemming te vinden. 

Belangrijker dan de vraag over de consistentie, is de vraag of de magistraten erin slagen dezelfde 

beslissing te nemen als het collectieve bewustzijn. Ook hier werd de proef op de som genomen. 

Uit de resultaten bleek dat de magistratuur het niet slecht doet, maar er toch ruimte voor 

verbetering is. Er kwam naar voren dat in de helft van de situaties een maatschappelijke 

consensus bestaat, die correct werd geïnterpreteerd door de magistratuur. In de andere helft van 

de gevallen was bijna altijd een maatschappelijke consensus aanwezig, alleen beoordeelden de 

strafrechters deze verkeerd en bestraften zij te licht. 

 Het lijkt dat de magistratuur met betrekking tot zedenschennis niet volledig op dezelfde 

golflengte zit, zowel onderling, als in vergelijking met de maatschappelijke opinie. Moeten er dan 

beleidsrichtlijnen komen? Mijns inziens kan dit interessant zijn, zeker omdat richtlijnen sneller 

aan te passen zijn dan wetgeving. Indien deze richtlijnen echter de visie van één persoon opleggen 

lijkt dit een slecht idee: de rechterlijke beoordeling van de openbare zedenschennis is gebaseerd 

op een maatschappelijke consensus, dus moet het beleid hierrond analoog opgesteld worden. Ook 

met betrekking tot de aantasting van de onafhankelijkheid van de magistratuur, is hier 

voorzichtigheid geboden. Een databank met alle strafzaken betreffende zedenschennis lijkt een 



73 

 

begin, inhoudelijk overleg tussen magistraten, experts uit de praktijk, onderzoeksinstanties en 

belanghebbenden nog veel wenselijker. Op die manier kan een discussie gevoerd worden over wat 

strafbaar moet zijn of niet. Zo zou bijvoorbeeld een debat kunnen gevoerd worden over de 

oorzaken van de openbare zedenschennis, en of deze invloed zouden moeten hebben op de 

strafbaarheid. Mijns inziens komt de onafhankelijkheid van de magistratuur op die manier niet in 

het gedrang: de magistraten zijn nog steeds heer en meester over hun eigen strafzaken, ze zijn 

gewoon beter geïnformeerd over de nuances in de praktische realiteit.  

Een discussie die ook zou moeten gevoerd worden, weliswaar in de wetgevende vergaderingen, 

betreft de strafbaarstelling van het maken/verspreiden van pornografie. Omtrent deze 

strafbaarstelling is (naar mijn onderzoek) geen consensus tot strafbaarheid te vinden, en ook met 

de economische realiteit is deze strafbaarstelling niet in overeenstemming. Enige reflectie lijkt 

hier op zijn plaats. 

Een laatste aanbeveling kan gemaakt worden omtrent de feiten waarbij de maatschappij wel een 

overheidsreactie verwacht, maar waar deze niet streng hoeft te zijn. Zulke misdrijven zouden ook 

effectief kunnen afgehandeld worden door het overheidsbestuur, via de GAS-wetgeving. Op die 

manier wordt een duidelijk signaal van misprijzen vanwege de overheid gegeven, terwijl de 

strafrechtbanken toch niet nodeloos bezwaard worden. Op dit moment is de GAS-reglementering 

echter niet van toepassing op openbare zedenschennis. Het toepassingsgebied van de GAS-

wetgeving uitbreiden tot openbare zedenschennis zou voordelig kunnen zijn in het licht van een 

passende, maar minder stigmatiserende sanctionering. Des te meer omdat de bestuurlijke 

overheid bevoegd is voor het handhaven van de openbare orde. Op die manier zouden ook zaken 

die nu buiten vervolging gesteld of geseponeerd worden omdat ze de drempel van strafbaarheid 

niet bereiken, toch niet ontsnappen aan een overheidsreactie.  

Ik eindig deze masterproef met een opmerking die gemaakt werd door een van de deelnemende 

magistraten. Ondanks het feit dat de open norm van de openbare zedenschennis duidelijk 

(theoretische) vragen oproept, worden in de praktijk weinig problemen ervaren. “Immers zijn er 

doorgaans mensen die een klacht indienen, is er een procureur die wil vervolgen en komt er dan pas 

een rechter en eventueel een beroepsrechter om daarover te oordelen.” Hoewel sommige uitspraken 

de media halen als zijnde frappant, loopt het in de meerderheid van de zaken desalniettemin 

behoorlijk. Toch blijft het steeds belangrijk de strafrechtelijke uitspraken aan de 

maatschappelijke consensus te toetsen. Openbare zedenschennis is een begrip dat (traag) 

evolueert, de magistratuur moet meegaan in deze evolutie opdat het systeem blijft functioneren. 

Een blijvende alertheid en evaluatie van de aanpak van deze misdrijven is dus aan de orde, ad 

infinitum.
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8 BIJLAGE 1: WETSARTIKELEN 

8.1 ARTIKEL 383 SW. 

“Hij die liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, afbeeldingen of 

prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 

zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.  

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die schunnigheden zingt, leest, voordraagt, ten 

gehore brengt of uit, in de openbare bijeenkomsten of plaatsen bedoeld in artikel 444, tweede 

lid. 

Met dezelfde straffen wordt gestraft:  

 Hij die, met het oog op de handel of de verspreiding, liederen, vlugschriften, 

geschriften, afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, vervaardigt, in 

voorraad heeft, invoert of doet invoeren, vervoert of doet vervoeren, aan een vervoer- of een 

distributieagent overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt; 

 Hij die zinnebeelden of voorwerpen, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, 

verkoopt of verspreidt, ze met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigt of in 

voorraad heeft, invoert of doet invoeren, vervoert of doet vervoeren, aan een vervoer- of een 

distributieagent overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt; 

 Hij die, hetzij door het tentoonstellen, verkopen of verspreiden van geschriften, al dan 

niet gedrukt, hetzij door enig ander publiciteitsmiddel, het gebruik van enig middel om 

vruchtafdrijving te veroorzaken aanprijst, aanwijzingen verstrekt omtrent de wijze waarop 

het wordt aangeschaft of gebruikt, of personen die het toepassen, doet kennen met het doel 

hen aan te bevelen; 

 Hij die artsenijen of tuigen, speciaal bestemd om vruchtafdrijving te veroorzaken of 

als zodanig voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verspreidt, vervaardigt of doet vervaardigen, 

doet invoeren, doet vervoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, door 

enig publiciteitsmiddel bekendmaakt.” 

8.2 ARTIKEL 383BIS SW. 

“§1. Onverminderde de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt hij die zinnebeelden, 

voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen 

met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden 

voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhandigt, ze met het 

oog op de handel of de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet 

invoeren, aan een vervoer) of een distributieagent overhandigt, gestraft met opsluiting van 

vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot tienduizend euro. 

§2. Hij die wetens de in § 1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere 

beelddragers bezit of zich, met kennis van zaken, via een informaticasysteem of enig ander 

technologisch middel, de toegang daartoe verschaft, wordt gestraft met gevangenisstraf van 

een maand tot een jaar en met geldboete van honderd euro tot duizend euro. 
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§3. Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met opsluiting van tien tot vijftien jaar en met 

geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro indien het een daad van deelneming 

aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de 

schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet. 

§4. De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, kan worden toegepast 

voor de misdrijven bedoeld in de §§ 1 en 2 zelfs wanneer de zaken waarop zij betrekking 

heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn. 

§5. De artikelen 382 en 389 zijn van toepassing op de in §§ 1 en 3 bedoelde misdrijven.” 

8.3 ARTIKEL 384 SW. 

“In de gevallen bedoeld in artikel 383 wordt de vervaardiger van het geschrift, de afbeelding, 

de prent of het voorwerp gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met 

geldboete van vijftig euro tot duizend euro.” 

8.4 ARTIKEL 385 SW. 

“Hij die in het openbaar de zeden schendt door handelingen die de eerbaarheid kwetsen, 

wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van 

zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.  

Wordt de schennis gepleegd in aanwezigheid van een minderjarige beneden de volle leeftijd 

van zestien jaar, dan is de straf gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en geldboete 

van honderd euro tot duizend euro.” 

8.5 ARTIKEL 386 SW. 

“Indien de misdrijven omschreven in artikel 383, zijn gepleegd tegenover minderjarigen, is 

de gevangenisstraf zes maanden tot twee jaar en de geldboete duizend frank tot vijfduizend 

euro. 

In hetzelfde geval kunnen de straffen, bepaald in het eerste lid van dat artikel, worden 

verdubbeld, onverminderd de toepassing van artikel 385, tweede lid.” 

8.6 ARTIKEL 387 SW. 

“Met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van duizend euro tot 

vijfduizend euro wordt gestraft hij die aan minderjarigen oneerbare prenten, afbeeldingen 

of voorwerpen die hun verbeelding kunnen prikkelen, verkoopt of uitdeelt, of dergelijke 

prenten, afbeeldingen of voorwerpen op of aan de openbare weg tentoonstelt.” 

8.7 ARTIKEL 388 SW. 

“In de gevallen bepaald in dit hoofdstuk kunnen de schuldigen bovendien worden 

veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in artikel 31, eerste lid. 

In geval van veroordeling op grond van artikel 386, eerste lid, of artikel 387 en indien het 

misdrijf gepleegd is bij het exploiteren van een boekhandel, een antiquariaat, een handel in 

fotoartikelen of in materiaal vereist voor de totstandkoming van iedere soort van visuele 
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drager of een onderneming van vertoningen, kan de sluiting van de inrichting worden 

bevolen voor een maand tot drie maanden. 

In geval van een tweede veroordeling wegens een van de in het tweede lid bedoelde feiten, 

gepleegd binnen een termijn van drie jaar na de eerste veroordeling kan de sluiting worden 

bevolen voor de drie maanden tot zes maanden. 

In geval van een derde veroordeling wegens dezelfde feiten, gepleegd binnen een termijn van 

vijf jaar na de tweede veroordeling, kan de definitieve sluiting worden bevolen. In dit laatste 

geval kunnen de hoven en rechtbanken bovendien tegen de veroordeelden het verbod 

uitspreken om een boekhandel, een antiquariaat, een handel in fotoartikelen of in materiaal 

vereist voor de totstandkoming van iedere soort van visuele drager, een onderneming van 

vertoningen of een of meer handelszaken of ondernemingen als hier bedoeld, hetzij 

persoonlijk, hetzij door bemiddeling van een tussenpersoon, te exploiteren of er, in welke 

hoedanigheid ook, werkzaam te zijn. 

Wanneer de veroordeelde eigenaar, uitbater, huurder noch zaakvoerder is van de inrichting, 

kan de sluiting enkel worden bevolen indien de ernst van de concrete omstandigheden dit 

vereist. In dit geval is artikel 382 § 3, tweede tot vijfde lid, van toepassing. 

Artikel 389 is van toepassing op deze bepaling.” 

8.8 ARTIKEL 389 SW. 

“§1. De tijd van de ontzetting uitgesproken met toepassing van de artikelen 378, 382 § 1, 

382bis en 388, eerste lid, gaat in op de dag van de veroordeling met uitstel of op de dag dat 

de veroordeelde zijn gevangenisstraf heeft ondergaan of dat zijn straf verjaard is ingeval 

hiervoor geen uitstel is verleend en, in geval van vervroegde invrijheidstelling, op de dag van 

zijn invrijheidstelling voorzover deze niet herroepen wordt. 

Niettemin heeft het op grond van artikel 382, § 2, uitgesproken verbod zijn gevolgen met 

ingang van de dag waarop de op tegenspraak of bij verstek gewezen veroordeling 

onherroepelijk is geworden. 

§2. Elke inbreuk op de beschikking van het vonnis of arrest dat een verbod of ontzetting 

uitspreekt met toepassing van de artikelen bedoeld in § 1, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot 

duizend euro of met een van die straffen alleen. 

§3. De sluiting uitgesproken overeenkomstig de artikelen 382 § 3, en 388 heeft haar gevolgen 

met ingang van de dag waarop de op tegenspraak of bij verstek gewezen veroordeling 

onherroepelijk is geworden. 

§4. Elke inbreuk op de beschikking van het vonnis of arrest dat de sluiting van een inrichting 

beveelt met toepassing van de artikelen bedoeld in § 3, wordt gestraft met gevangenisstraf 

van drie maanden tot drie jaar en met geldboete van duizend euro tot vijfduizend euro of 

met een van die straffen alleen.”
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9 BIJLAGE 2: VOORBEELD BEVRAGING RECHTERS 
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10 BIJLAGE 3: VOORBEELD BEVRAGING BURGERS 
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