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Inleiding 

Ten gevolge van de technologische ontwikkelingen is het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen 

in een versnelling terechtgekomen. Het internet is een integraal onderdeel geworden van zowel de 

professionele wereld als het privéleven van vele mensen, jongeren in het bijzonder. De virtuele wereld 

biedt ongetwijfeld tal van voordelen en mogelijkheden op het vlak van communicatie en 

informatieverzameling, maar bevat helaas ook een aantal scherpe kantjes, risico’s die kinderen en 

jongeren niet of onvoldoende kunnen inschatten. Een aantal ernstige vormen van seksueel misbruik 

van kinderen duikt hierdoor gestaag op en raakt door het gebruik van nieuwe technologieën tevens 

steeds meer verspreid. 

Eenmaal in hun tienerjaren bevinden adolescenten zich bovendien in een overgangsperiode 

waarin experimenteren op het vlak van seksualiteit en relaties een belangrijke plaats inneemt. 

Aangezien het leven van jongeren zich daarenboven voor een belangrijk deel online afspeelt, 

verplaatsen deze onderwerpen zich automatisch mee naar de virtuele wereld (Van Audenhove, 2006-

2007). Nieuwe technologieën hebben er dan ook voor gezorgd dat reeds bestaande delicten een nieuwe 

dimensie hebben verworven. Nieuwe media, minderjarigen en seksueel experimenteergedrag vormen 

immers de perfecte cocktail voor daders om contact te leggen met een kind teneinde het te 

manipuleren en te misbruiken (Lampinen & Sexton-Radek, 2010). Een zorgwekkend voorbeeld 

hiervan is online grooming. Daar waar daders hun slachtoffers vroeger aan de schoolpoort ronselden, 

wordt hun actieterrein nu tevens naar de cyberwereld verruimd.  

Volgens Bauman wordt onze hedendaagse moderniteit bovendien gekarakteriseerd door een 

toenemende onzekerheid die ons allen lijkt te treffen. Stabiliteit is ver te zoeken en mensen krijgen 

steeds meer te maken met twijfelachtigheden op alle mogelijke vlakken van de samenleving. Deze 

vloeien bovendien samen met de onzekerheid - en dus de angst - voor criminaliteit (Daems & Robert, 

2007). Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de rechtspraktijk een belangrijke rol toebedeeld 

krijgt in deze evolutie. Het strafrecht dient niet langer om enkel de waarden van de samenleving te 

beschermen, maar wordt steeds meer een voorzorgstrafrecht waarbij vroegtijdig wordt ingegrepen op 

potentieel gevaar. Dergelijke vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht zorgt bijna 

automatisch voor het verder uitstrekken van de grenzen ervan. Dit is des te meer het geval wanneer het 

om zedenwetgeving en kinderen gaat, maar ook de steeds verregaandere digitale mogelijkheden 

neigen deze tendens te versterken (Kool, 2011). De nieuwe ontwikkelingen in de ICT-sector zorgen 

immers voor het achterhaald geraken van heel wat regelgeving, wat op zijn beurt zorgt voor tal van 

lacunes in de wetgeving. Aangezien de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen bovendien sinds 

geruime tijd lang tot de prioriteiten van de internationale gemeenschap behoort, hoeft het niet te 
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verwonderen dat op dit vlak actie wordt ondernomen (Kool, 2011). Zowel op internationaal als 

Europees vlak krijgt dit fenomeen de laatste jaren meer aandacht, onder meer wat betreft de 

strafbaarstelling ervan. Zo zagen, op Europees niveau, onder meer het Verdrag van Lanzarote en de 

Richtlijn het licht. Op nationaal niveau staat de wetgever eveneens voor de uitdaging om zoveel 

mogelijk gelijke tred te houden met de snel evoluerende ontwikkelingen op het vlak van nieuwe 

technologieën. De wetgeving en aanpak van dergelijke fenomenen moeten dan ook waar nodig 

aangepast worden.  

Hoewel België in geen geval weigerachtig staat tegenover een wettelijke regel die specifiek 

betrekking heeft op online grooming, beschikt ons land hier momenteel nog steeds niet over. 

Nederland daarentegen ratificeerde het Verdrag van Lanzarote op 1 maart 2010. De politieke keuze 

om dergelijke maatregelen inzake online grooming in te voeren, lijkt gerechtvaardigd. Ondanks de 

parlementaire goedkeuring dient echter te worden nagegaan of de strafbaarstelling, zoals in Nederland 

geïntroduceerd, daadwerkelijk gegrond is. Bovendien dient onderzoek gedaan te worden naar 

mogelijke juridische haken en ogen aan het wetsartikel. Zo kan de vraag gesteld worden in welke mate 

de formulering van de bestanddelen van de strafbaarstelling voldoende precies en duidelijk 

geformuleerd zijn? Indien de bepaling theoretisch gezien haalbaar zou zijn, betreft de volgende vraag 

die naar efficiëntie en werkbaarheid. Kan het fenomeen aldus in de praktijk adequaat worden 

aangepakt of ervaren de strafrechtelijke actoren diverse hinderpalen en noden in hun confrontatie met 

deze problematiek? Beschikken politie en justitie niet al over voldoende wettelijke instrumenten om 

grooming adeaquaat aan te pakken? Levert de aparte strafbaarstelling van grooming met andere 

woorden een efficiënte en effectieve aanpak van seksueel misbruik in het algemeen en online 

grooming specifiek of dreigt online grooming slechts een zoveelste nieuwe markt te verworden? 

De keuze om in deze bachelorproef de aanpak van online grooming te belichten, vloeit voort uit 

een aantal redenen. Ten eerste kan deze kritische analyse wijzen op een aantal aandachtspunten en 

belangrijke knelpunten, waarmee Nederland, maar zeker ook andere landen, in het toekomstige beleid 

en de huidige aanpak betreffende grooming rekening kunnen en zelfs moeten houden.  

Recent is het European Online Grooming Project gestart met het eerste Europese wetenschappelijke 

onderzoeksproject naar de karakteristieken, het gedrag en de motivaties van de seksuele delinquenten 

die het internet als medium hanteren om jonge mensen te groomen of te lokken. Het bestaande 

onderzoek beperkt zich echter veelal tot een beschrijving van het groomingproces en haar talloze 

knelpunten en stereotyperingen, de prevalentie van het probleem, een aantal mogelijke manieren van 

(proactieve) aanpak, de invloed van de media enzovoort.. Teneinde beleidsmakers, politieambetaneren 

en gerechtelijke diensten, maar ook hulpverleningsinstanties, ouders en kinderen in te lichten over 

resultaatgerichte strategieën, blijkt echter te weinig onderzoek voorhanden inzake een adequate, 

praktijkgerichte aanpak van het fenomeen. Wel concentreren een aantal bijdragen zich bovendien op 
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het al dan niet rechtvaardig instellen van een aparte strafbaarstelling voor grooming. Deze toch wel 

belangrijke discussie zal in het eerste deel van de masterproef aan bod komen.  

Verder werd mijn onderwerp grotendeels gestuurd door mijn stage bij Child Focus tijdens het derde 

jaar bachelor in de criminologische wetenschappen. De stageopdracht, meer bepaald het uitwerken van 

een preventieproject met betrekking tot online grooming, betekende namelijk een eerste verdieping in 

het fenomeen. Verder prikkelden de gesprekken met belangrijke sleutelfiguren op het terrein mijn 

nieuwsgierigheid naar deze complexe vorm van misbruik. Nederland heeft er aldus voor gekozen om 

mee op de kar te springen en zodoende in een strafbaarstelling te voorzien. Indien België eveneens in 

deze voetsporen wil treden, lijkt het aangewezen om een zicht te hebben op de rechtspraktijk die reeds 

gaande is in andere landen. Wetenschappelijk onderzoek en reflecties over de wijzigingen in het 

beleid, in dit geval de implementatie van artikel 248e Sr. ter strafbaarstelling van grooming, kunnen 

immers een belangrijke hefboom vormen voor succesvolle veranderingen in de toekomst. Bovendien 

wordt, waar dit mogelijk en gepast is, uitgezoomd op de juridische problematiek en vanuit een meer 

maatschappelijk oogpunt aandacht besteed aan het bredere debat van ogenschijnlijk onnauwkeurige 

normen en waarden.  

Gezien bovenstaande bevindingen bestaat de doelstelling van dit onderzoek uit het leveren van 

een bijdrage aan de rationaliteit van de strafbaarstelling van online grooming en de beslissingen 

daaromtrent op het niveau van de opsporing, de vervolging en de berechting. Aan de hand van het 

empirisch gedeelte, meer bepaald de dossieranalyse en de interviews met deskundigen, moet een zicht 

verkregen worden op het nut en de meerwaarde van de aparte strafbaarstelling en de gevolgen daarvan 

op de verschillende echelons van de strafrechtsketen. Zodoende wordt getracht een aantal 

aanbevelingen te doen naar het Belgische beleid toe, aangezien ons land eveneens verplicht is tot 

strafbaarstelling van dit fenomeen. De Richtlijn, die deze bepaling omvat, moet immers tegen 18 

december 2013 als uiterste datum door de lidstaten omgezet worden in nationale wetgeving.  

De masterproef concretiseert zich in drie grote delen. Het eerste deel start met een 

literatuuronderzoek en bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk tracht tot een algemene 

inleiding te komen inzake grooming. Achtereenvolgens komen de definiëring van het fenomeen en de 

rol van nieuwe communicatietechnologieën aan bod. Het tweede hoofdstuk schetst een beeld van het 

Internationaal en Europees beleid inzake deze problematiek. In onderlinge samenhang gaat hoofdstuk 

drie dieper in op het Nederlandse kader. Hierbij wordt een overzicht geboden van het strafrechtelijk 

beleid, dat zoveel als mogelijk wordt toegespitst op grooming. Verder bevat dit luik een uitgebreide 

bespreking over de introductie van de strafbaarstelling alsook een overzicht van de toetsingscriteria 

van De Roos (1987). Hiermee kan een inzicht gegeven worden in de argumenten pro en contra de 

aparte strafbaarstelling inzake online grooming en dit aan de hand van diverse principes, met het 

schadebeginsel als belangrijkste. Het tweede deel omvat het gevoerde empirische onderzoek waarin 

volgende aspecten worden uiteengezet: de doelstelling van het onderzoek, een overzicht van de 
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onderzoeksvragen, een bespreking van het opzet van de casestudy en een bespreking van de selectie 

van cases en respondenten. Hierbij aansluitend worden ook de sterktes en de beperkingen van de 

masterproef overlopen. Het hoofdstuk ‘Resultaten’ ten slotte omvat de bevindingen uit de 

dossieranalyse en de interviews. De voorliggende studie eindigt met een besluitend deel, waarin een 

terugkoppeling wordt gemaakt naar de onderzoeksvragen.  
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Begrippen 

Om verwarring te vermijden, is het niet onbelangrijk dat enkele centrale termen uit dit werk op 

voorhand een duidelijke afbakening meekrijgen. Deze begrippen vormen immers de begrenzingen van 

deze studie. 

Cybercrime omvat in deze thesis criminele activiteiten, gerelateerd aan ICT (Information and 

Communication Technology). In de enge betekenis, wordt ICT niet alleen gezien als een instrument 

om criminaliteit te plegen, maar tevens als doel van criminele activiteiten. In brede zin gaat het om 

reeds langer bestaande delicten in een nieuw jasje. De criminaliteitsvorm kan in dit geval als het ware 

ook gepleegd worden zonder ICT (De Pauw et al., 2011). In deze bijdrage wordt vertrokken vanuit de 

brede betekenis, zodat ook online grooming onder cybercrime wordt gerekend. 

Nieuwe technologieën omvatten onder meer het internet, sociale netwerksites, chatrooms, e-mails, 

instant messaging, mobiele telefoons, webcams, … Deze woorden zullen dan ook vaak door elkaar 

gebruikt worden om het geheel van communicatiemedia te duiden waarlangs het groomingproces kan 

geschieden.  

Gezien online grooming eveneens een vorm van seksueel misbruik van kinderen is, lijkt het niet 

onbelangrijk dieper in te gaan op het begrip ‘kind’. In deze thesis wordt uitgegaan van de VN 

Conventie inzake Kinderrechten (IVRK) die een kind definieert als een persoon onder de leeftijd van 

achttien jaar. Omwille van de variatie in de leeftijd betreffende toestemming voor een seksuele relatie, 

is er echter onenigheid gerezen over het einde van de ‘kindertijd’. Het Optioneel Protocol inzake 

kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie geeft impliciet aan dat ‘onder de achttien jaar’ 

wordt bedoeld met de kindertijd. Het Kaderbesluit en de Europese Conventie inzake 

Cybercriminaliteit
1

 geven evenzeer aan dat een kind iemand is onder de achttien jaar. 

Niettegenstaande dit gegeven heeft een staat het recht om deze grens tot de leeftijd van zestien jaar 

terug te brengen. Nederland heeft eveneens besloten tot de leeftijdsgrens van zestien jaar in verband 

met artikel 248e Sr.  

Het strafrechtelijk beleid in de voorliggende studie wordt afgebakend tot de wetgeving, de 

opsporing, de vervolging en de berechting. De strafuitvoering wordt hierbij niet in rekening genomen. 

Het geheel van maatregelen op preventief, sociaaleconomisch en administratief vlak zullen evenmin 

verder geconcretiseerd worden.   

                                                           
1
 Het Verdrag van de Raad van Europa inzake Cybercriminaliteit, aangenomen op 8 november 2001. 
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Deel 1: Literatuuronderzoek 

Hoofdstuk 1: Omkadering en situering van online grooming 

1.1. Inleiding 

Hoewel het onmogelijk is een alomvattend en eenduidig beeld te geven van wie ‘de groomer’ nu 

precies is, bestaat het opzet van dit eerste deel uit het omschrijven van het online groomingproces. De 

reden voor deze uiteenzetting is mede gelegen in de actualiteit van de steeds verder digitaliserende 

samenleving waarin velen zelfs zo ver gaan dat ze zich een virtueel ‘tweede leven’ toe-eigenen. Bij 

dergelijke evolutie doemt onvermijdelijk ook het toekomstscenario op van een steeds verdergaande 

strafbaarstelling op het gebied van cybercrime. Zo overweegt onze huidige samenleving momenteel 

onder meer de strafbaarstelling van grooming als een strategie om (seksueel) misbruik van kinderen te 

voorkomen (Kool, 2010).  

De talrijke vragen die het groomingproces en de recente strafbaarstelling van dit fenomeen met zich 

meebrengen, kunnen slechts worden beantwoord als het vertrekpunt helder is. Daarom begint deze 

bijdrage met een beperkte omkadering en situering van het fenomeen en de rol die nieuwe 

communicatietechnologieën in dit verband spelen.  

 

1.2. Definitie  

Hoewel het gebruik van en de aandacht voor de term de laatste jaren zijn gestegen, omvat online 

grooming slechts weinig kennis en expertise. Het concept wordt dan ook gehanteerd om een brede 

waaier aan gedragingen te omschrijven (Choo, 2009; Craven et al., 2006). Ondanks de consensus over 

de hoofdkenmerken van dit verschijnsel, blijft een helder begrip bijgevolg afwezig (Craven et al., 

2007). De problematiek vindt bovendien nauwe aansluiting bij het ‘stranger danger’ fenomeen en de 

risico’s van het internetgebeuren, concepten die door de media geregeld worden geviseerd (Ost, 2009; 

Craven et al., 2007). Wanneer grooming ter sprake komt, bestaat derhalve het gevaar dat de focus en 

de invulling van dit begrip blijven steken bij de online dimensie ervan, terwijl offline grooming veel 

frequenter voorkomt (Ost, 2009; Craven et al., 2007). Het offline aspect zal echter buiten beschouwing 

gelaten worden in deze masterproef, aangezien de nieuwe strafbaarstelling eveneens exclusief gericht 

is op het groomingproces via geautomatiseerde weg.   

‘Grooming’ stamt af van het Engelse woord ‘voorbereiden’ en in dit geval het ‘voorbereiden van 

minderjarigen op ontuchtige handelingen’ (http://www.meldpunt-kinderporno.nl/). Zo eenvoudig is 

het in de praktijk echter niet. Een belangrijk knelpunt bij het opstellen van een adequaat beeld over 

http://www.meldpunt-kinderporno.nl/
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online grooming betreft meer bepaald de verwevenheid van het fenomeen met andere vormen van 

seksueel misbruik, al dan niet via nieuwe communicatietechnologieën. Kinderpornografische 

afbeeldingen, grensoverschrijdende webcamhandelingen en opnames daarvan, sexting
2
 en andere 

misbruikvormen doorkruisen het groomingproces geregeld. Bovendien duiken in de literatuur 

verschillende termen op, telkens met een licht verschillende connotatie. Een aantal veel voorkomende 

begrippen zijn: ‘child grooming’ (Choo, 2009), ‘sexual grooming’ (Craven et al., 2007), ‘online 

enticement of children’ (http://www.missingkids.com), ‘luring of children’ (Olson et al., 2007) en 

‘internet seduction of children’ (Quayle & Taylor, 2003).  

Omwille van dit gebrek aan eenduidigheid, is derhalve gekozen voor het integreren van diverse 

formuleringen om zodoende te voorzien in een eigen omschrijving van het fenomeen. Bovendien komt 

het verloop van grooming hier uitgebreid aan bod. Voor de diverse actoren die instaan voor de 

bestrijding van het fenomeen, is het van belang om een goed zicht te hebben op de verschillende fases 

en mogelijke vormen van misbruik die uit het proces kunnen voortvloeien. Wanneer het duidelijk is 

hoe groomers te werk gaan, is het gemakkelijker om hierop in te spelen en daders op te sporen. Op die 

manier kan tevens gekeken worden naar andere mogelijke interventies dan louter naar de 

strafbaarstelling. Belangrijk te vermelden echter is dat niet alle stappen van het proces in dezelfde 

mate bij alle daders gevolgd zullen worden.  

Een online groomer wordt in deze thesis aldus opgevat als iemand die contact zoekt met een 

minderjarige via nieuwe communicatietechnologieën, teneinde een seksuele relatie te bewerkstelligen. 

Dit kan gaan over seks met fysiek contact of cyberseks (Davidson et al., 2011). De toenadering 

gebeurt daarbij via chat rooms, sociale netwerksites, mobiele telefoons en andere nieuwe 

technologieën (Davidson & Gottschalk, 2010). Maar hoe gaat dit concreet in zijn werk?  

Voorafgaand aan het gehele groomingproces kiest de dader een potentieel slachtoffer uit. Eenmaal 

contact is gelegd, zal men gedurende een bepaalde tijd met het kind communiceren. Het groomen kan 

beginnen. Wanneer de dader er vervolgens in slaagt de aandacht te houden van de jongere, kan hij of 

zij voorstellen om het gesprek verder te zetten in een private chatruimte (Ost, 2009). De dader beschikt 

doorheen dit gehele proces over de mogelijkheid om al dan niet een andere identiteit aan te nemen. Zo 

zullen bepaalde groomers zich meer bepaald voordoen als een leeftijdsgenoot van de benaderde 

jongere, met ‘toevallig’ dezelfde hobby’s en interesses (Urbas, 2010). Het doel van het veelvuldig 

contact zoeken, bestaat erin een vertrouwensband op te bouwen met het slachtoffer (Davidson & 

Gottschalk, 2010). Een daarmee gepaard gaande strategie concretiseert zich in het overladen van het 

kind met de nodige aandacht en allerlei incentives (Ost, 2009).  

Eenmaal de groomer een vertrouwensrelatie met zijn potentiële doelwit heeft opgebouwd, kan het 

contact geleidelijk aan een meer seksueel getinte lading krijgen. De groomer zal het slachtoffer daarbij 

                                                           
2
 ‘Sexting’ verwijst naar het verzenden en ontvangen van seksueel gerelateerde afbeeldingen, video’s of 

berichten op mobiele telefoons. 

http://www.missingkids.com/
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ongevoelig proberen te maken voor het misbruik, alsook seksuele betrekkingen tussen een kind en een 

volwassene normaliseren (Davidson, 2008). Een vaak beproefde tactiek impliceert het introduceren 

van seksuele onderwerpen en het doorsturen van (kinder)pornografie. (Walsh & Wolak, 2005; 

Davidson & Gottschalk, 2010). Vaak zendt de groomer eveneens seksueel getint materiaal van 

zichzelf door. Het kind wordt zodoende aangespoord tot het delen van intimiteiten, zoals het uit de 

kleren gaan voor de webcam (Davidson & Gottschalk, 2010). Nadat eventuele foto’s, filmpjes of 

andere activiteiten van het slachtoffer gemaakt worden of bekend zijn, kan de groomer deze gebruiken 

als chantagemiddel (Walsch & Wolak, 2005).  

Doorheen het verdere proces kan de situatie zich vertalen naar meer openlijk contact, bijvoorbeeld via 

de telefoon. Uiteindelijk kan de groomer eveneens een voorstel tot een ontmoeting in de ‘echte’ 

wereld richten naar het slachtoffer, waarbij het subtiele verleidingsproces maar al te vaak als middel 

wordt gehanteerd om het ultieme doel, namelijk seksueel misbruik van de minderjarige, te bereiken 

(Craven et al., 2007). 

Het groomingproces is aldus essentieel daar de daders niet geïnteresseerd zijn in het ontvoeren 

en/of dwingen van een kind tot seksueel contact. Uiteraard ligt hier reeds de beperking van de 

gedachten van de groomers die geloven dat een kind in staat is toestemming te geven. Desondanks zijn 

zij uit op het winnen van het vertrouwen en het gewillig laten meewerken van de minderjarigen aan de 

voorgenomen seksuele handelingen. Dit kan uiteraard ook gezien worden vanuit het licht dat deze 

personen liever niet betrapt en vervolgd worden voor hun, duidelijk, criminele daden (Alisdair, 2004). 

Om zichzelf bovendien verder af te schermen, zal de groomer het slachtoffer vaak trachten te isoleren 

van zijn of haar vrienden en familie, waardoor het kind zich exclusief voelt en de relatie (in veel 

gevallen) geheim houdt (http://www.meldpunt-kinderporno.nl/). Het kind wordt zodanig 

psychologisch bespeeld zodat de dader zeker is dat het misbruik niet zal worden onthuld, alsook dat de 

handelingen blijvend mogelijk worden gemaakt. De persoon kan daarbij tevens inwerken op de 

schuldgevoelens van het slachtoffer door aan te geven dat het zelf de verantwoordelijkheid draagt voor 

wat zich heeft afgespeeld. Dreigen is ook hier in bepaalde gevallen aan de orde (Ost, 2009).  

Onderzoek met betrekking tot grooming, laat echter zien dat groomers hun slachtoffers slechts in 

een gering aantal gevallen misleiden over hun werkelijke leeftijd en interesse in seksuele 

betrekkingen. In een aantal gevallen doen slachtoffers zelfs verrassend gewillig mee met wat de dader 

van hen verlangt (Wolak et al., 2004; Wolak et al, 2008). Of de bereidwilligheid langs de zijde van de 

minderjarige effect heeft op het vatten en vervolgen van daders, wordt verder in deze masterproef 

besproken. 

  

http://www.meldpunt-kinderporno.nl/
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1.3.  Minderjarigen en nieuwe technologieën: een dubbele kwetsbaarheid?  

Heel veel aspecten van het dagdagelijkse leven zijn geïsoleerde en geprivatiseerde aangelegenheden 

geworden. Nieuwe sociale trends zorgen namelijk voor wijzigingen in de manier waarop identiteiten 

vorm krijgen en sociale vaardigheden worden aangeleerd. Bovendien digitaliseert de wereld in een 

razend tempo waardoor avontuur voor vele kinderen grotendeels plaatsvindt in de virtuele wereld. 

Seksuele ontwikkeling gebeurt daardoor deels via chatruimtes of op sociale netwerksites, alsook via de 

mobiele telefoon. Het internet biedt voor hen dus een plaats waar men vrij kan zijn van gedachten, 

expressie en het ‘zijn’. Onvermijdelijk behoort seksuele vrijheid eveneens tot een groot onderdeel van 

deze aangeboden vrijheid (Jewkes, 2010). Nieuwe technologieën zijn immers alomtegenwoordig en 

ontkoppelen mensen weliswaar van bepaalde remmingen die restrictief werken in het ‘echte’ leven. 

Tegelijkertijd moedigt het internetgebruikers aan om zichzelf in meer risicovolle situaties te storten in 

combinatie met meer extreme gedragingen dan die welke in de ‘echte’ wereld zouden geschieden 

(Dombrowski et al., 2007). Daarenboven zullen bepaalde gevoelens, zoals intimiteit, sneller 

ontwikkelen en zullen jongeren meer bereid zijn om met volwassen over delicate onderwerpen te 

praten. Online vormen verschillen in leeftijd en sociale achtergrond immers een minder grote drempel 

dan ‘face-to-face’ (Wolak et al., 2008). De privatisering van het internet mondt daardoor deels uit in 

een kweekvijver voor deviante gedragingen (Jewkes, 2010).  

De vraag die in dit verband kan gesteld worden is of nieuwe technologieën het plegen van 

criminaliteit gemakkelijker hebben gemaakt? Gaan daders met andere woorden over tot het plegen van 

criminaliteit, en aldus grooming, omwille van de talrijke mogelijkheden die de cyberwereld te bieden 

heeft of zouden zij onder andere omstandigheden hier eveneens toe overgaan (Jewkes, 2010)?  

Nieuwe technologieën hebben het alleszins gemakkelijker gemaakt om via diverse kanalen, zoals 

sociale netwerksites contact te leggen met een kind met als doel het te misbruiken 

(http://www.meldpunt-kinderporno.nl/). Chatrooms en dergelijke zijn zeer geschikt omdat veel tieners 

actief zijn op dergelijke sites. De deelnemers bezitten daarenboven elk een eigen profiel met 

persoonlijke informatie waardoor mannen met een seksuele interesse in kinderen gemakkelijker een 

geschikt doelwit kunnen selecteren. Op het internet kan iedereen zich bovendien voordoen als iemand 

anders. Leeftijd en geslacht kunnen verborgen of veranderd worden, wat daders de kans biedt om 

vlugger contacten leggen. Het vertrouwen bij het kind komt namelijk sneller tot stand aangezien deze 

veronderstelt dat hij of zij met een leeftijdsgenootje aan het chatten is (Gillespie, 2004; Ost, 2009). In 

de virtuele wereld is de oprechtheid en de betrouwbaarheid van de persoon en diens intenties aan de 

andere kant van het scherm moeilijk in te schatten. Zo kan immers geen beroep gedaan worden op 

sensorische indrukken over mensen en situaties (Choo, 2009). Op die manier maken groomers tevens 

gretig gebruik van de bereidheid van jongeren om te experimenteren op seksueel vlak door deel te 

nemen aan seksueel getinte conversaties of door zich bloot te stellen voor de webcam (Jewkes, 2010).  

http://www.meldpunt-kinderporno.nl/
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De grote mate van anonimiteit die met cyberspace gepaard gaat, vormt bovendien een groot 

voordeel voor daders die dit als een drempelverlagend effect ervaren om daadwerkelijk iets met hun 

fantasieën over kinderen te ondernemen. De groomer kan daarenboven meerdere slachtoffers 

tegelijkertijd manipuleren. Sterker nog, wanneer een kind niet ingaat op de verzoeken van de dader 

door deze te blokkeren, kan deze laatste verdwijnen en zich een nieuwe identiteit aanmeten om 

vervolgens dezelfde jongere opnieuw te benaderen (Muir, 2005.) Bovendien zijn daders en 

slachtoffers moeilijk te achterhalen en ook de pakkans ligt vrij laag. Verregaande mogelijkheden wat 

betreft de versleuteling en afscherming van gegevens, helpen immers om niet gedetecteerd te worden 

(Choo, 2009). Teneinde hun IP-adressen en locaties te verbergen, kunnen daders namelijk inspelen op 

onveilige Wi-Fi-verbindingen of maken ze gebruik van proxy servers (http://www.europeanonline 

groomingproject.com).  

1.4 Besluit 

Online grooming of het contact zoeken met een minderjarige via nieuwe communicatietechnologieën, 

teneinde een seksuele relatie te bewerkstelligen, is geen nieuw fenomeen. Misdadige handelingen op 

het internet representeren immers geen nieuwe vormen van criminaliteit, maar eerder een uitbreiding 

van het reeds bestaande misbruik. Seksuele delinquenten zullen namelijk hun werkingsterrein 

verruimen naar het internet en niet nalaten de talrijke mogelijkheden van deze setting uit te buiten. 

Niettemin hebben zij daarbij steeds hetzelfde doel voor ogen: seksueel misbruik van kinderen. 

Groomers hanteren bovendien een aantal weloverwogen strategieën bij het contact zoeken en het 

opbouwen van een vertrouwensband met een minderjarige. Hiervoor worden vaak tal van normale en 

tevens wettelijk toelaatbare handelingen gesteld die desalniettemin bestemd zijn om het kind te 

overtuigen tot seksueel contact. Een groomer lokt een kind als het ware in zijn web van misleiding, 

vaak zonder dat het kind dit doorheeft of kan inschatten welke daden van hem of haar worden 

verwacht. Bovendien zal de dader alle activiteiten die hij het kind voorstelt, trachten te normaliseren. 

Hierdoor brengt hij het kind in de veronderstelling dat de handelingen die het uitvoert, ook 

daadwerkelijk naar eigen wens worden gesteld, wat de kans op onthulling verkleint. Verder faciliteren 

het internet en de daarmee gepaarde gaande mogelijkheden tot anonimiteit en verhulling van gegevens 

dit manipulatieproces.  

De academische literatuur met betrekking tot grooming is tot op heden erg schaars. Sterker nog, 

de wetenschappelijke kennis heeft te kampen met een hiaat op het gebied van informatie over een 

effectieve strafrechtelijke aanpak van grooming. De volgende delen van de masterproef zullen aan 

deze leemte trachten tegemoet te komen door onderzoek te verrichten naar de concretisering van het 

strafrechtelijk beleid inzake deze problematiek en de knelpunten binnen de strafrechtelijke aanpak. Het 

uitwerken van een strafrechtelijke norm heeft immers slechts zin wanneer deze bepaling ook effectief 

kan worden gehandhaafd.  
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Hoofdstuk 2: Internationaal en Europees beleid 

2.1.  Inleiding 

In dit luik wordt een schets gegeven van het internationaal en Europees kader inzake grooming. De 

belangrijkste verdragen en bepalingen zullen hierbij aan bod komen. Deze vormen immers het 

startschot voor de lidstaten om tot een geïntegreerd en integraal beleid te komen rond deze 

problematiek. Het is dan ook tijd om een kritische analyse en procesevaluatie door te voeren van de 

wijze waarop de samenleving en de rechtspraktijk voorzien in de aanpak van dit complex fenomeen en 

dit zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau.  

2.2.  Internationale wetgeving 

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
3
 van 1989 voorziet in de bescherming van 

kinderen tegen alle vormen van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Het Facultatief Protocol van 

2000 betreffende de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie
4
 bij het IVRK vormt 

de hoogste internationale rechtsnorm in dit kader. Toch zijn nog steeds niet alle lidstaten toegetreden.  

Uit het besluit van het Comité voor de Rechten van het Kind, dat verantwoordelijk is voor de 

opvolging van het IVRK en zijn protocollen, kan worden afgeleid dat kinderen onvoldoende 

beschermd worden tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Meer concreet vertoont de 

strafwetgeving van de lidstaten een aantal lacunes, vooral wat betreft kinderhandel, sekstoerisme en 

kinderpornografie, de minimumleeftijd voor instemming met seksuele betrekkingen, alsook de 

bescherming van kinderen tegen misbruik op het internet.
5
  

2.3.  Europese Wetgeving 

Op Europees niveau vormt het Verdrag van de Raad van Europa van 25 oktober 2007 inzake de 

bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt te Lanzarote het 

belangrijkste regelgevende kader inzake online grooming. Op basis van dit Verdrag en het 

Kaderbesluit werd vervolgens het Voorstel tot een Richtlijn opgesteld door het Directoraat-generaal 

Justitie van de Europese Commissie en op 29 maart 2010 voorgelegd aan de Raad van de Europese 

Unie en ter medebeslissing aan het Europees Parlement.
6
 

                                                           
3
 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989, B.S. 

17 januari 1992. 
4
 Het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind betreffende kinderhandel, 

kinderprostitutie en kinderpornografie van 25 mei 2000, B.S. 27 maart 2006. 
5
 Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming 

van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007, Parl. 

St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 135/1, 4. 
6
 COM(2010)94 [Commissiedocument nr. 94 van 2010, definitieve versie].  
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2.3.1.  Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding van 

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie 

Op Europees niveau beoogt dit Kaderbesluit
7
 een minimale onderlinge aanpassing van de wetgeving 

van de lidstaten teneinde ernstige vormen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen 

strafbaar te stellen. Daarnaast strekt het ertoe de binnenlandse rechtsmacht uit te breiden en te 

voorzien in een minimale bijstand aan de slachtoffers.  

Niettegenstaande het Kaderbesluit een aantal belangrijke elementen bevat, vertoont het een aantal 

tekortkomingen. Fenomenen zoals ‘grooming’ blijven immers straffeloos door het gebrek aan 

strafbaarstelling van nieuwe vormen van misbruik via nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën.
8
  

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

uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt te Lanzarote op 25 oktober 2007 (Verdrag van 

Lanzarote)  

Het Verdrag van Lanzarote
9
  vormt op dit ogenblik de belangrijkste rechtsnorm ter bescherming  

van kinderen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Belangrijke luiken in dit verdrag 

betreffen de preventiemaatregelen tegen seksueel kindermisbruik, de verscherping van de vervolging 

van de daders en de bescherming van de slachtoffers.
10

 De Conventie vormt bovendien het eerste 

instrument dat de verschillende vormen van seksueel misbruik van kinderen criminaliseert. Voorheen 

was er enkel sprake van seksuele uitbuiting en kinderpornografie (http://www.europeanonline 

groomingproject.com). De Conventie van Lanzarote heeft derhalve een belangrijke toegevoegde 

waarde ten opzichte van de reeds bestaande internationale instrumenten op dit terrein. Het Verdrag 

brengt namelijk de gevolgen van de voortschrijdende digitalisering van de maatschappij en de 

ontwikkeling van nieuwe technologieën bij de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen 

seksueel geweld voor het eerst in rekening.
11

 

Artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote introduceert het delict ‘grooming’ of het benaderen van 

kinderen voor seksuele doeleinden.
12

 De definitie luidt als volgt:  

                                                           
7
 Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding van seksuele uitbuiting van 

kinderen en kinderpornografie, P.B. 20 januari 2004, nr. L 13/44. 
8
 COM(2010)94 [Commissiedocument nr. 94 van 2010, definitieve versie].  

9
 Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel 

misbruik, opgemaakt te Lanzarote op 25 oktober 2007. 
10

 Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming 

van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007, Parl. 

St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 135/1, 6.   
11

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 3, 1-2. 
12

 Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming 

van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007, Parl. 

St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 135/1, 16.   
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“Elke Partij neemt de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het strafbaar stellen 

van het doen van een voorstel, door middel van informatie- en communicatietechnologie, door 

een volwassene aan een kind dat de ingevolge artikel 18, tweede lid, vastgestelde leeftijd niet 

heeft bereikt, tot een ontmoeting met als vooropgezet doel het plegen van een overeenkomstig 

artikel 18, eerste lid, onderdeel a, of artikel 20, eerste lid, onderdeel a, strafbaar gesteld feit tegen 

hem of haar, wanneer dit voorstel is gevolgd door materiële handelingen die tot een dergelijke 

ontmoeting leiden”. 

Het Verdrag voorziet daarmee in de strafbaarstelling van een gedraging die nooit eerder is aangehaald 

in andere internationale instrumenten op dit terrein (http://www.europeanonlinegroomingproject.com). 

De opgenomen strafbaarstelling richt zich expliciet op het grijze gebied waarin nog geen sprake is van 

het plegen van daadwerkelijk seksueel misbruik, maar waar wel getracht wordt om via de ruime 

communicatiemogelijkheden kinderen te benaderen en tot ontering te verleiden. De nadruk ligt aldus 

meer op de communicatiefase, waarin het slachtoffer wordt gemanipuleerd en verleid. De 

strafbaarstelling vereist bijgevolg niet dat het groomingproces daadwerkelijk tot fysiek contact tussen 

kind en dader leidt. Evenmin moet er sprake zijn van een feitelijk door het kind gepleegde seksuele 

handeling, denk daarbij aan gedragingen voor een webcam. Niettemin volstaat het louter aangaan van 

een seksueel getinte conversatie met een kind niet voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid. De 

strafbaarstelling vereist immers dat het gedrag van de dader uitmondt in voorstel tot ontmoeting met 

het kind in levende lijve met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen. Om aan de formulering 

van de strafbaarstelling te voldoen dient de groomer bovendien concrete handelingen daartoe te 

ondernemen, bijvoorbeeld het zich begeven naar de afgesproken ontmoetingsplaats of  het slachtoffer 

van een routebeschrijving voorzien. Het strafbaar stellen van de voorfase, meer bepaald het online 

contact onderhouden met een kind en het daarbij maken van seksuele toespelingen, zou te ver leiden 

en is bovendien niet goed handhaafbaar.
13

   

2.3.3. Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van 

seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van 

Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad  

Het voorstel voor deze Richtlijn
14

 werd op 13 december 2011 door de Raad en het Europees Parlement 

ondertekend zodat kon worden overgegaan tot officiële publicatie en is vervolgens op 17 december 

                                                           
13

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 6-7. 
14

 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van 

seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 

2004/68/JBZ van de Raad. 

http://www.europeanonlinegroomingproject.com/
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2011 in werking getreden. De uiterste datum van omzetting waarbij de lidstaten de richtlijn moeten 

omzetten in nationale wetgeving, is vastgelegd op 18 december 2013.
15

  

De Richtlijn strekt ertoe de bestrijding van seksueel misbruik verder aan te scherpen en de 

bescherming van de slachtoffers beter te garanderen. Bovendien tracht de Richtlijn de EU-regelgeving 

op dit terrein op het niveau van het Verdrag van Lanzarote te brengen en tevens het Kaderbesluit op te 

heffen en te vervangen. Enerzijds behoudt het een aantal oude elementen, anderzijds voorziet het in de 

toevoeging van een aantal nieuwe. De Richtlijn stelt onder meer straffen op nieuwe digitale 

mogelijkheden voor kindermisbruik en verwijst specifiek naar ‘online grooming’ als strafbaar feit. De 

formulering die in het Verdrag van Lanzarote is overeengekomen, wordt daarbij zoveel mogelijk 

gerespecteerd.
16

  

Artikel 6 voorziet meer concreet in de strafbaarstelling van het benaderen van kinderen voor 

seksuele doeleinden. Elke lidstaat moet de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de 

volgende opzettelijke gedragingen strafbaar zijn:  

“1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende opzettelijke 

gedragingen strafbaar worden gesteld: het doen van een voorstel door middel van informatie- en 

communicatietechnologie, door een volwassene aan een kind dat nog niet seksueel meerderjarig 

is, tot ontmoeting met het oogmerk om een van de in artikel 3, lid 4, en artikel 5, lid 6, genoemde 

strafbare feiten te plegen, wordt, voor zover dit voorstel is gevolgd door materiële handelingen 

die tot een dergelijke ontmoeting leiden, gestraft met een maximumgevangenisstraf van ten minste 

één jaar.  

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een poging door middel 

van informatie- en communicatietechnologie om de in artikel 5, leden 2 en 3, genoemde strafbare 

feiten te plegen, door een volwassene die een kind benadert dat nog niet seksueel meerderjarig is 

met het oogmerk kinderpornografie te verschaffen waarin dat kind wordt afgebeeld, stafbaar 

wordt gesteld”.  

 

 

 

 

 

                                                           
15

 COM(2010)94 [Commissiedocument nr. 94 van 2010, definitieve versie].  
16

 COM(2010)94 [Commissiedocument nr. 94 van 2010, definitieve versie].  

 



15 
 

2.4 Discussie 

Het gebrek aan een eenduidig beleid, gevoerd door één internationaal orgaan dat illegale inhoud en 

activiteiten op het internet bestrijdt, zal mogelijk in het voordeel spelen van seksuele delinquenten die 

nieuwe communicatietechnologieën als medium gebruiken om kinderen te lokken. Niettegenstaande 

de virtuele wereld geen grenzen kent, heeft ieder land immers zijn eigen wetgeving. Desondanks de 

meeste landen over een regelgevend kader ter bescherming van kinderen beschikken, is er nood aan 

meer concrete en gecentraliseerde wetgeving wat betreft internetmisbruik. Daarvoor is uiteraard 

consensus over bepaalde definities noodzakelijk. Dit blijkt echter een moeilijke opdracht wanneer het 

begrip ‘online grooming’ opduikt. Bijkomende discussies draaien rond de definiëring van een ‘kind’ 

en de leeftijd waarop iemand seksueel meerderjarig is en bijgevolg geldig kan instemmen met seksuele 

betrekkingen (http://www.europeanonlinegroomingproject.com/).   

Bij de voorbereidingen van de Richtlijn vormde de blijvende onduidelijkheid over de seksuele 

meerderjarigheid dan ook een belangrijk knelpunt. Bovendien was er discussie over het al dan niet 

verruimen van de strafbaarstelling van grooming naar tevens het offline aspect. Uiteindelijk heeft  de 

huidige Richtlijn
17

 bepaald dat de lidstaten wel degelijk in een mogelijkheid moeten voorzien om het 

offline aspect tevens strafbaar te stellen.  

Het Verdrag van Lanzarote vormde op Europees niveau tot op heden het belangrijkste regelgevende 

kader inzake online grooming. Het probleem lag echter bij de niet-implementatie van de Conventie in 

de verschillende lidstaten. Recente ontwikkelingen op Europees niveau tonen echter aan dat deze in de 

toekomst verplicht zullen worden om grooming strafbaar te stellen, zoals bepaald in de Richtlijn van 

2011. Ter conclusie kan aldus worden gesteld dat op internationaal beleidsniveau een stijgende 

aandacht voor grooming te bemerken valt. De strafbaarstelling, zoals voorzien in het Verdrag van 

Lanzarote en de Richtlijn is wel degelijk een stap vooruit. In de toekomst kan immers in een vroegere 

fase worden ingegrepen, met name alvorens daadwerkelijk sprake moet zijn van ernstige feiten. De 

vraag is echter hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd? Het gevaar bestaat namelijk, zoals met 

elk nieuw opkomend fenomeen, dat de beleidsmakers snel een oplossing zullen trachten te bekomen 

ter preventie en bestrijding van deze problematiek. Zonder bijkomend grondig onderzoek op nationaal 

niveau, kunnen voorstellen tot een wetgevend kader en tot een bepaalde toekomstige aanpak, neigen 

naar een beleid dat neerkomt op een dweilen met de kraan open. Niettegenstaande regels mooi op 

papier kunnen uitgewerkt staan, moeten deze ook adequaat kunnen worden toegepast in de praktijk.  

 

                                                           
17

 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van 

seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 

2004/68/JBZ van de Raad. 
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Hoofdstuk 3: Nationaal kader 

3.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt kort een overzicht geboden van de ontwikkeling en de evolutie van de aanpak 

van online grooming in Nederland. Deze uiteenzetting vangt daarom aan met een beknopt overzicht 

van de ontwikkeling van de zedelijkheidswetgeving. Verder worden de mogelijkheden overlopen op 

het vlak van de opsporing tot en met de berechting, waar mogelijk toegespitst op grooming. Centraal 

hierbij staat de vraag welke opsporingsbevoegdheden opportuun zijn om in te zetten in het kader van 

deze problematiek?  Het hoofdstuk sluit af met een analyse van de strafbepaling, zoals verwezenlijkt 

in Nederland. Tevens worden de verschillen aangegeven met het Verdrag van Lanzarote om de 

koppeling tussen nationaal en internationaal niveau te bewaren. 

3.2. De zedelijkheidswetgeving  

De afgelopen decennia kent de zedelijkheidswetgeving van Nederland een aantal wijzigingen. In het 

begin van de twintigste eeuw ligt het streven naar de bestrijding van zedelijk verval ten grondslag aan 

de totstandkoming van de zedelijkheidswetgeving. Het denken over strafbare seksualiteit werd 

derhalve tot aan het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw bepaald door dit streven. Dit ging 

bovendien gepaard met een toegenomen bereidheid tot interventie, vooral in zaken waarin 

minderjarigen betrokken waren. De toen geldende zedelijkheidsbepalingen werden immers als te strikt 

ervaren. De nadruk kwam daarom meer te liggen op een positief vrijheidsbegrip, waarin door de 

overheid gegarandeerde voorwaarden gelden, inclusief seksuele zelfbeschikking.  

Vanaf de jaren tachtig kent de maatschappelijke en strafrechtelijke benadering van seksuele 

verhoudingen echter een heel ander klimaat onder invloed van de feministische optiek. Het streven 

naar liberaliserende wetswijzigingen werd ingeruild voor een sterkere focus op de bescherming van 

het slachtoffer tegen seksueel geweld. Restrictieve,wettelijke (verbods)bepalingen en een tendens naar 

terughoudendheid werden opnieuw de norm. Tegelijkertijd begon ook de verbluffende opkomst van 

het internet in de jaren negentig, waarvan de daaraan klevende gevaren reeds in een relatief vroeg 

stadium bij de wetgever bekend waren (Leuw, 2004; Van Dongen, 2008-2009). Om tegemoet te 

komen aan de heersende haken en ogen, vond in 2002 een nieuwe partiële herziening van de 

zedelijkheidswetgeving plaats, met een nog grotere nadruk op het beschermingsaspect ten aanzien van 

minderjarigen (Lünneman et al., 2006). Op een lichte opleving van het vrijheidsbeginsel na, is de staat 

de laatste decennia voornamelijk terug een ‘zedenmeester’ geworden (Kool, 2010). De 

strafbaarstelling van online grooming is daar (volgens sommigen) een goed voorbeeld van.  
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De laatste ontwikkeling op het gebied van wijziging van de zedelijkheidswetgeving betreft de 

uitvoering van het Verdrag van Lanzarote
18

. De implementatie van dit Verdrag in de nationale 

wetgeving heeft als belangrijke meerwaarde dat de negatieve aspecten van de digitalisering van de 

maatschappij in aanmerking worden genomen in de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen 

seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.
19

 Het fenomeen grooming, dat centraal staat in deze 

masterproef, behoort tot één van deze negatieve hoedanigheden. 

3.2.1. Opsporing en vervolging 

Het voorbereidend onderzoek dat aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting voorafgaat, beslaat 

drie componenten. Een eerste component betreft het onder leiding van de Officier van Justitie 

gevoerde opsporingsonderzoek. In bepaalde gevallen vereist de situatie echter een gerechtelijk 

vooronderzoek, gevoerd door een Rechter-commissaris. Tot slot beslaat het strafrechtelijk financieel 

vooronderzoek het derde aspect van het voorbereidend onderzoek. Indien het Openbaar Ministerie 

naar aanleiding van het gevoerde voorbereidende onderzoek van oordeel is dat verdere vervolging 

noodzakelijk is, zal de Officier van Justitie de verdachte zo snel mogelijk dagvaarden ter terechtzitting 

(Van Daele, 2003). Een proces-verbaal in een zedenzaak wordt dus nooit geseponeerd door de politie. 

Bovendien dient een zedenzaak in beginsel door een meervoudige kamer beoordeeld te worden, gezien 

hun vaak ingewikkelde aard.
20

 

De Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
21

 bevat regels met betrekking 

tot de opsporing en vervolging van seksueel misbruik waarbij de aangever en de verdachte elkaar al 

dan niet kennen. Deze is bovendien in lijn met de bepalingen van het Verdrag van Lanzarote inzake de 

bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.
22

  

Het opsporingsonderzoek met betrekking tot groominggerelateerde feiten start in bijna alle strafzaken 

naar aanleiding van de aangifte. Zoals in alle zedenzaken met seksueel misbruik van kinderen, dient 

hierop een informatief gesprek met het slachtoffer plaats te vinden. Op basis daarvan trachten de 

rechercheurs inzicht te verkrijgen in de mogelijke strafbaarheid en vervolgbaarheid van de aangifte. 

Tevens wordt het slachtoffer, voorafgaand aan het informatief gesprek, verzocht alle beschikbare, 

relevante gegevens mee te nemen. Te denken valt aan opgeslagen chatgesprekken, e-mailberichten, 

sms’en, enzovoort. In een inhoudelijke gedeelte dient vervolgens gepreciseerd te worden welke feiten 

zich hebben voorgedaan.
23

  

                                                           
18

 Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel 

misbruik, opgemaakt te Lanzarote op 25 oktober 2007. 
19

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 1 
20

 Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik, Stcrt. 2010, nr. 19123,  p. 6. 
21

 Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik, Stcrt. 2010, nr. 19123,  p. 14. 
22

 Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik, Stcrt. 2010, nr. 19123,  p. 1. 
23

 Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik, Stcrt. 2010, nr. 19123,  p. 4. 
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Doorheen het verloop van het onderzoek vindt regelmatig overleg plaats met een Officier van Justitie 

over het verloop van de opsporing en de daarbij in te zetten bijzondere opsporingsbevoegdheden. 

Specifiek wat grooming betreft, wordt artikel 248e Sr. opgenomen in artikel 67 van het Wetboek van 

Strafvordering. Bij de verdenking van dergelijk misdrijf komen hierdoor extra 

opsporingsbevoegdheden beschikbaar die nodig zijn om de opheldering van deze feiten te kunnen 

vergemakkelijken.
24

 In het kader van grooming is het van belang gebruik te maken van de 

mogelijkheid om verkeersgegevens te vorderen van een communicatiedienst. Andere opgeslagen of 

vastgelegde gegevens, kunnen via de doorzoeking ter inbeslagname verkregen worden. Dergelijk 

digitaal-tactisch onderzoek zal toegespitst worden op chatgesprekken, e-mails en internetgebruik 

(Groeneveld, mondelinge communicatie, 10 april, 2012). Door het opnemen van artikel 248e Sr. in 

artikel 67 Sv. komt dit delict bovendien binnen het bereik van de Wet DNA-onderzoek bij 

veroordeelden.
25

 Daarnaast geldt ook het hoorrecht voor slachtoffers van twaalf jaar of ouder. Dit 

betekent dat deze, indien mogelijk, door het Openbaar Ministerie in de gelegenheid worden gesteld om 

hun mening over het gebeurde aan de dag kunnen leggen.
26

  

Een belangrijke knelpunt in het kader van de opsporing van grooming, betreft de afhankelijkheid van 

de inzet van bepaalde bevoegdheden van een voorafgaand rechtshulpverzoek aan een ander land. 

Dergelijke verzoek kan de voortgang van het onderzoek immers enorm vertragen (Groeneveld, 

mondelinge communicatie, 10 april, 2012).  

3.2.2. Prioriteit  

Van oudsher zijn seksuele uitbuiting en seksueel misbruik vanuit moreel oogpunt verwerpelijk. Dit 

impliceert echter niet dat de officiële autoriteiten zich automatisch op alle vormen prioritair zullen 

toespitsen. De Nederlandse regio’s gebruiken verschillende prioriteringsmodellen met diverse waarden 

die gekoppeld worden aan de bepalingscriteria. Aangezien dit verschilt tussen de regio’s onderling, 

maar ook binnen een regio, is prioritering niet gelijk en tevens rechercheurafhankelijk.  Bijgevolg lijkt 

er sprake van een zekere willekeur. 

Prioritering vindt bovendien bij aanvang van het onderzoek plaats, meer bepaald bij de intake of 

bij een melding. Over het algemeen wordt het Openbaar Ministerie betrokken in de prioritering, door 

middel van structureel geplande overleggen met de Officier van Justitie of de Zeden Aanspreek 

Officier en/of via zaaksoverleg. Voor een bepaalde categorie van zedenzaken (bijvoorbeeld 

groomingfeiten) geldt dat zij niet alleen tegen elkaar worden afgewogen, maar ook ten opzichte van 

andere (soorten) zedenzaken. Dit blijkt vaak een moeilijke competitie te zijn, onder meer vanwege het 

gebrek aan capaciteit en werkdruk (http://www.defenceforchildren.nl/images/13/1443.pdf).  

                                                                                                                                                                                     
 
24

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 10 
25

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 10 
26

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 9 
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3.2.3. Berechting 

Het scharnierpunt tussen het voorbereidend onderzoek en het eind- of hoofdonderzoek betreft de 

dagvaarding. Deze maakt de zaak immers aanhangig ter terechtzitting. De verantwoordelijkheid ligt 

dan niet langer bij het Openbaar Ministerie, maar bij de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt.  

Na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting, zal de rechtbank zich buigen over het te wijzen vonnis 

(Van Daele, 2003). 

3.3.  Strafbaarstelling  

Uit wat voorafging, blijkt in Nederland de aanleiding tot strafbaarstelling voort te vloeien uit de 

toenemende bezorgdheid om de uitbreiding van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van 

minderjarigen ten gevolge van de snel evoluerende digitale media. Zulke moderne vormen van 

communicatie kennen immers weinig controle van buitenaf en bieden mogelijke misbruikers een 

gemakkelijke(re) en tevens snelle(re) toegang tot potentiële slachtoffers. Bovendien werd dergelijke 

wens tot bescherming vanuit Europees perspectief teruggevonden in artikel 23 van het Verdrag van 

Lanzarote, samen met de daarin opgenomen aanbeveling tot het strafbaar stellen van grooming (Kool, 

2010). Op nationaal niveau vond de implementatie met betrekking tot grooming vervolgens plaats op 

1 januari 2010. Dit concretiseerde zich in het Wetboek van Strafrecht onder artikel 248e Sr. (Stol, 

2010). De wetsbepaling luidt als volgt:  

“Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een 

communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de 

leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk 

ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging 

waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt 

gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

twee jaren of geldboete van de vierde categorie”. 

Bij de strafbaarstelling van grooming in Nederland werd de koppeling met het Europese en 

internationale niveau verzekerd. ECPAT was meer bepaald betrokken bij de totstandkoming van dit 

Verdrag en heeft een actieve lobby bij de Nederlandse regering gevoerd voor een adequate wetgeving 

met het oog op een snelle ratificatie (http://www.ecpat.nl/p/1/118/mo45 -mc52/ecpat). Gezien het 

grensoverschrijdende karakter van het internet vond Nederland het belangrijk om de internationale 

dimensie in rekening te nemen bij de totstandkoming van de strafbaarstelling betreffende grooming. 

Bovendien krijgen de Europese instrumenten in dit verband de nodige steun, mede doordat deze 

aansluiten bij de eigen krachtige aanpak inzake seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen 

http://www.ecpat.nl/p/1/118/mo45%20-mc52/ecpat
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en kinderpornografie. 
27

  Zo verwacht Nederland van de Richtlijn dat deze het materiële strafrecht en 

het strafprocesrecht van de lidstaten verder zal harmoniseren, hetgeen een positief effect moet 

uitdragen op de bestrijding van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen. Nederland 

waarschuwt echter voor het risico dat de behandeling en implementatie van de Richtlijn ten koste kan 

gaan van de ratificatie door de lidstaten van de Europese Unie van het Verdrag van Lanzarote.
28

  

De keuze om grooming strafbaar te stellen is niet zo verwonderlijk, gezien het meer opportuun is 

dat daders in de mogelijkheid verkeren een kind te kunnen misbruiken na een proces van grooming. 

Het individu kan het kind immers overtuigen dat wat hij of zij aan seksuele handelingen suggereert 

zowel een natuurlijke als gewone aangelegenheid is (Ost, 2004).  

Aanvankelijk werd het voorstel tot deze strafbaarstelling echter kritisch ontvangen. Als belangrijkste 

bezwaar gold namelijk de uitbreiding van de strafwet naar de voorfase. Daarmee samenhangend rees 

de vraag hoe dit nieuwe wetsartikel zich zou verhouden tot de reeds bestaande strafbepalingen? 

Desondanks een aantal kritische vragen, beschouwde de wetgever de strafbaarstelling van grooming 

als specifieke voorbereidingshandeling gerechtvaardigd. De grondslag hiervoor legde de wetgever bij 

het doel van de bepaling, meer bepaald het preventief afwenden van gevaar van inbreuken op de 

rechtsbelangen van de minderjarige en in dit geval het recht op een ongehinderde seksuele 

ontplooiing.
29

  

3.3.1. Artikel 248e Sr.  

Grooming is volgens artikel 248e Sr. strafbaar indien de digitale communicatiefase uitmondt in een 

voorstel tot ontmoeting en het verrichten van een handeling gericht op het realiseren van die 

ontmoeting. 

Hoezeer het allicht in strijd kan aangevoeld worden met de sociaalethische normen, het 

grensoverschrijdend digitaal communiceren op zich wordt niet strafwaardig geacht, aangezien dit niet 

voldoet aan de voorwaarden van het voorliggende wetsartikel (Kool, 2010). Volgens de Memorie van 

Toelichting van 2008 is het voor de strafwaardigheid en handhaafbaarheid namelijk vereist dat de 

aanwezigheid van verkeerde intenties op enigerlei wijze blijkt uit een uitvoeringshandeling.  Niettemin 

dit manipulatieproces op zich reeds enorm schadelijk kan zijn voor de slachtoffers, hamert de minister 

van Justitie op de grenzen van de inzetbaarheid van het strafrecht. Bovendien vindt hij dat andere dan 

strafrechtelijke middelen dienen ingezet te worden om kinderen te beschermen tegen deze fase van het 

groomingproces.
30

 De suggestie werd daarom afgewezen om de communicatiefase strafbaar te stellen 
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 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december en de Raad van 13 december 

2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter 

vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.  
28

 Kamerstukken II, 2009/10, 22 112, nr. 1029, p. 3.   
29

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 8 
30

 Kamerstukken II, 2008/2009, 31 810, nr. 7, p. 4. 
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wanneer een daaruit voortvloeiend concreet voorstel in combinatie met de daarbij horende vereiste 

uitvoeringshandelingen ontbreken (Kool, 2010).  

Wat een voorstel tot ontmoeting betreft, concretiseert de Minister van Justitie dat daarvan tevens 

sprake kan zijn, wanneer de tijd en de plaats voor die ontmoeting nog niet nader zijn bepaald. 

Voorafgaand aan het voorstel is het daarenboven geen vereiste dat een eerdere ontmoeting of enige 

vorm van digitaal contact van ontuchtige aard heeft plaatsgevonden. Dit laatste houdt een door de 

dader of het slachtoffer uitgevoerde seksuele handeling voor de webcam in.
31

 In aanvulling op de 

vraag hoe concreet dergelijk voorstel dan wel moet zijn, werden enkele voorbeelden van 

uitvoeringshandelingen genoemd zoals: het voorzien van het slachtoffer van een routebeschrijving 

naar de afgesproken plek, het zich door de dader begeven naar die plek of het kopen van treinkaartjes 

of toegangsbewijzen, die verband houden met de voorgenomen ontmoeting. Dit betreft echter geen 

exclusieve opsomming, wat wil zeggen dat andersoortige handelingen tevens als uitvoeringshandeling 

kunnen worden gekwalificeerd.
32

 De parlementaire stukken bieden daarbij evenmin duidelijkheid over 

de vereisten waaraan een uitvoeringhandeling moet voldoen. (Kool, 2010). 

Vanaf het moment dat de dader een concrete uitvoeringshandeling verricht, wordt aangenomen 

dat er sprake is van (voltooide) grooming. Niettemin wordt ook een zeker verwijt geuit ten aanzien van 

de intentie tot seksueel misbruik en het daartoe misbruiken van digitale communicatietechnologieën. 

Deze digitale media vormen immers de kiem van de strafbare handeling, die via de 

uitvoeringshandeling wordt geconstitueerd. In die zin behoeft de formele kwalificatie van grooming 

als zijnde een voorbereidingshandeling dan ook enige relativering. De gebruikte middelen moeten bij 

dit alles uiteraard bestemd zijn om te komen tot ontuchtige handelingen met het minderjarige 

slachtoffer. Zoals de wet voorschrijft, moet daarbij een geautomatiseerd werk of communicatiedienst 

aangewend zijn. De vermelding van dit bestanddeel is namelijk essentieel om te voorkomen dat de 

wetsbepaling louter een kwalijke intentie zou strafbaar stellen (Kool, 2010).  

De vereiste van een ontuchtige handeling moet worden ingevuld door gedragingen die ingaan 

tegen de maatschappelijke normen betreffende de seksuele omgang met minderjarigen. De gemiddelde 

burger wordt hierbij als criteriumfiguur gebruikt en afwijkende opvattingen vanwege de verdachte zijn 

van geen tel. Voorts is het daarbij niet relevant of de minderjarige zelf het initiatief heeft genomen, 

daar verleidingen uitgaande van de minderjarige dienen te worden weerstaan (Kool,2010). De 

wetgever heeft hiermee een ruime bescherming beoogd. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat artikel 

248e Sr. voor minderjarige daders van toepassing kan zijn om seksuele manipulatie tussen jongeren 

onderling tegen te gaan.
33

 Als antwoord op het bezwaar dat zodoende afbreuk wordt gedaan aan de 

seksuele autonomie van minderjarigen, wordt gewezen op het gebruik van het bestanddeel ‘ontuchtige 

                                                           
31

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 6-7. 
32

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 7, p. 7-8.  
33

 Kamerstukken II, 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 8-9. 
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handelingen’. Consensuele handelingen tussen minderjarigen onderling vallen derhalve niet onder het 

bereik van artikel 248e Sr. Bovendien zou het voorziene hoorrecht een waarborg bieden tegen niet-

opportune vervolging.
34

  

Tot slot geldt dat de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de minderjarige nog geen 

zestien jaar was. De keuze voor deze leeftijd is opmerkelijk, aangezien deze afwijkt van de 

leeftijdsvereiste, zoals bepaald in een aantal andere zedenartikelen (248a Sr. en 240b Sr.). Deze 

strekken immers tot de bescherming van personen onder de leeftijd van achttien jaar. Het Openbaar 

Ministerie van Nederland was in zijn advisering bovendien meer te vinden voor het objectiveren van 

de leeftijd van het slachtoffer. Hiermee kan immers voorkomen worden dat de dader zich probeert te 

verweren door zich te beroepen op het ontbreken van het opzet ten aanzien van de leeftijd van het 

slachtoffer. Niettemin rechtvaardigde de wetgever zijn keuze door te wijzen op het feit dat de 

rechtspraak tot nog toe geen concrete signalen geuit had in verband met een verminderde bescherming 

van slachtoffers in tegenstelling tot misdrijven waarbij de leeftijd is geobjectiveerd.
35

 

3.3.2. Verschillen en gelijkenissen tussen de strafbaarstelling in het Verdrag van 

Lanzarote en het Nederlandse wetsartikel van het Wetboek van Strafrecht 

Artikel 248e Sr. leunt dicht aan bij artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote. Slechts op een aantal 

punten wijkt de Nederlandse strafbaarstelling, zowel taalkundig als inhoudelijk, af. 

Zo gaat de reikwijdte van artikel 248
e
 Sr. in één opzicht verder dan waartoe artikel 23 van het 

Verdrag strikt genomen verplicht. Waar artikel 23 is beperkt tot een voorstel door een volwassene aan 

een minderjarige, richt de Nederlandse strafbepaling zich tot eenieder. Daarmee wordt aangesloten bij 

de systematiek van het Wetboek van Strafrecht, waarin kwaliteitsdelicten die zich richten tot een 

beperkte kring van normgeadresseerden de uitzondering zijn. Nederland acht het immers mogelijk dat 

strafrechtelijk optreden tegen een minderjarige groomer wenselijk kan zijn.
36

  

Het Verdrag spreekt verder van door middel van informatie- en communicatietechnologie. Het 

Nederlandse wetsartikel dekt dit begrip door het begrippenpaar geautomatiseerd werk en 

communicatiedienst. Het is namelijk bij de strafbaarstelling van grooming van belang dat ook het 

gebruik van mobiele telefonie onder de bepaling valt. Kinderen maken immers op steeds jongere 

leeftijd en steeds meer gebruik van SMS, MMS en e-mail functionaliteiten van mobiele telefoons. Het 

is derhalve niet uitgesloten dat grooming ook via deze wegen plaatsvindt.
37
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Artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote verduidelijkt daarnaast dat het opzet gericht moet zijn 

op het aangaan van seksuele handelingen (artikel 18, lid 1, onderdeel a van het Verdrag) of het 

vervaardigen van kinderporno (artikel 20, lid 1, onderdeel a van het Verdrag). Artikel 248e Sr. sluit 

hierop aan. De dader  moet namelijk het oogmerk hebben om ontuchtige handelingen te plegen of een 

afbeelding met seksuele gedraging van de betrokken persoon te vervaardigen. 

Vervolgens geeft de door de wetgever gestelde leeftijdsgrens te kennen dat grooming slechts 

strafbaar is ten aanzien van hen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. Dit in 

tegenstelling tot het Verdrag van Lanzarote waar de leeftijdsgrens op achttien jaar ligt.  

 

3.4. Besluit 

De historische ontwikkeling van de zedelijkheidswetgeving laat zien dat de overheid continu een 

balans zoekt tussen het recht op seksuele zelfbeschikking enerzijds en de bescherming tegen inbreuken 

op de seksualiteit anderzijds. Minderjarigen worden namelijk gezien als maatschappelijk kwetsbaar en 

verdienen, in tegenstelling tot volwassenen, vanuit deze positie meer bescherming. 

De verwezenlijkte strafbaarstelling inzake grooming focust voornamelijk op het voorstel tot een 

ontmoeting met het oog op het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige of het 

vervaardigen van kinderporno. Dit is opmerkelijk omdat deze handelingen feitelijk pas volgen na het 

manipuleren en verleiden van het kind.  Het eigenlijke groomingproces, zoals beschreven in hoofdstuk 

één, wordt daardoor als dusdanig niet volledig strafbaar gesteld. 

De strafbepaling balanceert bijgevolg tussen de digitale communicatie enerzijds en daadwerkelijk 

misbruik anderzijds. De ontmoeting zelf moet immers niet plaatsvinden, het bewijs van daartoe 

concreet ondernomen uitvoeringshandelingen volstaat voor de strafbaarheid. De wetgeving inzake 

grooming probeert dus te voorzien in een meer aangepaste vorm van interventie alvorens enige vorm 

van fysiek misbruik kan plaatsvinden. De kans is echter  reëel dat de strafbaarstelling enkel reactief en 

dus niet preventief kan aangewend worden, zoals nochtans oorspronkelijk de bedoeling was. De 

wetenschappelijke literatuur wijst immers op het gegeven dat de meeste groomingfeiten pas aan het 

licht komen nadat het daadwerkelijke misbruik reeds heeft plaatsgegrepen. Bijgevolg zou het 

groomingproces slechts als een bijkomende aanklacht gelden voor situaties die zijn uitgemond in meer 

verregaande handelingen. In dit opzicht heeft een extra strafbaarstelling mogelijk weinig meerwaarde, 

aangezien dergelijke feiten reeds kunnen worden vervolgd op basis van de reeds bestaande 

zedenartikelen voor (fysiek) seksueel misbruik. 

Naast het oogmerk op ontuchtige handelingen, kan de dader een kind ook groomen met de bedoeling 

het slachtoffer te laten poseren om een afbeelding van een seksuele gedraging te bekomen waarbij 

deze betrokken is. Opmerkelijk is dat de Memorie van Toelichting en andere bronnen weinig tot geen 

gewag maken van hoe dit nu concreet moet opgevat worden. Het enige waarnaar verwezen wordt, is 
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dat dit overeenkomt met het vervaardigen van kinderpornografie, zoals gesteld in artikel 23 van het 

Verdrag van Lanzarote. De vraag is hoe dit  meer concreet in het licht van de strafbaarstelling kan 

worden opgevat? Het is immers een constitutioneel bestanddeel dat de dader de intentie heeft om de 

jongere te ontmoeten met het oog op het plegen van ontuchtige handelingen of om een afbeelding van 

een seksuele gedraging te maken. Van de minderjarige gemaakte of doorgestuurde foto’s kunnen 

relatief onschuldig lijken. Filmpjes en foto’s zeggen immers niet per se iets over de intentie van de 

dader en de bedoelingen erachter, aangezien het eerder een momentopname betreft. De vraag is dan 

ook of dit kan beoordeeld worden als grooming? Derhalve kan de strafbaarstelling, wanneer het 

groomen slechts aangewend wordt voor het verkrijgen van dergelijke beelden, mogelijk moeilijk 

toepasbaar zijn in de praktijk. Zoals ook aan bod gekomen, houdt de wetsbepaling bovendien geen 

rekening met offline grooming daar een geautomatiseerd werk of een communicatiedienst moet 

worden aangewend om tot strafbaarheid te komen. Bijgevolg is artikel 248e Sr. mogelijk niet geschikt 

voor alle vormen van het groomingproces. De vraag luidt dan ook of de aparte strafbaarstelling voor 

de online dimensie van het fenomeen een meerwaarde inhoudt voor de praktijk? In het volgende 

hoofdstuk zal daarom een afweging gemaakt worden in verband met de wenselijkheid van de 

strafbepaling.  
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Hoofdstuk 4: Toetsingscriteria 

4.1. Inleiding 

Het criminaliseren van gedragingen impliceert een heel ingrijpende en repressieve houding vanwege 

de overheid. Het beperkt niet alleen de vrijheid van de burger, maar bestraft ook overtredingen 

waardoor de autonomie van het individu wordt ingeperkt (Persak, 2007). De vraag of bepaald gedrag, 

zoals online grooming, strafbaar moet worden gesteld, kan afgetoetst worden aan de hand van een 

aantal theoretische criteria. Dit is belangrijk aangezien het strafrecht steeds moet gezien worden als 

een ultimum remedium, een optie wanneer andere en dus minder verregaande keuzemogelijkheden 

niet tot het beoogde resultaat (zullen) leiden. 

Dit onderdeel kan als relevant gezien worden binnen de masterproef omdat het ingaat op het nut 

en de meerwaarde van de strafbaarstelling van grooming en de pro’s en contra’s in dit kader. Zo 

worden ook de knelpunten belicht die reeds van bij het startpunt van de strafrechtsketen, meer bepaald 

bij het wetgevend kader, aanwezig zijn. Vertrekkende vanuit deze kennis kan vervolgens in de praktijk 

afgetoetst worden hoe het wetgevend kader ervaren wordt. De strafbaarstelling en haar grijze zones 

hebben onvermijdelijk repercussies op de andere schakels in de strafrechtsketen. Om deze reden zal de 

wetgeving inzake grooming in het licht van het opsporingsbeleid, het vervolgingsbeleid en de 

straftoemeting bekeken worden.  

In de voorliggende studie wordt vertrokken van het door De Roos (1987) uitgewerkte normatief 

schema, gepresenteerd in zijn dissertatie ‘Strafbaarstelling van economische delicten’. Het is 

belangrijk te vertrekken vanuit een of meerdere beginsels om de macht van de overheid inzake 

criminalisering en haar gevolgen te rechtvaardigen. Het mag geen loutere afweging zijn tussen voor- 

en nadelen van de strafbaarstelling, al kan deze evenwichtsoefening wel secundair aan de orde komen 

binnen een beginsel (Persak, 2007). Het schema kan gehanteerd worden als een systematische 

rationaliteittoetsing van beslissingen over de invoering van strafwetgeving.
 
Het biedt daarbij een 

geschikt hulpmiddel om de argumenten pro en contra de strafbaarstelling te schikken. De criteria 

omvatten, kort gezegd, de schadelijkheid van het gedrag, de tolerantiegedachte, het 

subsidiariteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel, het legaliteitsbeginsel en tot slot het beginsel van 

praktische hanteerbaarheid en effectiviteit (De Roos, 1987). Bij de afweging om een gedraging al dan 

niet strafbaar te stellen moet uiteraard steeds een balans gevonden worden tussen een risicoreductie 

enerzijds en de bescherming van burgerrechten anderzijds (Hornle, 2011). In wat volgt passen we de 

vernoemde beginsels toe op online grooming. 

Deze bijdrage besteedt uitgebreide aandacht aan het schadebeginsel aangezien hier door 

verschillende auteurs een relatief groot belang aan wordt gehecht. Zo zien onder meer J. Stuart Mill 
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(1859), en Feinberg dit als een toonaangevend criterium, maar ook in bijdragen van onder meer Nina 

Persak (2007) en Julie Hornle (2011) wordt dit beginsel onder de aandacht gebracht. Om de 

meerwaarde en het nut van de strafbaarstelling niet aan andere mogelijke toetsen te onttrekken worden 

echter ook andere vernoemde criteria onder de loep genomen.  

4.2. Schadebeginsel of ‘harm principle’ 

Het eerste criterium waaraan de strafbaarstelling van grooming via het internet wordt getoetst, betreft 

het schadebeginsel of ‘harm principle’. Zoals Von Hirsch stelt ‘kan de verklaring van het 

schadebeginsel door Mill en de verdere ontwikkelingen en verfijning van het principe door Feinberg 

mogelijk een rechtvaardiging bieden voor de wetgever om een bepaalde gedraging strafbaar te stellen’ 

(as cited in Ost, 2009). Volgens Mill beschikt iedere burger over een gelijk recht om zijn of haar leven 

naar eigen inzicht vorm te geven en betreft het berokkenen van schade aan derden de enige 

rechtvaardigingsgrond voor de overheid om de vrijheid van het individu te beperken (Ogunkoya, 

2011). Mill legt aldus de nadruk op de autonomie van de mens. Het lijkt immers terecht dat de strafwet 

slechts gerechtvaardigd is wanneer deze strekt tot het voorkomen van schade en dus niet uitgaat van de 

publieke moraliteit (Hornle, 2011). Het kan goed zijn dat de manier waarop de seksuele vrijheid wordt 

ingevuld, aanstootgevend werkt bij de publieke opinie. Dit wil daarom niet zeggen dat het hen schaadt 

(De Roos, 1987). In tegenstelling tot Mill, die het schadebeginsel als een exclusief gegeven 

beschouwt, volgt deze bijdrage het uitgangspunt van Feinberg, die naast het schadebeginsel ook 

andere beginsels mee in rekening neemt (Persak, 2007). Wanneer we het schadebeginsel correct willen 

toepassen, moet ingegaan worden op het gegeven of er sprake is van schade. Zo ja, moet nagegaan 

worden wie die schade betreft en ten slotte of die schade een recht aantast
38

. 

Zoals De Roos (1987) later stelt, moet de bewuste gedraging, meer bepaald het groomen, een 

schadelijk gevolg met zich meebrengen. Het moet hierbij evenwel gaan om een echte gedraging. 

Neigingen, intenties en dergelijke zijn aldus onvoldoende om in te grijpen. Het is hierbij eveneens 

belangrijk dat het schadeoordeel op rationele wijze tot stand komt.  

Ten eerste moet gewezen worden op het feit dat grooming eigenlijk meer een voorbereidende 

handeling is. Het duidt op een intentie en kan op het eerste zicht onschuldig lijken, alvorens enige 

vorm van misbruik tot uiting komt (Hornle, 2011).
 
Het is daarom geen sinecure om de grens te trekken 

tussen onschadelijk en onschuldig gedrag enerzijds en het grensoverschrijdend gedrag, het 

groomingproces, anderzijds (Craven, Brown & Gilchrist, 2007). Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat 

slachtoffers vaak niet gedwongen worden tot de gepleegde handelingen, maar dat ze gewillig met de 

dader afspreken of diverse (grensoverschrijdende) activiteiten stellen. Vooraleer ze beseffen dat ze 

misleid en misbruikt werden, ervaren zij grooming vaak niet als iets onaangenaam (Walsh & Wolak, 

2005). Uiteraard kan men beargumenteren dat dit het gevolg is van het manipulatief gedrag van de 
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groomer en diens machtspositie (Jewkes, 2010; Ost, 2009). De vraag kan immers gesteld worden wat 

zij hun slachtoffers hebben beloofd of aangeboden?  

De criminalisering van grooming kan derhalve gerechtvaardigd worden vanuit het opzicht dat de dader 

misbruik maakt van de naïviteit en de kwetsbaarheid van het kind waardoor hij aansprakelijk kan 

gehouden worden voor het scheppen van een reëel risico op toekomstige schade. Het verbieden van dit 

gedrag, dat op zichzelf niet noodzakelijk tot schade moet leiden ten aanzien van het kind, kan echter 

het risico op ernstigere schade voorkomen die voortvloeit uit het seksueel misbruik van kinderen (Ost, 

2009). Daartegenover staat het risico van valse beschuldiging van gewone burgers aan de hand van de 

strafbaarstelling van grooming. De strafwet criminaliseert immers houdingen die op het eerste zicht 

onschuldig lijken en gedragingen die mogelijk nog niet geleid hebben tot een of andere vorm van 

schadelijk gedrag (Hornle, 2011).  

Het standpunt van de minister van Justitie is dat grooming meer dan een intentie of een neiging 

vertegenwoordigt. Grooming vormt volgens hem een ‘echte gedraging’. De strafbaarheid vergt immers 

meer dan een loutere communicatiefase en seksuele toespelingen naar het slachtoffer toe. Opdat 

sprake is van strafbaar gedrag dient de dader concrete handelingen te ondernemen gericht op het 

concretiseren van het voorstel tot een ontmoeting met het kind. Dergelijke handelingen wijzen immers 

op de vastheid van het voornemen van de dader om zijn groomingproces effectief te laten uitmonden 

in (fysiek) seksueel misbruik.
39

 

Het schadebegrip kent meerdere invullingen waardoor we ons kunnen afvragen wat precies onder 

schade moet worden verstaan. De aard en omvang die voortvloeien uit het complexe groomingproces 

zijn bovendien niet altijd duidelijk vast te stellen. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat 

slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd problemen op lange termijn kunnen ondervinden. 

Dit geldt evenzeer voor dergelijk misbruik dat online gebeurt. Veelal komen gezondheidsproblemen 

en gedragsstoornissen aan het oppervlak. Het kind kan fysieke letsels overhouden aan het 

daadwerkelijke misbruik, maar het is ook mogelijk dat het bij psychologische schade blijft. De diverse 

problemen gaan uiteraard hand in hand met andere negatieve aspecten. Bijkomend zullen de 

slachtoffers immers vaak geplaagd worden door angst, posttraumatische stressstoornissen, een laag 

zelfbeeld, schuldgevoelens, emotionele gemoedstoestanden, problemen in interactie en relaties met 

anderen, schoolproblemen en dergelijke meer. Daarnaast kan evengoed sprake zijn van secundaire 

victimisatie door de verspreiding van afbeeldingen die tijdens het groomen, bijvoorbeeld via de 

webcam, zijn gemaakt. In de praktijk zijn afbeeldingen immers niet permanent van het internet te 

verwijderen, waardoor deze het kind, maar ook zijn of haar omgeving kunnen blijven achtervolgen 

(Choo, 2009; Ost, 2009). 
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4.3. Tolerantiebeginsel 

Het tolerantiebeginsel behelst de vraag of de strafrechtelijke interventie met betrekking tot grooming 

al dan niet een te verregaande inbreuk inhoudt op de individuele vrijheid en persoonlijke ontplooiing 

van personen. Dit zal uiteraard zeer afhankelijk zijn van het waarden- en normenkader van de persoon 

die over deze vraag oordeelt (De Roos, 1987). Mill is eveneens van mening dat enkel de schade die 

voortkomt uit de aantasting van een recht als legitimatie voor de beperking kan gelden. Daarenboven 

maakt het door hem omschreven antipaternalisme deel uit van de tolerantiegedachte. Dit houdt in dat 

de staat zich dient te onthouden van enige interventie indien een bepaalde gedraging enkel schade 

berokkent aan de persoon in kwestie die de handeling stelt en dus niet aan anderen (De Roos 1987). 

Wat dit laatste aspect betreft, kan uit het vorige beginsel afgeleid worden dat de groomer wel degelijk 

schade toebrengt, waardoor de strafbaarstelling vanwege het antipaternalisme al niet achterwege moet 

blijven.  

In het geval van online grooming geschiedt het grensoverschrijdend seksueel gedrag vaak in een 

één op één relatie, waardoor conversaties vaak privé en ontoegankelijk voor derden blijven. Enerzijds 

kan de vraag gesteld worden of het niet aan eenieder toebehoort om naar eigen inzicht te beslissen 

over het al dan niet chatten met iemand naar eigen keuze en eventueel aansluitend af te spreken? Het 

installeren van wettelijke interventies ter bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik kan aldus 

op een aantal grondwettelijke rechten botsen. Zowel het recht op een vrije meningsuiting, als het recht 

op privacy, alsook het recht van mensen op het verkrijgen van en het toegang hebben tot informatie en 

opvoeding zijn aspecten die een rol spelen bij het beperken of reguleren van activiteiten die 

geschieden via het internet (Calcetas-Santos, 2001). Anderzijds kan beargumenteerd worden dat deze 

rechten geenszins kunnen verantwoorden dat iemand zijn seksuele fantasieën en lusten botviert op een 

minderjarige, zelfs niet wanneer deze laatste instemt met bepaalde gedragingen. Zo moet de vrijwaring 

van geweld, dwang en bedreiging gegarandeerd worden, alsook de bescherming van de seksuele 

moraal of de zedelijkheid. Vandaar dat het strafrechtelijk verbod ook geldt bij seksuele uitingen 

waarbij geen sprake is van fysiek contact en aldus het geweldselement (Leuw et al., 2004). Bovendien 

kan de onwetendheid aan de kant van het slachtoffer, door de anonimiteit van het internet en de 

faciliterende rol die deze speelt in het groomingproces, leiden tot een onrealistisch beoordeling over en 

inschatting van de situatie. Bovendien zal de volwassene van nature uit meer overwicht hebben dan 

het kind (Davidson & Gottschalk, 2010; Ost, 2009).  

Hieruit kan besloten worden dat de strafwet balanceert tussen individuele zelfbeschikking 

(seksuele vrijheid) enerzijds en bescherming van de seksuele moraal en de (relatief) wilsonbekwame 

anderzijds (Leuw et al., 2004). De rechten en de bescherming van het slachtoffer verdienen in dit 

opzicht evenwel een groter gewicht dan de individuele vrijheid van de dader. Kinderen worden 

immers verondersteld nog niet het volle besef en bewustzijn te hebben over de gevolgen van hun 
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daden. Zij beschikken mogelijk nog niet over de maturiteit om verantwoorde keuzes te maken 

(Kierkegaard, 2008).  

 

4.4. Subsidiariteitsbeginsel 

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat de wetgever zich moet onthouden van een strafbaarstelling, 

wanneer het beoogde resultaat ook met andere, minder verregaande middelen kan worden 

gehandhaafd (De Roos, 1987). Het strafrecht dient immers steeds een ultimum remedium te blijven. 

Kan online grooming met andere woorden niet beter met buitenjuridische middelen worden aangepakt 

en voorkomen? Of zijn dergelijke maatregelen onvoldoende om doeltreffend in te grijpen?  

Ten eerste moet gekeken worden of de strafrechtelijke aanpak van grooming niet mogelijk is via de 

reeds bestaande wetgeving. Zo is de Adviescommissie Strafrecht en de Nederlandse Orde van 

Advocaten van mening dat de introductie van artikel 248e Sr. slechts een zeer geringe meerwaarde 

biedt ten opzichte van het bestaande artikel 248a Sr., dat het uitlokken van minderjarige tot ontucht 

strafbaar stelt alsook het doen dulden door een minderjarige van dergelijke handelingen. Dwang moet 

daarbij niet aanwezig zijn. Sinds de zedelijkheidswetgeving gedeeltelijk werd gewijzigd en op 1 

oktober 2002 in werking is getreden, wordt het verleiden van een minderjarige tot seksuele 

handelingen met zichzelf immers ook strafbaar geacht. Artikel 248a Sr. wordt daardoor als dusdanig 

uitgebreid tot het gegeven dat de fysieke betrokkenheid van een ander niet langer vereist is. 

Voorliggend artikel kan aldus van tel zijn wanneer grooming zich uit in seksuele houdingen of 

handelingen van het slachtoffer met zichzelf of met derden en dit door de dader te zien is op een 

webcam. Louter contact leggen en communiceren met een minderjarige op het internet valt evenwel 

buiten de reikwijdte van dit artikel, aangezien deze gedragingen niet uitmonden in feitelijke seksuele 

handelingen door een minderjarige of een begin van uitvoering daartoe.
40

 Deze lacune zou via de 

aparte strafbaarstelling van grooming kunnen opgevuld worden. De vraag is echter of van deze 

tegemoetkoming ook daadwerkelijk sprake is? Alvorens in te gaan op deze kwestie kan men zich 

afvragen waarom men dan niet overgaat tot een gedeeltelijke wijziging van het bovenvermelde artikel 

zodat het ook toepasbaar wordt in gevallen van grooming? Waarom toch opteren voor een aparte 

strafbaarstelling? In artikel 248a Sr. zou immers meer expliciet de uitlokking via de digitale 

mogelijkheden kunnen worden opgenomen door een verwijzing naar de begrippen ‘geautomatiseerd 

werk’ en ‘communicatiedienst’. Dit zou de uitbreiding van de wetgeving met artikel 248e
 
Sr. 

overbodig maken. 

Verder zorgt de systeembreuk die voortvloeit uit artikel 248e
 
Sr. voor een tweede argument contra 

de aparte strafbaarstelling. In artikel 248e Sr. wordt het doen van een voorstel tot een ontmoeting 

namelijk gezien als een voorbereidingshandeling op het aanzetten tot een ontuchtige handeling (artikel 
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248a Sr.). Op basis van artikel 46 Sr. is een straf voor een voorbereidingshandeling op een misdrijf de 

helft van het maximum van de hoofdstraffen die op dat misdrijf staan. Welnu, op het plegen van 

ontuchtige handelingen uit artikel 248a Sr. staat een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een 

geldboete van de vierde categorie. De gevangenisstraf van twee jaar en de geldboete van de vierde 

categorie straf voor grooming worden op basis hiervan berekend. De gevangenisstraf van vier jaar 

wordt namelijk met de helft verminderd en de geldboete van de vierde categorie blijft. Het 

wetsontwerp introduceert derhalve een systeembreuk omdat de strafbare voorbereiding ingevolge 

artikel 46 Sr. beperkt is tot feiten waarop acht jaar gevangenisstraf of meer is gesteld.
41

 Dergelijke 

systeembreuk werd echter weerlegd door te wijzen op andere, bestaande specifieke 

voorbereidingshandelingen van lichtere misdrijven.
42

 In tegenstelling tot andere deze handelingen 

geldt voor grooming bovendien de bijkomende voorwaarde van een concrete uitvoeringshandeling. 

Indien deze laatste ontbreekt, is er immers sprake van straffeloosheid (Kool, 2010).  

Daarenboven kan grooming middels de strafbare poging (artikel 45 Sr.) tot het uitlokken van een 

minderjarige tot ontucht uit artikel 248a Sr. reeds strafbaar worden gesteld. Met het uiteindelijke 

voorstel tot een ontmoeting en de daartoe concreet ondernomen handelingen, wordt het pogingstadium 

in het geval van grooming immers tot zeer dicht genaderd. Zolang het groomingproces niet uitmondt 

in een begin van uitvoering en het voorstel tot ontmoeting tot helemaal niets leidt, is het echter niet 

strafbaar. Het lijkt volgens de Adviescommissie Strafrecht en de Nederlandse Orde van Advocaten 

dan ook weinig zinvol om voor ‘dat kleine stukje’ een aparte voorbereidingsbepaling in het leven te 

roepen die tevens afbreuk doet aan artikel 46 Sr.
43

 Uit onderzoek blijkt immers ook dat weinig 

groomers daadwerkelijk overgaan tot een ontmoeting in de ‘echte wereld’ vanwege het verlies aan 

anonimiteit (Ost, 2010). Voor een strafbare poging is immers vereist dat een begin van de uitvoering is 

opgetreden. In de praktijk zou het echter lastig kunnen zijn om op het gepaste moment strafrechtelijk 

in te grijpen, temeer omdat bij grooming moeilijk te bepalen valt wanneer sprake is van een begin van 

de uitvoering. Aldus kan worden beargumenteerd dat de strafbare voorbereiding of de aparte 

strafbaarstelling doeltreffender lijken dan de poging. 

Het te vaak en te snel naar het strafrechtelijk apparaat grijpen als oplossing voor maatschappelijke 

problemen, die mogelijk een ander soort oplossing vereisen, steunt bovenstaande redenering. In het 

geval van online grooming zou meer op de opvoedingstaak en preventiemaatregelen kunnen worden 

gewezen in plaats van op de verantwoordelijkheid van de strafwetgever en strafrechter. 
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Aangezien het wetgevend kader niet steeds strookt met de realiteit en de situaties waarin 

grooming frequent voorkomt, kan het cruciaal zijn dat preventieprogramma’s in het bijzonder en 

opvoeding in het algemeen, wijzen op de diverse omstandigheden waarin deze problematiek zich kan 

voordoen. Door publieke bewustwording van het fenomeen is de kans groter dat de burger dergelijke 

gedragingen snel en als grooming identificeert om op tijd aan de alarmbel te trekken (Craven et al., 

2007). Bovendien moet men de misopvatting tegengaan dat kinderen het grootste risico lopen via het 

internet. De media kan hier navenant een belangrijke rol in spelen. Er moet immers over gewaakt 

worden dat de voorstelling in de berichtgeving op een accurate manier tot stand komt en niet wordt 

omgeven door sensatie. Dit zou op zijn beurt tot onterechte onveiligheidsgevoelens kunnen leiden 

(Ost, 2009). Het preventieluik en andere mogelijke effectieve maatregelen worden verder in deze 

masterproef buiten beschouwing gelaten.  

Zonder op de discussie in te gaan of het strafrecht het potentieel heeft om een effectieve aanpak te 

garanderen, kunnen toch een aantal argumenten ten voordele van de strafbaarstelling onderscheiden 

worden. Het eerste aspect betreft de effectieve bescherming van kinderen. Kinderen kunnen dan wel 

goed ingelicht en opgevoed worden over internetveiligheid en de verschillende vormen waaronder 

grooming zich kan voordoen, maar men kan niet verwachten dat ze de bedreiging dan ook 

daadwerkelijk kunnen tegenhouden. Vaak beseffen jongeren niet eens dat ze met een volwassen 

persoon aan het chatten zijn die bovendien seksuele bedoelingen heeft.
44

 De strafwet beoogt in dit 

opzicht dan ook de bescherming van personen die extra kwetsbaar zijn gezien hun jeugdige leeftijd of 

relationele afhankelijkheid (Leuw, 2004). Uiteraard hebben politie en justitie als gemachtigden voor 

het aanwenden van dwangmiddelen en macht, al dan niet als stok achter de deur, een onmiskenbare en 

unieke rol in de aanpak van het fenomeen. Effectief en gericht ketenmanagement naar aanleiding van 

signalen is absoluut noodzakelijk (Leuw, 2004). Daarnaast is het ook zo dat met artikel 248e Sr. 

navolging wordt gegeven aan artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote dat deze gedraging 

uitdrukkelijk strafbaar stelt. Verder is deze conforme strafbaarstelling een belangrijk element om een 

effectieve internationale samenwerking te garanderen.
45

 De aanpak van het fenomeen dient immers via 

meerdere sporen te geschieden met het strafrecht als sluitstuk. 

 

4.5. Proportionaliteitsbeginsel 

Het proportionaliteitsbeginsel gaat op zijn beur na of de schade als gevolg van de gedraging evenredig 

is aan de reactie op deze schade. Het proportionaliteitsbeginsel kent evenwel twee moeilijkheden: de 

vaststelling van de hoogte van de schade enerzijds, en de waardering van de sanctie anderzijds. Op 
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grond hiervan concludeert De Roos (1987) dan ook dat de betekenis van dit beginsel in concrete 

gevallen van strafbaarstelling beperkt is.  

In het geval van grooming lijkt een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete 

van de vierde categorie niet disproportioneel te zijn, aangezien het voornamelijk om de 

communicatiefase en de intentie gaat. Wanneer men echter weet dat met de introductie van artikel 

248e Sr. een systeembreuk is ontstaan zonder dat de wetgever duidelijk beargumenteert waarom niet 

het kinderpornoartikel als basisartikel is gekozen, lijkt deze redenering niet meer zo logisch. In dit 

opzicht kan de straf dan ook als disproportioneel gezien worden.
46

 

4.6. Legaliteitsbeginsel 

Krachtens het legaliteitsbeginsel moeten misdrijven en straffen in de wet vastgelegd zijn. Een heldere 

en ondubbelzinnige delictsomschrijving is daarbij aangewezen (Van Den Wijngaert, 2009). Uit de 

literatuur blijkt alvast dat online grooming kampt met een gebrek aan een eenduidige definitie. In 

combinatie met bepaalde stereotyperingen die over dit fenomeen worden opgehangen, wordt het 

oordeel van het individu beïnvloed bij de afweging of het waargenomen gedrag al dan niet als online 

grooming kan worden geclassificeerd. Het gevaar bestaat dat, niettegenstaande de gedraging wel 

degelijk een vorm van grooming uitmaakt, deze niet als zodanig wordt gepercipieerd (Craven, et al., 

2006). Wanneer mensen aldus geen duidelijke kennis en formulering van het fenomeen voorhanden 

hebben en bijgevolg dus niet capabel zijn een gedraging als online grooming te identificeren, zal dit 

niet gerapporteerd kunnen worden aan de autoriteiten (Craven et al., 2007). De wet kent bijgevolg 

mogelijk niet de reikwijdte die het zou moeten omvatten. Omgekeerd is het ook mogelijk dat men in 

elke hoek gevaar ziet schuilgaan zodat er een bepaalde vervreemding tussen volwassenen en kinderen 

ontstaat (Ost, 2009). 

Bovendien is het opvallend dat de strafbaarstelling van grooming niet de eigenlijke daad van het 

groomen strafbaar stelt. Moet het groomingproces zelf geen onderdeel uitmaken van het misdrijf, naast 

het ontmoeten van het kind of het nemen van maatregelen ter voorbereiding van deze ontmoeting of 

ter uitvoering hiervan? Is het niet zo dat dezelfde bedreiging uitgaat van een groomer als van een 

persoon die een kind verleidt en manipuleert (en dus groomt), maar uiteindelijk toch niet overgaat tot 

een ontmoeting, maar wel degelijk dezelfde criminele bedoelingen had? Het kan immers voorvallen 

dat het kind zelf niet ingaat op dergelijke ontmoeting. Dit neemt echter geenszins weg dat de persoon 

in kwestie wel degelijke seksuele bedoelingen voor ogen had, maar louter en alleen niet geslaagd is in 

zijn opzet. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat deze niet zal opgeven na een mislukte poging en op 
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zoek zal gaan naar een volgend slachtoffer, mits de nodige aanpassingen aan zijn manier van 

benaderen en manipuleren. Wanneer de wetgeving de bescherming van het kind beoogt als een van de 

belangrijkste doelstellingen, lijkt het aangewezen dat het ‘groomingproces’ op zich eveneens strafbaar 

wordt gesteld, des te meer wanneer het kan gezien worden als een patroon van corrupt gedrag. 

Verder stelt het bewijzen van de ontmoeting met een kind volgend op het ‘groomingproces’ ook 

een aantal hoge eisen aan de mogelijkheden van de politie. De bewijslast ten aanzien van een 

schadelijke intentie vergt opnieuw de nodige problemen en stelt de strafrechtelijke keten ongetwijfeld 

voor een aantal uitdagingen (Ost, 2009). 

4.7. Beginsel van praktische hanteerbaarheid en effectiviteit 

Het laatste beginsel dat wordt toegepast op de strafbaarstelling is het beginsel van praktische 

hanteerbaarheid en effectiviteit.  

Hierbij zal in de eerste plaats worden afgetoetst of de strafbaarstelling een nuttige en zinvolle 

aanvulling is binnen het reeds bestaande straffenarsenaal. De eerste toets betreft de daadwerkelijke 

hanteerbaarheid van de delictomschrijving in de praktijk. Deze moet immers voldoende houvast 

bieden voor die actoren die belast zijn met de opsporing, de vervolging en de berechting.  

Verder rijst de vraag hoe ‘online grooming’ kan worden aangepakt zonder op onoverkomelijke 

bewijsproblemen te stuiten (De Roos, 1987)? Het probleem met ‘grooming’ is dat het gedragingen kan 

bevatten die onschuldig lijken, zoals het geven van cadeaus. Dit gedrag wordt evenwel aangewend om 

het proces te vergemakkelijken en zodoende misbruik te bewerkstelligen (Ost, 2009). Zulke gebaren 

zijn echter moeilijk te beoordelen op hun al dan niet misdadig karakter. De grens tussen een normale 

interactie enerzijds en een seksueel gerelateerde relatie tussen een volwassene en een kind anderzijds 

kan bij dit fenomeen op het eerste gezicht heel dun lijken (Hornle, 2011). De onthulling van de 

kwaadwillige intentie van de dader zal verder uiteraard afhangen van de mate waarin alle 

omstandigheden die met het ‘groomingproces’ en de eventuele ontmoeting gepaard gaan, wijzen op 

dergelijke slechte bedoelingen. Daarenboven zal de toetsing van deze bewijzen en bijgevolg van de 

criminele intentie afhangen van het oordeel van de individuele rechter met zijn eigen visie en eigen 

achtergrond. De bewijzen op zich kunnen gaan van berichtgeschiedenissen van conversaties tussen de 

dader en het kind die sterk seksueel getint zijn tot ook foto’s of filmpjes die de groomer heeft genomen 

van het slachtoffer. Daarnaast is het ook mogelijk dat de dader condooms of pornografie meebrengt 

naar de plaats van ontmoeting of beeldmateriaal doorstuurt naar het kind (Ost, 2009). Toch kunnen 

hier een aantal bedenkingen bij geformuleerd worden. Chatberichten kunnen wel degelijk 

grensoverschrijdende aspecten bevatten, maar hoe kan men bewijzen dat de dader ook in 

werkelijkheid zijn seksuele bedoelingen zou laten botvieren. Volgens de strafbepaling moet de 

groomer immers ook een handeling ondernemen ter verwezenlijking van de voorgestelde ontmoeting. 



34 
 

De vraag is alweer hoe het veruitwendigen van dit voornemen aan te tonen valt? Zijn chatberichten, e-

mails, sms’en steeds bruikbaar? Uiteraard zijn er gevallen waarin de intentie niet zal kunnen worden 

aangetoond zonder dat de ontmoeting daadwerkelijk plaatsvindt. In bepaalde gevallen zullen groomers 

ook niet in het bezit zijn van materiaal dat mogelijk kan dienen als bewijsmateriaal van het geplande 

seksuele misbruik. Hoe kan men hieraan tegemoetkomen?  

Een succesvolle vervolging zal uiteraard ook afhangen van de mate waarin het slachtoffer bereid 

is mee te werken. In bepaalde gevallen kunnen deze immers gevoelens van verliefdheid hebben of het 

gevoel hebben een zodanig hechte band te hebben met de groomer dat ze hem niet willen verraden. 

Deze kinderen bezitten het besef dus niet dat ze het slachtoffer zijn geworden. Het is ook mogelijk dat 

de dader bedreigingen of geweld hanteert om het slachtoffer te controleren en voor te bereiden op het 

misbruik, maar ook om hen in hun macht te hebben opdat ze het misbruik niet zouden onthullen of 

rapporteren (Ost, 2009).  

Een tweede aspect in het kader van dit beginsel betreft de vraag of de wetsbepaling niet te zwaar 

zal doorwegen op de capaciteit van het strafrechtelijke systeem. Kan grooming niet (beter) aangepakt 

worden via een andere, reeds bestaande strafbepaling? Doet men in dossiers waarin grooming bij 

betrokken is geen beroep op een ander basisartikel dat tevens een veel zwaardere straf inhoudt? 

Welnu, de opsporing en digitale expertise blijken al overbelast te zijn, waardoor tijd en capaciteit in 

het opsporen van grooming voor bijkomende tekorten zouden kunnen zorgen (Van Kleef & Reijnders, 

2009). De vraag of grooming niet via een ander reeds bestaande strafbepaling kan bestreden worden, 

werd hierboven reeds voor een deel aangekaart. Het empirische luik van de masterproef zal verder 

moeten uitwijzen op basis van welke artikels men in dossiers inzake grooming tot de definitieve 

uitspraak en bestraffing komt. 

De eis van effectiviteit strekt er ten slotte toe dat de wetsbepaling een generaal preventieve 

werking uitdraagt of dat de straf met andere woorden een afschrikkende werking heeft t.a.v. mogelijke 

wetsovertreders. De pakkans vervult daarbij een belangrijke rol om al dan niet over te gaan tot het 

misdrijf (Van Den Wijngaert, 2009; Beyens, 2000). Bij grooming lijkt deze pakkans echter gering. De 

daders en slachtoffers van dit fenomeen zijn echter moeilijk te achterhalen en ook de pakkans ligt vrij 

laag. Verregaande mogelijkheden wat betreft de versleuteling en afscherming van gegevens, helpen 

daders in hun poging om niet gedetecteerd te worden (Choo, 2009). Teneinde hun IP-adressen en 

locaties te verbergen, kunnen zij namelijk inspelen op onveilige Wi-Fi-verbindingen of maken ze 

gebruik van proxy servers. Op allerlei mogelijk manieren wordt geprobeerd om de regels te omzeilen 

en sporen te wissen (Davidson et al., 2011). 
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4.8. Besluit 

Wat het eerste criterium betreft, namelijk het schadebeginsel, moet allereerst vermeden worden dat op 

basis van wat als aanstootgevend werkt tegen de publieke moraal, teruggegrepen wordt naar 

strafrechtelijke regelingen. Meer specifiek wat de schade ten aanzien van de slachtoffers betreft, kan 

de digitale seksuele communicatie reeds gezien worden als verdergaand dan louter een intentie en dus 

als een ‘echte gedraging’. De concrete handeling bestaat immers uit het door een volwassen persoon 

maken van seksuele toespelingen ten aanzien van een minderjarige. Daarmee kan het kind vatbaar 

gemaakt worden voor seksueel misbruik en dit als normaal ervaren, aangezien de dader seksuele 

betrekkingen tussen een kind en een volwassen als gebruikelijk voorstelt. De criminalisering kan 

daardoor gerechtvaardigd worden vanuit het opzicht dat de dader misbruik maakt van de 

afhankelijkheidspositie en de kwetsbaarheid van het kind, wat hem aansprakelijk houdt voor het 

scheppen van een reëel risico op toekomstige schade. Het schadebeginsel is echter omstreden daar 

daadwerkelijk misbruik nog niet moet hebben plaatsgevonden. Niettemin kan een strafbaarstelling van 

grooming leiden tot het verhinderen van ernstigere schade, welke voortvloeit uit daadwerkelijk 

seksueel misbruik dat tot stand kan komen bij het niet criminaliseren van de gedraging. Bovendien is 

het zo dat wat als een loutere intentie kan opgevat worden door de tegenstanders van het artikel, 

volgens artikel 248e Sr. moet geconcretiseerd worden in de vorm van een uitvoeringshandeling. De 

schade die het groomingproces tot gevolg kan hebben, bestaat uit een mogelijke scheefgroei in de 

persoonlijke en seksuele ontwikkeling van het kind. Mentale en psychische schade kunnen wel 

degelijk optreden uit de communicatiefase, wanneer dus nog geen concreet fysiek of cybermisbruik 

heeft plaatsgevonden. Uiteraard hangt het risico op deze schade af van onder meer de inhoud, de 

frequentie, de duur en de wijze waarop de gesprekken zijn verlopen.  

Het tolerantiebeginsel met betrekking tot grooming is vrij duidelijk. De wetgever heeft immers 

terecht actie ondernomen om minderjarigen tegen zichzelf in bescherming te nemen. De rechten van 

het kind verdienen een groter gewicht dan de individuele vrijheid, het recht op privacy en het recht op 

vrije meningsuiting van de dader. Wat het maken van seksuele toespelingen via het internet betreft, 

kan evenwel beargumenteerd worden dat een strafbaarstelling een te verregaande inbreuk inhoudt op 

de vrijheid. Dit zou echter niet ter discussie mogen staan, wanneer de intentie op het bewerkstelligen 

van het misbruik duidelijk kan worden aangetoond door middel van het gevoerde contact en de 

ondernomen handelingen van de verdachte. Uiteraard blijft deze afweging afhankelijk van de normen 

en waarden van iedere beoordelaar.  

Het behoeft weinig aanbeveling dat buitenjuridische middelen meer aangewezen zijn om misbruik 

van kinderen te voorkomen. Voorlichting en zelfregulering kunnen een kind, dat zich in een 

groomingproces bevindt, namelijk een veel krachtigere bescherming bieden dan een strafbaarstelling 

op dat moment kan. Dit betekent nog niet dat de strafbaarstelling overbodig is. Juridische maatregelen 
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zijn als sluitstuk erg belangrijk om de gevaren van de digitale wereld gemakkelijker te kunnen 

opsporen en vervolgen. Wanneer een minderjarige zich eenmaal in een misbruiksituatie bevindt, komt 

de preventieve fase immers te laat. In dergelijke situaties dient het strafrecht op een correcte manier te 

interveniëren.  

Een maximum gevangenisstraf van twee jaar kan proportioneel lijken vanuit het opzicht  dat de 

dader gestraft wordt voor een intentie die hij of zij gaat veruitwendigen. Grooming behelst dus een 

soort voorbereidingshandeling, een proces alvorens daadwerkelijk seksueel misbruik plaatsvindt. 

Anderzijds kan deze straf als disproportioneel ervaren worden in het licht van de uiteengezette 

systeembreuk, die wordt afgeleid uit artikel 46 inzake de voorbereidingshandelingen. Vanuit de kennis 

dat de wetgever wel vaker afwijkt van de systematiek van de wet, lijkt dit argument echter weinig 

onderbouwd.  

Het volgende toetsingscriterium veronderstelt dat een effectieve inzet van het strafrecht gebaat is 

bij een duidelijke formulering van het strafbare feit. Het legaliteitsbeginsel lijkt in eerste instantie 

reeds beknot te worden door de onduidelijke definiëring van grooming in de wetenschappelijke 

literatuur. Zoals aangeduid in deel één van deze scriptie beslaat grooming een complex en veelzijdig 

proces. Hierdoor is het geen sinecure om een duidelijk afgebakende strafbaarstelling op te stellen. Aan 

de ene kant bestaat het gevaar dat bepaalde gedragingen buiten de reikwijdte van het artikel zullen 

vallen. Wanneer mensen geen duidelijke kennis en formulering van het fenomeen voorhanden hebben, 

zullen zij mogelijk niet in staat zijn om gedragingen als ‘online grooming’ te identificeren, waardoor 

deze problematiek ook niet zal gemeld worden bij de autoriteiten. Indien op het niveau van de politie 

toch aangiftes zouden gerapporteerd worden, bestaat een bijkomend gevaar dat deze autoriteiten de 

ernst en de schadelijkheid van het gedrag niet zullen zien. Zodoende wordt de pakkans van groomers 

ingeperkt. Aan de andere kant moet gewaakt worden voor een te extensieve interpretatie wanneer de 

bestanddelen onvoldoende duidelijk en concreet zijn omschreven. Grooming wordt nu immers al 

gezien als een containerbegrip. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn om met de strafbaarstelling 

deze problematiek nog verder uit te spinnen doordat er gedragingen onder kunnen geplaatst worden 

die er mogelijk niet onder horen.  

 Het beginsel van praktische hanteerbaarheid en effectiviteit ten slotte, is voornamelijk een 

afweging op basis van hoe de aanpak zal of liever moet verlopen in de praktijk. Bewijsproblemen zijn 

altijd te verwachten en zeker met een recent ingevoerde strafbaarstelling. Veel zal nog moeten 

duidelijk worden op basis van de beslissingen van de diverse strafrechtelijke actoren, met het oordeel 

van de rechter als belangrijkste. Desondanks de kwaadwillige intentie van de verdachte niet altijd even 

duidelijk aan te tonen zal zijn, is de bewijsvoering, dankzij de huidige onderzoeksbevoegdheden en de 

mogelijkheden om gegevens digitaal te vorderen, ongetwijfeld gemakkelijker geworden.  

In het kader van dit beginsel, verdient het zeker aanbeveling dat alle lidstaten de huidige wetgeving 
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analyseren en aftoetsen op mogelijke veranderingen. Een extra strafbaarstelling kan immers gevolgen 

hebben voor de reeds bestaande wetgeving in die zin dat het de systematiek kan verstoren of een extra 

belasting betekent. Dit geldt tevens voor de beschikbare tijd en de capaciteit op het opsporings- en 

vervolgingsniveau. Gezien de strafrechtsketen echter reeds gekenmerkt wordt door een beperkte 

capaciteit, lijkt het alleen maar realistisch dat andere, meer ernstige vormen van seksueel misbruik 

voorrang zullen krijgen op grooming. De introductie van de strafbaarstelling zou tevens een extra 

belasting kunnen zijn in die zin dat politiemensen en justitiële actoren zullen moeten worden opgeleid 

inzake deze relatief nieuw aan te pakken problematiek.  
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Deel II: Empirisch onderzoek 

Hoofdstuk 5: Methode 

5.1. Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek bestaat uit het leveren van een bijdrage aan de rationaliteit van de 

strafbaarstelling van online grooming en de beslissingen daaromtrent op het niveau van de opsporing, 

de vervolging en de berechting. Het bestek van deze bijdrage tracht meer concreet het wetgevend 

kader, het opsporings- en vervolgingsbeleid, alsook de straftoemeting inzake online grooming, zoals 

deze tot uiting komen in theorie en praktijk, in beeld te brengen. De daarbij horende knelpunten, 

alsook de oorzaken van deze knelpunten worden tevens in rekening genomen. Op die manier trachten 

we tot inzicht te komen in het nut en de meerwaarde van de aparte strafbaarstelling van grooming. In 

concreto wordt dit bekeken aan de hand van een analyse van de rechtsgang in Nederland. Sinds de 

strafbaarstelling van deze vorm van misbruik, zijn enkele veroordelingen uitgesproken die hebben 

geleid tot een (gevangenis)straf. Zodoende wordt getracht een aantal aanbevelingen te doen naar het 

Belgische beleid toe in haar opdracht een mogelijkheid te scheppen om deze problematiek 

strafrechtelijk aan te pakken. Deze bijdrage heeft aldus niet de pretentie om een effectevaluatie te 

maken en te komen tot uitspraken over de effectiviteit van de maatregel. Het betreft veeleer een 

procesevaluatie, een analyse en een beoordeling van de strafrechtelijke aanpak van online grooming en 

de hinderpalen die daarbij optreden. 

Deze masterproef heeft aldus als doelstelling een bijdrage te leveren aan het domein van het 

strafrechtelijk beleid inzake grooming door de volgende zaken te onderzoeken:  

1) de concretisering van de rechtsgang inzake online grooming in de praktijk  

2) de knelpunten en de oorzaken daarvan in de gerechtelijke aanpak van het fenomeen  

Op die manier moet inzicht verkregen worden in het nut en de meerwaarde van de aparte 

strafbaarstelling en haar repercussies op de verschillende echelons van de strafrechtsketen.  
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5.2. Onderzoeksvragen  

Om de doelstelling van het onderzoek te bereiken, dienen tal van vragen te worden beantwoord. In wat 

volgt wordt een onderscheid gemaakt tussen centrale onderzoeksvragen en deelvragen. 

De concretisering van het strafrechtelijk beleid inzake grooming 

- Hoe is het wetgevend kader inzake grooming tot stand gekomen? Wat is de grondslag voor 

artikel 248e Sr.?  

- Hoe is het beleid tot stand gekomen en waarop is het beleid inzake grooming gebaseerd? 

Welke rol speelt de ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik 

(2010A026)’? 

- Welke wisselwerking bestaat er tussen het nationaal en internationaal beleid?  

- Welke invloed zal de nieuwe richtlijn (Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter 

bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en 

ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad) hebben voor Nederland?  

- Welke actoren uit de strafrechtsketen zijn betrokken in de strafrechtelijke aanpak van het 

fenomeen? 

- Welke stappen en beslissingen worden er genomen op het niveau van de opsporing, de 

vervolging en de straftoemeting? Welke factoren beïnvloeden deze beslissingen? 

- Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende instanties? 

- Wat is de aard en de omvang van online grooming zoals bekend bij de politie? Bij justitie?  

- Is er een groot verschil tussen het aantal zaken dat gemeld wordt bij de politie en het aantal 

zaken dat vervolgd wordt? Dezelfde vraag kan gesteld worden voor de vervolging enerzijds en 

het aantal zaken die daadwerkelijk berecht worden anderzijds. 

- Zal de wetsbepaling niet te zwaar doorwegen op de capaciteit van het strafrechtelijke systeem?  

- Wordt online grooming gezien als een opsporingsprioriteit en/of vervolgingsprioriteit?  

- Hoe zit het met de aangiftebereidheid? 

- Wat is de pakkans van groomers? 

- Welke bewijzen worden er verzameld? Hoe verloopt de bewijsvoering? 

- Welke onderzoekstechnieken of bijzondere opsporingsbevoegdheden worden gehanteerd in de 

aanpak van dit fenomeen?  
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In hoeverre is de aparte strafbaarstelling betreffende grooming nuttig en noodzakelijk in de strijd 

tegen de vervaardiging van kinderpornografische beelden en seksueel misbruik van kinderen? 

Welke knelpunten doen zich voor betreffende de aanpak van online grooming en wat zijn de 

oorzaken van deze hinderpalen?  

 

- Wat vindt u van de formulering van de strafbaarstelling in artikel 248e Sr.?  

- Vindt u dat dit artikel een meerwaarde vormt voor de aanpak van het fenomeen?  

- Wat rechtvaardigt de wetgever om grooming strafbaar te stellen?  

- Vindt u dat de strafbaarstelling kan botsen met bepaalde rechten van de dader en/of het 

slachtoffer? Ik denk dan aan de individuele vrijheid of persoonlijke ontplooiing van personen, 

het recht op privacy of het verkrijgen van en toegang hebben tot informatie en opvoeding?  

- Hoe ziet u de relatie tussen dader en slachtoffer? Welke schade brengt deze vorm van misbruik 

mee volgens u? 

- Komt grooming ook daadwerkelijk tot uiting zoals omschreven in de strafbaarstelling? Sluit  

de formulering met andere woorden aan op de praktijk?  

- Hoe werden groomingfeiten voor de strafbaarstelling aangepakt? Via welk(e) artikel(en)? 

- Voldoen de reeds bestaande juridische mogelijkheden niet in de aanpak van het fenomeen? 

- Kan online grooming niet aangepakt worden via de strafbare poging of de 

voorbereidingshandeling?  

- Gaat men zich in dossiers waarin online grooming ter sprake komt voor de straftoemeting 

baseren op artikel 248e Sr. of gaat men uit van andere basisartikelen die tevens hogere straffen 

inhouden? Zou online grooming niet met artikel 248a Sr. kunnen worden aangepakt? Welke 

aanpassingen zou dit eventueel vergen? 

- Indien de maatregel theoretisch gezien effectief zou zijn, hoe zit het dan met de 

handhaafbaarheid in de praktijk? Wat is de effectiviteit van het artikel?  

- Zijn de bestanddelen van het misdrijf voldoende duidelijk en kunnen ze worden bewezen? 

- Welke knelpunten komen er voor inzake online grooming op de verschillende echelons van de 

strafrechtsbedeling?  

- Op welk echelon van de strafrechtsketen komen de meeste knelpunten voor? 

- Wat zijn de oorzaken voor deze hinderpalen? 

- Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven om de geverifieerde problemen op te lossen? 
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5.3. Opzet en selectie van cases en respondenten 

Om tot de beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, werd vooreerst een literatuurstudie 

ondernomen. Daarbij is gebruik gemaakt van wetenschappelijke boeken en tijdschriften om de stand 

van zaken betreffende online grooming op een overzichtelijke en genuanceerde manier weer te geven. 

Verder dienen de gehanteerde rechtsbronnen, parlementaire stukken, audiovisuele bronnen, 

internetsites en gesprekken met een aantal deskundigen de overige hiaten op te vullen en mijn kennis 

en inzichten te verrijken. Alle geraadpleegde werken zijn met name terug te vinden in de 

bibliografielijst.  

Wat betreft het empirische luik werd geopteerd voor een casestudy. Deze keuze vloeit voort 

uit de daarmee gepaard gaande mogelijkheden om het verschijnsel te doorgronden en te begrijpen. 

Bovendien laat het toe om betekenis en context, zoals door de betrokken actoren aan grooming 

gegeven, te achterhalen. Bovendien kenmerkt deze onderzoeksstrategie zich door een relatief klein 

aantal onderzoekseenheden, wat ook tot uiting komt in het eigen onderzoeksopzet. In de masterproef 

wordt namelijk vertrokken van een gestructureerde analyse van alle tot nu toe afgesloten strafdossiers 

met betrekking tot de rechtsgang inzake ‘online grooming’ in Nederland. Het voorwerp van de studie 

beperkt zich echter tot een deel van de strafrechtsketen, meer bepaald de strafwetgeving, de opsporing, 

de vervolging en de straftoemeting en de daarbij gemaakte beslissingen op de diverse echelons. 

Hiervoor wordt vertrokken van een aantal rechterlijke uitspraken die te vinden zijn op 

http://www.rechtspraak.nl/Pages/default.aspx. Aangezien grooming slechts zeer recent, meer bepaald 

in 2010, is strafbaar gesteld in Nederland, zijn er logischerwijze nog niet veel veroordelingen 

uitgesproken. Voor de realisatie van het project werden twaalf afgesloten strafdossiers geanalyseerd en 

onderling vergeleken aan de hand van de vooraf opgestelde onderzoeksvragen. Derhalve omhelst het 

onderzoek een multiple en dus geen single case-onderzoek, waardoor mogelijk rijkere informatie kan 

verkregen worden. Bij de afzonderlijke bespreking van de cases wordt telkens opnieuw gekeken naar 

het oordeel van zowel de verdediging,  als van de rechtbank. De moeilijkheden en de beslissingen met 

betrekking tot het geleverde bewijs komen daarbij uitgebreid aan bod. Ten eerste is het 

vermeldenswaardig dat de dossiers elk apart behandeld zijn met focus op het gedeelte dat betrekking 

heeft op grooming. Daarnaast is gekeken of dit feit al dan niet in samenhang met andere 

(zeden)delicten is gepleegd. De eerste case start bovendien met een volledig chronologisch overzicht 

van het verloop van de rechtsgang,  vanaf de opsporing tot de berechting. Dit om een duidelijk beeld te 

geven van hoe het onderzoek in zijn werk gaat in de praktijk en welke aspecten daarbij belangrijk 

kunnen zijn. Over het algemeen loopt het opsporingsonderzoek in het kader van grooming echter 

gelijklopend met het onderzoek voor zedendelicten in het algemeen. Vandaar de keuze om dit 

onderdeel bij de andere cases niet volledig uit te werken. Niettemin is het praktijkvoorbeeld van 

http://www.rechtspraak.nl/Pages/default.aspx


42 
 

Middelburg belangrijk om te zien dat politie en justitie bepaalde onderzoeksmiddelen en 

onderzoeksbevoegdheden nodig hebben om tot het vereiste bewijsmateriaal te komen.  

De plaatsen waar de vonnissen zijn uitgesproken, zijn doorgaans heel uiteenlopend en verspreid over 

heel Nederland: Middelburg, Utrecht, Amsterdam, Leeuwarden, Groningen, Assen, Breda, s’-

Hertogenbosch en Alkmaar. De nodige toelatingen om de strafdossiers te kunnen inkijken, werden op 

3 december 2011 opgesteld en verstuurd naar de relevant bevonden arrondissementsparketten. Het 

parket van Breda/Middelburg was als enige bereid om tegemoet te komen aan de vooropgestelde doel- 

en vraagstelling. De andere parketten haalden aan over te weinig capaciteit te beschikken. De 

zelfstandige inzage in de dossiers werd echter door het parket van Breda verworpen wegens 

privacygevoelige gegevens van de daders of verdachten, de slachtoffers en mogelijke andere 

betrokken partijen. Niettemin was men bereid alle relevante cases inzake online grooming te 

centraliseren om ze vervolgens te bestuderen. Bovendien werd verzekerd dat, in een of meerdere 

bezoeken aan het parket, alle vragen in het belang van de thesis zouden worden beantwoord.  

In een volgende fase zullen de waarnemingsresultaten uit de dossiers met elkaar vergeleken en geduid 

worden. Hiervoor wordt vertrokken vanuit een vergelijkende casestudy met gebruik van de 

hiërarchische methode. Deze methode concretiseert zich in twee fasen. In de eerste fase worden de 

cases afzonderlijk onder de loep genomen. Het analyseren en het weergeven van de 

onderzoeksresultaten gebeurt daarbij aan de hand van een min of meer vast patroon om de tweede fase 

te vergemakkelijken, meer bepaald de fase waarin een vergelijkende analyse over de onderzochte 

cases heen wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling verklaringen te vinden voor zowel de 

overeenkomsten, als voor de verschillen tussen de diverse cases zoals deze in fase één tot uiting zijn 

gekomen. Door de verschillende dossiers onderling te vergelijken, wordt bovendien getracht om tot 

meer verfijnde inzichten te komen. Dit zou tevens de externe validiteit van de waarnemingen en de 

interpretaties moeten vergroten (Leys, 2009; Decorte, 2011). Opdat uit elke eenheid, op gelijke en 

gestructureerde wijze, de nodige informatie zou worden gehaald, wordt gebruik gemaakt van het meet- 

en opvolgingsinstrument voor de instroom en selectie in de strafrechtelijke keten, zoals uitgewerkt 

door Katrien Van Altert, Els Enhus en Paul Ponsaers (2003). Dit zal immers de vergelijking tussen de 

cases vergemakkelijken. Verder biedt dit instrument transparantie en inzicht in de gehanteerde 

werkwijze wat ook positieve repercussies teweegbrengt voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. 

(Vervaecke et al., 2002). Het betreft echter een vaststaand feit dat meer zaken op het niveau van de 

politie zullen gemeld of opgespoord worden, dan dat er definitieve veroordelingen zullen worden 

uitgesproken. Om die reden zal ook gevraagd worden naar de cijfers inzake de input van cases met 

betrekking tot online grooming op zowel het niveau van de politie, als op het niveau van het parket en 

de rechtbank.  

Om een meer diepgaand beeld te krijgen op de manier waarop de rechtsgang tot uiting komt en 

waar de knelpunten en hun oorzaken zich situeren, werd de dossieranalyse aangevuld met interviews 
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met een aantal sleutelfiguren. Zo zijn gesprekken gevoerd met een zedenofficier, een kinderporno-

officier, een voorlichtingsmedewerkster van het parket, een universitaire hoofddocent, een 

medewerkster bij het Meldpunt voor Kinderporno op het Internet, een inspecteur bij de KLPD en een 

advocaat.
47

 De informatie die uit dergelijke gesprekken moest voortvloeien, beoogde een meer 

volledig zicht op de uit de dossiers afgeleide bevindingen, op de knelpunten en op de visie van de 

actoren omtrent het strafrechtelijk beleid inzake grooming. Aan de hand van deze methode van 

dataverzameling konden de opinies van de respondenten en bijkomende gegevens vergaard worden. 

Meer specifiek werd geopteerd voor half-gestructureerde interviews waarbij gebruik gemaakt werd 

van een topiclijst, meer bepaald een lijst met een logisch opgebouwde vragen en thema’s die ter sprake 

moeten komen tijdens de interviews. Sommige vragen waren voor alle respondenten identiek, andere 

werden dan weer toegespitst op de specifieke functie en ervaring van de betrokkene. Het verloop van 

het gesprek bleef daarbij ook steeds bepalend voor de volgorde van de behandeling van de topics. Het 

gebruik van een topiclijst is echter aangeraden, aangezien dit de uniformiteit van de diepte-interviews 

vergroot wat de validiteit van de onderzoeksresultaten ten goede komt (Beyens & Tournel, 2009). 

Bovendien resulteert het bevragen van de respondenten aan de hand van dezelfde vragen met 

betrekking tot de hoofdthema’s in een zekere mate van standaardisatie, die toelaat om de data op een 

vergelijkende wijze te analyseren (Flick, 2007).  

De relevante respondenten werden op basis van de geanalyseerde cases, maar ook op basis van hun 

specifieke functie geselecteerd en gecontacteerd per e-mail of telefonisch. Daarnaast werd de 

sneeuwbalsteekproef toegepast. De respondenten werden met andere woorden verzocht om eventuele 

andere deskundigen op te geven om te contacteren (Decorte, 2011). Telkens werd de reden tot 

contactopname gespecificeerd, alsook de doelstelling en de aard van de masterproef en het bijhorende 

empirisch onderzoek. In het kader van de dossieranalyse en de interviews, kregen de contactpersonen 

bovendien uitleg over de gehanteerde methoden waarop in de scriptie aan de slag werd gegaan. 

Daarenboven werden de naar hen toe specifieke verwachtingen geëxpliciteerd.  

Doorheen het gehele onderzoeksproces werden verder de vertrouwelijkheid en de privacy van de 

respondenten, alsook de anonimiteit van de verkregen gegevens benadrukt, aangezien het onderwerp 

een gevoelige materie betrof. Om dit te verzekeren, werden geen data opgenomen die gegevens 

omvatten ter identificatie van de daders of de verdachten of eventuele andere betrokkenen. Het 

transparant communiceren over de aard en het verloop van het onderzoek strekte ertoe de 

sleutelfiguren de kans te geven om weloverwogen en vrijwillig te kunnen participeren aan het 

empirische luik van de thesis, ook wel het principe van de geïnformeerde toestemming genoemd 

(O’Gorman, 2009).  
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 Zie bijlage 1 voor meer informatie over de respondenten. 
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5.4. Sterktes en beperkingen 

De masterproef wordt gekenmerkt door een aantal sterktes en beperkingen. Een eerste beperking, 

betreft het beperkt aantal opgenomen cases, aangezien de strafbaarstelling van het fenomeen pas 

dateert van januari 2010. Om hieraan tegemoet te komen, werd evenwel getracht om alle berechte 

cases in verband met grooming vanaf die datum tot en met mei 2012 te analyseren. Op die manier 

vertaalt dergelijke aanpak zicht tevens in een sterktepunt. Bovendien is, desondanks het feit dat dit de 

externe validiteit in het gedrang zou kunnen brengen, een beperkt aantal cases niet vreemd voor een 

casestudy. Een poging om de externe validiteit niettemin te verhogen vertaalt zich in de gehanteerde 

methodentriangulatie. De interviews met de sleutelfiguren, die al dan niet betrokken waren bij de 

besproken cases, hebben immers voor de verdere verduidelijkingen gezorgd van de vooropgestelde 

onderzoeksvragen (Baarda, 2009).  

Ten tweede zorgde de dossieranalyse in het begin voor de nodige problemen. Niet alle 

arrondissementsparketten, met een of meerdere definitief uitgesproken vonnissen met betrekking tot 

grooming, konden tegemoet komen aan mijn onderzoeksopzet. Zij gaven aan over te weinig capaciteit 

en tijd te beschikken. Enkel het parket van Breda en Middelburg was bereid mee te werken aan de 

inzage van de dossiers. Tevens konden via hen alle andere relevante zaken in het kader van grooming 

aangevraagd worden. Zodoende werd het onderzoeksopzet afdoende beantwoord. 

Vervolgens was het vanwege de recente strafbaarstelling niet steeds evident om de juiste personen op 

de juiste plaats te vinden die kennis en/of ervaring hadden met het fenomeen. Elke respondent merkte 

daarbij tevens op over een geringe ervaring te beschikken met het fenomeen. De kennis daarentegen 

was bij sommigen in ruime mate aanwezig.  

De sterktepunten van deze masterproef concretiseren zich in de kwaliteit van het onderzoek 

(Flick, 2007). Wat de planning betreft, zijn alle stappen in het design op een doordachte en 

geëxpliciteerde wijze doorlopen. De gehanteerde onderzoeksmethoden laten toe een antwoord te 

formuleren op de onderzoeksvragen zodat ook de centrale onderzoeksdoelstelling wordt bereikt. Dit is 

een belangrijk aspect in het kader van de interne geldigheid (Baarda et al., 2005; Flick, 2007). 

Daarnaast werden de onderzoeksmethoden in het kader van de uitvoering van het onderzoek 

consequent toegepast, mits inachtneming van de nodige flexibiliteit. Verder zijn tijdens de 

verscheidene interviews identieke vragen op dezelfde wijze bevraagd en zijn alle relevante thema’s 

aan bod gekomen. Niettemin werd voldoende ruimte geboden om de vragen iets concreter toe te 

spitsten op de verschillende respondenten, al naargelang hun positie, maar vooral ook gerelateerd aan 

hun ervaring en kennis met het thema. Tot slot tracht deze bijdrage op een gestructureerde manier de 

werkwijze van het onderzoek weer te geven en de resultaten op een transparante manier te 

communiceren (De Corte, 2011; Flick, 2007).  
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Een tweede sterkte betreft de actualiteit van het onderwerp. Grooming is immers een thema dat slechts 

recent en voornamelijk met het Verdrag van Lanazarote in 2007 is opgekomen. In deze masterproef 

werd daarom onderzocht hoe het beleid inzake grooming zich ontwikkeld heeft en hoe dit zich 

vandaag de dag concretiseert in de praktijk. Daarbij werd gekeken naar de wenselijkheid en de 

eventuele meerwaarde van de recente strafbaarstelling, alsook naar de knelpunten in de bestrijding van 

het fenomeen. Zodoende kunnen een aantal aanbevelingen gedaan worden in verband met de 

bestudeerde aspecten om de aanpak te optimaliseren. 
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Hoofdstuk 6: Resultaten 

6.1. Dossieranalyse 

6.1.1. Case Middelburg (3/11/2010) 

De zaak is gestart naar aanleiding van een aangifte bij de politie, gedaan op 8 februari 2010 door de 

moeder van het slachtoffer en vervolgens inhoudelijk behandeld op de zitting van 20 oktober 2010. 

Het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek verlopen parallel. Zowel de Officier van 

Justitie als de Rechter-commissaris staan in voor het toekennen van bepaalde procedures en de leiding 

van respectievelijk het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek.  

De aangifte van de moeder van het slachtoffer zet het strafrechtelijk onderzoek in gang. Het 

slachtoffer betreft een jong meisje, geboren in 1998. Het verhoor met de moeder vindt plaats op 9 

februari 2010, waarbij zij alles vertelt wat ze weet. Zij heeft namelijk tal van verdachte berichten 

gevonden op de mobiele telefoon van haar dochter, waarin sprake was van afspreken met de 

contactpersoon. Hierop heeft de moeder haar kind met de aangetroffen sms’jes geconfronteerd. 

Daaruit blijkt dat het contact tussen de verdachte en het slachtoffer tot stand is gekomen via Habbo
48

 

en daarna op meer intieme wijze via MSN werd voortgezet. De accountnaam op Habbo en het 

telefoonnummer van de verdachte worden reeds van bij de aangifte door de moeder vrijgegeven. 

Verder wordt het mailadres van de verdachte op het account van het slachtoffer teruggevonden. Tot 

slot brengt de moeder alle uitgeprinte gesprekken tussen het minderjarige slachtoffer en de verdachte 

mee en geeft ze haar toestemming om de GSM en de computer van haar dochter in beslag te nemen.  

Van bij het begin worden de kleren van het meisje in veiligheid gesteld voor verder onderzoek. Later 

sporenonderzoek, verricht door het Nederlands Forensisch Instituut, zal uitwijzen dat op de kleren van 

het slachtoffer daadwerkelijk spermavlekken aanwezig zijn. Desalniettemin blijft het onvoldoende 

zeker dat het DNA van de verdachte, die op vordering van de Officier van Justitie een DNA-

onderzoek heeft moeten ondergaan, correspondeert met deze vlekken. Bijgevolg kan dit niet worden 

opgenomen als bewijsmateriaal.  

Op 17 februari 2010 komt het vervolgens tot een studioverhoor met het minderjarige slachtoffer. De 

verdachte wordt diezelfde dag aangehouden. Bij de aanhouding worden ook tal van digitale 

voorwerpen (computer, cd-roms, dvd’s, simkaarten, geheugenkaarten, externe schijven, …) in beslag 

genomen die de verdachte op dat moment bij zich had, alsook die tijdens de doorzoeking zijn 

teruggevonden. De wagen en het navigatiesysteem worden eveneens in beslag genomen en 

onderworpen aan digitaal onderzoek. Na vordering tot verstrekking van de gebruikersgegevens, blijkt 

                                                           
48

 Habbo is een online game/chatroom. Habbo ook wel Habbo Hotel is een virtueel hotel waarin men een virtueel 

personage creëert en een eigen hotelkamer inricht. De personage, de ‘Habbo’, kan vervolgens andere ‘Habbo’s’ 

ontmoeten (d.m.v. chatten) in de openbare ruimten van het virtuele hotel. 
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vervolgens dat het telefoonnummer, waarmee het slachtoffer aangaf contact te hebben, op naam van 

de werkgever van de verdachte staat. Sterker nog, het bedrijf bevestigt daarenboven dat de man met 

een bepaalde auto met bepaald kenteken rijdt, zoals reeds eerder omschreven en aangegeven door het 

slachtoffer. Het telefoonnummer en de, gedurende het onderzoek, in beslag genomen wagen en laptop 

van de man, blijken als dusdanig van het bedrijf te zijn waar hij werkt. 

In totaal is de verdachte vijfmaal verhoord. De eerste keer betreft de dag na zijn aanhouding op 18 

februari, de tweede keer op 19 februari, vervolgens op 22 februari en 23 februari en tot slot ook nog op 

29 maart 2010. Op 19 februari 2010 wordt de verdachte tevens voorgeleid bij de Rechter-commissaris 

om het traject van voorlopige hechtenis te starten. Op 5 maart 2010 verloopt de termijn van deze 

bewaring en reeds op 2 maart wordt de gevangenhouding bevolen door de raadkamer. Dit loopt tot 18 

november 2010, de dag waarop het vonnis onherroepelijk is geworden en de verdachte dus niet in 

hoger beroep is gegaan.  

Bovendien wordt een financieel onderzoek gestart naar de credits die de verdachte op Habbo heeft 

gekocht, alsook naar zijn afschriften. Deze worden onderzocht op basis van de verklaringen van 

slachtoffer en dader dat zij samen in een hotel in Vlissingen zouden hebben verbleven. De gegevens 

afkomstig van het navigatiesysteem, de zendmastgegevens en het financiële onderzoek worden 

vervolgens gecombineerd om de contacten tussen de verdachte en het slachtoffer vast te leggen. Uit 

het rekeningafschrift van de verdachte inhoudende de pinbetaling voor de kosten van de hotelkamer en 

uit de verklaring van de hotelmedewerkers, blijkt dat de verdachte en het slachtoffer elkaar 

daadwerkelijk op 31 januari 2010 in het betreffende hotel hebben bezocht.  

Verder is aan Habbo ook het IP-adres gevraagd van de verdachte. Hieruit blijkt dat het (steeds 

veranderende) account van de verdachte reeds tot driemaal toe is verwijderd. Het digitale onderzoek 

levert verder chatberichten op die daadwerkelijk duiden op de intentie van de dader op het plegen van 

ontuchtige handelingen met de minderjarige tijdens hun ontmoeting. Voorts blijkt dat de man 

kinderporno in bezit heeft, waarvan twee naaktfoto’s van het betrokken slachtoffer. Deze worden 

evenwel als apart feit beoordeeld onder artikel 240b Sr.  

Naar aanleiding van de informatie uit de in beslag genomen voorwerpen van de verdachte, duikt 

eveneens een tweede slachtoffer op. Habbohotel is bekend met het minderjarige meisje en uit de 

opgeslagen logs wordt duidelijk dat ook hier voor het eerst contact werd gelegd. Het gaat met name 

om seksueel getinte gesprekken en oneerbare voorstellen van de verdachte naar dit tweede slachtoffer 

toe. De computer van het minderjarige meisje wordt eveneens in beslag genomen en onderzocht. 

Daaruit blijkt dat ze wel degelijk verteld heeft dat ze pas negen jaar is, waardoor de verdachte wist of 

redelijkerwijze moest vermoeden dat hij met iemand aan het chatten was onder de zestien jaar. Al 

gauw blijkt ook hier de intentie van de groomer om een ontmoeting te regelen met het kind, gericht op 

ontuchtige handelingen. De verdachte gaat in de gesprekken immers al gauw over op seksueel beladen 

onderwerpen, waarbij hij het slachtoffer tevens tracht te overtuigen om met hem af te spreken op 21 
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januari 2010 om zeven uur ‘s avonds aan het station in Zoetemeer. Slachtoffer twee is met zijn 

voorstel echter naar haar moeder gegaan, die vervolgens ook aangifte heeft gedaan bij de politie.  

Standpunt verdediging en oordeel rechtbank met betrekking tot het eerste groomingfeit 

De verklaring van de verdachte betreffende het eerste feit, luidt dat hij zijn gsm was kwijtgeraakt en 

dat iemand anders daarmee moet hebben gestuurd. Verder haalt hij aan dat de seksueel getinte inhoud 

van de gevoerde chatgesprekken moet worden gezien als een fantasie en niet als echt. Volgens de 

verdachte zouden veel gebruikers van Habbo en MSN dergelijk taalgebruik hanteren. De gesprekken 

zijn immers gevoerd in een virtuele omgeving, waar iedereen zich anders voordoet dan in 

werkelijkheid. De verdediging wijst op de onzekerheid over de wijze waarop de inhoud van deze 

conversaties moet worden geïnterpreteerd. Tot slot zou de reden waarom hij het slachtoffer in het echt 

wilde ontmoeten, gelegen zijn in het feit dat hij op zoek was naar een geschikt persoon om een relatie 

mee te beginnen. Bijgevolg zou het oogmerk op het plegen van ontuchtige handelingen met het meisje 

nagenoeg volledig ontbreken.  

Volgens het oordeel van de rechtbank echter, bewijzen meerdere berichten het tegendeel: ‘en wil je 

echt sex’, ‘wil je het bij mij thuis doen’, ‘durf je dan ook geile foto’s te maken…zoals van je tietjes’. 

Dat het de verdachte niet uitsluitend te doen was, zoals aangevoerd door het verweer, om louter 

cybersex, blijkt ook uit volgende toespelingen: ‘wil je niet anders dit weekend afspreken’, ‘heb je een 

‘’, ‘ja maar als we elkaar niet kunnen vinden zondag’, ‘’ in doen bij jouw, oké?’ en ‘weet je al iets 

over sex enzo?’, ‘maar schatje, we kunnen het ook in de auto doen als je wilt…dat pijpen bedoel ik 

he’. Voorts zijn ook volgende mededelingen gedaan via chat: ‘maar je durft dus echt sex te hebben als 

je 12 bent dadelijk over 2 weken? Eerlijk zeggen’, ‘welke groep zit je’, waarop het slachtoffer ‘8’ heeft 

geantwoord.  

Gegeven dergelijke seksueel getinte en soms ronduit expliciete gesprekken, blijkt dus wel degelijk 

de aansturing van de dader op een ontmoeting met het slachtoffer met als doel ontuchtige handelingen 

te plegen met haar. Tevens zou de verdachte op grond van het voorgaande duidelijk moeten geweten 

hebben of op zijn minst redelijkerwijs moeten hebben vermoed dat het meisje de leeftijd van zestien 

jaar nog niet had bereikt. Op initiatief van de verdachte hebben beiden vervolgens via het internet 

afgesproken om elkaar op zondag 31 januari in Vlissingen, nabij de school van het slachtoffer te 

ontmoeten om elf uur. De verdachte zou het slachtoffer ophalen in een zilverkleurige BMW met het 

door hem aangegeven kenteken. Dergelijke gedetailleerde afspraak werd tijdens de zitting dan ook als 

concrete uitvoeringshandeling geïnterpreteerd, verricht om de voorgenomen ontmoeting te 

verwezenlijken. Dat zij elkaar bovendien (en in ieder geval) een tweede keer in de geparkeerde auto 

van de verdachte hebben ontmoet, volgt ook uit de verklaring van de verdachte ter zitting.  
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Standpunt verdediging en oordeel rechtbank met betrekking tot het tweede groomingfeit 

Ten aanzien van het tweede groomingfeit wordt namens de verdediging aangevoerd dat geen sprake 

kan zijn van enige uitvoeringshandeling tot het verwezenlijken van de ontmoeting. In de tweede zaak 

bestaat volgens de raadsman van de verdachte een grote kans dat zijn cliënt eerder het nadeel van de 

twijfel gekregen heeft, naar aanleiding van de kennis uit de eerste groomingzaak (Sol, mondelinge 

communicatie, 16 april, 2012). Daarin was het immers wel degelijk tot fysieke contacten gekomen. 

Desondanks contact geen noodzaak is voor een strafbaarstelling inzake grooming, levert dergelijke 

activiteit wel meer concreet bewijsmateriaal en heeft de verdachte meer verantwoording af te leggen . 

In het tweede geval, waarbij aldus geen fysiek contact tot stand was gekomen, kon de verdediging 

bovendien aantonen dat de verdachte niet aanwezig of zelfs maar in de buurt was op het moment 

waarop hij volgens de gesprekken had gezegd de minderjarige op die bepaalde plaats op dat bepaald 

moment te ontmoeten (Sol, mondelinge communicatie, 16 april, 2012). Uit verder onderzoek bleek 

eveneens dat de verdachte geen concrete uitvoeringshandelingen had ondernomen tot de zogenaamde 

gemaakte afspraak op het internet. Volgens de raadsman zeggen mensen nu eenmaal zaken op het 

internet zonder dat ze er in het werkelijke leven daadwerkelijk gevolg aan geven. Hij vindt het dan ook 

niet geheel terecht dat de verdachte voor het tweede groomingfeit is vervolgd. De tweede zaak is 

volgens hem, zoals eerder vermeld, voornamelijk opgerekt in verband met de kennis van de eerste 

zaak in verband met grooming. De intentie van de verdachte werd mogelijk meer afgeleid uit wat zich 

met het ander slachtoffer in geval één had voorgedaan (Sol, mondelinge communicatie, 16 april, 

2012). Daarnaast voert de raadsman aan dat het in het proces-verbaal van bevindingen van 18 februari 

2010 gerelateerd chatgesprek op enig moment niet langer door het slachtoffer, maar door haar moeder 

is gevoerd en derhalve niet bruikbaar is als bewijs. Gelet op het feit dat de verdachte een concrete 

afspraak maakt met de minderjarige vlak bij zijn huis, herhaaldelijk aandringt dat het slachtoffer moet 

opdagen en daarbij aangeeft dat hij haar zal komen halen en haar bovendien zekerheidshalve zijn 

telefoonnummer verstrekt, impliceert volgens het oordeel van de rechtbank wel degelijk concrete 

uitvoeringshandelingen die gericht zijn op het ontmoeten van het slachtoffer. Het gegeven dat de 

moeder van het meisje het gesprek deels heeft overgenomen met de verdachte, doet niets af aan het 

bewijs, temeer daar de verdachte ook toen nog in de veronderstelling verkeerde met het minderjarige 

slachtoffer contact te hebben. Achteraf beaamt de raadsman tevens dat dit slechts een juridisch 

probleem had kunnen zijn, indien de conversaties van in het begin niet met de minderjarige gevoerd 

waren geweest (Sol, mondelinge communicatie, 16 april, 2012). De periode voorafgaand aan de 

gesprekken tussen beide volwassen personen, bevatte bovendien voldoende bewijsmateriaal, zodat dit 

stuk zelfs uit de bewijsvoering had kunnen worden weggelaten. 
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6.1.2. Case Utrecht (09/02/2011) 

De rechtbank acht de verdachte schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen, grooming, het 

vertonen van pornografisch materiaal aan minderjarigen en ten slotte ook het bezit van kinderporno. 

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

Wat het groomingfeit betreft, heeft de verdachte op meerdere tijdstippen via het internet een aan de 

betrokkene, van wie hij wist dat deze de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt, een ontmoeting 

voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen. Tevens ondernam hij enige 

handelingen gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, bestaande uit het via Hyves en MSN 

contact zoeken met het slachtoffer en vragen wanneer deze foto's van zichzelf kon maken teneinde 

hem ‘alvast op te geilen’. Daarenboven heeft hij de minderjarige geld aangeboden telkens wanneer hij 

bij het kind seksuele handelingen mocht verrichten. Daarbij werd ook telkens een gerichte tijd en 

plaats voorgesteld met het oogmerk de jongen te ontmoeten. De rechtbank acht deze feiten dan ook 

wettig en overtuigend bewezen gelet op de bekennende verklaring van verdachte tijdens de 

terechtzitting, de aangifte van de aangever, de gevoerde conversaties en de akte van geboorte van het 

slachtoffer. 

6.1.3. Case Amsterdam (11/04/2011) 

Het Openbaar Ministerie vordert de rechtbank tot de gevangenhouding van de verdachte wegens het 

vermoeden van het plegen van volgende drie stafbare feiten: een poging tot het verleiden van 

minderjarigen, grooming en het voorhanden hebben van een wapen van categorie I.  

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

Het dossier bevat echter onvoldoende ernstige bezwaren dat de verdachte de minderjarigen heeft 

trachten te bewegen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. De verdachte heeft via MSN 

over seksuele handelingen gesproken met, en een ontmoeting voorgesteld aan een zestienjarige die op 

dat moment het MSN-account van zijn jongere broertje gebruikte. Feitelijk heeft de verdachte niet 

gecommuniceerd met iemand die de leeftijd van zestien jaar nog niet had bereikt. Naar de tekst van de 

wet lijkt deze dan ook geen strafbaar feit te hebben gepleegd. De vraag rees of het wel de bedoeling 

van de wetgever is geweest om gedragingen strafbaar te stellen zoals die verdachte worden 

verweten? Deze vraag kan gezien de wetsgeschiedenis echter op verschillende manieren worden 

beantwoord. Bovendien lijken de antwoorden van de Minister op het eerste gezicht niet geheel 

eenduidig. De kans dat de rechtbank - later inhoudelijk oordelend – zou beslist hebben dat geen sprake 

was van een strafbaar feit was reëel. Onder die omstandigheden werd vervolgens de vordering tot 

gevangenhouding voor dit feit afgewezen.  
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6.1.4. Case Leeuwarden (15/09/2011) 

De verdachte wordt veroordeeld ter zake van seks met een minderjarige, grooming en het maken van 

seksueel getinte foto’s van die minderjarige. De man heeft zich in dit geval voorgedaan als een 

zestienjarige jongeman, waarbij hij het slachtoffer een weblink heeft gestuurd, die leidt naar een 

hyvesprofiel met daarop een profielfoto van een jongeman, waarvan hij beweert dat het een foto van 

zichzelf betreft. Tijdens het gesprek verzoekt hij het slachtoffer om haar webcam aan te zetten en haar 

borsten, billen en bh te laten zien. Op enig moment stelt de verdachte eveneens voor om af te spreken 

in Zwolle en vraagt hij het slachtoffer of ze tijdens het afspraakje met hem durft te zoenen. 

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

Volgens de verdediging dient de verdachte van het onder artikel 248e Sr. ten laste gelegde feit te 

worden vrijgesproken aangezien het oogmerk van de verdachte ontbrak om met het slachtoffer 

ontuchtige handelingen te plegen. Niettegenstaande de verdachte heeft voorgesteld om af te spreken en 

de ontmoeting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden met ontuchtige handelingen als gevolg, zou de 

ontmoeting nooit gericht zijn op het hebben van seks met het slachtoffer. De raadsman haalt aan dat 

dergelijk bewijs ontbreekt, waaruit volgt dat de verdachte willens en wetens met het slachtoffer heeft 

afgesproken om ontuchtige handelingen met haar te verrichten.  

De rechtbank acht het echter bewezen dat bij de verdachte sprake was van de intentie tot het plegen 

van ontuchtige handelingen met het slachtoffer. Het gesprek tussen de verdachte en de aangeefster, 

voorafgaand aan de ontmoeting, geeft immers blijk van een zodanige seksuele lading dat hieruit kan 

worden afgeleid dat hij bewust met het slachtoffer heeft afgesproken om ontuchtige handelingen met 

haar te plegen. Hierbij werd voornamelijk gekeken in de richting van de verzoeken van de verdachte 

aan het slachtoffer, meer bepaald of zij voor de webcam haar borsten en billen wilde laten zien, zijn 

commentaar hierop en de vraag of ze tijdens hun afspraakje met hem zou durven zoenen. Voorts heeft 

de rechtbank in haar overwegingen een gesprek tussen de verdachte en een vriend in rekening 

genomen. Daarin spreken zij over het slachtoffer en komt naar voren dat de verdachte seks met haar 

wil hebben. Tenslotte verklaart de groomer dat hij zelf het initiatief genomen heeft om, kort nadat ze 

elkaar hadden ontmoet en nadat het slachtoffer in zijn auto was gestapt, tot meer verregaande seksuele 

handelingen met haar te komen. Gelet op deze gegevens, is de rechtbank van oordeel dat de verdachte 

willens en wetens een ontmoeting met het slachtoffer heeft geïnitieerd met het oogmerk seks te 

hebben. In dit kader heeft de verdachte tot slot ook na het plegen van de ontuchtige handelingen, foto’s 

gemaakt van het ontblote onderlichaam van het slachtoffer en deze (onder meer) doorgestuurd naar 

een vriend van hem. Naar het oordeel van de rechtbank zijn in het dossier echter onvoldoende 

aanknopingspunten gevonden om het oogmerk van verdachte te bewijzen om een afbeelding van een 

seksuele gedraging te vervaardigen, waarbij het slachtoffer betrokken was. Daarvan zal de rechtbank 

de verdachte dan ook vrijspreken.   
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6.1.5. Case Groningen (22/09/2011) 

De ten laste gelegde feiten in deze zaak betreffen zowel grooming, als het buiten echt plegen van 

ontuchtige handelingen, in de zin van seksueel binnendringen van het lichaam van de betrokken 

minderjarige die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt.  

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

De rechtbank verklaart de Officier van Justitie niet-ontvankelijk in de vervolging, aangezien de ten 

laste gelegde feiten (artikel 245 en artikel 248e Sr.) niet voldoen aan het in artikel 167a van het 

Wetboek van Strafvordering gestelde vereiste, namelijk het hoorrecht. Verder blijkt uit het verslag van 

het informatief gesprek dat de ouders van de betrokkene diegenen zijn die aangifte wilden doen, maar 

dat het slachtoffer in kwestie daar niet achterstond. Bij deze stand van zaken mag vervolgens 

redelijkerwijs worden uitgegaan van het feit dat de betrokkene, gezien vanuit haar belangen, de 

vervolging van de verdachte niet wenselijk achtte. Het Openbaar Ministerie zou de betrokkene echter 

niet in de gelegenheid gesteld hebben om haar mening over de gepleegde strafbare feiten kenbaar te 

maken.  

6.1.6. Case Assen (04/10/2011) 

De verdachte wordt veroordeeld voor het laten zien van een afbeelding waarvan de vertoning 

schadelijk is voor personen onder de zestien jaar (artikel 240 Sr.), voor het buiten echt ontuchtige 

handelingen plegen met iemand beneden de leeftijd van zestien jaar (247 Sr.) met een minderjarige en 

voor grooming.  

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

In voorliggende zaak staan de feiten allemaal in nauw verband met elkaar. Voorafgaand aan het 

voorstel tot de ontmoeting en de daadwerkelijke ontmoeting, aldus grooming, heeft de verdachte via 

de webcam een aantal keren zijn geslachtsdeel aan de benadeelde partij getoond en zich zelfs een keer 

afgetrokken. Desondanks het slachtoffer hem haar leeftijd had verteld, heeft de verdachte expliciete 

seksuele handelingen met haar besproken in chatcontacten en telefoongesprekken. Het 

groomingproces is verder uitgemond in het buiten echt ontuchtige handelingen plegen met het 

minderjarige meisje, nadat de verdachte was afgereisd naar de woonplaats van het slachtoffer. De 

verdachte heeft het meisje toen meerdere malen ontuchtig (op de mond) gezoend. Verder dan dat is het 

niet gekomen omdat de benadeelde partij dat niet wilde. De verdachte ging bij het maken van een 

afspraak tevens uit van de mogelijkheid seks te hebben met het minderjarige meisje als zij dat zou 

willen. Hij had er bovendien, zo verklaarde hij ter terechtzitting, geen enkel probleem mee dat zij pas 

tien jaar oud was. 
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6.1.7. Case Breda (10/10/2011) 

 Deze case vertaalde zich in een vrijspraak voor poging tot verleiding tot het plegen (of doen dulden) 

van ontuchtige handelingen met een minderjarige, dan wel poging tot grooming. Daarnaast kwam het 

tot een veroordeling voor het bezit en vervaardigen van kinderporno. Bovendien werd de verdachte 

verweten de betrokken minderjarige te hebben onttrokken aan het wettig gestelde gezag of aan het 

opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende. 

In deze zaak werd grooming echter subsidiair ten laste gelegd. De verdachte zou met andere woorden 

al dusdanig kunnen worden bestraft indien het niet tot een veroordeling zou komen op basis van het 

primair ten laste gelegde feit, meer bepaald poging tot het opzettelijk bewegen van het slachtoffer tot 

het plegen of dulden van ontuchtige handelingen.  

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

De verdachte heeft meermalen chat- en/of mailcontacten met het slachtoffer gehad via MSN 

en/of Tagged.com en een of meer berichten verstuurd met de inhoud ‘ik hou van jou’ of ‘ik heb je 

gemist’. Via MSN zou hij haar ook liedjes verstuurd hebben, waarin het woord ‘love’ voorkomt. 

Vervolgens heeft hij met datzelfde slachtoffer (via MSN) afgesproken om te gaan zwemmen en 

hebben zij elkaar ontmoet in een bus waar hij haar buskaartje heeft betaald. In de bus gaf hij het 

minderjarige meisje bovendien een knuffelbeertje met een hartje op en streelde of raakte hij haar 

handen, (linker)bovenbeen, rug en haren aan en sloeg hij zijn arm om de schouders van het meisje. 

Bovendien vertelde hij haar dat ze mooi was. Vervolgens is de verdachte met haar naar het zwembad 

gegaan, waar hij opnieuw het toegangskaartje heeft betaald. Opnieuw zou hij haar in het zwembad een 

knuffel hebben gegeven. 

 De vrijspraak is er gekomen nadat de verdachte wel degelijk werd verweten dat hij een 

ontmoeting met een minderjarige had voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen 

met haar, maar deze laatste onvoldoende konden worden bewezen. Het dossier bevatte weliswaar 

seksueel getinte chatgesprekken, maar niets kon erop wijzen dat de verdacht deze ook met het 

betrokken slachtoffer heeft gevoerd. De verdachte had in deze zaak dus wel een voorstel tot 

ontmoeting gedaan, waar hij ook daadwerkelijk aanwezig was en waarbij hij bovendien het bus- en 

zwemkaartje voor het minderjarige meisje betaald heeft. De politie werd echter gewaarschuwd door de 

buschauffeur die de situatie als verdacht beschouwde. Deze vroegtijdige interventie verhindert 

uiteraard de kennis of de verdachte ook effectief meer van plan was met het meisje. Zodoende werd 

geoordeeld dat onvoldoende bewijsmateriaal aanwezig was voor het aantonen van de seksuele 

bedoelingen van de verdachte.  
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6.1.8. Case Utrecht (25/10/2011) 

De verdachte wordt veroordeeld voor het met zijn mobiele telefoon opnemen van beelden van een 

minderjarige die seksuele handelingen uitvoert voor de webcam. Met behulp van dit beeld wordt hij 

bovendien schuldig gehouden voor grooming. De verdachte dreigde immers het filmpje op YouTube 

te zetten indien het slachtoffer geen seks met hem heeft. Vervolgens spreken ze een dag af via het 

internet, waarop de verdachte seks wil met het slachtoffer.  

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

De verdachte heeft ter terechtzitting tevens verklaard dat het effectief de bedoeling was om het 

slachtoffer te zien en ontuchtige handelingen met haar te plegen, wetende dat zijn toen slechts dertien 

jaar oud was. De concrete uitvoeringshandeling wordt daarbij als voltooid beschouwd door de 

concrete datum die de verdachte voorstelt om af te spreken om geslachtsgemeenschap te hebben en 

door het afdwingen van deze afspraak door middel van een dreiging om het filmpje op YouTube te 

plaatsen. Bovendien ging hij na of het meisje hem goed begrepen had.  

De rechtbank beschouwt de feiten, mede door de bekennende verklaring van de verdachte, als 

bewezen verklaard.  

6.1.9. Case Assen (13/12/2011) 

Een zaak in Assen betrof een veroordeling voor verkrachting, bedreiging en grooming van een 

twaalfjarig meisje. De groomer was als volgt te werk gegaan: hij had het slachtoffer telefonisch en via 

sms’jes benaderd, nadat hij via het internet contact met haar had gezocht. Vervolgens heeft hij 

meerdere malen voorgesteld haar te ontmoeten in de omgeving van haar woning, waarna hij zich op 21 

oktober 2010 daadwerkelijk naar de afgesproken ontmoetingsplaats heef begeven. Een keer is het tot 

geslachtsgemeenschap met het minderjarige meisje gekomen. De aard en de ernst van de aangegeven 

feiten vereisten in deze zaak een onmiddellijk politieoptreden, aangezien de verdachte zich in zijn 

contacten onder meer ook zeer bedreigend gedroeg naar het slachtoffer en haar familie toe. 

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

De verdachte beweert dat hij in de veronderstelling verkeerde zich te begeven in een rollenspel waarbij 

hij de ‘bad guy’ en het slachtoffer de ‘bitch’ speelden. Niettegenstaande het feit dat het slachtoffer had 

aangegeven dat ze twaalf jaar oud was, verkeerde de verdachte, zo zegt hij zelf, in de veronderstelling 

dat het meisje boven de achttien jaar was. Verder verklaart hij vrijwillige seks te hebben gehad met 

iemand die blijkbaar dezelfde naam had als de aangeefster. De betrokken sekspartner was volgens de 

verdachte echter zeker ouder dan achttien jaar. Verder verduidelijkt hij zijn vermoeden dat de 

aangeefster (en tevens het slachtoffer in dit verhaal) zijn achtergelaten condoom heeft gevonden en 

vervolgens zijn sperma in haar schaamlippen heeft gesmeerd. De bedreigingen die hij vervolgens naar 
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het slachtoffer en haar familie geuit heeft door middel van sms, zag hij eveneens in het kader van het 

lopende rollenspel.  

De rechtbank oordeelt echter dat het niet aannemelijk is dat er sprake was van dergelijk rollenspel. Het 

slachtoffer had meerdere keren expliciet gezegd dat zij nog geen dertien jaar oud was. Op grond 

hiervan moest de verdachte dan ook redelijkerwijze vermoeden dat ze de leeftijd van zestien jaar nog 

niet had bereikt, waardoor hij dus strafbare handelingen aan het treffen was door haar een ontmoeting 

voor te stellen en vervolgens te dwingen tot seksuele handelingen met hem. Het DNA-onderzoek 

weerlegt bovendien het verhaal dat een, voor de verdachte, onbekende vrouw die toevallig dezelfde 

naam als  het slachtoffer bleek te hebben, zich aan de verdachte heeft opgedrongen tijdens de 

ontmoeting, wat geleid zou hebben tot seks met haar in plaats van met de aangeefster van het misdrijf. 

Daarnaast acht de rechtbank het bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het 

zogenaamde groomen. De verdachte heeft immers gedurende enige tijd het slachtoffer langs 

elektronische weg benaderd en daarbij meerdere ontmoetingen voorgesteld met het oogmerk 

ontuchtige handelingen met haar te plegen, waarbij een van die voorgestelde ontmoetingen ook 

daadwerkelijk daartoe heeft geleid. Kort na de verkrachting van het slachtoffer heeft hij haar tevens 

bedreigd met volgend bericht: ‘Hou twee weken je bek, dan krijg je een hondje en tweeduizend euro. 

Zo niet en er gebeurt iets met mij dan gebeurt er iets met jouw familie, jou of jouw familie, de kogel’. 

Deze combinatie aan feiten, wijst wel degelijk op het feit dat de dader wist dat hij met iets bezig was, 

wat niet wettig was. 

6.1.10. Case ’s-Hertogenbosch (28/12/2011) 

Dit betreft een zaak waarbij enkel grooming ten laste gelegd wordt. Opmerkelijk in dit dossier is dat 

primair artikel 248e Sr. ten laste wordt gelegd en subsidiair artikel 248e Sr. in combinatie met de 

poging (artikel 45 Sr.). Dit laatste omwille van het feit dat het voorgenomen misdrijf niet voltooid is. 

Slachtoffer en verdachte hadden contact via chatrooms en de telefoon (ook sms). Het slachtoffer geeft 

aan dat zij uitdrukkelijk gezegd heeft dat ze elf jaar oud is. Telkens de twee contact via het internet 

hadden, vroeg de verdachte om af te spreken. De conversaties verliepen bovendien reeds snel seksueel 

getint en de verdachte verlangde foto’s van het meisje, tevens zonder kleren. Daarenboven loog hij het 

slachtoffer voor dat hij reeds met een twaalfjarig en dertienjarige meisje seks had gehad. Hij praatte 

daarbij op haar in door te zeggen dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, dat hij haar eerste wilde 

zijn en dat dit alles behalve raar was. Op een keer stelde hij voor haar te ontmoeten in een 

winkelcentrum in haar omgeving.  

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

De verdachte erkent bij de politie, de rechter-commissaris en ook ter terechtzitting dat hij contact heeft 

gehad met het slachtoffer via het internet en de telefoon. Daarbij hebben inderdaad gesprekken 

plaatsgevonden over seks. Verder verklaart hij dat hij wist dat zij zeer jong was en in de eerste klas 
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van de middelbare school zat. Daarnaast bevestigt hij dat het minderjarige meisje een afspraak heeft 

afgehouden, zo niet, had een ontmoeting volgens hem wel plaatsgevonden. Indien het slachtoffer iets 

zou gewild hebben, zou hij daar allicht wel op ingegaan zijn, aldus de verdachte zelf. De namen van de 

andere meisjes zouden verzonnen zijn, mogelijk om het slachtoffer te overhalen. Bij de Rechter-

commissaris heeft de verdachte het delict bovendien bekend. Ter terechtzitting maakte de verdachte in 

eerste instantie duidelijk dat hij bij zijn bekennende verklaring bleef, niettegenstaande hij dit later 

nuanceerde. Daarbij haalt hij aan dat mogelijk zou zijn gesproken over seks, maar niet zozeer over het 

feit dat hij seks met het betrokken slachtoffer wilde hebben. Verder beweert de verdachte ter 

terechtzitting dat er nooit concreet een afspraak is gemaakt en dat hij dus niet heeft aangedrongen op 

een afspraak. De verklaringen, zoals afgelegd bij de politie en de Rechter-commissaris, dat het 

mogelijk wel tot seksuele betrekkingen zou zijn gekomen, zouden volgens hem niet zodanig bedoeld 

zijn. De raadsman verzoekt verder de verdachte vrij te spreken van het hem ten laste gelegde feit daar 

deze geen concrete voorstellen voor een ontmoeting heeft ondernomen, waardoor niet voldaan zou zijn 

aan de vereiste uitvoeringhandelingen.  

De rechtbank houdt de verdachte niettemin aan zijn verklaringen, afgelegd bij de politie en de rechter-

commissaris en wordt wel degelijk schuldig bevonden voor het groomingfeit, mede gelet op de inhoud 

van de gevoerde chat- en sms-gesprekken. Daarnaast worden de concrete voorstellen wat betreft tijd 

en plaats (namelijk het bos en/of winkelcentrum Woensel) van de ontmoeting gezien als voltooide en 

volwaardige uitvoeringshandelingen.  

Verder blijkt uit het dossier dat de verdachte tevens heeft gepoogd andere jonge meisjes te 

benaderen. Overigens heeft hij het feit gepleegd terwijl hij onder toezicht stond van de reclassering en 

voor behandeling was opgenomen in een kliniek te Eindhoven in het kader van de proeftijd van een 

eerdere veroordeling. De rechtbank rekent de verdachte aan dat hij aan zijn behandelaars in de 

Woenselse Poort heeft verzwegen wat hij deed en wat er in hem om ging. Hij heeft immers geen hulp 

gezocht en vertoonde ter terechtzitting bovendien weinig probleembesef. 

6.1.11. Case  Alkmaar (14/02/2012) 

De verdachte wordt verweten dat hij een viertal meisjes die nog geen zestien jaar waren, via internet 

heeft bewogen ontuchtige handelingen te verrichten voor de webcam. In een van deze gevallen zou het 

ook tot daadwerkelijk seksuele handelingen tussen de verdachte en het meisje zijn gekomen. In een 

ander geval zou hij een ontmoeting hebben voorgesteld met het oogmerk om ontuchtige handelingen 

met het slachtoffer te plegen (grooming), waarbij hij haar tevens zou hebben onttrokken aan het 

ouderlijke gezag. Tot slot wordt hij ervan verdacht kinderporno in bezit gehad te hebben.  

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

In deze zaak stelt de verdediging zich vraagtekens met betrekking tot de tenlastelegging inzake 

grooming. Zij betwisten, zo begrijpt de rechtbank, het oogmerk van de verdachte om ontuchtige 
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handelingen te plegen. De verdachte zelf heeft immers ontkend seksuele bedoelingen te hebben gehad 

met de aangeefster. De rechtbank overweegt echter dat de verdachte op een vergelijkbare wijze is te 

werk gegaan bij dit slachtoffer (één) als met betrekking tot een ander slachtoffer (twee) dat door de 

dader opzettelijk was bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen. De verdachte had zich 

immers voorgesteld onder ‘alias verdachte’ en was met beide slachtoffers een relatie aangegaan via het 

internet. Later presenteerde hij zichzelf in het contact als een ‘verwante van alias verdachte’ waarbij 

hij als ‘alias verdachte’ aan de slachtoffers voorstelde om seks te hebben met de ‘verwante’. Bij 

slachtoffer twee zijn de ontmoetingen echter ook daadwerkelijke op seksuele handelingen uitgelopen. 

Op grond van deze vernoemde bewijsmiddelen, in samenhang met het onder artikel 248a Sr. bewezen 

verklaarde feit met slachtoffer twee, acht de rechtbank bewezen dat de verdachte wel degelijk 

ontuchtige handelingen voor ogen had met slachtoffer één. Op grond daarvan wordt grooming dan ook 

als bewezen verklaard. De dader moest bovendien redelijkerwijze vermoeden dat hij te maken had met 

een slachtoffer onder de leeftijd van zestien jaar aangezien de kalenderleeftijd op haar internet-profiel 

stond en zij aan de verdachte ook heeft verteld dat zij slechts veertien jaar was. 

Opmerkelijk bij dit eerste slachtoffer van grooming is dat ook nog een tenlastelegging wordt 

afgesplitst van grooming, meer bepaald 248a Sr., het verleiden tot het plegen van ontuchtige 

handelingen. De fase waarin, zoals uit de bewijsmiddelen blijkt, de verdachte zich in strijd met de 

waarheid op internet voordoet als een vijftienjarig meisje, dat open staat voor een (seksuele) relatie 

met het slachtoffer, wordt hier immers geclassificeerd onder artikel 248a Sr. De rechtbank is van 

oordeel dat dergelijke misleiding het slachtoffer (van wie de verdachte wist dat zij nog geen achttien 

jaar oud was) ertoe gebracht heeft om foto’s waarop zijzelf geheel of gedeeltelijk naakt stond 

afgebeeld te maken en via internet naar de verdachte te verzenden. Het slachtoffer heeft immers 

verklaard dat zij dit nooit gedaan zou hebben als zij wist dat zij de foto’s in werkelijkheid aan 

verdachte verstuurde. Niettegenstaande het laten maken van naaktfoto’s op zichzelf genomen nog geen 

ontuchtige handelingen hoeft op te leveren, is de rechtbank voorts van oordeel dat deze gedragingen 

toch in de zin van artikel 248a Sr kunnen worden aangemerkt. De omstandigheden waaronder de 

foto’s in het onderhavige geval tot stand zijn gekomen, namelijk dat de verdachte als volwassen man 

en onder valse voorwendselen een minderjarig meisje naakt in seksueel getinte poses heeft laten 

poseren, is echter wel degelijk aan te merken als strijdig met de sociaal-ethische norm en dus 

ontuchtig. Een aantal gesprekken was bovendien wel degelijk seksueel getint.  

Het tweede feit is, zoals eerder aangehaald, zeer gelijklopend met het eerste. De dader meet zich 

valse hoedanigheden aan en doet zich op het internet voor als twee verschillende minderjarige meisjes. 

Met een van zijn identiteiten is hij een relatie aangegaan met slachtoffer twee, van wie hij eveneens 

wist dat deze de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt. Door misleiding heeft hij haar bewogen 

tot het plegen van ontuchtige handelingen, zoals het maken van foto’s en film waarop slachtoffer twee 

geheel of gedeeltelijk naakt te zien was en waarbij zij seksuele activiteiten uitvoerde. De verdachte, 
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die zich voordeed als minderjarig meisje, had immers gezegd dat het normaal was om naaktfoto’s naar 

elkaar te sturen als je via internet een relatie hebt. Bij de fysieke ontmoeting kwam het tevens tot tal 

van seksuele handelingen vanwege de verdachte. Het slachtoffer heeft de verdachte voor het eerst 

gezien, tijdens een schoolreisje naar Leiden. Ze ontmoette hem bij het station en is met hem naar een 

parkje gegaan, waar zij hebben gepraat. Zij deed dit omdat de verdachte, zich voordoende als 

minderjarige meisje, graag wilde dat ze met de verdachte afsprak. Het zogenaamde meisje zou het 

slachtoffer ook voorgesteld hebben om seks te hebben met de verdachte, aangezien zij dat zelf ook 

vaak met hem deed. Bij een tweede, derde en vierde ontmoeting kwam het ook daadwerkelijk tot 

dergelijke daden. Uit de verklaring van de aangeefster blijkt duidelijk dat zij slechts tot het plegen en 

dulden van de ontuchtige handelingen is overgegaan omdat zij hiertoe door de verdachte, in zijn valse 

hoedanigheid als minderjarig meisje, werd aangezet. 

De zonet uiteengelegde situatie wordt echter niet als grooming aangemerkt, maar opnieuw ten 

laste gelegd onder artikel 248a Sr. Nochtans zijn er meerdere ontmoetingen voorgesteld met het 

oogmerk op ontuchtige handelingen die tevens voltooid zijn. Zou de rechtbank de zaak anders 

beoordelen omdat de verdachte zich in dit geval via allerlei aliassen en valse identiteiten heeft 

voorzien van een ontmoeting met het slachtoffer? 

6.1.12. Case ’s-Hertogengbosch (07/03/2012)   

In deze zaak wordt de betrokkene verdacht en veroordeeld voor twee groomingfeiten en het bezit van 

kinderporno. Dit nadat beroep was ingesteld tegen het vonnis van 16 mei 2011. 

Standpunt van de verdediging en oordeel van de rechtbank  

In deze zaak zou de verdachte een voorstel tot een ontmoeting gedaan hebben met het oogmerk 

ontuchtige handelingen te plegen met het slachtoffer. Zo was er sprake van vingeren en likken. De 

concrete uitvoeringshandeling ter verwezenlijking van de voorgestelde ontmoeting werd 

geconcretiseerd doordat de verdachte met het slachtoffer concrete afspraken had gemaakt om elkaar op 

die bepaalde datum op die bepaalde plaats te ontmoeten. Daarbij voorzag hij het slachtoffer van een 

door hem opgesteld reisschema en gaf hij haar instructies over hoe zij naar hem moest reizen.  

De rechtbank acht eveneens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een tweede dertienjarig 

slachtoffer via Habbo, via sms’jes en telefonisch een ontmoeting heeft voorgesteld, waarvan hij wist 

dat ze de leeftijd van zestien jaar niet had bereikt. Verdachte had gezegd dat hij zelf slechts zestien jaar 

was, waarop hij verkering vroeg aan het betrokken slachtoffer. Bovendien had hij het tijdens hun 

gesprekken vele malen over fysiek contact. Zo schrijft de verdachte in een bericht dat hij ‘met zijn 

tong haar lippen uit elkaar doet en dat hun tongen elkaar vinden’. Vervolgens stelt hij op 10 april 

2010 voor om af te spreken in Ter Apel, waar zij elkaar daadwerkelijk ontmoet hebben en waarbij hij 

haar rug heeft aangeraakt. Het rendez-vous was echter van korte duur. Dat het hierbij gebleven is, is 
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volgens het oordeel van de rechtbank louter en alleen te wijten aan de omstandigheid dat het 

minderjarige meisje die avond in gezelschap verkeerde van haar zus en een vriend.  

Met betrekking tot het tweede groomingfeit weerlegt de verdediging het oogmerk op het plegen 

van ontuchtige handelingen. De verdachte heeft immers verklaard dat hij gesprekken met dit tweede 

slachtoffer had omdat hij haar wilde helpen. Bovendien is in de sms’jes niets seksueels aangetroffen. 

Anders dan door de verdediging betoogd, is de rechtbank van oordeel dat het dossier wel degelijk 

voldoende wettig en overtuigend bewijs bevat om tot de bewezenverklaring te komen dat de verdachte 

het oogmerk had om ontuchtige handelingen te plegen. De rechtbank betrekt daarbij de feiten en 

omstandigheden vervat in de bewijsmiddelen van het onder het eerste ten laste gelegde groomingfeit. 

De rechtbank ziet tussen beide wezenlijke overeenkomsten, meer specifiek in de leeftijd van de 

slachtoffers, de hoeveelheid en de wijze van communiceren (zowel via Habbo als via sms’jes en 

telefonisch) en dit nagenoeg in dezelfde periode. Het oordeel van de rechtbank luidt dan ook dat het op 

zijn plaats is om deze feiten en omstandigheden in onderling verband te zien met elkaar.  

3.1.13. Besluit  

De dossieranalyse biedt een overzicht van de rechtsgang  in Nederland, de daarbij gevolgde 

redeneerwijze inzake groomingfeiten en dit sinds de strafbaarstelling in 2010 tot 30 april 2012. Het is 

uiteraard onmogelijk om op basis van deze korte periode en het geringe aantal dossiers te komen tot 

veralgemeenbare uitspraken. Niettemin kunnen een aantal belangrijke aspecten aangehaald worden die 

voor de onderzochte cases gelden.  

Uit de dossieranalyse in Nederland blijkt dat het aantal afgesloten strafdossiers inzake grooming 

sinds de strafbaarstelling in 2010 erg gering is gebleven. Een zoektocht levert slechts een twaalftal 

relevante zaken op die daadwerkelijk vervolgd en berecht zijn. Een veroordeling voor grooming als 

alleenstaand feit  lijkt slechts eenmalig te zijn voorgekomen. Dit betekent dat het merendeel van de 

zaken een combinatie vormt van het groomingproces met andere zedenfeiten, die vaak (veel) zwaarder 

bestraft worden dan artikel 248e Sr. en dus grooming op zich. Veelal zijn ook meerdere slachtoffers 

betrokken en dit over een vaak uitgesponnen tijdsperiode. De zaken waarbij het effectief tot een 

veroordeling komt, zijn veelal meer concrete en relatief duidelijke situaties met daarenboven 

bekennende verdachten. De groomer gaat namelijk contact zoeken met een minderjarige via het 

internet om uiteindelijk het kind te overtuigen elkaar te ontmoeten met seksuele handelingen voor 

ogen. In meer dan de helft van de gevallen slaagt de groomer ook in het bewerkstelligen van deze 

afspraak. De gevonniste zaken kenmerken zich bovendien in het merendeel van de gevallen door een 

reeds verder gevorderde misbruiktoestand. Dit is niet verwonderlijk, daar de prioritaire aandacht 

logischerwijze naar meer acute zaken zal uitgaan, gezien het gebrek aan capaciteit op het zowel het 

niveau van de opsporing, als de vervolging. In een aantal zaken wordt grooming bovendien meerdere 

malen ten laste gelegd. Dit zal mogelijk ook zwaarder aangevoeld worden en zodanig sneller 
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aanleiding geven tot een beslissing tot vervolging. Op basis van de dossieranalyse kunnen dus geen 

uitspraken gedaan worden over het feit of grooming een veelvoorkomend fenomeen is of niet. 

Bovendien mag niet besloten worden dat dit strafbare feit meestal gepaard gaat met (het voorstel tot) 

een ontmoeting. Opnieuw kan dit het gevolg zijn van de lage aangiftebereidheid voor seksueel 

misbruik in het algemeen en de prioriteiten die bij het begin van de strafrechtsketen reeds worden 

gelegd. Daarnaast is het zo dat het oogmerk van de dader op het vervaardigen van een afbeelding met 

een seksuele gedraging van een minderjarige enorm uit het oog verloren wordt. Slechts in één zaak 

wordt hiervan melding gemaakt en dan nog nadat de ontmoeting en het misbruik reeds was geschied. 

Wantoestanden met betrekking tot webcambeelden, die vaak in de voorfase aan bod komen, worden 

aldus niet geplaatst onder artikel 248
e
 Sr.   

Wat de bewijsvoering betreft, zijn de beschreven bestanddelen uit artikel 248
 
e Sr. meestal min of 

meer duidelijk in de praktijk aanwezig en daardoor relatief gemakkelijk aan te kaarten. Niettemin 

gebeurt het aantonen van het oogmerk van de dader op ontuchtige handelingen of het vervaardigen van 

kinderpornografie nooit zuiver zwart op wit. De verdediging tracht namelijk tal van lacunes te vinden 

in de formulering en daarmee de aan te tonen bestanddelen van de strafbaarstelling.  

Voor het geautomatiseerde deel van de formulering van de strafbaarstelling, treden vrijwel nooit 

problemen op om dit aan te tonen. Het oogmerk van de dader om ontuchtige handelingen te plegen 

gevolgd op een voorstel tot ontmoeting geniet deze eenduidigheid echter niet. Zo wordt vaak 

aangehaald dat niet zeker is hoe de inhoud van bepaalde gesprekken moet worden geïnterpreteerd 

zodat daaruit kan worden afgeleid dat de verdachte daadwerkelijk seksuele intenties had. Daarbij haalt 

de raadsman in een aantal zaken tevens aan dat het om ‘fantasie’ van de verdachte gaat en deze nooit 

concreet zou overgaan tot datgene wat besproken en/of afgesproken wordt met de minderjarige 

slachtoffers. Sterker, nog zij zouden enkel aftasten hoe ver ze de jongere kunnen krijgen om zichzelf te 

prikkelen, maar nooit met de intentie hen kwaad te doen. Een van de verdachten haalt bovendien aan 

dat hij in de veronderstelling verkeerde zich in een rollenspel te bevinden met het slachtoffer. Een 

andere voor de verdediging geldige reden in verband met het voorstel tot ontmoeting, betreft het feit 

dat de verdachte simpelweg op zoek was naar een geschikt persoon om een relatie mee aan te gaan. 

Door de onduidelijkheid over het vermoeden ten aanzien van de leeftijd van de minderjarige, tracht de 

verdachte ook vaak te ontlopen aan schuldigverklaring door zich te beroepen op het ontbreken van het 

opzet ten aanzien van de leeftijd van het slachtoffer.  

Wanneer een voorstel tot een ontmoeting zich voordoet, waarbij de dader het slachtoffer instrueert 

op die bepaalde datum, tijd en plaats uit te kijken naar iemand met een bepaald soort kledij of een 

bepaald type auto met aangegeven kenmerk, zal dit door de rechtbank vaak beoordeeld worden als een 

voorstel met uitvoeringshandeling. Ook wanneer de verdachte een dergelijke concrete afspraak maakt 

wat betreft plaats, datum en tijd en daarbij het slachtoffer herhaaldelijk aanspoort om wel degelijk te 

komen opdagen, impliceren deze uitvoeringshandelingen dat zijn intentie gericht was op een 
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daadwerkelijke ontmoeting. Een andere voltooide uitvoeringshandeling behelst het voorzien van het 

slachtoffer van een reisschema of het instrueren op welke wijze ze moet reizen. De 

berichtgeschiedenissen en dus de communicatiefase blijken niettemin telkens een belangrijke rol te 

spelen om tot het nodige bewijs te komen. Zo werd in een zaak immers geoordeeld dat het wettig 

bewijs voor het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen ontbrak, ondanks het feit dat de rechtbank 

de sterke indruk had dat de verdachte mogelijk seksuele bedoelingen had met het slachtoffer. 

Bovendien werden afbeeldingen en filmpjes aangetroffen, die konden worden beschouwd als 

kinderporno. Het dossier bevatte echter geen seksueel getinte chatgesprekken met het betrokken 

slachtoffer, maar wel met andere personen. Niettemin werd de verdachte voor grooming 

vrijgesproken. 

Een andere opvallende opmerking is dat de gehele fase voorafgaand aan het vooropgestelde 

misbruik niet onder artikel 248e Sr. wordt gezien. In de literatuur valt het gehele proces van zich 

anders voordoen, dezelfde muzieksmaak en interesses als het slachtoffer aannemen, foto’s en 

webcambeelden vragen en of maken van het kind en hen zodanig misleiden, immers onder het 

groomingproces Desondanks dit gegeven  worden dergelijke handelingen nog vaak geclassificeerd 

onder artikel 248a Sr. Zonder het voorstel tot een ontmoeting en zonder het oogmerk op het 

vervaardigen van een afbeelding van een seksuele gedraging, kunnen bepaalde handelingen inderdaad 

eerder gebracht worden onder het aanzetten tot ontuchtige handelingen of artikel 248a Sr. In de zaak 

Alkmaar echter werd het hele proces, ondanks het voorstel tot een ontmoeting en handelingen ter 

uitvoering hiervan, nog steeds aangemerkt als een zedenfeit volgens artikel 248a Sr. Als we 

vervolgens kijken naar de periode vóór januari 2010 dan volgt een mogelijke verklaring voor deze 

vaststelling. Voor de introductie van artikel 248e Sr. werden feiten, gerelateerd aan het 

groomingproces, namelijk bestraft aan de hand van (een poging tot) het aanzetten tot ontuchtige 

handelingen en dus op basis van artikel 248a Sr. Ondanks de strafbaarstelling van grooming, wordt 

artikel 248a Sr. dus nog steeds aangewend voor feiten die tevens onder grooming kunnen worden 

geclassificeerd.  
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6.2.  Interviews 

6.2.1. Prevalentie 

Wat de prevalentie van online grooming betreft, verduidelijkt Renée Kool, universitair hoofddocente 

straf- en strafprocesrecht, dat dit een oud fenomeen is. Het heeft zich enkel de afgelopen jaren, ten 

gevolge van de opkomst van digitale communicatietechnologieën, in een veranderde 

verschijningsvorm voorgedaan. Zij wijst hierop vanuit de vaststelling dat ook artikel 248e Sr. enkel op 

deze nieuwe, digitale verschijningsvorm focust.  

Hoewel de Memorie van Toelichting
49

 stelt dat grooming een groeiend fenomeen is, dat naar aard en 

omvang zorgwekkend moet genoemd worden, wordt deze stelling volgens Mevrouw Kool op 

onvoldoende wijze onderbouwd. De bronnen waarnaar de Memorie verwijst zouden volgens haar 

namelijk geen toename melden van grooming, zoals bedoeld in artikel 248e Sr., maar van het aantal 

online contacten in meer algemene zin. Een zoektocht naar bijkomende kwantitatieve data leverde 

bovendien geen ondersteuning voor de stelling dat grooming een probleem is dat qua omvang 

aanleiding zou geven tot strafbaarstelling. Omdat ten tijde van het onderzoek echter nog geen 

registratie plaatsvond onder grooming, zocht Mevrouw Kool op vergelijkbare delicten, namelijk 

verleiding (artikel 248a) en de poging daartoe (artikel 45). Uit deze cijfers leidde zij vervolgens af dat 

de overtreding van artikel 248a Sr. een verwaarloosbaar deel van de geregistreerde zedencriminaliteit 

vormt. Dit is een belangrijk argument aangezien groominggerelateerde feiten, voor de introductie van 

de strafbaarstelling in 2010, aangepakt werden via dit artikel (248a) of de poging daartoe, zoals ook 

gezien bij de casestudy (Pilaar, mondelinge communicatie, 23 maart, 2012).  

De Memorie van Toelichting maakt verder gewag van een fors aantal toegenomen meldingen bij het 

Meldpunt Kinderporno op het Internet.
50

 Welnu, uit de bevindingen van Maaike Pekelharing van het 

Meldpunt blijkt dat zij zelf nog geen advies naar jongeren toe heeft kunnen geven om aangifte te doen 

op basis van grooming. Het overgrote merendeel van de gemelde problemen, betreft volgens haar: 

smaad, seksueel misbruik en/of kinderporno. Indien de problemen naar grooming neigen, zou het 

eerder gaan over jongeren die benaderd zijn door mensen waarvan ze zelf vermoeden dat deze 

verkeerde bedoelingen hebben; de (nog niet-strafbare) beginfase van het gehele groomingproces dus. 

Verder maakt Mevrouw Pekelharing, evenals Chris Groeneveld, inspecteur bij de KLPD, gewag van 

een exponentiële toename van het aantal aangiften van kinderen die onderling contact hebben gehad 

en waarbij een zekere vorm van misbruiktoestand is gecreëerd. Niettemin bepaalde vormen van 

misbruik daarbij dus onder grooming kunnen vallen, geven beide respondenten aan dat moet worden 

afgetoetst of het gaat om seksueel experimenteergedrag of daadwerkelijke kwaadaardige bedoelingen.. 
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De vraag rijst immers of het verstandig is minderjarige daders te vervolgen op basis van artikel 248e 

Sr.? Een strafblad met zedenfeiten brengt namelijk schadelijke gevolgen mee voor hun toekomst. 

De bevraagde respondenten hebben in het algemeen de indruk dat het aantal aangiftes voor 

grooming niet zo talrijk is in Nederland. Wanneer een aangifte gedaan wordt, gebeurt dit bovendien 

praktisch exclusief door de ouders. Teuntje Gudde, Zedenofficier te Breda, ziet een mogelijke reden 

hiervoor in het ondermaatse probleembesef van de kinderen zelf. Zij beschouwen seksueel getinte 

conversaties en het stellen van bepaalde grensoverschrijdende handelingen eerder als onderdeel van 

hun seksuele ontplooiing en nieuwsgierigheid. Bovendien ervaren jongeren bepaalde misbruiksituaties 

meer als een simpelweg uit de hand gelopen zaak. Mevrouw Gudde wijst er daarom op dat slachtoffers 

niet steeds beseffen dat ze het slachtoffer zijn geworden en daarom het gehele gebeuren het liefst zo 

snel mogelijk vergeten. Hierdoor zullen zij eveneens weinig aandacht vragen rond het gebeurde.  

Mevrouw Pekelharing heeft de indruk dat de meeste mensen bovendien nog niet vertrouwd zijn 

met de term ‘grooming’. De toenemende publiciteit zal daar uiteraard geleidelijk aan verandering in 

brengen, maar daarin schuilt het gevaar dat de media vooral op zoek gaat naar sensatie en bijgevolg 

niet geïnteresseerd is in een genuanceerd en vooral reëel beeld. Ondanks de reeds bestaande 

verwarring in verband met de definitie, zal ook dit de verduidelijking en de aangifte dus niet ten goede 

komen. Verdergaand op de definitie, vraagt Mevrouw Pekelharing zich af of al dan niet een 

onderscheid moet gemaakt worden tussen iemand die zich anders voordoet en kinderen op die manier 

in de val lokt enerzijds en iemand die meteen zijn (seksuele) bedoelingen duidelijk identificeert 

anderzijds? Vanuit het opzicht van het kind kan dit immers een groot verschil uitmaken. Zij kunnen 

immers openstaan voor het experimenteren op seksueel vlak met een leeftijdgenoot, maar het is niet 

ondenkbaar dat velen daar anders over zullen denken wanneer de persoon aan de andere kant van het 

scherm een volwassene blijkt te zijn.  Zij raden dan ook toekomstig onderzoek naar deze, mogelijk 

frequente, problematiek aan, wil men voorzien in een adequate aanpak van dit verschijnsel. 

De bevraagde personen zijn het verder eens dat er een grote discrepantie bestaat tussen het aantal 

aangiften aan de ene kant en het aantal daadwerkelijke opsporingen en vervolgingen aan de andere 

kant. Michelle Spoormaker, Kinderporno-officier bij het parket te Rotterdam, is van mening dat de 

meeste slachtoffers pas aangifte doen wanneer het groomingproces nagenoeg volledig uitgevoerd is. 

Hiermee bedoelt ze dat de feiten in beginsel eerder kunnen worden gekwalificeerd in de zin van 

(poging tot) verkrachting of (poging tot) ontucht. Op die manier zullen veel zaken onder een ander 

zedenartikel, dan de bepaling voor grooming, aan het licht komen.  Meneer Groeneveld is eveneens 

deze mening toegedaan. Hij wijst erop dat het vervolgen op basis van kinderpornografie of het 

aanzetten tot ontuchtige handelingen mogelijk de voorkeur geniet, aangezien het bewijs voor deze 

zedenartikelen gemakkelijker leverbaar is. Mevrouw Spoormaker meent verder dat rechters mogelijk 

argwanend staan tegenover dit principe en dus niet snel geneigd zijn om voor grooming te vervolgen, 
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aangezien de bewoordingen en de eventuele handelingen van de verdachte op velerlei manieren 

kunnen worden geïnterpreteerd. Zo zal er mogelijk niet altijd voldoende kunnen worden aangetoond 

dat de verdachte ook effectief het kind wou misbruiken.  

Meneer Groeneveld geeft echter een verduidelijking op basis van meer precieze cijfers. Hij 

vermeldt namelijk een gestage toename van het aantal aangiften voor grooming. Zo zouden er een 

zeshonderdtal aangiften geweest zijn voor het jaar 2010 en acht- à negenhonderd voor 2011.  

 

6.2.2. Prioriteit 

Beide zedenofficieren, alsook Meneer Groeneveld van de KLPD zijn het eens dat het tekort aan 

capaciteit onvermijdelijk leidt tot het maken van keuzes in de talrijke zaken, zowel op het niveau van 

de opsporing, als de vervolging. Logischerwijze worden in dergelijke situaties enkel die zaken 

opgenomen die acuut zijn en waarbij het gevaar het grootste is. De respondenten benadrukken echter 

dat deze noodzaak in groomingzaken vaak ontbreekt. Niettemin het groomingproces vaak uitmondt in 

een voorstel tot een ontmoeting, is het effectief doorgaan van de afspraak nog geen garantie. Zolang 

seksueel getinte conversaties en een voorstel tot een ontmoeting niet gepaard gaan met enige vorm van 

daadwerkelijk misbruik, zullen deze zaken in veel gevallen geen prioriteit krijgen, aldus de officieren.  

Mevrouw Gudde merkt echter op dat het Openbaar Ministerie en de politie in bepaalde gevallen 

kunnen geleid worden door de ‘waan van de dag’. Sommige zaken kunnen plots onder de media-

aandacht komen, waardoor de kans op het ondernemen van actie groter wordt. Dit om negatieve 

publiciteit te vermijden in het kader van het niet vervolgen van een bepaalde aangifte. Bovendien kan 

ook vanuit politiek opzicht druk gelegd worden om bepaalde (kleine) zaken te vervolgen.  

Mevrouw Spoormaker wijst in het algemeen ook op het wijzigen van de regio’s, in die zin dat een 

schaalvergroting van de echelons wordt doorgevoerd. Zodoende zouden groomingfeiten onder andere 

kunnen worden ondergebracht bij specifieke teams. Dit zou op zijn beurt kunnen zorgen voor een 

verminderde concurrentie van deze zaken met  andere zedenfeiten, bijvoorbeeld incest of verkrachting. 

Dergelijke teams zouden bovendien centraal moeten worden aangestuurd, zodat elke team hetzelfde 

soort zaken op dezelfde wijze aanpakt. Dit zou alvast de eenheid met betrekking tot de opsporing en 

vervolging bevorderen.  

 

6.2.3. Proactieve recherche en bijzondere opsporingsbevoegdheden  

Artikel 30 van het Verdrag van Lanzarote verplicht de lidstaten tot een actieve handhaving inzake 

grooming. Universiteitsdocente Kool wijst erop dat daarvoor bepaalde dwangmaatregelen kunnen 

aangewezen zijn, zoals de proactieve recherche. Deze techniek kan gezien de mogelijke 

bewijsproblematiek zeker functioneel zijn, niettemin het aanwenden van dergelijke middelen steeds op 
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basis van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel moet worden afgewogen. Een proactieve 

opsporing vergt immers een actievere inzet van de politie wat bovendien het risico op uitlokking kan 

impliceren. Mevrouw Kool verduidelijk verder dat deze techniek hypothetisch gezien voor 

bewijsproblemen kan zorgen wat betreft de leeftijdsvereiste. Ze vraagt zich in dit verband af of aan 

deze vereiste voldaan is, wanneer een zogenaamde lokagent de plaats inneemt van een minderjarige. 

De potentiële dader wordt daarbij immers misleid over de leeftijd en andere gegevens van het 

slachtoffer. Hierdoor is niet langer sprake van een minderjarige van wie de dader redelijkerwijs had 

moeten weten dat deze de leeftijd van zestien jaar nog niet had bereikt. Mevrouw Kool stelt daarom 

voor om artikel 248e Sr. te voorzien van een clausule waarin de formulering ‘schijnbaar betrokken’ 

wordt gehanteerd, vergelijkbaar met artikel 240b Sr. Niettemin merkt zij op dat dergelijke 

omschrijving eveneens omstreden is, aangezien in dit geval de concrete gevaarzetting dreigt te 

ontbreken.  

Het oordeel van Mevrouw Spoormaker luidt alleszins positief in dit kader. Zij vindt namelijk dat 

groomers dienen bestraft te worden, ook al blijkt de gesprekspartner achteraf een volwassene te zijn.  

De strafbaarheid zou immers niet mogen afhangen van het feit of iemand daadwerkelijk zestien jaar is 

of niet, aangezien de intentie van de dader dezelfde blijft en aldus gericht is op een minderjarige. 

Mevrouw Spoormaker wijst weliswaar op het gegeven dat, wanneer rechters zouden beslissen om niet 

tot vervolging over te gaan in dergelijke gevallen, de proactieve opsporing niet langer een meerwaarde 

biedt. Nochtans ziet zij wel de voordelen in van deze techniek. Het zou immers de pakkans kunnen 

verhogen en zodoende een afschrikwekkend effect kunnen teweegbrengen naar potentiële daders toe.  

Meneer Groeneveld geeft aan zelf reeds te hebben geëxperimenteerd met het aanmaken van 

(‘lok’)profielen van kinderen. Deze werden vervolgens op tal van sociale mediasites geplaatst om te 

kijken of ze op die manier contact kunnen maken met mensen die verkeerde bedoelingen hebben. Zo 

werd een profiel opgezet van een jongen van dertien jaar en een meisje van twaalf. Binnen een dag 

kregen de ‘undercover agenten’ contact met een volwassen man die aanbood om tot een live 

ontmoeting te komen in Leiden met het oog op orale seks met de jongen. Meneer Groeneveld wijst 

eveneens op de gangbare discussie of op basis van een proactieve recherche een veroordeling tot stand 

moet kunnen komen. Volgens hem is er momenteel een zaak lopende waarvan de uitkomst hopelijk 

meer duidelijkheid zal scheppen over de mogelijkheden van deze techniek. Meneer Groeneveld is 

alvast voorstander aangezien op die manier het preventieve oogmerk van artikel 248e Sr. meer tot 

uiting kan komen in de praktijk.  

Daarnaast zetten tevens veel particulieren de trend in om pedoseksuelen op te jagen op het 

internet. De respondenten zijn het er echter over eens dat hier het risico op uitlokking mogelijk wel 

groter is en vragen zich af wat het oordeel van rechters in dit verband zal zijn. 

De zaak in Middelburg is gedeeltelijk een voorbeeld van bovenstaande discussie. In dit geval was 

namelijk een klein deel van de gesprekken overgenomen door de moeder van het minderjarige 
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slachtoffer. Deze conversaties konden echter zelfs worden weggelaten als bewijsmateriaal, aangezien 

de intenties van de verdachte reeds duidelijk tot uiting kwamen in voorafgaande gesprekken tussen de 

groomer en het slachtoffer. Niettemin probeerde de verdediging onder andere via deze discussie de 

tenlastelegging voor grooming te ontkrachten.  

De visie van Ab Sol, advocaat in strafrechtszaken, kenmerkt zich door afkeuring ten aanzien van 

de proactieve opsporing. Hij vindt deze techniek immers niet steeds proportioneel in verhouding met 

de feiten en hanteert bovendien de uitdrukking: ‘de gelegenheid maakt de dief’. Meneer Sol is in dit 

kader dan ook geen voorstander van het uitzetten van allerlei ‘lokmiddelen’, omdat daarmee als het 

ware gelegenheden worden gecreëerd. De preventieve meerwaarde en aldus het afschrikwekkende 

effect die zouden moeten voortkomen uit deze techniek verhouden zich volgens deze raadsman dan 

ook niet proportioneel ten aanzien van een feit voor grooming. Het proactief rechercheren raakt verder 

ook rakelings aan het uitlokken, als de grens al niet overschreden wordt. De overheid zal volgens 

Meneer Sol echter steeds verder de grenzen trachten te verruimen om een veilige samenleving te 

scheppen. Het gevolg daarvan is dat een zekere schijnveiligheid wordt gecreëerd. Een samenleving 

kan immers nooit worden georganiseerd zonder zedenfeiten, laat staat criminaliteit in het algemeen. 

Wat betreft particuliere ‘pedojagers’, is Meneer Sol daarenboven voorstander voor een bepaling, 

waarin duidelijk vermeld staat dat dergelijke praktijken verboden zijn. De gedachte achter het artikel is 

immers de bescherming van een kind onder de zestien jaar, niet van een volwassene. Dit is meteen de 

reden waarom hij meent dat geen situaties moeten gecreëerd, waarin volwassen personen zich 

voordoen als minderjarigen. 

 

6.2.4. Schadebeginsel en tolerantiebeginsel 

Volgens Mevrouw Kool bestaat in onze huidige maatschappij een steeds grotere tendens om moreel 

verwerpelijke handelingen onder de sfeer van het strafrecht te brengen. Zij is echter van mening dat dit 

enkel gerechtvaardigd zou mogen zijn, wanneer een persoon een zodanige schade wordt berokkend, 

dat dit noodzaakt tot het daadwerkelijk ingrijpen van het strafrecht. Zij stelt zich daarbij de vraag wat 

dit in verband met grooming is? Er wordt immers ingegrepen op een intentie waardoor het strafrecht 

als het ware verschuift naar de voorfase van het misbruik, maar wel naar een zeer moeilijk aan te tonen 

voorfase. Daarom acht Mevrouw Kool het niet aannemelijk dat het strafrecht wordt ingezet, ook niet 

als louter symbolische normstelling.  

Bovendien is het beschreven wetgevingstraject, zoals reeds door Mevrouw Kool aangehaald, 

onvoldoende kritisch overdacht. Niet alleen zou de wetgever nagelaten hebben een inventarisatie op te 

maken van de aard en de omvang van het (veronderstelde) groomingprobleem, ook de noodzaak en de 

vraag in hoeverre deze strafbaarstelling praktisch gehandhaafd kan worden, blijven daarbij vrijwel 

onbetwist. Om de vraag naar de legitimiteit ervan beter te kunnen beantwoorden heeft deze 
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universitaire hoofddocente daarom aanvullend onderzoek gevoerd. Tot welke conclusies heeft dit nu 

aanleiding gegeven? Ten eerste valt haar oordeel ten aanzien van de strafbaarstelling van grooming 

vrijwel negatief uit. Hoewel zwaarwegende belangen op het spel staan en deze niet worden afgedekt 

door reeds bestaande strafbepalingen, gaat het volgens Mevrouw Kool nog steeds om een vorm van 

potentiële schade. Feitelijk schuilt het verwijt in het gebruik en in dit geval misbruik maken van de 

mogelijkheden die digitale communicatietechnologieën bieden. Hoewel de reikwijdte van de 

strafbepaling weliswaar wordt beperkt door de vereiste uitvoeringshandeling, blijft de afstand tussen 

de uitvoeringshandeling enerzijds en de voltooiing van het delict (en dus het daadwerkelijk seksueel 

misbruik) anderzijds, te uiteenlopend. Ten tweede zou het strafbaar stellen van 

voorbereidingshandelingen als uitzondering moeten gelden, waardoor ook op dit vlak onvoldoende 

grondslag voor een strafbepaling overblijft volgens Mevrouw Kool. Hierdoor heeft zij de indruk dat de 

wetgever zich schuldig heeft gemaakt aan ‘zedenmeesterij’. Advocaat Sol steunt haar in deze 

opvatting door het groomingartikel te zien als een symptoom van de overheid die de rol gaat innemen 

van ‘zedenpreker’. Mevrouw Kool gaat verder door te wijzen op een onvoldoende kritisch perspectief 

waardoor het wetgevingstraject betreffende de strafbaarstelling wordt gekenmerkt. De wens seksueel 

misbruik van kinderen te voorkomen heeft volgens haar, versterkt door een daartoe strekkende 

internationale consensus, dan ook geleid tot overmatige gewilligheid bij de wetgever tot 

strafbaarstelling. De maakbaarheidpotentie van het strafrecht noodzaakt aldus tot kritische 

overdenking in die zin dat de vraag gesteld kan worden of er geen sprake is van een zoeken naar 

schijnveiligheid, aldus Renée Kool. Daarbij brengt zij tevens in herinnering dat het gehele 

wetgevingstraject nog voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lanzarote van kracht werd en 

tevens binnen een ruim jaar werd afgehandeld. Daarmee beweert ze niet dat een meer doordachte 

reflectie tot andere uitkomsten zou hebben geleid, maar het zou wel degelijk het democratisch 

draagvlak voor de strafbepaling kunnen hebben versterkt.  

Meneer Sol vindt dat slechts wanneer de belangen van iemand anders worden geschaad, de 

overheid gerechtvaardigd is om in te grijpen. Hij erkent daarbij evenwel dat Nederland uiteraard niet 

vanonder een verdragsbepaling kan, gezien de druk vanuit Europese hoek. Niettemin had de 

wetgeving volgens hem meer kunnen worden geconcretiseerd. In dit kader heeft Meneer Sol vooral 

problemen met ‘enige handeling ondernemen’ en dus het begin van uitvoering. Volgens hem gaat dit 

te ver dat op basis van vermeld criterium een gedraging beoordeeld en strafbaar gesteld wordt. Het 

moment waarop de verdachte beslist om over te gaan tot een seksuele handeling is immers niet gelijk 

aan de beslissing die hij of zij neemt om een kaartje te kopen of enige andere uitvoeringshandeling te 

bewerkstelligen. Tussen beide beslissingen, beide momenten zit nog te veel ruimte zodat onvoldoende 

rekening wordt gehouden met een mogelijkheid tot inkeer langs de kant van de verdachte. Kort gesteld 

vindt hij dit stuk van het artikel aldus te vaag omschreven om tot een daadwerkelijk schadelijk aspect 

te komen. Want waar ligt nu precies het moment waarop iemand beslist om over te gaan tot een 
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seksueel misdrijf? Verder wijst deze betrokken advocaat op het mogelijke oogmerk van de wetgever 

om meer bekendheid te geven aan het fenomeen. Bovendien zijn wetgevers vaak ook van een andere 

generatie en zien zij veel meer gevaren in het internetgebeuren dan de minderjarigen zelf. Deze 

laatsten kunnen immers veel beter om met de mogelijkheden van de huidige technologieën en alles 

wat dit omvat.  

Tot slot is Mevrouw Spoormaker ervan overtuigd dat een groot deel van de groomers vaak vooral 

leven op hun fantasie en zij het niet eens zouden aandurven een kind fysiek te misbruiken. Zij vreest 

dan ook dat mensen kunnen vervolgd worden voor hun loutere fantasie. 

 

6.2.5. Subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel 

Stel dat een aantal (seksueel getinte) conversaties gevoerd worden, die op zich reeds 

traumatiserend kunnen inwerken op de jongere, dan kan daar strafrechtelijk niet aan tegemoet 

gekomen worden. De respondenten vinden dit geheel terecht en wijzen eensgezind op het belang van 

allerlei preventieve maatregelen. Het als moreel verwerpelijk aanvoelen van een volwassen man die 

minderjarigen manipuleert en met hen over seksuele onderwerpen praat, zou immers niet zomaar 

aanleiding mogen geven tot teruggrijpen naar het strafrecht als reddingsmiddel. Opnieuw valt volgens 

Mevrouw Pekelharing van het Meldpunt op dat de verantwoordelijkheid hoofdzakelijk wordt gelegd 

bij de ouders en opvoeders als een van de efficiëntste middelen om kinderen te waarschuwen en 

preventief te informeren over de mogelijkheden en risico’s van het internet. Desalniettemin meent 

Mevrouw Pekelharing dat rekening dient gehouden te worden met het feit dat kinderen zich niet steeds 

in een geborgen en veilige thuissituatie of omgeving bevinden. 

Volgens Mevrouw Gudde zijn kinderen in het algemeen helemaal niet zo naïef over wat ze doen 

en werken ze soms zelfs gewillig mee. De wetgever zou volgens haar dan ook beoogd hebben 

minderjarigen in bescherming te nemen tegen zichzelf. Verder luidt haar redenering als volgt: ‘het is 

niet omdat een gedraging strafbaar is gesteld, dat steeds overgegaan moet worden tot vervolging’. Dit 

in tegenstelling tot wat de Memorie van Toelichting voorschrijft, namelijk dat de opsporing niet 

gebaat is bij een symboolwetgeving.
51

 Mevrouw Kool vindt het evenmin aannemelijk dat het strafrecht 

zou worden ingezet als een louter symbolische normstelling. 

Daarenboven lijkt het, vanuit het perspectief van de slachtoffers of de aangevers, uiteraard steeds 

aangewezen om zwaarwichtige straffen op te leggen en alles te vervolgen. Mevrouw Gudde benadrukt 

dat het in de praktijk, rekening houdende met de rechten van de verdachte, niet als dusdanig werkt.  

Specifiek wat de proportionaliteit van de straf betreft, acht Mevrouw Gudde een gevangenisstraf 

van maximum twee jaar redelijk in verhouding tot een dader die achter zijn computer zit met (enkel) 

                                                           
51

 Kamerstukken II, 2008-09, 31 810, nr. 7, p. 1 



69 
 

een intentie op het plegen van strafbare feiten en met een of meerdere daartoe ondernomen 

uitvoeringshandelingen. Meneer Sol haalt bovendien aan dat er voldoende speelruimte is voor de 

rechter door middel van de minimum- en maximumstraf. Overigens hebben de respondenten hier niet 

echt een mening over en vinden zij dat dit aan de wetgever toebehoort om daarover te beslissen.  

 

6.2.6. Legaliteitsbeginsel en beginsel van praktische hanteerbaarheid en effectiviteit  

Specifieke bewijsproblemen zijn volgens Mevrouw Kool te verwachten met betrekking tot de 

formulering van een aantal elementen van de strafbaarstelling. Ten eerste wijst zij op ‘het oogmerk 

ontuchtige handelingen te plegen’. Volgens de bevraagde respondenten is niet duidelijk af te leiden uit 

de wetsgeschiedenis, welke vereiste precies nodig is om aan te tonen dat de verdachte wetens en 

willens gehandeld heeft. De gedragingen moeten immers een bepaalde vastberadenheid van het 

oogmerk van de dader uiten, zoals tevens uit de Memorie van Toelichting
52

 blijkt. Dit is echter 

moeilijk aan te tonen, gezien een zekere beoordelingsmarge ten aanzien van dit vereiste voornemen. 

Mevrouw Kool en de beide zedenofficieren stellen zich hierbij een aantal vragen, zoals welk gewicht 

aan de diverse bewijselementen kan worden toegekend? Zij vinden het afleiden van de kwaadaardige 

en dus strafwaardige intentie van de dader uit gesprekken en ondernomen uitvoeringshandelingen 

namelijk een zeer ambigue aangelegenheid. Stel dat een verdachte beweert dat hij al dan niet seksueel 

getinte chatconversaties heeft gevoerd met een minderjarige op het internet en tevens naar de 

voorgestelde afspraak zou zijn gegaan, maar nooit het opzet heeft gehad om contact te leggen met de 

jongere op het moment van de ontmoeting en als dusdanig geen seksuele bedoelingen voor ogen had. 

Stel dat de verdachte aanhaalt dat het hele proces puur te maken heeft met fantasie, met het aftasten 

van hoeveel informatie men uit zo een kind kan krijgen en hoe ver men deze kan laten gaan. Zou dit 

problemen kunnen opleveren voor het bewijs in verband met het aantonen van opzet van de potentiële 

groomer? Dergelijke bewoordingen en daden zijn immers vaak voor meerdere interpretaties vatbaar en 

het hoofd van de verdachte inkijken is nu eenmaal een onmogelijke aangelegenheid. 

Mevrouw Spoormaker zou in tegenstelling tot de huidige situatie, het artikel zodanig formuleren 

zodat ‘kennelijk onder de zestien jaar’ in de plaats komt van ‘weet of redelijkerwijs moet vermoeden 

dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt’. Dit wil zeggen dat de strafbaarheid geldig 

is, wanneer de groomer veronderstelt dat zijn slachtoffer onder de zestien jaar is en zijn intenties, aldus 

in zijn gedachten, op een minderjarige gericht zijn.  

Daarnaast haalt Mevrouw Kool nogmaals de leeftijdsvereiste aan, want hoewel de wetgever hier 

geen bewijsproblemen voorzag, vraagt zij zich af of dit terecht is? Voorafgaand oog in oog contact 

tussen verdachte en slachtoffer (waaronder ook contact via de webcam) hoeft immers niet aanwezig te 

zijn. De verdachte kan aanwijzingen voor de leeftijd slechts afleiden uit gegevens die de minderjarige 
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zelf op het internet heeft geplaatst of die hem worden verteld, maar zijn deze wel betrouwbaar? 

Mevrouw Kool vraagt zich bovendien meer bepaald af of de verdachte moet kunnen aantonen dat hij 

op goede gronden heeft gedwaald? 

Mevrouw Spoormaker merkt op dat artikel 248e Sr. een soort voorbereidingshandeling inhoudt en 

iemand aldus wordt gestraft voor intenties die moeten blijken uit een aantal uitvoeringshandelingen. 

Wanneer men gaat kijken naar artikel 46 Sr. in verband met de voorbereidingshandeling dan gaat dit 

artikel al vrij ver, terwijl dit enkel geldt voor misdrijven waarop straffen van acht jaar gevangenisstraf 

of meer staan. Volgens dit artikel moeten voor bepaalde delicten ook concrete handelingen getroffen 

worden, die louter en alleen op basis van deze handelingen strafbaar kunnen worden gesteld. Dit 

artikel veronderstelt daarbij weliswaar zeer duidelijke en concrete voorwerpen aangezien iemand 

gestraft wordt voor iets dat hij of zij helemaal (nog) niet gedaan heeft, maar mogelijk wel van plan 

was. De vage omschrijvingen bij het groomingartikel staan dan ook in schril contrast met deze 

voorwaarden. Zo verduidelijkt Mevrouw Spoormaker dat bij grooming geen overduidelijke concrete 

voorwerpen moeten worden aangeschaft. Het volstaat namelijk dat de verdachte een voorstel tot een 

ontmoeting doet en het kind daarbij bijvoorbeeld van een routebeschrijving of een treinkaartje 

voorziet, een uitvoeringshandeling dus.  

Daarnaast dient ook gekeken te worden naar de pakkans wanneer zich een geval van grooming 

stelt. De praktijkervaring van Meneer Groeneveld leert ons echter dat het opsporen van de verdachte 

en het aanvoeren van het benodigde bewijsmateriaal in de meeste gevallen relatief goed te 

bewerkstelligen is. Enkel wanneer de letterlijke teksten van de chatgesprekken niet voorhanden 

zouden zijn, is de zaak zo goed als verloren. Mevrouw Pekelharing van het Meldpunt haalt in dit kader 

tevens aan dat daders in de praktijk niet steeds op een verdoken manier te werk gaan en dat zij zich 

bovendien niet ten volle bewust zijn van de wetgeving die heerst rond grooming. Deze bevindingen 

gaan daarmee in tegen wat de literatuur beweert over het verborgen houden van IP-adressen en het 

gebruik maken van proxy-servers. Zedenofficier Gudde stelt zich hierbij echter vragen bij de 

aangiftebereidheid. Zij meent dat de pakkans van de dader nog steeds gering is en het bewijsmateriaal 

in bepaalde gevallen moeilijk te leveren. Het geringe aantal vervolgingen kan op die manier bovendien 

de indruk wekken dat grooming niet als prioritair aan te pakken fenomeen wordt beschouwd, wat 

opnieuw de bereidheid niet ten goede zal komen volgens haar. 

Michelle Spoormaker haalt, een vanuit haar positie als Kinderporno-officier, belangrijke leemte 

aan. In de strafbaarstelling ontbreekt volgens haar immers de voorfase van het groomingproces, die 

wel degelijk grote schade kan aanrichten. Zo worden handelingen van daders tot het voor de webcam 

krijgen van kinderen niet specifiek opgenomen in het groomingartikel. Dit moet vervolgens worden 

aangepakt via de poging tot productie van kinderporno, wat volgens haar vaak tot heel ingewikkelde 

constructies leidt om tot de vervolging te komen. Een specifiek artikel voor webcammisbruik is 
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immers niet voorhanden, wat dan ook een gemiste kans kan zijn voor de strafbepaling inzake 

grooming, aldus Mevrouw Spoormaker.  

Opmerkelijk is dat Meneer Sol als enige gewag maakt van het onderdeel met betrekking tot de 

afbeelding uit artikel 248e Sr. Hij geeft daarbij aan dat deze afbeelding een beeld zal moeten betreffen 

van een kind beneden de leeftijd van zestien jaar en dit in een ontuchtige positie. Niet elke naaktfoto 

bevat echter een seksuele intentie en als dit toch het geval zou zijn, dan is de bedoeling daartoe niet 

steeds zonder meer af te leiden. Het zou dan ook zeer lastig kunnen zijn om op basis van een foto het 

opzet van ontucht of met andere woorden de seksueel beladen norm van de foto, aan te tonen. Anders 

dan Mevrouw Spoormaker, ziet hij echter wel de mogelijkheden die uitgaan van dit onderdeel van de 

wetsbepaling om tegemoet te komen aan misbruik via de webcam en dergelijke.  

Geheel in tegenstelling met de bovenstaande argumenten, wijst Meneer Sol bovendien op het 

evidenter kunnen aantonen van de bestanddelen van het misdrijf en het gebruik van nieuwe 

communicatiemiddelen. Dit door de daarmee gepaard gaande mogelijkheden om logs en conversaties 

op te vragen of op te slaan. Het aanleveren van bewijsmateriaal inzake het contact, eventuele seksuele 

intenties en het voorstel tot het ontmoeten van het kind, is veel praktischer in vergelijking met 

bepaalde ontuchtzaken in het echte leven. Daar beschikt men bij wijze van spreken enkel over een 

verklaring van de verdachte en het slachtoffer. Wanneer grooming zich zou voorgedaan hebben, is er 

bijgevolg een grote kans dat belangrijke elementen van het misdrijf, volgens hem, wel degelijk zwart 

op wit gepresenteerd kunnen worden.  

 

6.2.7. Meerwaarde strafbaarstelling?  

De meerderheid van de respondenten is het erover eens dat het groomingartikel niet bepaald een grote 

meerwaarde oplevert. Volgens alle respondenten verdienen preventieve maatregelen daarom absolute 

voorrang, daar deze ook veel beter handhaafbaar zijn dan het juridische pad.  

De preventieve functie van de strafbaarstelling zou volgens Mevrouw Kool enorm afwezig blijven 

in de praktijk. Indien er zaken zijn die vroegtijdig worden afgebroken, komt het initiatief veelal vanuit 

de zijde van het slachtoffer of de ouders die de (misbruik)toestand niet langer laten doorgaan. De 

preventie komt dus niet vanwege de politie en dus het strafrecht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het 

slachtoffer teruggeschrokken is op de plaats van de ontmoeting of dat de ouders de (slechte) 

voornemens van de gesprekspartner met hun kind ontdekt hebben. Indien deze vroegtijdige interventie 

vanuit de minderjarige of diens omgeving niet plaatsvindt, is de kans echter reëel dat de groomer in 

zijn opzet zal slagen, eenmaal hij het vertrouwen heeft gewonnen van het kind. Daarom vraagt 

Mevrouw Kool zich af als toch al misbruik heeft plaatsgevonden waarom dan ook nog de 

voorbereiding daartoe strafbaar moet worden gesteld? 
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De preventieve beschermfunctie ligt dus primair bij de ouders en andere kanalen van voorlichting, 

maar niet bij de staat of het strafrecht. Vandaar dat Mevrouw Kool de preventiefunctie, die zou moeten 

uitgaan van artikel 248e en dus het strafrecht, als gering beschouwt. 

Volgens Zedenofficier Gudde vormt het artikel een meerwaarde aangezien de digitale 

mogelijkheden in rekening worden genomen. Nu Nederland gekozen heeft voor een aparte 

strafbaarstelling, opteert Mevrouw Gudde voor een ‘en-en’-tenlastelegging om zodoende zowel de 

fase van grooming als seksueel misbruik te kunnen strafbaar stellen. De meerwaarde legt Mevrouw 

Gudde hiervoor bij het kunnen laten inzien aan voornamelijk jongeren, hoe klein de wereld wordt door 

middel van het internet en hoe gemakkelijk de situatie uit de hand kan lopen. Wat een hogere strafeis 

betreft, komt de meerwaarde van artikel 248e Sr. volgens haar echter niet tot uiting. Verder haalt ze 

aan dat de poging in principe reeds in het artikel besloten ligt, wat het op zich een aparte strafbepaling 

maakt. Verder ziet zij ook het voordeel van de preventieve functie, aangezien de ontmoetingen nog 

niet moeten hebben plaatsgevonden. Of dit in de praktijk daadwerkelijk kan worden bewerkstelligd, 

daar twijfelt ze evenwel nog aan. Niettemin kan er volgens haar een afschrikwekkend effect gepaard 

gaan met de strafbaarstelling. Daartegenover staat dan weer een extra strafbaarstelling zonder dat 

daaraan veel vervolgingen worden gekoppeld in de praktijk. Opnieuw twijfelt Mevrouw Gudde aan de 

meerwaarde van een aparte strafbaarstelling in dit opzicht, niettegenstaande dergelijke feiten wel 

degelijk op een of andere manier moeten kunnen worden aangepakt.  

De enige meerwaarde van het artikel komt volgens Mevrouw Spoormaker tot uiting in die 

gevallen waarbij alle elementen duidelijk bewijsbaar zijn, namelijk dossiers waarbij duidelijke 

chatgesprekken aanwezig zijn, waarbij het daadwerkelijk tot een voorstel tot een ontmoeting komt en 

de plannen van de groomer ook concreet naar voor komen uit de gesprekken. Daarnaast is het 

natuurlijk steeds gemakkelijker om het bewijs rond te krijgen indien een verdachte de ten laste gelegde 

feiten bekent. Zonder deze duidelijke gegevens acht zij de bruikbaarheid van de wetsbepaling echter 

zeer gering, aangezien meestal andere classificaties van misdrijven aan de orde zijn om te vervolgen. 

Vaak gaat het zelfs om een opeenstapeling van feiten, waarbij Mevrouw Spoormaker zich afvraagt of 

wel degelijk het groomingartikel zal ten laste gelegd worden. Dit is immers een raar artikel en veel 

moeilijker bewijsbaar dan de andere zedenartikelen, waaronder de feiten vaak eveneens kunnen 

worden gecategoriseerd. Indien het daadwerkelijk tot seksuele handelingen is gekomen, zullen rechters 

volgens haar eerder een beroep doen op de andere zedenartikelen waar deze handelingen eveneens 

instaan. Dergelijke feiten worden immers zwaarder aangevoeld en krijgen via andere zedenartikelen 

een hogere strafmaat dan voor grooming. Daarnaast acht zij het ook mogelijk om grooming via de 

poging of de voorbereidingshandeling aan te pakken. De reeds bestaande juridische mogelijkheden 

boden in haar ogen dan ook geruime kansen om dergelijke daders adequaat aan te pakken.  
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Daarenboven merkt deze Kinderporno-officier op dat rechters in hun afweging reeds sterk 

rekening hielden met de manier waarop de verdachte persoon bepaalde zaken had ondernomen. 

Dergelijke concrete omstandigheden bleken uit het dossier en werkten reeds strafverzwarend zonder 

dat grooming afzonderlijk op de dagvaarding stond. Michelle Spoormaker is dan ook niet overtuigd 

dat rechters een hogere straf zullen opleggen omdat met de introductie van artikel 248e Sr., in 

tegenstelling tot vroeger, het benaderen van kinderen via nieuwe technologieën met het oogmerk op 

seksuele handelingen plots als apart fenomeen op de tenlastelegging opduikt. De meerwaarde is op dat 

vlak opnieuw gering volgens haar. Nederland kent bovendien een relatief goede en ruime 

zedenwetgeving, zodat rechters en zedenofficieren cybercrime vaak nog via de traditionele artikelen 

zullen veroordelen en nog niet de mogelijkheden zien van dergelijke nieuwe artikelen zoals grooming, 

aldus de mening van de betrokken Kinderporno-officier.  

De meerwaarde volgens Chris Groeneveld ligt bij het feit dat op basis van tekst kan worden 

vervolgd, uiteraard met een duidelijke aanwijzing van de intentie van de persoon om ofwel 

afbeeldingen te maken ofwel een voorstel te doen om seksuele handelingen te plegen met een 

minderjarige. Wanneer dit duidelijk kan aangetoond worden, is de opsporing en vervolging 

gemakkelijk rond te krijgen. Zonder een duidelijke communicatie en zonder de vereiste bestanddelen 

in de strafbaarstelling, zal het bewijs voor grooming veel moeilijker liggen. Bij redelijke expliciete 

zaken vindt hij desalniettemin dat het artikel duidelijk en handhaafbaar genoeg is in de praktijk. 

 

6.2.8. Besluit  

Volgens de bevraagde deskundigen biedt het bestaande beleid inzake grooming momenteel weinig 

houvast voor de concrete aanpak van deze misbruikproblematiek. Ten eerste wordt het door de 

strafrechtelijke actoren immers niet als een prioritair op te sporen en te vervolgen fenomeen 

beschouwd. Op die manier komt de oorspronkelijke gedachte van het artikel, namelijk preventief 

ingrijpen op daadwerkelijk misbruik, echter in het gedrang. De voorfase van het groomingproces krijgt 

immers niet de vereiste aandacht wegens de geringe ernst van de feiten ten opzichte van andere, meer 

zwaarwichtige meldingen. Dit is uiteraard mede het gevolg van aspecten zoals tijd en 

recherchecapaciteit bij de strafrechtelijke actoren.  

Ten tweede zijn de respondenten de mening toegedaan dat de introductie van dit artikel als aparte 

strafbaarstelling geen grote meerwaarde met zich meebrengt voor de praktijk. Het grootste knelpunt 

betreft voornamelijk de grote verwevenheid van grooming met andere vormen van (seksueel) misbruik 

en bijgevolg met andere (zeden)artikelen. Dit zorgt voor problemen op het vlak van de bewijsvoering, 

dit in combinatie met een aantal onduidelijkheden in verband met de formulering van de 

strafbaarstelling, zoals geconcretiseerd in artikel 248e Sr. Bovendien zal slechts verduidelijking 

kunnen gegeven worden over een aantal zaken naar aanleiding van de toekomstige beslissingen en 
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specifieke toestanden in de praktijk. Een groot discussiepunt beslaat de meerwaarde van proactieve 

bevoegdheden op het niveau van de opsporing en het al dan niet vormen van een belemmering bij het 

ontbreken ervan. Uit het praktijkvoorbeeld van Meneer Groeneveld blijkt evenwel dat contact gelegd 

kan worden met potentiële misbruikers via zogenaamde ‘lokprofielen’ en dit binnen een zeer kort 

tijdsbestek. In hoeverre deze techniek strookt met de rechten van de verdachte en de ethische normen 

en waarden is uiteraard nog maar de vraag? Bovendien was het de bedoeling van de wetgever om 

minderjarigen en dus niet volwassenen te beschermen. Uiteraard kan beargumenteerd worden dat deze 

techniek in het licht staat van bestrijding van potentieel misbruik van kinderen. De toekomst zal nog 

moeten uitwijzen of de rechter in dergelijke context het bewijsmateriaal al dan niet geldig acht. 

Hoewel de respondenten vrezen voor specifieke bewijsproblemen en een erg geringe meerwaarde van 

de aparte strafbaarstelling, moeten zij toegeven dat de rechter in de praktijk vaak tot vervolging beslist, 

wanneer de verdachte schuldig wordt geacht aan grooming. Niettemin benadrukken de sleutelfiguren 

dat voornamelijk moet ingezet worden op preventieve maatregelen, zodat juridisch ingrijpen en de 

daarmee gepaard gaande knelpunten, zoveel mogelijk kunnen beperkt worden.  

 

  



75 
 

 

Deel 3: Algemene conclusie 

De wereld, zoals we die vandaag kennen, digitaliseert in een razend tempo. De samenleving verwordt 

daardoor een volwaardige informatiemaatschappij, die ongekende mogelijkheden aanreikt, ook op het 

vlak van misdaad. In 2010 heeft de Nederlandse wetgever daarom getracht een halt toe te roepen aan 

een relatief nieuwe vorm van computercriminaliteit, meer bepaald grooming. De strafbaarstelling van 

dit fenomeen kwam er naar aanleiding van de toenemende bezorgdheid om de uitbreiding van seksueel 

misbruik van minderjarigen ten gevolge van de opkomst en snelle evolutie van nieuwe 

communicatietechnologieën. Niettemin moet in rekening worden genomen dat Nederland, tevens 

onder Europese druk, voor de taak stond om het fenomeen strafrechtelijk in te bedden. In dit opzicht 

was men dan ook verplicht tot ratificering en implementering van de bepaling van het Verdrag van 

Lanzarote inzake grooming.  

De centrale vraag die deze masterproef daarom kenmerkt, is of de (aparte) strafbaarstelling 

betreffende grooming al dan niet een meerwaarde biedt in de strijd tegen de vervaardiging van 

kinderpornografische beelden en seksueel misbruik van kinderen?  

Vooreerst kwamen uit de afweging inzake de legitimiteit van de strafbaarstelling, gepresenteerd aan de 

hand van de toetsingscriteria van De Roos, zowel argumenten pro als contra de criminalisering van 

grooming aan het licht. Niettegenstaande een aantal terechte tegenargumenten, lijkt artikel 248e Sr. 

evenwel een nuttige aanvulling in het wettenarsenaal. Het is immers belangrijk dat situaties waarin 

kinderen online worden benaderd met als doel hen te verleiden en te manipuleren tot seksueel 

misbruik, vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Zodoende moet een ingreep niet worden afgewacht 

totdat het kind daadwerkelijk misbruikt is. Daarenboven kent de communicatiefase en dus het 

manipuleren van de minderjarige reeds schadelijke invloeden op de persoonlijke en seksuele 

ontplooiing van het kind. Deze bevindt zich namelijk in een afhankelijkheidspositie ten opzicht van de 

volwassen, die in staat is het vertrouwen te winnen van kind om het tot bepaalde daden te overhalen. 

Daar de reeds bestaande wetgeving geen rekening hield met de voortschrijdende digitalisering van 

onze huidige maatschappij, kan de strafbepaling inzake grooming wel degelijk een complementaire 

meerwaarde bieden. Daarbij moet evenwel een balans gevonden worden tussen het digitale 

communiceren enerzijds en het daadwerkelijke misbruik anderzijds. Uiteraard ligt hier een enorme 

uitdaging voor de wetgever om een duidelijke en tevens voor de praktijk hanteerbare strafbepaling in 

het leven te roepen. Vooraleer dit kan gedaan worden moet uiteraard gekeken worden naar de context 

van het fenomeen, aangezien dit ongetwijfeld kan bijdragen tot een op de situatie toegespitste, 

adequate aanpak.  
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De omkadering van het fenomeen kenmerkt zich echter reeds door een enorm knelpunt. Grooming 

blijkt namelijk een containerbegrip te zijn, waardoor een eenduidige definiëring van de problematiek 

afwezig blijft. Het online lokken en manipuleren van minderjarigen met het oog op het 

bewerkstelligen van een seksuele relatie, gaat immers gepaard met talrijke strafbare, alsook niet-

strafbare gedragingen. Dergelijke raakvlakken met andere misbruikvormen en wetsartikelen maken dat 

grooming een moeilijk af te bakenen proces is. Dit zorgt ervoor dat elke case moet worden afgetoetst 

op het al dan niet toekennen van prioritaire aandacht, op strafbaarheid en op het kwalificeren volgens 

de best passende wetsartikelen. Dit is echter niet verwonderlijk. Wanneer de beginfase, meer bepaald 

de begripsbepaling van een fenomeen reeds problemen schept, heeft dit onvermijdelijk repercussies op 

de gehele keten, gaande van preventie tot nazorg. Gesprekken via het internet of de mobiele telefoon 

zijn daarenboven vaak voor meerdere interpretaties vatbaar en ook het strafbare oogmerk van een 

dader is niet steeds zwart op wit aan te tonen bij een proces van grooming. Dit maakt het opstellen van 

een min of meer afgebakende formulering van de strafbaarstelling dan ook een erg delicate 

aangelegenheid. Uit de praktijk blijkt de strafbaarstelling, onder artikel 248e Sr., hierdoor te kampen 

met nog heel wat onduidelijkheid. De verdediging zal het immers niet nalaten om lacunes op te sporen 

in de diverse bestanddelen van de criminalisering om zodanig een voor grooming ten laste gelegd feit 

te weerleggen. Zo bevat een gebrek aan duidelijkheid eveneens het risico op bewijsproblemen. 

In het belang van de praktische hanteerbaarheid en effectiviteit van de wetsbepaling, beslaat het 

creëren van een zo duidelijk mogelijke formulering daarvan een belangrijke aandachtspunt. In het 

geval van grooming is het echter wenselijk en tevens onvermijdelijk om in de omschrijving ietwat 

vagere normen op te nemen, gezien de complexiteit van de problematiek. Dit is tevens in aansluiting 

met de nodige beoordelingsruimte voor de rechter. Het is aldus van belang om de strafbaarstelling 

enerzijds niet te eng te formuleren, aangezien sommige gedragingen er zodoende tussenuit dreigen te 

vallen. Anderzijds moet gewaakt worden voor het feit dat een gebrek aan precisie in combinatie met 

de tendens van de in de samenleving circulerende ‘moral panics’, grooming uit zijn context gaan 

lichten. Zo bestaat immers het gevaar dat een zelfstandige voedingsbodem voor de strafrechtelijke 

actoren wordt gecreëerd om op een te extensieve wijze om te gaan met de reikwijdte van artikel 248e 

Sr.  

Een vraag die rijst, is of de term grooming niet beter anders zou worden ingevuld, zoals in 

Nederland het geval is door volgende titel bij de wetsbepaling: ‘het benaderen van minderjarigen voor 

seksuele doeleinden’. Enerzijds bestaat de kans dat mensen op die manier de inhoud van de 

problematiek beter zullen begrijpen. Anderzijds bestaat het gevaar dat onvoldoende focus zal gelegd 

worden op dergelijke invulling. Het risico bestaat nu eenmaal dat dit niet genoeg zal aanslaan in 

tegenstelling tot een nieuw begrip, dat (hopelijk) de nieuwsgierigheid van de publieke opinie en de 

overheid zal aanwakkeren. Desondanks een groeiende bekendheid van het begrip voordelig kan zijn, 

moet vermeden worden dat de publiciteit van de term door de media voor nog meer verwarring zorgt. 
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Opnieuw blijkt duidelijkheid omtrent de definiëring essentieel om een paniek over de gevaren voor 

kinderen op het internet te vermijden.  

Verder is het van belang dat de definiëring overeenkomt met de aanbevelingen op internationaal 

en Europees niveau. Het internet en bepaalde gevallen van cybercrime, dus ook online grooming, zijn 

immers grensoverschrijdend en behoeven bijgevolg een internationale, eenvormige benadering. De 

diverse landen worden echter nog sterk gekenmerkt door onderlinge verschillen in de aanpak van 

internetcriminaliteit en misbruik van kinderen. Aangezien dit een mogelijk knelpunt kan zijn voor een 

uniforme aanpak ten aanzien van seksueel misbruik van kinderen, dient het strafrecht op termijn te 

worden geharmoniseerd. Het Verdrag van Lanzarote en de Richtlijn bieden alleszins hoopvolle 

perspectieven. De nadruk vanuit Europese hoek ligt evenwel op de fase van het voorstel tot een 

ontmoeting met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen. De vraag is of dit wel terecht is? De 

literatuur laat immers zien dat in de minderheid van de gevallen groomers zich zullen wagen aan een 

afspraak in de ‘echte’ wereld. Uit de praktijk blijkt evenwel dat de meeste vonnissen uitgesproken 

worden op basis van een ontmoeting. Dit is echter niet verwonderlijk, gezien de beperkte capaciteit 

van de strafrechtsketen verplicht tot het stellen van prioriteiten inzake het opsporen en vervolgen van 

seksueel misbruik. Groomingfeiten die niet uitmonden in misbruik, zullen daardoor moeten 

concurreren met meer doorslaggevende zedenfeiten, zoals verkrachting en incest. Vanuit dit opzicht is 

het dan ook niet verwonderlijk dat de focus op de ontmoeting ligt, gezien de recherchecapaciteit en de 

moeilijkheden inzake de bewijslast indien een vroegere fase van het proces zou worden strafbaar 

gesteld. Idealiter, zou de communicatiefase, waarbij seksuele toespelingen gemaakt worden ten 

aanzien van een minderjarige, eveneens moeten kunnen worden aangepakt. De vraag luidt tenslotte 

opnieuw waar deze toenaderingen eindigen? Een volwassen persoon hoort immers niet op zodanige 

wijze te communiceren met een kind. Langs de andere kant mondt deze discussie wederom uit bij het 

al dan niet onterecht uitbreiden van de betekenis van het begrip en de verschuiving van het strafrecht 

naar een voorzorgstrafrecht. Het gevaar bestaat namelijk dat men allerlei gedragingen gaat 

classificeren onder grooming, waardoor het mogelijk tot een nog sterker uitgesproken containerbegrip 

verwordt. De moeilijkheid inzake de wettelijke formulering ligt derhalve bij het feit dat de intentie tot 

het feitelijke misbruik niet wordt opgenomen in de strafbaarstelling, niettemin dit het proces van 

aanzet moet worden bewezen om tot strafbaarheid van de gedraging te komen. Op grond van deze 

overweging blijft aldus een zeker grijze zone over, waarin de mogelijkheid bestaat dat de dader wel 

degelijk schadelijke bedoelingen heeft, maar deze onvoldoende tot uiting komen opdat de wetgever 

gerechtvaardigd kan ingrijpen.  

Zoals in het vorige punt aangehaald, focust het artikel dus op het voorstel tot ontmoeting met 

ontuchtige handelingen voor ogen. Desalniettemin bevat het artikel ook volgende strafbare handeling: 

‘een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen’.  

Nu bestaat er enige verwarring of dit bestanddeel als apart feit wordt gezien of in samenhang met het 
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voorstel op een ontmoeting. In het laatste geval luidt dit: ‘een ontmoeting voorstelt met het oogmerk 

een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen’.  

In samenhang met het voorstel tot een ontmoeting heeft de strafbaarstelling van dit onderdeel immers 

een beperkte meerwaarde. Wanneer de dader in werkelijkheid een foto of een filmpje maakt van een 

seksuele gedraging van een minderjarige, dan is de kans groot dat een ander zedenartikel, zoals 

productie van kinderporno, verkrachting of het aanzetten tot ontucht, zal worden aangewend. Wanneer 

beide onderdelen echter afzonderlijk worden opgevat, behoort misbruik via de webcam of via de 

mobiele telefoon bijgevolg eveneens onder het wetsartikel voor grooming. Het bestanddeel kan dan 

gesitueerd worden in (de voorfase van) het groomingproces, als duidelijk het opzet van de verdachte 

blijkt. Het bewijzen en bestempelen van een alleenstaande afbeelding als kinderpornografie is immers 

geen evidentie. De seksuele intentie komt niet altijd tot uiting in een foto. In samenhang met het 

benodigde bewijsmateriaal van een groomingproces, valt dergelijke opzet dan ook gemakkelijker aan 

te tonen. In de praktijk blijkt echter verontrustend weinig bewustzijn en zelfs een zekere mate van 

verwarring te heersen over dit evenwel belangrijke onderdeel van het artikel.  

Zoals aangehaald tijdens de interviews hielden rechters in hun oordeel vroeger reeds rekening met 

de manier waarop de verdachte persoon bepaalde zaken had ondernomen. De handelswijze van de 

vermoedelijke dader kon namelijk afgeleid worden uit het dossier en had vaak een strafverzwarend 

effect. Strafverzwarende omstandigheden werden bijgevolg al in rekening genomen, zonder dat het 

proces van grooming, dat uiteindelijk een modus operandus is om minderjarigen tot seksuele 

handelingen te overtuigen met een volwassene, afzonderlijk ten laste werd gelegd. Het is dan ook geen 

zekerheid dat rechters hogere straffen zullen opleggen naar aanleiding van de introductie van de 

strafbaarstelling inzake grooming. Vanuit deze redenering kan het welsiwaar een optie zijn om 

grooming als verzwarende omstandigheid op te nemen in het strafrecht. Dit zou immers kunnen 

wijzen op de voorbedachtheid van de dader. Het is echter aangeraden om deze bepaling op te nemen 

naast een zelfstandige strafbaarstelling voor grooming. Dit is immers noodzakelijk wil men het 

preventieve doel van de criminalisering behouden. Grooming als louter verzwarende omstandigheid 

zal namelijk vaak slechts achteraf in rekening kunnen worden genomen, nadat het misbruik reeds is 

geschied.  

Bovendien kan het, in navolging van de Britse rechtspraktijk inzake grooming, belangrijk zijn om 

een aantal beoordelingsfactoren in ogenschouw te nemen. In een proces van grooming kan het 

namelijk nuttig zijn om de mate van planning langs de zijde van de dader na te gaan, alsook het 

raffinement van diens gedrag. Voor de strafeis kan de aard van het beoogde seksuele contact, het 

leeftijdsverschil en het gebruik van enige vorm van dwang of geweld in rekening genomen worden. 

Daarnaast dient naar de fase van uitvoering gekeken te worden. Wat zijn de eventuele redenen waarom 

de dader niet in zijn opzet is geslaagd, maar ook wat is de kans op voltooiing? Voor de uitvoering kan 

het tevens belangrijk zijn om te kijken of er sprake was van vrijwillige terugtreding. Tot slot  kan bij 
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het beoordelen van een groomingfeit de aard en omvang van eventueel fysiek en psychisch letsel, 

geleden door het slachtoffer, in overweging genomen worden. Dit zijn voornamelijk criteria die een 

houvast moeten bieden voor de rechter om tot een weloverwogen beoordeling te komen. Niettemin 

kan het belangrijk zijn,, om bij het opstellen van de strafbaarstelling in België, deze elementen in het 

achterhoofd te houden. Bovendien is het mogelijk dat niet enkel de slachtoffers minderjarig zijn, maar 

ook de daders. Dergelijke toestand, verdient echter een bedachtzame benadering. De daders riskeren 

immers een strafblad met zedenfeiten op, wat schadelijke gevolgen heeft voor hun toekomst. De 

lidstaten, die nog niet voorzien hebben in een wetsbepaling, zouden daarom een weloverwogen 

beslissing moeten maken of het groomingartikel, net zoals in Nederland, ook van toepassing kan zijn 

wanneer de dader minderjarig is. Het Verdrag van Lanzarote verplicht hier immers niet toe.  

Voor de praktische hanteerbaarheid van het artikel is het verder vereist dat de actoren, belast met 

het opsporingsonderzoek en de vervolging, over doeltreffende onderzoeksmiddelen beschikken. Het 

digitale onderzoek is daarbij de belangrijkste informatiebron om het oogmerk van de dader op 

strafbare handelingen te bewijzen. België staat dus voor de uitdaging om een goede inschatting en 

analyse te maken van de vereiste onderzoeksmiddelen en de mogelijke inzet van bijzondere 

opsporingsmethoden om een effectieve strijd te kunnen voeren tegen deze vorm van cybercrime. 

Uiteraard moeten de benodigde maatregelen afgewogen worden tegenover het evenredigheidsbeginsel 

en de aard en ernst van de te onderzoeken strafbare feiten. Daarenboven moet ons land een duidelijk 

antwoord gegeven op de vraag of de rechtshandhavinginstanties in de mogelijkheid moeten kunnen 

worden gesteld om een verhulde identiteit op het internet aan te nemen met als doel potentiële 

groomers proactief op te sporen. De grote discussie in Nederland draait momenteel rond de vraag of 

een rechter al dan niet tot een vervolging zal overgaan, wanneer de gesprekspartner van de 

vermoedelijke groomer geen minderjarige is. Zowel in het kader van het proactieve onderzoek, als 

voor ouders, derden of particulieren die gesprekken geheel of gedeeltelijk overnemen, is dit een 

fundamentele kwestie op het vlak van de waarde van de bewijsvoering. Voor België kan het bijgevolg 

interessant zijn om van bij het begin duidelijkheid te scheppen over deze kwestie om mogelijke 

toekomstige wantoestanden (deels) te vermijden. Het gevaar bestaat immer dat deze strategie opgevat 

wordt als uitlokking, wat absoluut verboden is en de geldigheid van de bewijsvoering aantast. 

Op politioneel niveau zorgt dit containerbegrip mogelijk voor volgend bijkomend probleem: de 

rechercheurs die zich ontfermen over de aangifte zien mogelijk niet het gevaar in een 

groomingsituatie, aangezien zij niet ten volle de schadelijkheid van het manipulatieproces op zich 

beseffen. Deze relativering bij aanvang van de keten, kan mede een verklaring zijn voor de 

discrepantie tussen het aantal aangiften enerzijds en het aantal daadwerkelijke vervolgingen 

anderzijds. Een groomer die niet geslaagd is in zijn oogmerk seksuele handelingen te plegen met zijn 

doelwit, zal mogelijk gewoon een ander potentieel slachtoffer uitzoeken. Deze categorie van 

delinquenten vertonen nu eenmaal vaak een psychische problematiek, waardoor de kans reëel is dat zij 
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verdere pogingen ondernemen om te slagen in hun opzet. Dit is des te meer het geval wanneer zij niet 

gevat en behandeld worden. Daarom zouden politiemensen bijkomend onderricht moeten worden op 

het gebied van nieuwe vormen van digitaal misbruik. Het is namelijk belangrijk dat zij inzien dat een 

situatie die niet is uitgemond in een daadwerkelijke misbruiksituatie, niettemin schade (in de 

toekomst) kan aanbrengen. Bij voorkeur zouden speciale teams moeten worden opgericht die zich met 

dergelijke zaken bezig houden. Op die manier zouden groomingfeiten tevens een verminderde 

concurrentie kennen tegenover andere prioritair op te sporen zedenfeiten. Dergelijke teams zouden 

bovendien centraal kunnen worden aangestuurd, zodat gelijkaardige zaken op gelijkaardige wijze 

worden aangepakt door de verschillende arrondissementen. Dit zou alvast de eenheid met betrekking 

tot de opsporing en vervolging bevorderen en een verhoogde en tevens correcte aandacht voor 

grooming ten goede komen. 

Kinderen hebben het recht om op te groeien en zich te ontwikkelen in een veilige omgeving, 

zowel offline als online. Dit vormt onvermijdelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

overheid en bedrijven, maar ook in het bijzonder van ouders, opvoeders en scholen. De preventieve 

kracht die uitgaat van deze laatste instanties en personen verdient verdere en mee evoluerende 

aandacht. Daarnaast verdienen de aanbieders van (mobiel) internet en beheerders van sociale netwerk 

sites, waarop contact kan gelegd worden met minderjarigen, een speciale vermelding. Een aanbeveling 

in dit kader behelst verder onderzoek naar de (grensoverschrijdende) samenwerkingsmogelijkheden 

tussen deze partners. Zij kunnen elkaar mogelijk inlichten over verkeerd gebruik van haar diensten of 

over een bepaalde gebruiker over wie klachten binnenkomen. Ook de samenwerking tussen de 

internetindustrie en de politie kan daarbij belangrijk zijn om meldingen van misbruik consistent en 

correct door te geven en op te volgen. Bij deze ontwikkelingen moeten de rechten van de 

eindgebruikers en de bestaande gerechtelijke en wettelijke procedures steeds in rekening worden 

genomen. Daarnaast moeten uiteraard, algemeen gezien, ook de capaciteit voor en de prioriteit ten 

aanzien van cybercrime op punt gesteld worden. Het is aldus erg belangrijk om te investeren op het 

gebied van preventie. Kinderen moeten zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen en ingelicht worden 

over de gevolgen van hun gedragingen. Niettemin blijft het strafrecht belangrijk als sluitstuk. Wanneer 

het reeds tot misbruik is gekomen, komt de preventiekant van het verhaal immers te laat en vormen 

juridische middelen evenwel een gepast sluitstuk.  

Ter eindconclusie kan gesteld worden dat België voor de belangrijke opdracht staat om te 

onderzoeken hoe de aanpak van grooming in het reeds bestaande straffenarsenaal het beste kan 

worden ingepast volgens de vereisten van het Verdrag van Lanzarote en de nieuwe Richtlijn. De 

masterproef heeft immers duidelijk belicht dat grooming een complex proces is. Sterker nog, het 

betreft veelal een combinatie van verscheidene zedendelicten, waardoor alles in nauw verband staat 

met elkaar. Een extra wetsartikel kan met betrekking tot de systematiek van de wetgeving, mogelijk 

voor nog meer moeilijkheden en onsamenhangendheid zorgen. Anderzijds kan een aparte 
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strafbaarstelling het voordeel bieden dat in situaties, waarin andere artikelen niet tegemoet komen aan 

de context van het misbruik, een beroep kan gedaan worden op het groomingartikel. Een mogelijke 

ingreep is het vervangen van het oogmerk van de dader op de twee huidige afgebakende gedragingen, 

namelijk het plegen van ontucht met een minderjarige of het vervaardigen van kinderpornografie, door 

een verwijzing naar het gehele arsenaal van bestaande zedenartikelen. Zo wordt de samenhang tussen 

de zedenfeiten die gepaard gaan met een groomingproces onderling bewaard en de haast exclusieve 

focus op het voorstel tot een ontmoeting mogelijk afgewend. Dit laatste bestanddeel heeft immers als 

onterecht gevolg dat de voorbereiding op online seksueel misbruik buiten de reikwijdte van artikel 

248e Sr. valt. Dergelijk situaties kunnen desalniettemin eveneens verwijtbaar misbruik van 

communicatiemiddelen opleveren. 

De huidige situatie in Nederland lijkt tegemoet te komen aan een voldoende strafrechtelijke 

bescherming van kinderen tegen grooming. De opsporingsinstanties beschikken over voldoende 

middelen ter opsporing en ter vervolging van deze problematiek en de delictomschrijving is over het 

algemeen voldoende hanteerbaar. Zo besliste de rechter tot een vervolging in het overgrote merendeel 

van de te berechten zaken voor de ten laste gelegde feiten inzake grooming. Desalniettemin kan de 

praktische hanteerbaarheid, door middel van een aantal besproken punten van verbetering aan de 

formulering van de wetsbepaling, verhoogd worden. De toekomst zal echter verder moeten uitwijzen 

of nieuwe vormen van seksueel misbruik van minderjarigen als gevolg van de nieuwe technologische 

ontwikkelingen met behulp van de huidige wetgeving kunnen worden bestreden. Het is van belang om 

dit adequaat op te volgen en blijvend te evalueren om vervolgens, waar nodig, bij te schaven.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht respondenten  

Teuntje Gudde: Zedenofficier bij het parket te Breda en Middelburg. Alle zedenzaken worden 

voor de aanhouding met haar besproken, zij beslist over de richting van de 

lopende onderzoeken. Vanaf het moment dat de verdachte wordt 

aangehouden, haalt zij weliswaar slechts de hele bijzondere zedenzaken aan.  

Michelle Spoormaker: Kinderporno-officier bij het parket te Rotterdam. Zij heeft ervaring met 

‘groomingfeiten’ in combinatie met kinderpornozaken.  

Martine Pilaar: Voorlichtingsmedewerkster voor het Openbaar Ministerie van Breda. 

Mevrouw Pilaar heeft zelf een groomingzaak bijgewoond en zich ingelezen in 

de verscheidene dossiers.  Het is dan ook mede dankzij haar dat de 

dossieranalyse heeft kunnen plaatsvinden. Zij heeft daarbij teven al mijn 

vragen beantwoord. 

 

Renée Kool: Universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht bij het Willem Pompe 

Instituut, Universiteit Utrecht. Mevrouw Kool voert onderzoek naar 

uiteenlopende seksuele onderwerpen. In verband met grooming heeft zij 

onderzoek gedaan naar de legitimiteit van de strafbaarstelling alvorens artikel 

248e Sr. werd gepubliceerd. 

 

Maaike Pekelharing Medewerkster bij het Meldpunt Kinderporno op Internet te Leiden. Zij kent 

voornamelijk de preventieve kant van het verhaal.  

 

Chris Groeneveld Inspecteur van de politie bij de KLPD, alsook functie van beleidsadviseur op 

het vlak van kinderpornografie en seksueel misbruik van kinderen.  

Deze meneer is als zedenrechercheur begonnen en is tot vorig jaar chef 

geweest bij het Landelijk Team Bestrijding Kinderpornografie en 

Kindersekstoerisme van de KLPD. Alle kinderpornografieonderzoeken die 

door de Nederlandse politie gedraaid worden, werden daar gegeneerd,  zo ook 

groomingzaken. Hij heeft tevens ervaring met experimenten op het vlak van 

het opstellen van profielen van kinderen die vervolgens op Hyves, Facebook 
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en andere sociale mediasites werden geplaatst om te kijken of ze contact 

konden maken met mensen die verkeerde bedoelingen hebben. 

Ab Sol  Advocaat in uitsluitend strafzaken. Deze meneer heeft zelf een zaak op het 

gebied van grooming verdedigd. Hij had daarvoor geen ervaring met het 

artikel en heeft zich in het dossier voornamelijk gebaseerd op het wetsartikel 

248e Sr.  
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Bijlage 2: Schematische weergave van de rechtsgang in Nederland  

 

        Van opsporing tot en met berechting 
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