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Algemene inleiding 
 

“De wereld is een dorp geworden”, een uitspraak die we in de 21e eeuw met recht en rede kunnen 

hanteren. De wereld is kleiner geworden, maar tegelijk werd onze leefwereld veel groter. De 

onophoudelijke verbetering van de communicatiemiddelen heeft hierin ongetwijfeld een zeer 

belangrijke rol gespeeld. Radio, televisie met teletekstberichten, mobiele telefonie,… de voorbeelden 

zijn legio. Ons dagelijkse leven is hierdoor de laatste decennia ingrijpend veranderd. Personal 

computers en het wereldwijde web maken het mogelijk om te communiceren met mensen uit elke 

uithoek van de globe. De wildgroei aan sociale netwerken zoals Facebook, Noxa, Myspace en 

ontelbare chatsites zijn fenomenen van recente oorsprong. Er lijken enkel maar voordelen 

verbonden te zijn aan deze nieuwe wereld. Men kan actief gebruik maken van deze verschillende 

netwerken door een eigen gecreëerd online profiel op te maken, waarmee men zich identificeert in 

de internetwereld. De spreekwoordelijke rozengeur en maneschijn gaat echter niet steeds op. Niets 

of niemand controleert immers de waarachtigheid van de gegevens die we aantreffen op het 

internet. Volwassenen lopen gevaar, terwijl minderjarigen des te meer worden blootgesteld aan 

uiteenlopende risico’s. De schepping van een nieuwe (virtuele) werkelijkheid enerzijds en de 

anonimiteit die het internet biedt anderzijds zorgen ervoor dat er nieuwe (sociale, seksuele, 

persoonlijkheids-, …) grenzen ontstaan, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Waar waarden 

en normen worden gecreëerd door traditie, cultuur, de gemeenschap en de overheid in de 

werkelijke wereld, gaan deze verloren of krijgen ze een nieuwe invulling op het internet. Het 

toezicht dat de overheid houdt op de maatschappij kan niet op dezelfde wijze worden uitgeoefend 

op het internet. De al dan niet strafrechtelijke fenomenen die ontstaan uit de nieuwe media kunnen 

niet bijgehouden worden door de wetgever. Er ontstonden nieuwe soorten seksuele misdrijven op 

kinderen middels de communicatietechnologieën.  

 

Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten van seksuele criminele activiteiten 

op het internet, te weten kinderpornografie en het groomen van kinderen. Over het eerstgenoemde, 

dat in vele wetteksten reeds is aangepakt, is menig woord geschreven. Online grooming is een 

recenter fenomeen waarvan sommigen zelfs het bestaan niet afweten. Hoewel er weinig kennis en 

deskundigheid bestaat over online grooming, hebben sommigen zich toch gewaagd aan een 

degelijke omschrijving van het begrip. Online grooming kan beschreven worden als zijnde de 

handelingen die doelbewust en middels ICT zijn ondernomen, teneinde vriendschap te sluiten of 

een emotionele band aan te gaan met een kind om het voor te bereiden op seksuele activiteit of 

seksuele uitbuiting.1 Men staat nog niet ver met de statistisch correcte weergave van het fenomeen, 

daar niet alle gevallen gemeld of onderschept worden. Dit is enerzijds te wijten aan het feit dat heel 

wat landen grooming nog niet als misdrijf in hun strafwetboek hebben opgenomen, terwijl er in de 

landen waar het misdrijf wel strafbaar is gesteld geen databanken zijn waarin de gegevens van de 

daders worden opgenomen. Deze twee elementen zorgen ervoor dat we in een grote onwetendheid 

vertoeven qua cijfers en statistieken. Voorgaande heeft grote consequenties voor de aanpak van het 

misdrijf, voor de bescherming van slachtoffers en voor de internationale samenwerking. Wel 

                                                             
1  Geïnspireerd door de begripsomschrijving van de Europese Commissie. 
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werden er al meerdere onderzoeken verricht naar het gebruik van het internet door jongeren, de 

risico’s waarmee ze werden geconfronteerd en de ervaringen die ze er hebben opgedaan.  

Op Europees niveau zijn zowel het EU Kids Online-onderzoek (2010), gefinancierd door het Safer 

Internet Programme van de Europese Commissie als het European online Grooming Project (2011), 

opgezet door de Europese Commissie, van groot belang. Hieruit zijn een aantal zorgwekkende 

statistische resultaten naar voren gekomen. Zo werd er aangetoond dat jongeren gemiddeld reeds 

op de leeftijd van 7 jaar gebruik maken van het internet. Iets minder dan de helft van de jongeren 

die actief zijn op het internet zouden daarbij al met online risico’s te maken hebben gekregen. 

Bovendien zouden ongeveer 22% van de jongeren ooit seksuele ervaringen hebben gehad via het 

internet. Naar schatting hebben één op de zeven jongeren tussen 11 en 16 jaar oud al eerder met 

seksueel getinte boodschappen of beelden te maken gekregen. Jonge adolescenten tussen de 10 en 

11 jaar ontmoeten bijna nooit iemand fysiek die ze op het internet hebben leren kennen, maar dit 

verandert wel naarmate ze ouder worden. Ongeveer 33% van de jongens en 12,5% van de meisjes 

zouden ooit seks hebben gehad met een persoon die ze hebben leren kennen via het internet. 

In België verrichtte het federaal wetenschapsbeleid een onderzoek “met betrekking tot kansen en 

risico’s van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie door tieners”.2 Uit dit onderzoek 

blijkt dat 9 op de 10 jongeren chatten. “Chatten” kan kort omschreven worden als “een online 

gesprek in real time tussen internetgebruikers die ingetypte berichten met elkaar uitwisselen”. Dit 

hoeft niet als problematisch aanzien te worden, zolang er geen slechte bedoelingen aan te pas 

komen. Het stellen van eventuele seksuele getinte vragen naar de minderjarige toe vormt één van 

de risico’s die het chatten met zich kan meebrengen. Uit hetzelfde onderzoek van het federaal 

wetenschapsbeleid blijkt dat 16,1% van de jongeren al de vraag heeft gekregen van een betrekkelijk 

ouder persoon om “seksuele informatie over zichzelf te geven” en 10,6% van de jongeren is reeds 

gevraagd geweest seksuele handelingen te stellen door en voor een persoon die eveneens heel wat 

ouder is. Zo een 4,6 % van de jongeren zien er geen graten in dat een volwassen persoon naar 

seksuele informatie vraagt en 3,9%3 van de Belgische jongeren vinden het helemaal niet erg dat een 

volwassen persoon hen de vraag stelt seksuele handelingen te doen op het internet. Het is 

verontrustend om op te merken dat één vijfde van de jongeren al in contact is gekomen met een 

chatpartner die zich als een jongere voordeed, alhoewel deze in werkelijkheid volwassen was. 

Meisjes worden meer geconfronteerd met seksueel getinte chatcommunicaties dan jongens, wat kan 

verklaard worden door het feit dat meisjes het internet eerder zien als communicatiemiddel, terwijl 

jongens het internet eerder gebruiken om informatie op te zoeken. Vooral meisjes tussen de 13 en 

de 17 jaar oud zijn slachtoffer van chatmisbruik. De consequenties van zulk chatmisbruik zijn niet 

onbestaande. Ook al heeft nooit een fysieke ontmoeting plaatsgevonden, toch voelen 25 % van de 

jongeren zich angstig of verdrietig wanneer ze seksueel werden benaderd. Hoelang deze emotionele 

repercussies blijven nazinderen en welke impact zij op hun gedrag en geestestoestand in de fysieke 

wereld hebben, werd niet onderzocht. Wel is zeker dat de gevolgen groter zijn bij jonge 

adolescenten die op agressieve wijze seksueel zijn benaderd.  

                                                             
2  J. BAUWENS, C. PAUWELS, C. LOBET-MARIS, Y. POULLET EN M. WALRAVE, Cyberteens, cyberrisks, cybertools, Tieners en ICT, risico’s en 

opportuniteiten, Gent, Academia Press, 2009. 39-154.  
3  In Vlaanderen 4,6% >  3,9% in Wallonië. 
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Bovenstaande Europese en Belgische cijfers wekken een aantal verontrustende gevoelens op. 

Jongeren surfen steeds op jongere leeftijd op het internet. Zij gebruiken het internet niet alleen als 

informatiemedium, maar ook als communicatiekanaal waar zij ongecontroleerd naar eigen believen 

woorden en daden kunnen uitwisselen. Jongeren grijpen hun kans om hun “ongepaste”” verlangens 

zoals flirten, spreken over seksualiteit, seksuele handelingen stellen, pesten, etc. te uiten. 

Daartegenover zien volwassenen dit dan weer als een aanleiding om hun clandestiene lusten te 

uiten naar deze jongeren toe. Helaas zien jongeren hier niet altijd de risico’s van in. Hoewel de 

meeste maatschappelijke en politieke aandacht de laatste jaren uitgaat naar online grooming, mag 

niet vergeten worden dat grooming al eeuwenlang voorkomt zonder dat er gebruik werd gemaakt 

van ICT. Niettegenstaande het feit dat deze vorm zich de facto frequenter voordoet dan online 

grooming, durft men dit fenomeen wel eens in de doofpot te steken. 

Als handelingen doelbewust zijn ondernomen om vriendschap te sluiten of een emotionele band aan 

te gaan met een kind om het zo voor te bereiden op seksuele activiteit of seksuele uitbuiting, spreekt 

men van offline grooming. Deze methode wordt vanoudsher door pedofielen toegepast. Bij deze 

vorm van grooming zijn de daders veelal familieleden, vertrouwenspersonen, professionelen, etc. 

waarmee het kind frequent in contact komt in het kader van diens hobby’s, schoolopleiding, etc. 

Kinderen worden dan stukje bij beetje gemanipuleerd ten einde de acceptatiegrens van het kind te 

verleggen. Er zijn twee factoren die offline grooming in de hand werken: de frequentie van 

ontmoeting en het kader waarin het rendez-vous plaatsvindt. De eerste factor behoeft geen verdere 

uitleg. Hoe vaker personen elkaar zien, des te gemakkelijker een vertrouwensband wordt 

opgebouwd. De tweede factor zorgt er voor dat  de dader een justificatie heeft naar de maatschappij 

toe om het kind alleen te zien. Neem als voorbeeld een muziekleraar die een minderjarige leerling 

wekelijks ziet, zonder dat deze een voorstel tot ontmoeting hoeft te doen, aangezien het kind voor 

een lange periode ingeschreven is op de muziekschool. Het wordt niet als vreemd aanzien wanneer 

kind en leraar zich alleen in een lokaal bevinden.  Zo zijn er nog talloze omstandigheden op te 

noemen waarbij een volwassene een vertrouwensband kan scheppen met een minderjarige. Helaas 

worden sommige van die situaties misbruikt. Correcte data over offline grooming zijn moeilijk weer 

te geven, aangezien talloze gevallen niet of slechts jaren later ter kennis worden gebracht aan 

justitie. Wel kan met zekerheid worden gestipuleerd dat het fenomeen zich frequent voordoet in 

onze maatschappij. Zoals hierboven al werd aangestipt, komt grooming zowel online als offline voor. 

Deze opdeling is niet absoluut. Het hanteren van online en offline grooming in hoofde van één en 

dezelfde persoon doet zich immers regelmatig voor. 

Het fenomeen grooming sensu latu heeft een ernstige impact op het morele welzijn en het sociaal 

leven van het kind. Onderzoek heeft aangetoond dat slachtoffers van grooming lijden aan chronische 

psychische stoornissen, met inbegrip van depressies en zelfmoordneigingen. Vaak voorkomende 

gevoelens zijn schaamte, schuldgevoelens en een laag zelfbeeld. In situaties waar de dader tijdens 

het groomen ook nog beelden van het slachtoffer had opgenomen, ondervinden slachtoffers tekenen 

van angst en verstoring omdat de beelden nog steeds in omloop waren. Hierdoor kunnen de 

slachtoffers het delict niet achter hen laten wanneer de dader veroordeeld is.  

Tot over zes jaar waren er (met uitzondering van preventiecampagnes over het veilig gebruik van 

het internet door jongeren) op internationaal, noch op Europees niveau amper maatregelen 
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getroffen om het fenomeen aan te pakken. In 2004 nam de Europese Unie een Kaderbesluit aan 

waarin maar een beperkte lijst van seksuele misdrijven werd aangepakt, maar het fenomeen 

grooming was nergens te bespeuren. Drie jaar later heeft de Raad van Europa als eerste 

internationale organisatie, via het Verdrag van Lanzarote van 25 oktober 2007, online grooming 

aangepakt. De offline vorm werd helaas achterwege gelaten. Ondanks het Verdrag hebben maar 

weinig leden van de Raad het misdrijf effectief geïmplementeerd in hun strafwet. De Europese Unie 

merkte op dat seksuele misdrijven ten aanzien van jongeren, en met name de benadering van 

kinderen via het internet voor seksuele doeleinden, een groeiende bedreiging bleken voor het kind. 

Daarom werd “Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement 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” ondertekend. 

Opnieuw neemt dit wetgevend instrument enkel online grooming op in de tekst, doch met enige 

aansporing tot criminalisering van de offline vorm. De vraag dringt zich op of de Belgische strafwet 

een hiaat vertoont op dit punt. Gezien het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het 

oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming, dat op 25 oktober 2012 werd 

ingediend, is de Senaat duidelijk van mening dat grooming niet ten volle kan worden aangepakt 

zonder dat het expliciet wordt opgenomen in onze strafwet. Hoewel het parlement over deze 

materie reeds een dossier heeft liggen, zal deze masterproef gewijd worden aan de uitwerking van 

een strafrechtelijk beleid voor een adequate aanpak van grooming, onafhankelijk van de visie van de 

opstellers van het wetsvoorstel. De loutere criminalisering van het misdrijf is niet voldoende voor 

een adequate aanpak ervan. Er moet ook aandacht uitgaan naar degelijke preventiemaatregelen 

sensu latu enerzijds en de nazorg van dader en slachtoffer anderzijds.  

 

Nu de problematiek en de doelstelling van deze masterproef geschetst zijn, zal in HOOFDSTUK 1 

allereerst het begrip grooming worden verklaard. Het fenomeen zal worden uitgeklaard aan de 

hand van verschillende modellen. Dit helpt om de daaropvolgende hoofdstukken beter te verstaan.  

In HOOFDSTUK 2 worden de internationale, Europese en een aantal nationale wetgevende kaders, 

specifiek handelend over seksueel misbruik van minderjarigen, geanalyseerd teneinde na te gaan in 

welke mate grooming strafrechtelijke aandacht krijgt. De Belgische nationale wetgeving zal de kern 

van deze wetgevingsanalyse vormen. Er kan nu al meegegeven worden dat, hoewel de Belgische 

strafwet een hele resem seksuele misdrijven kent waarvan de draagwijdte breed kan worden 

geïnterpreteerd, het fenomeen niet altijd te kwalificeren valt onder één van de bestaande 

misdrijven. Ook een aantal Belgische senatoren zijn die mening toegedaan. Dit kan worden afgeleid 

uit het feit dat op 25 oktober 2012 een wetsvoorstel werd ingediend “tot wijziging van het 

Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming”. 

Vooraleer stil te staan bij de strafbaarstelling van het misdrijf, spoort de wijsheid “ervaring is het 

licht dat het pad achter ons beschijnt” aan om eerst een kijkje te nemen naar de strafbepalingen van 

landen die het misdrijf reeds kennen in hun strafwet.  

HOOFDSTUK 3 zal volledig gewijd worden aan de uitwerking van een strafrechtelijk beleid voor een 

adequate aanpak van grooming, toch wel het streefpunt van deze masterproef. Hierbij wordt de 

logische opbouw van het strafrechtelijk beleid gevolgd. Preventie is de eerste schakel binnen deze 

keten. Aan de hand van de heersende preventiebeleidslijn aangaande pedoseksuele delinquentie, 
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wordt nagegaan of de daaruit vloeiende maatregelen solide genoeg zijn om grooming zo veel 

mogelijk te voorkomen. Nadien wordt beoordeeld welke opsporingsmogelijkheden het meest 

efficiënt blijken te zijn in het buitenland. Onmiddellijk rijst de vraag over welke mogelijkheden de 

Belgische politiediensten beschikken, het verbod van provocatie mee in acht genomen. Bij het 

sluiten van het opsporingsonderzoek kan het Openbaar Ministerie twee kanten opgaan, ofwel ziet 

ze af van de vervolging, ofwel stelt ze een strafvordering in. De vervolgingsbevoegdheden van het 

OM worden in dit hoofdstuk volledigheidshalve kort herhaald. Nadat het preventieluik is afgerond, 

wordt de introductie van het misdrijf grooming met alle onmisbare elementen naar voren 

geschoven. Er wordt onder andere stilgestaan bij de constitutieve bestanddelen, de sancties en de 

factoren die een invloed hebben op de strafmaat. Om te vermijden dat een Belgisch persoon het 

misdrijf in een land pleegt waar het misdrijf niet is opgenomen in de strafwet om zo een 

veroordeling te ontlopen, moet de rechtsmacht ver genoeg reiken. Ook deze materie wordt in dit 

hoofdstuk behandeld. Tot slot wordt de nazorg als laatste schakel van het strafrechtelijk beleid 

behandeld, waarbij de geschiktheid van de bestaande middelen wordt beoordeeld. Vooreerst wordt 

hierbij stilgestaan bij de slachtofferzorg welke bestaat uit drie afzonderlijk besproken luiken. Het 

betreft de politionele slachtofferbejegening, het slachtofferonthaal en de slachtofferhulp. Ook op de 

mogelijkheden tot financiële tegemoetkoming wordt kort ingegaan. Vervolgens heeft de nazorg ook 

oog voor de dader en is ze vooral gericht op het terugdringen van recidive. Hiervoor bestaan reeds 

begeleidings- en behandelingsmogelijkheden die in het laatste deel van hoofdstuk 3 zullen worden 

toegelicht.  

Deze masterproef wordt afgerond met een ALGEMEEN BESLUIT. 
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Hoofdstuk 1: Grooming: Begripsomschrijving en kenmerken 
1. Alvorens het juridisch kader te schetsen, dient te worden stilgestaan bij de vraag wat onder het 

fenomeen grooming begrepen moet worden (AFDELING 1). Daarna wordt aan de hand van drie 

modellen nagegaan welke kenmerken het fenomeen vertoont (AFDELING 2). Op die manier kan 

worden aangetoond hoe het fenomeen grooming zich verhoudt met het seksueel misbruik van 

minderjarigen. 

Afdeling 1. Begrip 

2. Grooming komt van het Engels werkwoord “to groom” hetgeen “voorbereiden” betekent. De term  

grooming verwijst naar “het hof maken” of “inpalmen”.4 Child grooming in de algemene betekenis 

van het woord moet dan ook begrepen worden als het contact leggen met een kind, zonder dat er 

sprake moet zijn van seksualiteit.5 De laatste decennia heeft de term child grooming echter een 

seksuele connotatie gekregen: onder child grooming of kinderlokkerij verstaat men “de planfase van 

seksueel misbruik”.6 Vooraleer een seksueel kindermisbruiker7 een kind zonder angst of argwaan 

kan misbruiken, moet hij er eerst voor zorgen dat hij het kind zover krijgt dat dit niets doorvertelt 

aan zijn omgeving zoals diens ouders, leerkrachten, politie etc. Het scheppen van een 

vertrouwensband is mogelijk middels regelmatig contact via bijvoorbeeld school, internet, mobiele 

telefonie of sportbeoefening. 

3. Het begrip grooming kan in verschillende categorieën worden opgesplitst. Enerzijds maakt men 

de distinctie tussen fysieke grooming en psychologische grooming. Dit is de minst gebruikte 

distinctie van het fenomeen. Indien er een eigenlijke seksualisering is van de relatie tussen de 

groomer en het kind, spreekt men van fysieke grooming. Wanneer er een (vriendschaps-)relatie 

bestaat tussen dader en slachtoffer ten einde deze seksueel te maken, spreekt men van 

psychologische grooming. Psychologische grooming is tijdrovender en vereist het hanteren van 

verschillende strategieën zoals het aanbieden van geschenken, vleien, attent zijn, chanteren, etc. Het 

is van cruciaal belang voor de groomer om de vriendschapsrelatie te onderhouden om op die manier 

te voorkomen dat het kind hun relatie openbaar maakt.8 

Anderzijds onderscheidt men online grooming van offline grooming, al naar gelang er gebruik wordt 

gemaakt van informatie-en communicatietechnologie (verder “ICT” genoemd) of niet. Dit 

onderscheid wordt in de meeste wetgeving en literatuur gemaakt. Online grooming is de grijze zone 

waar er nog geen fysiek seksueel kindermisbruik heeft plaatsgevonden door een meerderjarige 

“maar waar wel gebruik wordt gemaakt van de informatie- en communicatietechnologie om kinderen 

te benaderen en voor te bereiden op misbruik".9 We zien in de strafwetgeving van enkele landen dat 

                                                             
4 X, “Wat is grooming?”, http://iter-hulp.be/ (consultatie 25 februari 2013). 
5 X, “Wat is child grooming?”, http://www.allesoverseks.be/ (consultatie 25 februari 2013). 
6  MELDPUNT KINDERPORNO OP INTERNET, “Factsheet”, http://www.meldpunt-kinderporno.nl (consultatie 29 april 2013) 
7  De begrippen “kindermisbruiker” en “dader” waar soms naar verwezen wordt met de persoonlijke voornaamwoorden “hij” of 

“hem”, omvatten ook personen van het vrouwelijk geslacht. 
8  T.VERTOMMEN, Seksueel overschrijdend gedrag in de sport, onuitg. masterthesis Criminologische wetenschappen VUB, 2006-2007, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nk5jQPv4w74J:www.nocnsf.nl/stream/si-selectie-thesis-sgg-sport-
2007+tine+vertommen+psychologische+grooming&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be (consultatie 30 januari 2013). 

9  C. FRANSSEN, Interview, 07/06/2012, 
 http://www.agorati.be/articles/interview-met-cindy-in-kerk-en-leven-over-grooming,fr,12,2,133371.html (consultatie 30 januari 

2013). 

http://iter-hulp.be/
http://www.allesoverseks.be/
http://www.meldpunt-kinderporno.nl/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nk5jQPv4w74J:www.nocnsf.nl/stream/si-selectie-thesis-sgg-sport-2007+tine+vertommen+psychologische+grooming&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nk5jQPv4w74J:www.nocnsf.nl/stream/si-selectie-thesis-sgg-sport-2007+tine+vertommen+psychologische+grooming&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be
http://www.agorati.be/articles/interview-met-cindy-in-kerk-en-leven-over-grooming,fr,12,2,133371.html
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men pas spreekt van online grooming wanneer er ook materiële handelingen zijn gesteld om een 

fysieke ontmoeting mogelijk te maken.10 Indien een persoon voorbereidingshandelingen stelt11 ten 

aanzien van een minderjarige met de intentie dit kind seksueel te kunnen misbruiken zonder 

gebruik te maken van ICT, dan spreekt men van offline grooming.  

Afdeling 2: Sociologische kenmerken 

4. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans om het kind seksueel te misbruiken groter wordt door 

het toepassen van psychologische technieken. De dader gaat verschillende fases door om zijn doel, 

het seksueel misbruik van een minderjarige, te bereiken. Vandaag de dag ziet men grooming meer 

en meer als een gedragsproces dat moet onderscheiden worden van het effectief seksueel 

kindermisbruik. 

Juridisch gezien is het wel zo dat de achterliggende finaliteit hét centraal element is bij grooming. 

Die finaliteit kan enkel vastgesteld worden aan de hand van de materiële handelingen, gedragingen 

en psychologische technieken in hoofde van de dader.  

5. Er is een breed palet aan manipulatietechnieken die groomers hanteren om hun doel te bereiken. 

Het fenomeen grooming heeft kortom een zeer breed toepassingsgebied.12 Ondanks dit gegeven, 

zegt WEBER hierover het volgende: “The establishement (and eventual betrayal) of affection and trust 

occupies a central role in the child molester’s interactions with children…. The grooming process often 

seems similar from offender to offender, largely because it takes little to discover that emotional 

seduction is the most effective way to manipulate children.”13 Anders gezegd, men vindt een bepaald 

patroon terug. 

Vooraleer over te gaan tot een analyse van de Belgische wetgeving, is het belangrijk om het 

groomingproces te kunnen identificeren. Voor wat online grooming betreft zijn er reeds meerdere 

modellen uitvoerig uitgewerkt. Het onderzoek naar offline grooming daarentegen is veel moeilijker 

daar er amper opgeslagen gegevens bestaan waarop het onderzoek kan worden gebaseerd. 

Wetgevers implementeren meestal alleen online grooming omdat de bewijsmoeilijkheden de 

aanpak van offline groomers zeer moeilijk maken.  

Het is niet alleen interessant voor de wetgever om kennis te hebben van de kenmerkende patronen 

die worden gevolgd, maar ook rehabiliterende centra, minderjarige internetgebruikers en ouders 

kunnen baat hebben bij een inzicht in het gedragspatroon van groomers. 

Aan de hand van 3 verschillende modellen zullen de sociologische kenmerken van grooming 

behandeld worden.  

§1. Sociologische kenmerken van grooming volgens enkele modellen 

6. Het European Online Grooming Project heeft een eerste model opgezet waarin de fases, 

karakteristieken en strategieën die bij online grooming voorkomen, beschreven worden (A). Het 

                                                             
10  Zie infra. 
11  Zoals een vertrouwensband of vriendschapsrelatie scheppen met een (bewust) uitgekozen slachtoffer. 
12  S. OST, Child Pornogrpahy and Sexual Grooming, New York, Cambridge University Press, 2009, 32-35. 
13  G.M. WEBER, “Grooming children for sexual molestation”, http://www.vachss.com/guest_dispatches/grooming.html (consultatie 27 

maart 2013). 

http://www.vachss.com/guest_dispatches/grooming.html
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besluitvormingsproces is het middelpunt in het model van Proulx en Ouimet (B). Het “Descriptive 

model of the offense chain” van Ward et al. is een zeer uitgebreid en empirisch gefundeerd model 

aangaande de delictketen van het seksueel misbruik (C). 

A. Het model European Online Grooming Project14 
7. Het European Online Grooming Project is een project dat het EC Safer Internet Plus Programme 

heeft opgezet, waarin aandacht werd geschonken aan de verschillende aspecten van online 

grooming. Dit resulteerde in een model waarin de fases, kenmerken, motivaties en strategieën 

beschreven werden. Verder werd van naderbij onderzocht hoe informatie- en 

communicatietechnologie online grooming vergemakkelijkt. Dit onderzoek zou een basis moeten 

vormen voor het uitwerken van preventiemaatregelen, bestemd voor de ouders en hun kinderen. 

Voor dit onderzoek werden online groomers afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, België, Italië en 

Noorwegen geïnterviewd. Het eindrapport werd anno 2011 ingediend. 

8. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van het groomingproces zoals het is uitgewerkt 

door het European Online Grooming Project. De uiteenzetting bestaat uit zes onderdelen. Ten eerste 

kan de kwetsbaarheid van een persoon een aanleiding zijn om zich op het internet te begeven (1. 

KWETSBAARHEID). De dader tast in tweede instantie de delictplaats af (2. SCANNEN). Hierna overweegt 

de dader met welke identiteit hij zich in de internetwereld zal begeven (3. IDENTITEIT).  Vervolgens 

maakt de dader een aantal overwegingen met betrekking tot het verloop van het contactmoment 

met minderjarigen (4. CONTACT). Hierbij hanteert de dader drie mogelijke desensibilisatietechnieken 

om een diepgaander contact met het slachtoffer te bereiken (5. INTENSITEIT). Als zesde en laatste 

punt maakt de dader uit hoe hij zijn delictueel gedrag kan verantwoorden en in stand kan houden 

(6. INSTANDHOUDING). 

1. Kwetsbaarheid 

9. Seksueel overschrijdend gedrag ontstaat niet zonder aanleiding. Hetzelfde geldt voor online 

grooming. Er zijn twee kwetsbaarheidsfactoren die het groominggedrag teweegbrengen, de 

situationele factoren enerzijds en de verstoorde persoonlijke relaties anderzijds. Onder situationele 

factoren kan als voorbeeld het verlies van een job gegeven worden. Ingeval de dader wordt verlaten 

door een levensgezel, dan kan deze situatie de dader kwetsbaar maken, waardoor deze de neiging 

kan hebben om online contact op te zoeken met minderjarigen. Deze factoren werken een laag 

zelfbeeld in de hand, hetgeen een eigenschap is die ook daders van offline seksueel misbruik 

kenmerken. 

2. Scannen 

10. Eerst tast de dader het internet af, om zo een beeld te krijgen van de jongeren die er actief op 

zijn. Dit wordt ook wel een “informed decision” genoemd. De dader betreedt chatrooms, sociale 

netwerken etc. en kijkt passief toe hoe jongeren converseren. Op die manier krijgt hij meer inzicht 

in de manier waarop jongeren met elkaar omgaan. Soms reproduceert de dader het waargenomen 

woordgebruik in zijn conversaties met minderjarigen. Vervolgens gaat de dader zich een beeld 

                                                             
14  EUROPEAN ONLINE GROOMING PROJECT, “Final Report”, 

http://ftp.crds.be/userfiles/files/European%20Online%20Grooming%20Project_Final%20Version_140312.pdf (consultatie 3 
november 2012). 

http://ftp.crds.be/userfiles/files/European%20Online%20Grooming%20Project_Final%20Version_140312.pdf
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proberen vormen van de karaktertrekken van jongeren, wat hij op drie mogelijke manieren kan 

doen. Ten eerste is er de “virtuele-seksuele interpretatie” van de virtuele bijnaam. Ten tweede is er 

de “romantische-idealistische interpretatie” waarbij de dader nagaat of de prooi openstaat voor een 

relatie. Ten slotte kan de beoordeling worden gemaakt op grond van fysieke kenmerken om uit te 

maken of het kind fysiek voldoende ontwikkeld is door bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de 

borsten te kijken. Niet alle daders doorlopen deze fase. Sommige daders zoeken simpelweg een 

minderjarig slachtoffer zonder verdere beoordeling van de karaktertrekken of uiterlijke 

eigenschappen van het kind. Zij uiten meestal ook onmiddellijk hun seksuele verlangens ten aanzien 

van het kind.  

3. Identiteit 

11. Bij het invullen van een profielformulier zal de dader meestal een aantal kleine wijzigingen aan 

zijn profiel aanbrengen. Vaak wijzigt men de leeftijd, status, foto etc. zodat het contact met een jonge 

persoon vlotter kan lopen. Dit online liegen wordt “online deception” genoemd en wordt meestal 

maar gehanteerd nadat het gebruik van een waarachtig profiel weinig resultaat opleverde. Soms 

worden er ingrijpendere wijzigingen aangebracht zoals het veranderen van geslacht, het aanmaken 

van verschillende profielen waarmee de dader gelijktijdig online actief is, etc. Het European Online 

Grooming Project stelt vast dat wanneer een dader tegelijkertijd gebruik maakt van twee 

verschillende profielen om één potentieel slachtoffer te groomen, dit “een zeer manipulatieve stijl 

van communiceren” uitmaakt. Voorgaande vaststellingen nemen niet weg dat er ook daders zijn die 

niet aan online deception willen doen, doch de kans is reëel dat ze aan hun profiel wijzigingen zullen 

aanbrengen indien het waarachtig profiel geen resultaten oplevert.  

4. Contact 

12. Hierna zal de dader volgende afwegingen maken: welk ICT hij uiteindelijk zal gebruiken(4.1. 

WIJZE), of hij zich zal focussen op één of meerdere slachtoffers (4.2. OMVANG), gaat hij onmiddellijk 

over tot seksueel getinte conversaties of wendt hij de mildere aanpak aan (4.3. STIJL) en afhankelijk 

van de stijl hoeveel tijd (4.4. TIJD) hij zal nemen om het hele groomingproces af te ronden.  

4.1. Wijze  

13. Daders kunnen zich bijvoorbeeld begeven op fora en chatsites. Tot de doelgroep behoren zowel 

minderjarige meisjes als jongens. Sommige daders zoeken gamesites of gamefora op, vooral om met 

minderjarige jongens in contact te komen. Enerzijds helpen deze sites het groominggedrag van een 

dader te versterken en in stand te houden en anderzijds justificeert het gamen snel de aanwezigheid 

van een meerderjarige op zulke sites. Soms wordt er op deze fora en sites gebruik gemaakt van een 

webcam, dewelke het crimineel gedrag van de dader in stand houdt omdat diens fantasie wordt 

versterkt door livebeelden. Ook maken daders gebruik van de (mobiele) telefoon om tekstberichten 

te versturen en/of te bellen waardoor ze het groomingproces gemakkelijker en op frequente basis 

in stand houden. Per telefoon wordt de communicatie met het slachtoffer intiemer.  

4.2. Omvang 

14. Daders kunnen op twee manieren te werk gaan, door bijzondere aandacht te spenderen aan één 

slachtoffer, of door verschillende (soms meer dan tien) slachtoffers tegelijkertijd te groomen. Bij 

deze laatstgenoemde manier worden er soms hulpmiddelen gebruikt om zich de conversaties of 
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personen beter te kunnen herinneren, zoals bijvoorbeeld het opslaan van gespreksgeschiedenissen 

in een Excelbestand. 

4.3. Stijl 

15. Er is geen typische groomingaanpak, maar er kunnen wel twee verschillende tendensen worden 

waargenomen, te weten de directe aanpak en de milde aanpak. Bij de directe aanpak gaat de dader 

een korte, seksueel getinte conversatie aan waarbij meestal als profielfoto een foto van de genitaliën 

geüpload wordt, waarbij de dader een seksueel getinte nickname gebruikt etc. Maar wanneer een 

dader de milde aanpak hanteert, wordt het proces van de socialisatie aangewend. Deze aanpak is 

afgestemd op de behoeften van de dader en/of het slachtoffer. Het bedoelde socialisatieproces 

bestaat uit drie fasen, waarbij de eerste bestaat uit het complimenteren van de prooi (flatteren met 

behulp van taal); vervolgens doet de dader zich voor als een vertrouwenspersoon (de persoon 

luistert en zoekt een oplossing voor het probleem van het kind); om te eindigen is er de ervaring-

compatibiliteit (de dader benadert een minderjarige met dezelfde interesse(s) en ervaringen). Uit 

het onderzoek kan worden afgeleid dat er een aanpassing van de tekststijl gebeurt, omdat jongeren 

deze gebruiken. 

4.4. Tijd 

16. De tijd die aan het groomingproces wordt besteed, kan variëren van minuten tot jaren. Het 

internet heeft een versnellende functie in het bekomen van seksueel misbruik van minderjarigen, 

daar de anonimiteit die het internet biedt een explicietere seksuele aanpak mogelijk maakt, welke in 

de reële wereld onmogelijk is. 

5. Intensiteit 

17. Om een intensiever contact te bekomen, gebruiken de daders meestal drie 

desensibilisatietechnieken: de eerste techniek is het gebruiken van onzedelijke beelden (5.1. 

VISUEEL), onzedelijk taalgebruik (5.2. TAAL) en het aanwenden van positieve en negatieve stimuli om 

het slachtoffer onder zijn controle te houden (5.3. STIMULERINGSMAATREGELEN).  

5.1. Visueel 

18. Een dader kan het slachtoffer visueel desensibiliseren door pornografisch materiaal (in principe 

bestemd voor volwassenen) en onzedelijke afbeeldingen van kinderen te verzenden. Deze visuele 

techniek wordt gebruikt om de overgang naar seksuele conversaties te vergemakkelijken. De daders 

die een directe aanpak hanteren, zullen bijna onmiddellijk visuele beelden of foto’s verzenden naar 

de minderjarige. 

5.2. Taal 

19. Taal wordt gebruikt “to encourage and reassure the young person”. Welk taalgebruik een dader 

hanteert bij de benadering van het slachtoffer is afhankelijk van het virtuele profiel waarmee het 

kind online komt. Indien niets wijst op een seksueel getint profiel van het kind, zal de dader op 

subtielere wijze het gesprek proberen leiden naar een seksueel onderwerp. 

5.3. Stimuleringsmaatregelen 

20. Om het slachtoffer te blijven prikkelen, gebruikt de dader verschillende positieve stimuli: het 

schenken van een mobiele telefoon, het aankopen van een herlaadkaart voor het slachtoffer opdat 
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telefonisch contact mogelijk blijft, het geven van een webcam, etc. Daartegenover worden ook 

negatieve stimuli gebruikt zoals bijvoorbeeld de bedreiging. Deze derde techniek wordt ook 

gehanteerd bij offline grooming.  Er zijn twee soorten bedreigingen ondervonden bij de daders, 

afhankelijk van het feit of het slachtoffer zich voordien al dan niet seksueel heeft gedragen. Indien 

het kind zich nog niet seksueel heeft gedragen jegens de dader, zal de dader mogelijks de computer 

hacken opdat het kind zich seksueel zou gaan gedragen. Maar indien  het kind zich wel al seksueel 

gedragen heeft ten aanzien van de dader, kan de dader het kind rechtstreeks bedreigen zodat het 

kind het seksueel gedrag zou verderzetten. 

6. Instandhouding 

21. Seksualiteit met kinderen wordt door de democratische consensus van de Westerse 

maatschappij verworpen. Desgevallend moeten pedofielen hun seksueel gedrag aan zichzelf en aan 

de maatschappij kunnen verantwoorden opdat zij verder kunnen gaan met hun zedenbedervende 

praktijken. 

22. Er zijn twee factoren die een belangrijke rol spelen bij de instandhouding van delictueel gedrag: 

het al dan niet aanwenden van instandhoudingstechnieken (6.1. OFFENDER MAINTENANCE) en de 

verschillende technieken die daders aanwenden om aan risicomanagement te doen (6.2. RISK 

MANAGEMENT). 

6.1. Offender maintenance 

23. Bij de instandhouding van seksueel gedrag tegenover kinderen zijn drie met elkaar verweven 

factoren van belang: het “online environment”, de cognitieve dissonantie en de perceptie van 

jongeren en hun gedrag. 

24. Surfen op het internet kan een gevoel van vertrouwen, veiligheid en anonimiteit geven. Ook 

pedofielen en groomers ervaren dit en maken daar gebruik van. Er kunnen ontelbaar veel 

mogelijkheden en drijfveren gevonden worden om online contact op te zoeken met elkaar. Ook 

personen met seksueel overschrijdend gedrag hebben die mogelijkheden en beweegredenen. 

Bovendien moeten zij hun echte profiel en persoonlijkheid niet blootgeven, de aanmaak van een 

virtueel nieuw personage is immers mogelijk waardoor groomers zich kunnen gedragen zoals zij 

zich graag in de reële wereld zouden willen gedragen. Het internet heeft een ontremmend effect op 

de dader omdat deze technologie als een andere wereld dan de werkelijke wereld wordt 

beschouwd. Ook het gebrek aan sociale normen en waarden in de virtuele wereld zorgt ervoor dat 

minderjarigen informatie over zichzelf vrijgeven via hun profiel, waar online groomers door 

aangetrokken kunnen worden. Een dader die iets mispeutert op het internet ondervindt daar niet 

onmiddellijk de consequenties van in het werkelijk leven. Factoren als anonimiteit, het gebrek aan 

feedback en seksuele fantasie zorgen voor het ontremmend effect dat het internet heeft op de dader, 

waardoor deze zich seksueel kan gedragen naar een minderjarige toe. Het “online environment” is 

dus van groot belang voor de vervulling van de daders zijn seksuele behoeften en diens uitvoering 

van grensoverschrijdende daden. Sommige daders beweren verslaafd te zijn aan het internet en 

hebben een grote drang om online actief te zijn. Het groomingproces wordt a fortiori in stand 

gehouden indien dit wordt gecombineerd met bijvoorbeeld seksuele fantasieën. Bovendien is het 

mogelijk dat de daders alle voeling verliezen met de waarden en normen van de werkelijke wereld 

waarin ze leven. 
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25. De cognitieve dissonantie is de gewaarwording van twee onverenigbare cognities, waarbij 

cognitie slaat op emotie en gedrag. Deze vormt ook een factor die van belang is bij de al dan niet 

instandhouding van het delictueel gedrag.15 

26. De mate waarin de jongeren fysiek ontwikkeld zijn en de wijze waarop jongeren zich online 

gedragen, heeft een invloed op het groominggedrag. Sterker nog, ze kan het proces van online 

grooming zelfs doen escaleren. Het gedrag van jongeren kan een belangrijke rol spelen bij het 

vervullen van behoeften en doelen van de daders. Hiermee wordt niet gezegd dat de jongeren mede 

een fout hebben gemaakt in de vervulling van het misdrijf, integendeel, hen treft geen schuld. 

27. Dit model is zeer uitvoerig behandeld in het finaal rapport van het onderzoek. Elke stap is 

grondig onderzocht, met een grote aandacht voor de psychologische aspecten. Bovendien is er niet 

enkel onderzoek gedaan naar een groomingmodel, maar ook naar de karakteristieken van de 

daders, de karakteristieken van de slachtoffers, gepaste behandelingen voor groomers, 

veiligheidsmaatregelen, etc.  

6.2. Risk Management 

28. Er zijn bij groomers vier strategieën vastgesteld om aan risicobeheer te doen. Ten eerste 

overweegt de dader goed welke informatie hij zal vrijgeven in de online wereld. Vervolgens heeft 

men ondervonden dat daders hun gebruik van ICT gaan aanpassen ten einde de detectiekans te 

verminderen: het aanschaffen van nieuwe hardware (laptop, mobiele telefoon, …), het gebruik van 

verscheidene ISP’s, proxy servers en verschillende technieken om bestanden te benoemen en op te 

slaan zodat deze niet gemakkelijk te vinden zijn op hun computer. Ook gaat de dader aan 

conversatiebeheer doen om de pakkans te verkleinen: de dader bedenkt hoe hij een minderjarig 

slachtoffer kan overtuigen om een privégesprek aan te gaan in de plaats van te communiceren op 

een openbaar forum. Daders trachten dan een emailadres, mobiel telefoonnummer of 

domicilieadres te pakken te krijgen. Als andere personen meelezen, is de dader immers beperkt, 

zowel wat de intensiteit van de conversatie als wat de seksuele aard ervan betreft. Tot slot zal de 

dader de plaats waar hij met het kind wil afspreken goed overwegen, zodat de kans om herkend te 

worden zo klein mogelijk wordt gehouden. Het is een opmerking waard dat enkel de geïnterviewde 

Belgen en Noren lange afstanden aflegden om de minderjarigen te ontmoeten. De Britse deelnemers 

stonden niet stil bij de risico’s die de keuze van de delictplaats kunnen teweegbrengen. Waar 

sommige daders gebruik maken van één tot alle bovenstaande riskmanagementstrategieën, denken 

andere daders helemaal niet na over hoe zij de pakkans willen verlagen, omwille van het feit dat 

deze laatste categorie van daders hun delictueel gedrag niet als grensoverschrijdend beschouwt. 

B. Het model Proulx en Ouimet: “the decision-making Process”16 
29. PROULX en OUIMET concluderen uit hun onderzoek dat daders een aantal rationele keuzes maken. 

Allereerst bepalen ze de plaats waar ze volgens hen een hoge concentratie aan slachtoffers kunnen 

vinden(“hunting place”). Ten tweede wordt het meest geschikte moment uitgekozen om hun 

zedenfeiten uit te voeren. Vervolgens kiest de dader het meest geschikte  slachtoffertype uit, waarbij 

hij rekening houdt met criteria als kwetsbaarheid, erotische waarde en vertrouwelijkheid. Ten 

                                                             
15  Voor een uitgebreide bespreking van deze factor, zie: EUROPEAN ONLINE GROOMING PROJECT, “Final Report”, 

http://ftp.crds.be/userfiles/files/European%20Online%20Grooming%20Project_Final%20Version_140312.pdf. 
16  S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, New York, Cambridge University Press, 2009, 33. 

http://ftp.crds.be/userfiles/files/European%20Online%20Grooming%20Project_Final%20Version_140312.pdf
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slotte gaan groomers na welke methode ze gaan gebruiken om het slachtoffer te benaderen ten 

einde deze seksueel te kunnen misbruiken. 

30. Het gaat om een vrij beperkt model dat weinig zegt over de drijfveren, de benaderingsmethoden, 

gebruikte manipulatietechnieken, etc. Bovendien is het moeilijk om aan de hand van dit model te 

bepalen vanaf welke stap men van grooming kan spreken en vanaf welke stap niet meer. Bijgevolg 

kan het model niet als leidraad worden gebruikt in de juridische sector.  

C. Het model WARD et al.: “Descriptive Model of the Offence Chain” 17 
31. Het “Descriptive Model of the Offence Chain (of “Beschrijvend model voor de delictketen”) 

beschrijft daarentegen uitvoerig de negen verschillende fasen die de delictketen van seksueel 

misbruik van minderjarigen omvat. WARD et al. bepalen ook vanaf wanneer en tot welke fase men 

van grooming spreekt. De achtergrond, levensstijl en levenservaring van de dader zijn bepalend. In 

de tweede fase houdt de dader zich bezig met de vraag hoe hij in contact wil komen met de prooi. 

Het kan ook zijn dat de dader per toeval in contact komt met het kind. In de derde fase komt het 

eerste contactmoment tot stand dat niet-seksueel van aard is, hoewel de achterliggende bedoeling 

van dit contact wel seksueel (misbruik) is. Bij dit contact zal de dader al dan niet bewust zijn 

zienswijze over de situatie herzien en zich aanpassen voor zover dit nodig blijkt. In een vierde fase 

zal de dader zijn verhouding met het kind overdenken en die verhouding ook, indien nodig, 

aanpassen. Nadien, in de vijfde fase, zal de dader overgaan tot het verleidingsproces, hetgeen de 

onmiddellijke voorloper is van het seksueel misdrijf. Hierbij zal de dader zich enkel focussen op zijn 

eigen behoeften, de behoeften van het kind of de gemeenschappelijke behoeften van dader en 

slachtoffer. In de zesde fase wordt het beoogde misdrijf gepleegd. Na het plegen van het misdrijf 

evalueert de dader zijn handelingen, dit evaluatiemoment vormt de zevende fase. In de twee laatste 

fases zal de dader besluiten of hij dit gedrag in de toekomst nogmaals zal herhalen, afhankelijk van 

het resultaat van de evaluatie. 

32. In dit model start het proces van grooming vanaf de derde fase en eindigt het bij de voltooiing 

van de vijfde fase.18 Dat wil zeggen dat er sprake is van het misdrijf seksueel misbruik van de 

minderjarige vanaf de zesde fase. Indien de dader in de zevende fase, na het plegen van het seksueel 

misdrijf, zijn handeling positief evalueert en hij beslist over te willen gaan tot herhaling van het 

misdrijf, zal de dader opnieuw een slachtoffer uitzoeken en deze volgens de voornoemde fasen 

groomen.  

 

 

 

 

 

                                                             
17  Ibid.  
18  De auteurs verwijzen niet expliciet naar het fenomeen grooming. 
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Hoofdstuk 2. Wetgevend kader 

33. Vandaag de dag proberen pedoseksuelen aan de hand van langdurige manipulatieprocessen 

kinderen te misbruiken. In de plaats van onmiddellijk te voldoen aan hun illegale lusten, zitten zij op 

het vinkentouw met de bedoeling het kind meer dan eens en straffeloos seksueel te misbruiken. De 

impact van zulke processen op het kind is ontzettend groot. Slachtoffers van seksueel misbruik 

ondergaan niet louter fysieke schade, maar ook psychische en sociologische schade (van lange 

adem). Deze letsels hebben voor de rest van het leven van het slachtoffer een inwerking op diens 

individuele ontwikkeling en sociale vorming. Indien het seksueel misbruik wordt voorafgegaan door 

grooming, dan heeft dit een intensifiërend effect op de omvang van de schade. Het is noodzakelijk 

dat het kind hiertegen juridisch wordt beschermd. De laatste decennia is er veel aandacht uitgegaan 

naar de toekenning, de versteviging en de bescherming van de rechten van het kind. Men heeft het 

kind, via wetgeving op alle hiërarchische niveaus, garanties verleend tot sociale, culturele, wettelijke 

en economische bescherming. Daarenboven werden specifieke wetsinstrumenten aangaande de 

bescherming van het kind tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik ontwikkeld. In dit 

hoofdstuk komt de evaluatie van wetgevende bepalingen op internationaal, Europees en nationaal 

niveau aangaande seksueel misbruik aan bod, om na te gaan in welke mate het kind reeds 

beschermd is tegen het fenomeen grooming.   

34. Eerst wordt er stilgestaan bij het Verdrag voor de Rechten van het Kind, op internationaal vlak 

toch wel het meest relevante werkinstrument als het aankomt op de rechten van minderjarigen 

(AFDELING 1). Vervolgens komt het Europees wetgevend kader aan bod dat handelt over de rechten 

van het kind, met inzonderheid van seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen en grooming 

(AFDELING 2). Nadien ga ik aan de hand van een analyse van de Belgische strafwet na of het 

groominggedrag kan worden aangepakt via de omweg van reeds bestaande seksuele misdrijven ten 

aanzien van kinderen (AFDELING 3). Ten slotte neem ik een kijkje over onze landsgrenzen heen om zo 

enkele buitenlandse strafbepalingen in verband met grooming van naderbij te bekijken (AFDELING 4). 

Afdeling 1: Internationale wetgeving 

35. A priori kan al gezegd worden dat op internationaal vlak nergens het misdrijf grooming wordt 

aangepakt, maar vermelding van het meest geratificeerde verdrag ter wereld19, dient het algemeen 

wetgevend kader (§1). Het Herzien Europees Sociaal Hanvest van de Raad van Europa wordt 

besproken omwille van het ruime rechtenarsenaal dat aan het kind in het bijzonder wordt 

toegekend (§2). 

§1. Het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 

1989 (IVRK)20 

36. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties biedt voor het eerst bescherming aan het 

kind via de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van 10 december 1948. Deze 

rechten werden 41 jaar later met het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 

november 1989 uitgebreid. Dit verdrag heeft directe werking. 

                                                             
19  S. MEUWESE, M. BLAAK EN MAJORIE KAANDORP (ed.), Handboek internationaal jeugdrecht, Nijmegem, Ars Aequi Libri, 2005, 1. 
20  Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind van 20 november 1989, BS 17 januari 1992. 
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37. In het Verdrag wordt er gewezen op de belangrijke evolutie in de interpretatie van het kind-

wezen: het kind wordt beschouwd als mens en krijgt rechten en plichten. Volgens het verdrag is een 

kind “elke persoon minder dan achttien jaar oud”. Kinderen uit de ratificerende landen krijgen 

politieke, economische, sociale en culturele rechten toegewezen die zij kunnen doen gelden. 

De rechtsleer deelt de toegekende kinderrechten op in vier categorieën: de overlevingsrechten, de 

ontwikkelingsrechten, de beschermingsrechten en de participatierechten.21 Bovendien zijn er in het 

Kinderrechtenverdrag vier basisprincipes opgenomen: het non-discriminatiebeginsel22, de 

primauteit van het belang van het kind23, het recht op overleving en bescherming24 en als laatste het 

recht op participatie25.26 Het IVRK is door alle landen ondertekend en geratificeerd, met 

uitzondering van 2 landen, namelijk de Verenigde Staten van Amerika en Somalië. Deze twee landen 

hebben het verdrag wel ondertekend27 maar nog steeds niet geratificeerd.  

38. De verdragsstaten moeten op grond van artikel  9.1 van het IVRK, een artikel met algemeen 

karakter,  “passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en 

opvoedkundig gebied nemen om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk 

geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, 

mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van 

de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.”28 Deze maatregelen 

kunnen ook procedures inhouden voor “de invoering van sociale programma’s,” en “de preventie, 

opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van 

kindermishandeling”.29 

39. Het IVRK voorziet ook een regel die specifiek gericht is op seksueel misbruik van het kind. Zo 

bepaalt artikel 34 dat de verdragsstaten passende maatregelen moeten nemen ten einde het kind te 

beschermen tegen een aantal seksuele delicten: 

- het kind aansporen of onder dwang aan illegale seksuele activiteiten laten participeren30; 

- kinderen exploiteren in de prostitutie of andere onwettige seksuele praktijken31; 

- kinderen exploiteren in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal32. 

40. Met het oog op herstel van lichamelijke en fysieke schade van het kind enerzijds en 

maatschappelijke reïntegratie anderzijds waarbij het kind enige vorm van “verwaarlozing, 

exploitatie of misbruik; foltering of welke andere vorm ook van wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing; of gewapende conflicten” heeft ondergaan, moeten de Verdragsstaten op 

grond van artikel 39 van het IVRK passende maatregelen nemen waarbij het herstel moet 

plaatsvinden in een geschikte  “bevorderlijke” omgeving. 

                                                             
21  R. BOONEN (ed.), Kinderrechten aanpakken: congresboek, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2004, 37. 
22  Art. 2 IVRK. 
23  Art. 3 IVRK. 
24  Art. 6 IVRK. 
25  Art. 12 IVRK. 
26  R. BOONEN ( ed.), Kinderrechten aanpakken: congresboek, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2004, 37. 
27  De VS hebben het verdrag ondertekend op 16 februari 1995 en Somalië op 9 mei 2002. 
28  Art. 9.1 IVRK. 
29  Art. 19.2 IVRK. 
30  Art. 34, A IVRK. 
31  Art. 34, B IVRK. 
32  Art. 34, C IVRK. 
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41. Dit verdrag voorziet preventieve, strafbaarheids- en herstelrechtelijke bepalingen voor een 

gepaste bescherming van (de rechten van) het kind. 

§2. Het Herzien Europees Sociaal Handvest van 3 mei 1996. 

42. Het Herzien Europees Sociaal Handvest, een mensenrechtenverdrag opgesteld door de Raad van 

Europa, beschermt het kind door middel van de toekenning van rechten. Het oorspronkelijk 

Europees Sociaal Handvest van 18 oktober 1961 had de rechtsstatus van het kind beperkt tot het 

recht van kinderen op economische en sociale bescherming. Er is een drastische uitbreiding van het 

rechtenarsenaal van het kind gebeurd ten opzichte van het Europees Sociaal Handvest uit 1961. 

Door de herziening in 1996 hebben kinderen en jeugdige personen recht op sociale, wettelijke en 

economische bescherming.33 Deze bepaling legt de verdragsstaten op om maatregelen te nemen die 

volgende doeleinden hebben: kosteloos basis- en voortgezet onderwijs; kinderen en jeugdige 

personen de nodige verzorging, ondersteuning onderwijs en opleiding verlenen; “kinderen en 

jeugdige personen beschermen tegen verwaarlozing, geweld en uitbuiting”34; aanbod van 

bescherming van kinderen en jeugdige personen die geen steun krijgen van hun gezin. Bovendien 

voorziet artikel 7 van het Herzien Europees Sociaal Handvest voor kinderen in het recht bijzondere 

bescherming tegen fysieke en morele gevaren. Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft ook 

gevraagd dat “les fournisseurs de services sur Internet soient responsables du contrôle des matériels 

qu’ils hébergent et adoptent les systèmes de surveillance les plus performants pour les activités sur 

Internet et les procédures de connexion.”35  

Afdeling 2: Europese wetgeving 

43. In deze afdeling wordt eerst het wetgevend kader weergegeven waarbinnen de EU-organen 

regulerend kunnen optreden (§1). In 2003 werd een Kaderbesluit van de Europese Raad 

goedgekeurd waarin het misdrijf grooming voor de eerste keer in een EU-wetgevend instrument 

werd opgenomen (§2). Ook de Raad van Europa stelde anno 2007 een verdrag op waarin een artikel 

gewijd is aan het misdrijf grooming. Hoewel het verdrag werd opgemaakt op internationaal 

niveau36, is dit verdrag qua inhoudelijke relevantie hier wel op zijn plaats (§3). Op Europees vlak is 

“Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de 

voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan en ter 

vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad”, het meest recente wetgevend instrument 

dat grooming criminaliseert (§4). 

Onderstaande verdragen en verklaringen maken geen volledige lijst uit van de Europese verdragen 

en verklaringen die de bescherming van het kind beogen. Om redenen van relevantie wordt 

bijvoorbeeld het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 18 december 2000 niet 

behandeld. 

                                                             
33  Art. 17 ESH. 
34  Art. 17, 1.b. ESH. 
35  Toelichtend rapport aangaande het verdrag van de Raad van Europa betreffende de  bescherming van het kind tegen seksuele 

uitbuiting en seksueel misbruik, 12 juli 2007, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/201.htm (consultatie 27 maart 
2013). 

36  Er zijn 47 Europese landen en 6 niet-Europese landen lid van de Raad van Europa. 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/201.htm
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§1. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).37 

44. Artikel 83 van het VWEU geven het Europees Parlement en de Raad de bevoegdheid om 

richtlijnen vast te stellen “betreffende de bepaling van strafbare feiten en sancties in verband met 

vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie die voortvloeit uit de 

aard of de gevolgen van deze strafbare feiten of uit een bijzondere noodzaak om deze op 

gemeenschappelijke basis te bestrijden.”38 In artikel 83 van het VWEU is een lijst van 10 misdrijven 

opgenomen, ook wel de “Euromisdrijven” genoemd. Het gaat om criminele vormen als “terrorisme, 

mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen,…”.39 Deze misdrijven verdienen 

volgens de EU extra aandacht omwille van hun bijzonder ernstige aard en hun grensoverschrijdend 

karakter. De EU heeft gebruik gemaakt van deze bevoegdheid om onder meer seksueel misbruik van 

minderjarigen te bestrijden.  

45. Met het Verdrag van Lissabon heeft de EU de bevoegdheid gekregen om te reguleren op vlak van 

strafprocesrecht en materieel strafrecht. Binnen de EU-bevoegdheden kunnen de organen een 

“belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de bestaande nationale strafrechtstelsels”. Vele zware 

misdrijven zijn grensoverschrijdend en indien de strafwetgeving in de EU niet geharmoniseerd is, 

kan een dader het meest geschikt land van delict uitkiezen. De EU wil dit tegengaan. Bovendien 

versterkt de harmonisering van de nationale strafwetgeving van de EU-landen “het wederzijdse 

vertrouwen tussen de gerechtelijke autoriteiten en de handhavingsautoriteiten van de lidstaten”. Het 

EU-strafrecht dient ook om inbreuken op het EU-recht te voorkomen en te bestraffen. 

Zij is wel aan een aantal basisbeginselen gebonden bij het opmaken van haar strafwetten, gelet op 

de impact die de invoering van een strafwet heeft op een persoon. Ten eerste moet de EU zich 

houden aan het subsidiariteitsbeginsel. De EU mag enkel optreden wanneer “het doel vanwege de 

omvang of de gevolgen van de voorgestelde maatregel efficiënter op het niveau van de Unie kan 

worden bereikt dan door maatregelen op nationaal of regionaal en lokaal niveau”. De EU dient zich 

vervolgens te houden aan de grondrechten van het Handvest en van het EVRM. Daarbij moet de EU 

ook rekening houden met criteria als noodzakelijkheid, evenredigheid, het beginsel van ultimum 

remedium, het rechtszekerheidsbeginsel, doeltreffendheid, afschrikkend effect en evenredigheid van 

de straf, etc. 

§3. Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding 

van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie40 

46. Op 22 december 2003 werd het Kaderbesluit goedgekeurd door de Raad Justitie en 

Binnenlandse zaken (JBZ-raad). Het trad in werking op 20 januari 2004.41 Het Kaderbesluit had drie 

                                                             
37 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het comité van 

de Regio’s betreffende “Werken aan een strafrechtelijk beleid voor de EU: de effectieve uitvoering van EU-beleid waarborgen door 
middel van strafrecht.”, 20 september 2011, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0573:FIN:NL:HTML (consultatie 27 maart 2013) 

38  Art. 83.1, 1e lid VWEU. 
39  Art. 83.1, 2e lid VWEU. 
40  Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, PB.L. 20 januari 2004, nr. L 13/44. 
41  L. DRESER, “ Een nieuw instrument om de strijd aan te gaan tegen de seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie binnen 

de Europese Unie: het Kaderbesluit van de Raad van 22 december 2003, T.J.K. 2004, 191. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0573:FIN:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0573:FIN:NL:HTML
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doelstellingen: de leemtes opvullen in de nationale strafwetgeving van de EU-lidstaten, de 

strafmaten in iedere lidstaat harmoniseren en afzien van de dubbele incriminatievereiste.42 

47. Het Kaderbesluit bevatte een aantal zeer belangrijke elementen zoals de aanpak van de 

vervaardiging van kinderpornografie43, de aanwerving van kinderen voor prostitutie44 etc. Doch 

was het Kaderbesluit niet vrij van kritiek. Zo was het Kaderbesluit niet aangepast aan de “groeiende 

innovaties van de informatica”. Nieuwe fenomenen zoals grooming werden er niet in aangepakt. Het 

Kaderbesluit beoogde slechts voor een beperkt aantal misdrijven de harmonisering van de 

nationale wetgeving van de lidstaten. Bovendien is de rechtsmacht op grond van het 

territorialiteitsbeginsel te beperkt, vermits de lidstaten in het buitenland gepleegde misdrijven 

(bijvoorbeeld sekstoerisme) niet kunnen aanpakken. Het Kaderbesluit schoot tekort op het vlak van 

de preventieve aanpak van de misdrijven opgenomen in het Kaderinstrument.45 

Omwille van bovenstaande gronden, werd het Kaderbesluit vervangen door de 

Mensenhandelrichtlijn van 2011 (zie infra randnr. 53). 

§4. Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen 

seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van 25 oktober 2007 (Verdrag van 

Lanzarote)46 

48. Omwille van de schrijnende situaties waarin kinderen zich bevonden (en zich nu nog steeds 

bevinden) als gevolg van seksuele uitbuiting en –misbruik en omwille van het feit dat de bestaande 

rechtsinstrumenten niet voldoende waren voor de bescherming van het kind, stelde de Raad van 

Europa, het Verdrag van Lanzarote op. De Raad van Europa is van mening dat de ergste misdrijven 

die kunnen gepleegd worden op het kind, die van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik zijn. De 

Raad van Europa is zich bewust van het feit dat de gesignaleerde gevallen van seksueel misbruik 

niet overeenkomen met de realiteit. Bovendien is het Comité voor de Rechten van het Kind, dat 

toeziet op de naleving van het IVRK, tot de conclusie gekomen dat de kinderen in Europa niet 

voldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Dit Comité heeft 

gewezen op het feit dat de nationale wetgevingen van de Lidstaten van de Raad van Europa 

onvoldoende bescherming bieden aan kinderen tegen onder andere kinderpornografie en het 

seksueel misbruik op het internet. Ook moeten de lidstaten een (adequater) signaleringssysteem en 

opsporingssysteem uitwerken. 

49. Tot voor het Verdrag van Lanzarote werd in geen enkel internationaal rechtsinstrument het 

misdrijf grooming opgenomen. De Raad van Europa zag de opname van het misdrijf in het Verdrag 

van Lanzarote als iets onontbeerlijks, omdat het meer en meer voorkomt dat kinderen middels ICT 

                                                             
42  D. DE SMET, De grenzen voorbij: een kritische blik op de Kaderbesluiten mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen en 

pornografie, onuitg. masterthesis Rechten Universiteit Gent, 2009-2010, 17. 
43  Art. 3, 1a) Kaderbesluit 2004/68/JBZ. 
44  Art. 2, b) Kaderbesluit 2004/68/JBZ. 
45  D. DE SMET, De grenzen voorbij: een kritische blik op de Kaderbesluiten mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen en 

pornografie, onuitg. masterthesis Rechten Universiteit Gent, 2009-2010, 18. 
Toelichtend rapport aangaande het verdrag van de Raad van Europa betreffende de  bescherming van het kind tegen seksuele 
uitbuiting en seksueel misbruik, 12 juli 2007, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/201.htm (consultatie 27 maart 
2013). 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/201.htm


 25 

worden misbruikt. Door het misdrijf grooming op te nemen in dit Verdrag, wordt het kind meer 

bescherming gegeven waardoor diens rechten meer gewaarborgd worden. 

50. Het Verdrag van Lanzarote hamert vooreerst op preventie: personen die vaak met kinderen in 

contact komen moeten gesensibiliseerd worden47; een toegangsverbod moet worden ingesteld voor 

veroordeelden tot beroepen waar men regelmatig in contact komt met kinderen indien men eerder 

veroordeeld is geweest voor seksueel misbruik van kinderen48.  

51. Artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote criminaliseert en definieert online grooming: “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.” 

In het toelichtend rapport, punt 157, verduidelijken de opstellers van het verdrag dat het voorstel 

tot ontmoeting gevolgd door materiële handeling een essentieel bestanddeel is van het misdrijf. 

Enkel en alleen intieme gesprekken en seksuele handelingen op het internet zijn onvoldoende om 

een volwassene te veroordelen op grond van artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote. De Raad van 

Europa haalt een voorbeeld van een materiële handeling aan om de afspraak te bewerkstelligen, het 

zich begeven naar de plaats van ontmoeting kan als een materiële handeling worden beschouwd. De 

mens rea is van essentieel belang bij dit misdrijf. Alle elementen van het misdrijf moeten opzettelijk 

zijn begaan door een volwassene en het voorstel tot ontmoeting moet met de bedoeling zijn om het 

kind seksueel te misbruiken49 of om kinderpornografie te vervaardigen50. De nationale wetgevers 

hebben de vrijheid om de leeftijd van het slachtoffer te bepalen. Het voorstel tot ontmoeting moet 

middels informatie- en communicatietechnologie gebeuren. Wanneer kinderen worden gelokt in de 

werkelijke (offline) wereld of via niet-elektronische middelen, dan valt dit helaas niet binnen het 

toepassingsgebied van artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote. De argumentatie hierbij is dat de 

controle op het gebruik en misbruik van ICT zeer moeilijk is en dus ook een groter gevaar voor het 

kind betekent. Kinderen wordt steeds op jongere leeftijd de mogelijkheid geboden tot het gebruik 

van internet en mobiele telefoons. De opstellers van het Verdrag van Lanzarote beogen met het 

verdrag de meest gevaarlijke methoden van kinderlokkerij aan te pakken. Ergo wordt in dit verdrag 

alleen online grooming aangepakt. Dit vormt dan ook het pijnpunt bij uitstek in dit verdrag.51  

52. Niet enkel de lidstaten van de Raad van Europa kunnen het verdrag ondertekenen. Ook de niet-

leden, opstellers van het verdrag en de Europese Gemeenschap, kunnen de akte ondertekenen.52 

§5. Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 

inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

                                                             
47  Art. 5.1 Verdrag van Lanzarote. 
48  Art. 5.3 Verdrag van Lanzarote. 
49  Art. 18, 1ste lid, a Verdrag van Lanzarote. 
50  Art. 20, 1ste lid, a Verdrag van Lanzarote. 
51  Het onderscheid en het belang van deze distinctie wordt later besproken. 
52  X, “Bescherming kinderen tegen seksueel misbruik”, NJW 2010, afl. 219, 244. 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004127/geldigheidsdatum_27-01-2013#VertalingNL_VDRTKS1164963_HOOFDSTUKVI_Artikel18
http://wetten.overheid.nl/BWBV0004127/geldigheidsdatum_27-01-2013#VertalingNL_VDRTKS1164963_HOOFDSTUKVI_Artikel20
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slachtoffers daarvan en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad ( 

verder “Mensenhandelrichtlijn”)53 

53. De achtergrond van het ontstaan van de Mensenrichtlijn wordt geschetst (A), alvorens in te gaan 

op het voorstel (B) en de inhoud van de uiteindelijk tot stand gekomen Mensenhandelrichtlijn(C). 

A. Achtergrond en beweegredenen 
54. Minderjarigen staan omwille van hun kwetsbaarheid steeds in een zwakkere positie ten aanzien 

van meerderjarigen. Minderjarigen lopen dan ook een hoger risico om slachtoffer te worden van 

seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. De grondrechten van kinderen zijn in vele nationale en 

internationale wetteksten opgenomen, maar worden de facto nog niet voldoende gewaarborgd door 

een verschuiving van belangen, het ontstaan van nieuwe technologieën en een gebrek aan nationale 

rechtsmacht. Bovendien beschikken de EU-lidstaten over onvoldoende maatregelen voor de 

handhaving van de bescherming van het kind tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en om 

het aantal gepleegde seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen beduidend te reduceren.54 

55. Het is broodnodig de nationale en Europese strafwetgeving aangaande seksueel misbruik van 

minderjarigen geschikt te maken voor een adequate aanpak van nieuwe seksuele misdrijven 

gepleegd middels moderne technologieën. Desgevallend moet met een nieuw legitimerend 

aanknopingspunt de rechtsmacht worden gevestigd. Deswege heeft het Europees Parlement en de 

Raad de Mensenhandelrichtlijn opgesteld opdat ondermeer de bestrijding van grooming mogelijk 

wordt. 

B. Voorstel van de richtlijn  van 29 maart 201055 
56. Het voorstel van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van 

seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van 

Kaderbesluit 2004/68/JBZ (verder “Voorstel van de Mensenhandelrichtlijn”) beschreef in haar 

memorie van toelichting de zaken die aan verandering of vernieuwing toe zijn. Zo is er volgens het 

Parlement en de Raad “de noodzaak om vormen van misbruik strafbaar te stellen die niet in het 

huidige kaderbesluit zijn opgenomen, met name nieuwe soorten misdrijven die met behulp van IT 

worden gepleegd”. Daarnaast is er ook “de noodzaak om hinderpalen voor onderzoek en vervolging in 

grensoverschrijdende zaken uit de weg te ruimen”. Verder is er “de noodzaak om de slachtoffers in alle 

opzichten bescherming te bieden, met name tijdens onderzoek- en strafprocedures”. Daarbovenop “de 

noodzaak om misdrijven te voorkomen door interventieprogramma’s en behandeling”. Tot slot kan er 

gewezen worden op “de noodzaak om te garanderen dat de veroordelingen en veiligheidsmaatregelen 

die aan gevaarlijke daders in één land werden opgelegd, in alle lidstaten gelden”. 

                                                             
53  Richtlijn van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpronografie, en 

ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ, PB. L. 17 december 2011, L 355/3. 
54  Kaderbesluit 2004/68/JBZ bevat definities van “kind”, “kinderpornografie”, “kinderprostitutie”,… De Europese Commissie is ervan 

overtuigd dat gemeenschappelijke definities in de EU-lidstaten de kinderprostitutie, kinderpornografie en seksuele 
uitbuiting/misbruik van een kind helpen bestrijden. 

55  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel  misbruik, seksuele  uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ, COM (2010)94 definitief, 29 maart 2010, eur-
lex.europa.eu (consultatie 23 maart 2013). 
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57. In dit voorstel werden een aantal beleidsopties overwogen ten einde de hierboven aangehaalde 

punten te kunnen doorvoeren en bereiken. De eerste beleidsoptie was om verder te gaan met het 

ondertekenen en ratificeren van het RvE-Verdrag in plaats van nieuwe maatregelen te nemen op 

EU-niveau. Als tweede optie wou men de bestaande wetgeving (m.n. het Kaderbesluit 2004/68/JBZ) 

behouden en aanvullen met niet-wetgevende maatregelen met als doelstellingen: een beter 

preventiesysteem, systemen voor een betere informatie- uitwisseling tussen lokale overheden en 

nationale overheden, een databank voor gegevens met betrekking tot seksuele misdrijven ten 

aanzien van kinderen, etc. De derde optie was de opmaak van volledig nieuwe wetgeving. In dat 

geval worden elementen overgenomen van bestaande wetgeving, terwijl ook nieuwe aspecten aan 

bod zouden komen: preventie, vervolging en bescherming van slachtoffers. Als vierde optie kon de 

Europese Unie een nieuwe uitgebreide wetgeving opmaken, aangevuld met niet-wetgevende 

maatregelen. Deze beleidsoptie kreeg de voorkeur. 

58. Er wordt voorgesteld om opnieuw een Europees wetgevend instrument te wijden aan onder 

meer het misdrijf grooming of “kinderlokkerij”. Het Europees Parlement en de Raad beogen dezelfde 

strafbaarstelling van online grooming als dat van het Verdrag van Lanzarote, dat “zoveel mogelijk 

moet worden overgenomen”. Zoals eerder aangehaald beoogt het Verdrag van Lanzarote louter 

online grooming aan te pakken. Uit deze aanwijzingen kan men afleiden dat ook het voorstel van een 

richtlijn van 29 maart 2010 weer enkel de online grooming wil aanpakken, terwijl dit maar een klein 

deel van de problematiek inzake grooming uitmaakt 

In het voorstel wordt in artikel 6 beschreven welke handelingen strafbaar moeten gesteld worden: 

“Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende opzettelijke 

gedragingen strafbaar zijn: elk voorstel van een volwassene door middel van informatie- en 

communicatietechnologie, om een kind te ontmoeten dat volgens de nationale wetgeving niet de 

leeftijd heeft bereikt om in te stemmen met seksuele handelingen, met het oogmerk om een van de in 

artikel 3, lid 3 of artikel 5, lid 6, genoemde strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit voorstel is 

gevolgd door materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden, strafbaar met een 

maximusstraf van 2 jaar”. Deze misdrijfomschrijving is quasi letterlijk overgenomen uit het 

Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003, met het verschil dat het Voorstel 

van 29 maart 2010 een minder hoge gevangenisstraf oplegt (2 jaar tegenover 1 jaar).  

Over het voorstel van de Mensenhandelrichtlijn heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité 

het volgende geadviseerd: “Article 6 ("Solicitation of children for sexual purposes") should be 

expanded to recognize different forms of grooming, including grooming by protective adults and offline 

grooming.”56 

Aangezien het algemeen beleid van de EU in hoge mate de veiligheid beoogt via maatregelen voor de 

preventie en bestrijding van criminaliteit, past de invoering van deze richtlijn in dit kader. 

Vervolgens moet de EU ook voldoen aan een aantal beginselen wanneer zij maatregelen wilt 

invoeren. Werd het subsidiariteitsbeginsel gerespecteerd? Volgens de EU wel, vermits de misdrijven 

van seksueel misbruik en uitbuiting in sterke mate grensoverschrijdend zijn, omdat de aanpak van 

                                                             
56  Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van 

Kaderbesluit 2004/68/JBZ", Brussel, PB.L. 15 februari 2011, nr. C 048/138-144. 
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zulke misdrijven efficiënter wordt door de harmonisering van de nationale strafwetten zodat er 

geen voordeligere nationale wetgeving kan zijn. Zulke harmonisering zorgt voor een vlotte 

uitwisseling van gegevens. Gegevens die aan gemeenschappelijke definities voldoen, zijn beter met 

elkaar te vergelijken. Vervolgens moet de EU voldoen aan het evenredigheidsbeginsel als zij een 

maatregel wil doorvoeren. Opnieuw is de EU van mening dat werd voldaan aan dit beginsel. 

C. Inhoud van de Mensenhandelrichtlijn 
59. Zoals reeds vermeld, komt grooming zowel offline als online voor. In de preambule van de 

Mensenhandelrichtlijn wordt onder (19) aandacht besteed aan offline grooming. Het strategisch 

benaderen van een seksueel minderjarig kind door een volwassen persoon, met als oogmerk, dit 

kind seksueel te misbruiken, “moet” ook strafbaar worden gesteld wanneer die strategie wordt 

gehanteerd buiten enig middel van informatie- en communicatietechnologie. Het Europees 

Parlement en de Raad maken de verplichting in verband met offline grooming niet hard, door de 

bepaling niet op te nemen in de verdragstekst zelf. De preambule dient tot inleidend kader van de 

richtlijn dat vooral dient om de ratio, de omstandigheden waarin de richtlijn tot stand komt en de 

doelstellingen van de richtlijn te verduidelijken. In principe heeft de preambule van een richtlijn 

geen bindende rechtskracht. De bepalingen die zich hierin bevinden dienen niet omgezet te worden 

in nationale wetgeving.57 In de annex van de Mensenhandelrichtlijn verklaren het Europees 

Parlement en de Europese Raad dat de EU-lidstaten toch hun strafrechtelijke definities zorgvuldig 

moeten nagaan om uit te maken of offline grooming wel adequaat kan worden aangepakt, 

niettegenstaande het feit dat offline grooming met de nationale wetgeving van de EU-lidstaten kan 

worden aangepakt door het delict te kwalificeren als poging, voorbereidend misdrijf of een seksueel 

misdrijf.58  

Online grooming daarentegen behoort wel tot de reguleringsbevoegdheid van het Europees 

Parlement en de Europese Raad en wordt opgenomen in artikel 6.1 van de Richtlijn: “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.” 

60. Er is een groot verschil tussen het Verdrag van Lanzarote en het Kaderbesluit enerzijds en de 

Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad anderzijds. De eerste twee 

instrumenten beperken immers het toepassingsgebied van het misdrijf grooming tot online 

grooming, terwijl het Europees Parlement in de preambule richtlijn de EU-lidstaten aanspoort om 

ook offline grooming strafbaar te stellen. 

61. Het toelichtend rapport inzake de Mensenhandelrichtlijn is niet publiek gemaakt. Dit neemt niet 

weg dat de omschrijving van het misdrijf grooming kort kan worden besproken aan de hand van de 

basistekst van de Mensenhandelrichtlijn. 

                                                             
57  P. DE VROEDE EN J. GORUS, , Inleiding tot het recht, Mechelen, Maklu, 2007, 174. 
58  Adopted texts by the European Parliament, 27 oktober 2011,  
 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1173683&l=en&t=E (consultatie 14 april 2013). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1173683&l=en&t=E
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Artikel 6.1 van de Mensenhandelrichtlijn bevat een aantal essentiële kenmerken. Een volwassene 

(1) moet een seksueel minderjarig kind (2) middels ICT (3) een voorstel tot ontmoeting hebben 

gedaan (4) waartoe materiële handelingen zijn gesteld die tot dergelijke ontmoeting leiden (5) met 

de intentie strafbare feiten te plegen in de zin van artikel 3, lid 4 en artikel 5, lid 6 van de 

Mensenhandelrichtlijn (6). Deze verschillende vereisten worden hieronder verder uitgewerkt. 

1. Door een volwassene 

62. Allereerst moet het voorstel uitgaan van een volwassene. De opstellers van de richtlijn spreken 

hier niet over seksuele meerderjarigheid, hoewel voor de leeftijd van het slachtoffer wel de seksuele 

minderjarigheid als grens wordt gehanteerd. In het algemeen worden seksuele meerderjarigheid en 

gewone meerderjarigheid van elkaar gedistingeerd. Men spreekt van een seksuele meerderjarige 

wanneer deze geacht wordt toestemming te kunnen geven voor het stellen of ondergaan van 

seksuele handelingen. De Europese landen hebben de seksuele meerderjarigheid vastgelegd tussen 

de leeftijd van 12 en 18 jaar. De juridische meerderjarigheid wordt in het merendeel van de 

Europese landen vastgesteld op de leeftijd van 18 jaar.59 Ook de Mensenhandelrichtlijn spreekt van 

een kind beneden de leeftijd van 18 jaar.60 Hieruit kan worden afgeleid dat de persoon die grooming 

pleegt, volgens de opstellers van de richtlijn minstens 18 jaar oud moet zijn.61 

2. Ten aanzien van een kind dat nog niet seksueel minderjarig is 

63. Het slachtoffer van grooming moet seksueel minderjarig zijn. De EU bepaalt niet de leeftijd vanaf 

wanneer een kind seksueel minderjarig is. Deze bevoegdheid is overgelaten aan de nationale 

wetgevers.62  

3. Door middel van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

64. Noch de Mensenhandelrichtlijn, noch het Verdrag van Lanzarote geven een definitie van ICT. In 

het algemeen worden hiervoor volgende voorbeelden gegeven: chatsites, Facebook, Twitter, 

mobiele telefonie, SMS, etc. 

4. Voorstel tot ontmoeting 

65. De dader moet een voorstel tot ontmoeting formuleren. Het moet gaan om een gewild voorstel. 

Dat wil zeggen dat men er niet van mag uitgaan dat de dader tot voorstel van ontmoeting wil 

overgaan. De dader moet het voorstel daadwerkelijk hebben gedaan en bovendien de wil hebben 

om op het moment van het voorstel het minderjarig slachtoffer te ontmoeten.63  

5. Stellen van materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden 

66. Als men deze vereiste samen met de vereiste onder puntje 4 bekijkt, kan impliciet worden 

afgeleid dat de ontmoeting niet werkelijk tot stand moet gekomen zijn om van grooming te spreken. 

De materiële handelingen worden in principe voor het moment van ontmoeting gesteld, aangezien 

men juist met die materiële handelingen de ontmoeting zelf wil doen plaatsvinden. Enkel het 

voorstel tot ontmoeting moet gedaan zijn alsook de materiële handelingen die tot dergelijke 

ontmoeting leiden. Dat wil zeggen dat dader en slachtoffer elkaar niet fysiek moeten hebben 

                                                             
59  In België is de strafrechtelijke meerderjarigheid vastgelegd vanaf 18 jaar in art. 100ter Sw. 
60  Art. 2, a) Mensenhandelrichtlijn. 
61  Er dient op gewezen worden dat de EU-lidstaten altijd strenger mogen optreden dan wat een EU-richtlijn voorschrijft. 
62  Art. 2, a) Mensenhandelrichtlijn. 
63  Art. 6.1 spreekt over “opzettelijke gedragingen”. 
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ontmoet om de dader te kunnen veroordelen voor het plegen van het misdrijf grooming, zoals in de 

Mensenhandelrichtlijn omschreven.  

In de basistekst, noch in het voorstel van de basistekst van de Mensenhandelrichtlijn, wordt duiding 

gegeven over wat onder deze materiële handelingen moet verstaan worden. Meer concrete 

duidelijkheid over deze vereiste wordt gegeven in de rechtsvergelijkende studie (AFDELING 4). 

6. Met het oogmerk om strafbare feiten te plegen zoals in artikel 3, 4e lid en artikel 5, 6e lid 

67. De dader moet de intentie hebben om één van de volgende misdrijven te plegen: seksuele 

handelingen aangaan met een kind dat seksueel minderjarig is64 of het aanbieden, leveren of ter 

beschikking stellen van kinderpornografie65. Indien het achterliggende doel van de grooming van 

het kind niet één van deze misdrijven uitmaakt, dan spreekt men niet van grooming zoals 

omschreven in artikel 6.1 van de Mensenhandelrichtlijn. 

Afdeling 3: Belgische wetgeving 

68. Eerst vermeld ik kort de bepaling die een grondwettelijke bescherming toekent aan de rechten 

van het kind (§1). Concreet kan de vraag gesteld worden of de Belgische strafwet al voldoet aan de 

Mensenhandelrichtlijn. Bij elk reeds bestaand seksueel misdrijf in België wordt nagegaan of diens 

definitie te rijmen valt met de definitie van het misdrijf grooming, zoals in de Mensenhandelrichtlijn 

weergegeven (§§2-3). Indien zowel de voorwaarden als de doelstelling die men wil bereiken met de 

criminalisering van grooming worden ingelost, dan hoeven er geen wijzigingen te worden 

aangebracht aan de Belgische strafwet. Indien daarentegen de bestaande misdrijven niet alle 

constitutieve bestanddelen van grooming omvatten, dan vertoont onze Belgische strafwet een 

lacune. Bepaalde politieke partijen hebben werk gemaakt van een wetsvoorstel, ingediend op 25 

oktober 2012, dat tot op heden nog steeds in de Senaat voorligt voor een eerste behandeling66 (§4). 

§1. De Grondwet 

69. De rechten van het kind worden grondwettelijk gewaarborgd in artikel 22bis, 1ste lid van de 

Grondwet: “Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele 

integriteit.” In dit artikel krijgt het kind ook het recht op vrije meningsuiting en recht op 

maatregelen en diensten voor zijn ontwikkeling.67 Ook geldt de primauteit van het belang van het 

kind bij elke beslissing die wordt genomen nopens het kind.68 De morele, lichamelijke, geestelijke en 

seksuele integriteit van het kind wordt middels verschillende strafrechtelijke bepalingen 

beschermd. 

§2. De Strafwet 

70. De seksuele misdrijven worden verzameld onder Boek II, Titel VII ”Misdaden en wanbedrijven 

tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheden” van het Strafwetboek. Deze titel wordt 

ingedeeld in 11 hoofdstukken (waarvan er twee zijn opgeheven). In §2 behandel ik enkel de 

                                                             
64  Art. 3, 4e lid Sw. 
65  Art. 5, 6e lid Sw. 
66  Zie dossierfiche van “Het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van 

kinderen tegen grooming” op http://www.senaat.be/www/?MIval=/dossier&LEG=5&NR=1823&LANG=nl. 
67  Art. 22, 2e lid Gw. 
68  Art. 22, 3e lid Gw. 
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seksuele misdrijven, ressorterend onder Hoofdstuk V, VI en VII omwille van hun relevantie: de 

aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (artikelen 372, 372bis, 373-377, 377bis, 378, 

378bis), bederf van de jeugd en prostitutie (artikelen 379-380, 380bis, 380ter, 380quater, 

380quinquies, 381, 381bis, 382, 382bis, 382ter van het Strafwetboek.) en openbare schennis van de 

goede zeden (artikelen 383, 383bis, 384-386, 386bis, 386ter, 387-389 van het Strafwetboek) 

A. Het begrip “openbare zedelijkheid”69 
71. Vooraleer in te gaan op de misdrijven, moet eerst worden nagegaan wat er begrepen moet 

worden onder het abstracte begrip “openbare zedelijkheid” uit Titel VII. Eén van de grondbeginselen 

in het strafrecht is het beginsel van de legaliteit. Er is niet veel ruimte voor een vrije, subjectieve 

beoordeling door de rechter van het begrip waardoor een begripsomschrijving van openbare 

zedelijkheid zich heeft opgedrongen in de rechtsleer in de jaren ’70. 

72. Zo heeft DE ZEGHER werk gemaakt van een invulling van het begrip. De goede zeden bevatten 

drie componenten: het schaamtegevoel, de seksuele norm en het evolutief karakter. 

Handelingen die te maken hebben met geslacht en het naakt zijn worden aan het publieke oog  

onttrokken om het seksueel leven van de mens te respecteren. Dit bestaat al sinds jaar en dag, maar 

dit gebeurt niet door iedereen en overal op dezelfde wijze. Hoe en in welke mate de mensen hun 

seksueel leven trachten te verbergen is afhankelijk van hun cultuur. Toch kan seksuele schaamte 

door iedereen worden ervaren van zodra iemand deze “ingeboren universele eerbied voor het 

geslachtelijk leven miskent”. Het schaamtegevoel heeft een belangrijke inwerking op wat men als 

openbare zeden moet begrijpen. 

De seksuele norm, de tweede component, is het collectief aspect van het begrip “goede zeden”. De 

goede zeden zijn het “geheel der gewoonten dat, los van alle religieuze gezindheid, als heersende 

opvatting door de gemeenschap aanvaard wordt”. Tenslotte is de interpretatie van het begrip 

onderhevig aan plaats en tijd en dient een gepaste toepassing te krijgen “zonder dat men ze op een 

voor iedereen bevredigende wijze kan bepalen (…)”.  

Ten slotte moet de rechter “rekening houden met de opvatting van de goede zeden, zoals ze, op een 

bepaald tijdstip en in een bepaalde streek, in de collectiviteit, waartoe hij behoort, ervaren wordt”. Het 

begrip heeft dus een evolutief karakter. Het Hof van Cassatie heeft deze zienswijze enkele jaren 

nadien bevestigd. De wetgever heeft tot doel het algemeen gedragspatroon van de gemeenschap te 

beschermen en dus niet het schaamtegevoel zoals het door één individu wordt ervaren. Dit 

bevestigt de meerderheid van de rechtspraak in volgende bewoordingen: “datgene wat aan het 

grootst aantal enkelingen in de samenleving op een bepaald tijdstip gemeen is: een doorsnee 

schaamtegevoel. Dit is de graad van ontvankelijkheid of gedoogzaamheid van de sociale groep”.70 De 

rechter zal steeds rekening moeten houden met de tijd waar hij zich in bevindt zonder een eigen 

subjectieve mening te geven over wat precies onder “goede zeden” moet begrepen worden; hij moet 

de “publieke opinie” weergeven. De rechter zal voortdurend moeten kijken of er een evolutie is van 

de maatschappij en of deze evolutie een wijziging van het begrip “goede zeden” met zich meebrengt. 

                                                             
69  J. DE ZEGHER, Openbare zedenschennis, Gent-Leuven, Storia-Scientia, 1973, 17-55. 
70  Voor de verschillende vonnissen en arresten, zie J. DE ZEGHER, Openbare zedenschennis, Gent-Leuven, Storia-Scientia, 1973, 54. 
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In de jaren ’90 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat het collectief bewustzijn een grotere 

uitdrukkingsvrijheid op het gebied van seksuele aangelegenheden aanvaardt.71 

73. Met het louter hebben van de intentie om een minderjarige seksueel te willen misbruiken gaat 

die persoon een aantal grote stappen te ver. Ons collectief bewustzijn verwerpt seksuele 

handelingen tussen een seksueel meerderjarige en een seksueel minderjarige, alsook de productie 

van kinderpornografie. De dader maakt misbruik van de algemene aanvaarding van de grotere 

uitdrukkingsvrijheid over seksuele aangelegenheden. Men merke op dat minderjarigen een grote 

interesse hebben in de seksualiteit tijdens hun adolescentie. Dit is een groot probleem omdat 

enerzijds de daders hiervan misbruik maken, terwijl anderzijds conversaties over seksuele 

aangelegenheden, zelfs met onbekenden, door de minderjarigen worden gebanaliseerd. Door het 

fenomeen grooming strafrechtelijk aan te pakken, kan de dader reeds in de voorbereidingsfase 

worden aangepakt, zonder dat de dader enige fysieke schadelijke handeling moet hebben gesteld. 

Om deze redenen kijk ik of er in het Belgische strafwetboek reeds strafbepalingen bestaan op grond 

waarvan men een groomer kan aanpakken in de voorbereidende, intentionele fase. Ik deel de 

misdrijven op naar de minderjarigheid en meerderjarigheid van de slachtoffers. 

B. Seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen 
74. Het stuk dat volgt handelt over een aantal seksuele misdrijven gepleegd ten aanzien van 

jongeren, aangevuld met een vergelijking met de omschrijving van grooming in de 

Mensenhandelrichtlijn. Ik heb er bewust voor gekozen om bederf van de jeugd als seksueel misdrijf 

niet te behandelen gezien zijn bijzondere finaliteit. Het is namelijk zo dat, in tegenstelling tot de 

andere seksuele misdrijven, bederf van de jeugd gericht is op het voldoen van andermans driften en 

niet in de driften van de dader zelf. Een verdere behandeling van dit misdrijf zou me te ver leiden. Ik 

wens wel stil te staan bij het misdrijf kinderpornografie (1). 

1. Kinderpornografie (artikel 383bis Strafwetboek) 

1.1. Strafbepaling en analyse 

75. Bij wet van 13 april 1995 werd kinderpornografie onder artikel 383bis van het strafwetboek 

strafbaar gesteld: “(…) hij die zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere beelddragers die 

houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen 

betrokken zijn of worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of 

overhandigt, ze met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of 

doet invoeren, aan een vervoer- of distributieagent overhandigt(…)” wordt strafrechtelijk 

veroordeeld. 

1.2. Kinderpornografie en grooming 

76. Het verschil tussen het misdrijf onder artikel 383bis van het Strafwetboek en grooming ligt in 

het feit dat met grooming net (onder meer) dit misdrijf wil voorkomen worden. Kan men het 

fenomeen grooming aanpakken op grond van poging tot het vervaardigen van kinderpornografie? 

Volgens artikel 51 van het Strafwetboek bestaat strafbare poging, “wanneer het voornemen om een 

misdaad of een wanbedrijf te plegen zich heeft geopenbaard door uitwendige daden die een begin van 

                                                             
71  G. VERMEULEN (ed.), Privacy en strafrecht: nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 326. 
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uitvoering van die misdaad of van dat wanbedrijf uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden, 

van de wil van de dader onafhankelijk, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist”. Om van poging 

te spreken, moeten twee essentiële vereisten voldaan zijn. Er moet een intentie zijn tot 

vervaardiging, verkoop etc. van kinderpornografie en de dader moet materiële handelingen hebben 

uitgevoerd die geen twijfel laten bestaan over de bedoeling van de dader die noodgedwongen leidt 

tot de voltooiing leiden van het misdrijf.72 Welke materiële handelingen kunnen wijzen op die 

welbepaalde intentie van de dader? Een camera die klaarstaat om een reeds ontblote minderjarige 

te filmen is een voorbeeld van zo een materiële handeling.  

De dader die de intentie heeft kinderpornografie te vervaardigen, wil men in het kader van 

grooming kunnen vatten in de fase voor die vervaardiging. Mits een aantal essentiële bestanddelen 

voldaan zijn, is het niet vereist dat de kinderpornografie vervaardigd is om de dader te kunnen 

veroordelen. Bij artikel 383bis van het Strafwetboek is het beoogde resultaat van de dader reeds 

bereikt, terwijl het resultaat bij grooming niet bereikt moet zijn. Dankzij de implementering van 

grooming in de strafwet zou de schade die het slachtoffer ondergaat bij de vervaardiging van 

kinderpornografie enorm kunnen beperkt worden. Bovendien helpt dit misdrijf de omvang van 

kinderpornografisch materiaal en de omloop ervan te verlagen. 

C. Seksuele misdrijven op kinderen én volwassenen 
77. Vervolgens komen de seksuele misdrijven aan bod waarvan het personeel toepassingsgebied 

reikt tot zowel minderjarige als meerderjarige slachtoffers, die ik volgens bovenstaande systematiek 

behandel: de aanranding van de eerbaarheid (1), aanzetting tot ontucht (2), verkrachting (3) en 

openbare zedenschennis (4). 

1. Aanranding van de eerbaarheid (artikelen 372-373 Strafwetboek) 

1.1. Strafbepaling en analyse 

78. Artikel 372 van het Strafwetboek bestraft de aanranding van de eerbaarheid: “Elke aanranding 

van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon 

van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, 

wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.”73 De aanranding van de eerbaarheid kan 

bovendien gepaard gaan met geweld, bedreiging of list. Een persoon heeft maar een misdrijf begaan 

in de zin van artikel 372 van het Strafwetboek “wanneer handelingen met een zekere graad van 

zwaarwichtigheid worden gesteld, waardoor de seksuele integriteit van een persoon wordt aangetast, 

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

wordt ervaren”.74  

Dit artikel beschrijft een opzettelijk misdrijf: er wordt verondersteld dat de dader wéét dat zijn 

handelingen immoreel zijn en indruisen tegen de algemene maatschappelijke waarden.75 Het feit 

dat de dader wetens en willens handelt is voldoende.76 

                                                             
72  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 346. 
73  Art. 372 Sw. 
74  Cass. (2e k.) 7 januari 1997, AJT 1998-99, 172, noot L. STEVENS. 
75  Artt. 372-374 Sw. 
76  Brussel 14 februari 2002, JT 2002, 342, noot O. KLEES. 
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79. Wanneer er een begin van uitvoering van de aanranding van de eerbaarheid is, dan beschouwt 

men het misdrijf als voltrokken.77 Dat wil zeggen dat de poging tot misdrijf wordt gelijkgesteld met 

het voltrokken misdrijf waardoor vrijwillige/onafhankelijke terugtrekking niet mogelijk is.78 Het is 

de bedoeling om de daders in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen bestraffen om te voorkomen 

dat er nog meer schade wordt aangericht.79 De gelijkstelling van de poging met de voltrekking van 

het misdrijf geldt zowel voor artikel 372 als voor artikel 373 van het Strafwetboek.  

Om te weten wat onder “begin van uitvoering” moet verstaan worden verwijst VANDROMME naar 

rechtspraak die teruggrijpt naar de klassieke pogingleer: “(…) er een strafbare poging is zodra het 

voornemen om het misdrijf te plegen zich heeft geopenbaard door uitwendige daden die een begin van 

uitvoering van dat misdrijf uitmaken. Deze uitwendige daden moeten in beginsel een begin van 

uitvoering van het gepoogde misdrijf zelf zijn. Toch vereist de wet niet dat het wezenlijk bestanddeel 

van het misdrijf reeds een aanvang heeft genomen. Zodra de uitwendige daden in een noodzakelijk 

verband staan met het misdadig opzet van de dader en slechts kunnen worden verklaard uit de wil van 

de dader om een welbepaald misdrijf te plegen dat rechtstreeks en onmiddellijk wordt beoogd door de 

gestelde daden of m.a.w. zodra de daden geen enkele twijfel meer laten bestaan over de bedoeling van 

de dader, kunnen deze een begin van uitvoering uitmaken.”80 

De voorbereidende daad moet een immoreel karakter hebben waaruit de intentie tot het schenden 

van de seksuele integriteit van het slachtoffer blijkt.81 De handelingen moeten ondubbelzinnig zijn.82 

Indien een persoon enkel fantaseert en het bij een gedachte blijft, kan die persoon niet worden 

veroordeeld. Er moeten waarneembare handelingen gesteld zijn om het beoogde doel te bereiken. 

De correctionele rechtbank van Antwerpen oordeelde in 2008 een dader op grond van artikel 373 

van het Strafwetboek omdat deze een minderjarige op het internet seksuele berichten stuurde en 

bovendien vroeg om seksuele handelingen te stellen voor de webcam (waar het slachtoffer niet op 

was ingegaan).83 

80. Hieruit kan worden afgeleid dat de wetgever preventief  daders wil aanpakken door de grens 

van schuld al overschreden te achten wanneer er een begin van uitvoering is, te weten wanneer een 

persoon handelingen (waaronder ook bedreigingen) heeft gesteld met de intentie een misdrijf te 

plegen. Zo wordt er, indien de feitelijke vaststellingen dit toelaten, geacht reeds een begin van 

uitvoering te zijn “wanneer de dader tijdens de eerste contacten via chatsessies de zaken seksueel 

begint te oriënteren”.84 

                                                             
77  Art. 374 Sw. 
78  S. BOGAERTS, J. GOETHALS, G. VERVAECKE EN T. SPAPENS, De verleiding uit onvermogen: Interpersoonlijke factoren en pedoseksualiteit, 

Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 25. 
79  S. VANDROMME, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid en/of aanzetten tot ontucht?”, 

T.Strafr. 2009, afl. 3, 178. 
80  Ibid. 
81  Antwerpen 26 mei 2004, NJW 2004, 1421. 
82  S. BOGAERTS, J. GOETHALS, G. VERVAECKE EN T. SPAPENS, De verleiding uit onvermogen: Interpersoonlijke factoren en pedoseksualiteit, 

Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 25. 
83  Corr. Antwerpen 25 juni 2008, T. Straf. 2009, 174.  
84  I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid”, in X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, 

Kluwer, 2012, 21. 
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81. Een kind onder de 16 jaar wordt geacht niet te hebben ingestemd met zulke handelingen85 

omdat de wetgever van mening is dat een kind van die leeftijd niet voldoende bewust is van de 

consequenties van deze instemming en de onzedelijke handelingen. Het kind heeft “onvoldoende 

seksueel ontwikkeld normbesef”86 om tot een rationele beslissing te komen. Wanneer een kind 

seksuele handelingen stelt op verzoek van een dader, dan wordt dit niet beschouwd als een geldige 

instemming vanwege het slachtoffer aangezien het kind zou hebben ingestemd onder morele 

dwang.87 Dit is een wettelijk en onweerlegbaar vermoeden. De dader kan de instemming van de 

getroffene dus niet gebruiken als verschoningsgrond. De aanranding van de eerbaarheid zonder 

geweld gepleegd op een seksueel minderjarige is strafbaar en a fortiori is ook de aanranding van de 

eerbaarheid met geweld of bedreiging strafbaar gesteld in artikel 373 van het Strafwetboek. Als een 

slachtoffer boven de 16 jaar met een geweldloos of dwangloos verzoek heeft ingestemd, is er geen 

sprake van een misdrijf zoals bedoeld in artikel 372 van het Strafwetboek. Indien met dit verzoek 

toch geweld of dwang gepaard ging, dan is de dader wel strafbaar. 

82. Er is geen (rechtstreeks) lichamelijk contact vereist tussen dader en slachtoffer opdat de feiten 

gekwalificeerd zouden worden als aanranding van de eerbaarheid.88 Het naakte lichaam moet niet 

per se worden aangeraakt, het strelen van de genitaliën bovenop de kledij kan voldoende zijn. Soms 

kan men  van aanranding van de eerbaarheid spreken wanneer er zelfs geen fysiek contact heeft 

plaatsgevonden: bijvoorbeeld wanneer de dader een minderjarig kind vraagt zich volledig te 

ontkleden en het slachtoffer gaat hierop in.89 Volgens een arrest van het Hof van Cassatie van 2004 

is er ook geen fysiek contact vereist wanneer de dader het slachtoffer bedreigt.90 Wanneer het 

slachtoffer met haar/zijn persoon haar/zijn seksuele integriteit  onder morele dwang schendt, dan 

is de dader bijgevolg schuldig aan artikel 373 van het Strafwetboek omdat hij de minderjarige zover 

heeft gebracht middels moreel geweld. Het is wel vereist dat er een rechtstreekse betrokkenheid is 

vanwege de dader in de zin van artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek: de beklaagde heeft het 

slachtoffer zover gekregen door “giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of macht, 

misdadige kuiperijen of arglistigheden”.91 

1.2. Aanranding van de eerbaarheid en grooming 

83. Artikelen 372 en 373 van het Strafwetboek zijn opgenomen in het Belgisch Strafrecht toen het 

internet nog niet bestond. Deze artikelen hebben wel vervangingen en wijzigingen ondergaan92, 

maar niet met de bedoeling seksuele cybermisdrijven onder deze wetsbepalingen te doen vallen. In 

principe kan men deze wetsartikelen verouderd noemen. De rechtspraak heeft gezien de 

schrijnende situatie, gevallen van aanranding op het internet middels artikelen 372 en 373 van het 

Strafwetboek aangepakt. 

                                                             
85  S. VANDROMME,” Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid en/of aanzetten tot ontucht?”, 

T.Strafr. 2009, afl. 3, 176. 
86  Ibid. 
87  Cass. 28 september 1993, Arr. Cass. 2003, 772.  
88  I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid – Het misdrijf”, OSS 2012, afl. 7, 18. 
89 Ibid. 
90  Cass. (2e k.) 6 oktober 2004, Pas. 2004, afl. 9-10, 1479. 
91  S. VANDROMME, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid en/of aanzetten tot ontucht?” T. 

Strafr. 2009, afl. 3, 178. 
92  Vervangen bij artikel 48 van de Wet van 15 mei 1912, BS 15 mei 1912 en gewijzigd bij artikel 6 van de Wet van 28 november 2000, 

BS 17 maart 2001. 
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In 2005 werd een man voor de correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeeld omdat deze 

tijdens een chatsessie met een minderjarige op het internet heeft voorgesteld seks te hebben met 

elkaar.93 De aanranding van de eerbaarheid werd enorm ruim geïnterpreteerd. Deze feiten leunen 

sterk aan bij het fenomeen van grooming 

Net zoals bij grooming, is bij aanranding van de eerbaarheid niet per se fysiek contact vereist. 

Beiden vormen een opzettelijk misdrijf waar de intentie zich moet openbaren door materiële 

handelingen. Net zoals bij grooming, is een begin van uitvoering voldoende om de dader te kunnen 

veroordelen. 

84. De verschillen tussen de twee misdrijven blijven echter fundamenteel. Vooraleer in te gaan op 

de verschillen, moet men goed het onderscheid maken tussen seksuele handelingen gesteld op het 

internet en seksuele handelingen gesteld in de werkelijke wereld. Als men kijkt naar offline 

grooming dan zijn de materiële handelingen die de dader moet stellen niet zo verregaand en niet zo 

schadelijk als bij het misdrijf van de aanranding van de eerbaarheid. Bij grooming moet de dader 

een voorstel tot ontmoeting hebben gedaan en daartoe materiële handelingen hebben gesteld. In 

principe heeft het slachtoffer hierbij beperkte schade opgedaan, aangezien er geen materiële 

handelingen zijn vereist die op de persoon van het slachtoffer zelf moeten gepleegd zijn Dit houdt 

niet in dat dit bij de aanranding van de eerbaarheid wel moet. Er moeten materiële handelingen zijn 

gesteld om tot de ontmoeting te komen en niet om tot de seksuele handelingen te komen (hetgeen 

nog een stap verder is). De moeilijkheid bij offline grooming ligt wel in het bewijs van het 

voornemen om seksuele handelingen te stellen of het vervaardigen van kinderpornografie. Maar 

deze intentie kan bewezen worden aan de hand van bijvoorbeeld het op zak hebben van condooms, 

sms’jes die werden verstuurd voor de ontmoeting etc. Om veroordeeld te worden op grond van 

artikelen 372-373 van het Strafwetboek moeten concretere materiële handelingen gesteld zijn 

vooraleer men de intentie van de dader kan bewijzen. 

Hoe zit dat met seksuele handelingen op het internet? Men kan reeds van aanranding van de 

eerbaarheid spreken wanneer een persoon op het internet de vraag stelt aan een seksueel 

minderjarige of deze haar borsten wil ontbloten of voorstelt om met elkaar seks te hebben. In dit 

geval zou men nog niet kunnen spreken van online grooming omdat er nog geen voorstel tot 

ontmoeting werd gedaan. Maar wanneer de conversaties amper seksueel getint zijn en de 

meerderjarige overgaat tot een voorstel tot ontmoeting, kan men die persoon niet aanpakken op 

grond van artikelen 372-373 van het Strafwetboek. De dader kan daarentegen wel gevat worden 

wegens het plegen van grooming, indien de intentie tot seksueel misbruik van het kind kan worden 

bewezen.  

Bovendien is men dwangmatig de verouderde wetsartikelen gaan aanpassen aan de nieuwe 

technologieën zodat men ook de aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige op het 

internet kan aanpakken. Seksueel overschrijdend gedrag op het internet heeft men niet altijd via de 

aanranding van de eerbaarheid bestraft vermits er weinig duidelijkheid is over de reikwijdte van dit 

misdrijf waardoor er geen consistente rechtspraak bestaat. 

                                                             
93  K. DENENBOURG, M. DILLEN, C. DE VOS, F. VAN VOLSEM, Strafrechtzakboekje 2009, Mechelen, Kluwer, 2009, 307. 
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85. Omwille van bovenstaande redenen is de invoering van grooming in de strafwet een absolute 

meerwaarde voor de (preventieve) bescherming van de rechten van het kind. 

2. Aanzetten tot ontucht (artikel 380bis Strafwetboek)  

2.1. Strafbepaling en analyse 

86. Artikel 380bis van het Strafwetboek werd door de wet van 28 november 2000 betreffende de 

bescherming van minderjarigen ingevoerd en stelt strafbaar: “(…) hij die in een openbare plaats door 

woorden, gebaren of tekens iemand tot ontucht aanzet”. De straf verdubbelt wanneer deze feiten 

worden gepleegd op een seksueel minderjarige. 

Dit misdrijf vereist enkel het opzet om een persoon aan te zetten tot ontucht. Dat wil zeggen dat het 

slachtoffer niet daadwerkelijk moet ingegaan zijn op het voorstel.94 Er wordt louter gesproken over 

het aanzetten tot ontucht en niet over prostitutie. Het slachtoffer kan zowel minderjarig als 

meerderjarig zijn, maar indien de getroffene minderjarig is zal de dader wel een strafverzwaring 

worden opgelegd. De leeftijd van het slachtoffer maakt dus geen doorslaggevend bestanddeel uit 

van het misdrijf.95  

87. Het aanzetten tot ontucht moet gebeuren op een openbare plaats. Voor de invulling van dit 

verbum wordt er traditioneel verwezen naar de omschrijving van artikel 14 van de Besluitwet van 

14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.96 Onder “openbare plaats” 

wordt daar verstaan “elke voor het publiek toegankelijke plaats, onder meer de openbare wegen, de 

drankslijterijen, de hotels, herbergen, spijshuizen, (…), trams, stations, (…)”.97  

2.2. Aanzetten tot ontucht en grooming 

88. De openbaarheid maakt een constitutief bestanddeel uit van het misdrijf in artikel 380bis van 

het Strafwetboek. Hoe het begrip “openbaarheid” moet worden begrepen in de offline wereld is over 

het algemeen duidelijk. Gaat deze invulling ook op in de online wereld? Op chatsites is er meestal 

een gemeenschappelijk forum waar iedereen, die op dat ogenblik actief is, aan kan deelnemen. Op 

Facebook kan men ook gesprekken houden die iedereen kan vervoegen en meelezen. Maar er 

kunnen ook privégesprekken worden aangegaan, gesprekken “onder vier ogen” waar niemand 

anders aan deelneemt.   

Voldoen deze plaatsen dan nog aan de vereiste van de openbaarheid? In de rechtspraak wordt er 

een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de gemeenschappelijke fora waar iedereen aan kan 

deelnemen en anderzijds de privégesprekken. Stel nu dat een dader in zo een privégesprek op het 

internet vraagt om te masturberen, dan kan de dader niet veroordeeld worden op grond van artikel 

380bis van het Strafwetboek, omdat dit privégesprek zich niet voordoet op een openbare plaats “(…) 

nu de geïncrimineerde handelingen (openbare zedenschennis) zich uitsluitend situeren in een 

uiteindelijk private chat- en webcamsessie, geconditioneerd door vraag en toestemming tussen de 

betrokkenen tot het leggen van kwestieuze communicatie, en waarbij elke aanwezigheid van een derde 

                                                             
94  G. VERMEULEN (ed.), Betaalseksrecht. Naar een legalisering van niet-problematische prostitutie?, Antwerpen, Maklu, 2007, 194. 
95  Ibid. 
96  A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 137. 
97  Art. 14 Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, BS 18 november 1939. 
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persoon in beginsel – behoudens vraag en toestemming – uitgesloten was, er te dezen geen sprake was 

van de als constitutief element van het misdrijf vereiste openbaarheid”98.  

 Als vraag en toestemming niet vereist zijn om tot conversaties tussen de betrokkene over te gaan 

en bovendien de aanwezigheid van derden niet uitgesloten wordt door vraag en toestemming, dan 

kan dit worden beschouwd als een openbare plaats. Bederf van de jeugd in de zin van artikel 380bis 

van het Strafwetboek op het internet is dus mogelijk, maar niet wanneer dit gebeurt op een private 

plaats.  

Wanneer een persoon iemand aanzet tot ontucht in een privégesprek, zal men de dader niet kunnen 

veroordelen op grond van grooming zolang er geen voorstel tot ontmoeting is gedaan. Zodra de 

dader dat wel doet en daartoe materiële handelingen stelt en bovendien het opzet heeft het kind 

seksueel te misbruiken, dan kan deze wel een straf opgelegd krijgen. Met de implementering van het 

misdrijf grooming zou men dus aanzetting tot ontucht op private plaatsen kunnen bestraffen, op 

voorwaarde dat de essentiële bestanddelen van het misdrijf  grooming zijn voltrokken. 

3. Verkrachting (artikel 375 Strafwetboek) 

3.1. Strafbepaling en analyse 

89. “Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, 

gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.”  

Om veroordeeld te worden op grond van artikel 375 van het Wetboek Strafvordering, mag het 

slachtoffer geen toestemming hebben verleend. Het is niet omdat er instemming wordt gegeven 

voor lichamelijk contact, dat deze toestemming ook geldt voor enige seksuele penetratie.99 De 

wetgever heeft 3 verschillende straffen opgenomen in de wet, afhankelijk van de leeftijd van het 

slachtoffer.100 

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 29 oktober 2009 geoordeeld dat als een 

minderjarige tussen veertien en zestien jaar heeft toegestemd met seksuele penetratie, de dader 

niet kan veroordeeld worden tot de straf bepaald in artikel 375, §5 van het Strafwetboek. Maar het 

feit dat een meerderjarige die een minderjarige tussen de veertien en de zestien jaar seksueel 

penetreert met de toestemming van die minderjarige“ kan immers, naar gelang van de 

omstandigheden, een aanranding van de eerbaarheid vormen, zelfs indien het slachtoffer op een vrije 

en vrijwillige wijze daarin heeft toegestemd.”101 

3.2. Verkrachting en grooming 

90. De Mensenhandelrichtlijn bestraft de daders die de intentie hebben om seksuele handelingen te 

stellen met seksueel minderjarigen jonger dan 16 jaar. Onder het algemeen begrip “seksuele 

                                                             
98  L. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid”, in X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, 

Kluwer, 2012, 18. 
99  Cass. (2e k.) 17 oktober 2007, RW 2008-09, 570. 
100  Art. 375 Sw.: “Als een persoon een kind boven de volle leeftijd van 16 jaar heeft verkracht, dan staat hem een opsluiting van 10 tot 15 

jaar te wachten; bij verkrachting van een kind tussen de 14 en 16 jaar, dan wordt de dader veroordeeld tot een opsluiting van 15 tot 20 
jaar; wordt een kind verkracht dat de volle 10 jaar nog niet heeft bereikt, dan schrijft de wet een opsluiting voor van 20 tot 30 jaar.” 

101  B. KETELS EN G. VERMEULEN, “Grondwettelijk Hof verfijnt onderscheid leeftijdsgrens verkrachting en aanranding”, Juristenkrant 2010, 
4-5. 
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handelingen” kan ook verkrachting worden verstaan. Men wil dus aan de hand van het misdrijf 

grooming  ook het opzet tot verkrachting van een seksueel minderjarige bestraffen.  

Kan een persoon die een minderjarige groomt veroordeeld worden op grond van poging tot 

verkrachting? Is de toevoeging van het misdrijf grooming in het Strafwetboek noodzakelijk? Ook 

hier moet poging een materieel en een moreel bestanddeel bevatten. Ten eerste moet er de intentie 

zijn de persoon te verkrachten en bovendien moet een uitvoeringsdaad gesteld zijn die geen twijfel 

laat bestaan over de bedoeling van de dader en deze handelingen moeten noodgedwongen leiden 

tot de voltooiing van de verkrachting.102 Welke materiële handelingen zorgen ervoor dat het 

materieel bestanddeel van poging aanwezig is? Hierbij een voorbeeld waarvan sprake van poging 

tot verkrachting103: een man grijpt een vrouw, doet haar rok omhoog en ontbloot zijn penis om de 

vagina te penetreren. Het is moeilijk om aan te tonen dat een persoon de intentie had iemand te 

verkrachten indien deze zijn penis niet ontbloot heeft. Dat wil zeggen dat er al verregaande 

materiële handelingen moeten gesteld zijn vooraleer men iemand kan veroordelen wegens poging 

tot verkrachting. De schade die het slachtoffer van deze poging ondervindt zal aanzienlijk zijn. 

Grooming is in dit kader een interessante strafbaarstelling omdat de dader kan gevat worden 

vooraleer enig fysiek contact heeft plaatsgevonden. Het is onnodig uit te schrijven in welke mate de 

schade van het slachtoffer in dat geval kan worden beperkt. Er is een noodzaak dat het misdrijf 

grooming in onze strafwet bestaat, omdat de handelingen die grooming uitmaken niet altijd vallen 

binnen het toepassingsgebied van de poging tot verkrachting. 

4. Openbare zedenschennis (artikelen 383 en 385 Strafwetboek) 

4.1. Strafbepaling en analyse 

91. “Hij die liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, afbeeldingen of prenten, 

die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 

vijfhonderd euro.”104 Artikel 386 van het Strafwetboek voorziet een strafverzwaring indien de 

misdrijven omschreven in artikel 383 van het Strafwetboek gepleegd zijn tegenover een 

minderjarige. 

“Hij die in het openbaar de zeden schendt door handelingen die de eerbaarheid kwetsen, wordt gestraft 

met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot 

vijfhonderd euro. Wordt de schennis gepleegd in aanwezigheid van een minderjarige beneden de volle 

leeftijd van zestien jaar, dan is de straf gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en geldboete van 

honderd euro tot duizend euro.”105 

Bovendien kunnen de schuldigen worden veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in art 

31, lid 1 van het Strafwetboek.106  

 

                                                             
102  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 346. 
103  X, Zakboekje strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 318. 
104  Art. 383 Sw. 
105  Art. 385 Sw. 
106  Art. 388 Sw. 
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92. Het Hof van Cassatie spreekt pas van de openbare zedenschennis wanneer “een derde de 

gepleegde handeling heeft gezien of heeft kunnen zien”.107 Indien er naakte afbeeldingen worden 

getoond ten einde de mensen seksueel te prikkelen, dan spreekt men van openbare 

zedenschennis.108 De dader pleegt de handeling wetens en willens en is er zich van bewust dat hij 

met deze handelingen de goede zeden schendt. Aan “openbare” mag niet dezelfde betekenis worden 

toegekend als bij artikel 380bis van het Strafwetboek. De handelingen moeten niet “in het openbaar” 

gesteld zijn om van openbare zedenschennis te spreken. De wetgever wilde “het openbaar maken 

van schunnigheden” tegengaan.109 “Dit openbaar maken kan zowel heimelijk als in het openbaar 

geschieden”.110 Of deze openbaarmaking via het internet, via een papieren drager of eender ander 

middel gebeurt maakt niets uit. De vraag is of men van openbare zedenschennis kan spreken 

wanneer bijvoorbeeld een dader in een privégesprek een foto van zijn penis doorzendt naar een 

minderjarige of via livebeelden zijn genitaliën laat zien. Maar dit kan niet worden bestraft op grond 

van artikel 383 van het Strafwetboek omwille van het feit dat de foto of livebeelden werden 

verzonden in een privé-communicatie.111 

4.2. Openbare zedenschennis en grooming 

93. Het groomingfenomeen kan niet aan de hand van de artikelen 383 en 385 van het Strafwetboek 

worden aangepakt vermits het begrip “openbaarmaking”, desondanks de nuancering, in de weg 

staat en omdat hiermee niet de intentie tot seksueel misbruik van een kind wordt bestraft. Enkel 

uitgevoerde handelingen die de openbare zeden schenden kunnen middels deze strafbepalingen 

worden aangepakt. Indien een persoon gedurende maanden heeft geconverseerd met een 

minderjarige en er een vriendschapsrelatie mee heeft opgebouwd met het oogmerk die 

minderjarige seksueel te misbruiken, zonder de misdrijven gepleegd te hebben in de zin van artikel 

383 en 385 van het Strafwetboek, heeft dit kind dan geen recht op bescherming? Het slachtoffer 

loopt een hoge kans op morele en/of fysieke schade en ook nu kan men niets doen omdat de 

delictomschrijvingen in artikel 383 en 385 van het Strafwetboek niet toelaten dit fenomeen aan te 

pakken. 

§3. Regionale normen 

94. Er dient op gewezen te worden dat het Vlaams Parlement met het Verdrag van Lanzarote heeft 

ingestemd via haar Decreet van 12 februari 2010 houdende de 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. 

§4. Wetsvoorstel CD&V112 

95. Op 25 oktober 2012 heeft senator Cindy Franssen samen met senator Sabine de Bethune een 

wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van 

                                                             
107   G. VERMEULEN (ed.), Privacy en strafrecht: nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 325. 
108  Cass. 11 september 1961, Pas. 1962, I, 48. 
109  J. DE ZEGHER, Openbare zedenschennis, Gent-Leuven, Storia-Scientia, 1973, 111. 
110  Ibid. 
111  K. RAES, P. DE HERT, P. VAN EECKE, J. DUMORTIER, P. VALCKE, P., VOORHOOF, D. EN THOMAS, P., De rechten van de mens op het internet, 

Antwerpen, Maklu, 2000, 109.  
112  Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming, Parl. 

St Senaat 2012-2013, nr. 5-1823. 
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kinderen tegen grooming ingediend. Aangezien het wetsvoorstel nog in zijn kinderschoenen staat en 

er nog weinig duidelijkheid is geschept over de inhoud van het wetsvoorstel, heb ik een aantal 

vragen gericht tot de indieners van het wetsvoorstel. T. VAN ONGEVAL heeft de tijd genomen om een 

aantal vragen te beantwoorden die ik in deze paragraaf heb verwerkt.113 Het wetsvoorstel bestaat 

uit drie artikelen.  

96. Artikelen 2 en 3 scheppen een volledig nieuwe wetgeving aangaande grooming. In artikel 2 

wordt grooming als strafverzwarende factor opgenomen voor de misdrijven in Boek II, 

Hoofdstukken V, VI en VII (A). Artikel 3 stelt de criminalisering van het misdrijf online grooming 

voorop (B). 

A. Artikel 2 van het wetsvoorstel 
97. Het wetsvoorstel voorziet in een strafverzwaring voor de dader, “als hij de strafbare feiten 

gepleegd heeft, na voorafgaande benadering van het kind om op een later tijdstip die strafbare feiten 

te plegen”. De strafbare feiten moeten een wanbedrijf of een misdaad uitmaken, die dienen gepleegd 

te zijn op een minderjarige jonger dan 16 jaar. De voorafgaande benadering moet niet gebeuren 

middels ICT. Dat wil zeggen dat zowel online als offline grooming strafverzwarende factoren 

uitmaken. Deze strafverzwaring wordt gedaan omwille van het effect die het heeft op het kind, en 

“niet omwille van de uitgebreide planning en voorbedachtheid”. Bovendien ondervindt een slachtoffer 

van seksueel misbruik niet enkel schade door een ernstige aantasting van diens fysieke integriteit, 

maar ook aan het mentaal en moreel welzijn van het kind wordt geraakt en worden sporen 

nagelaten, waar grooming een vermenigvuldigende rol speelt. Offline grooming is niet in een 

vergeetput gestoken, doch VAN ONGEVAL zegt wel “dat  er werd gekozen voor een band tussen het 

benaderen van het kind en het opbouwen van een vertrouwensband en het later plegen van een 

misdrijf.” Het in de werkelijke wereld opbouwen van een vertrouwensband, niet gevolgd door het 

plegen van één van de seksuele misdrijven, is in die zin niet strafbaar (tenzij er andere inbreuken 

kunnen vastgesteld worden). VAN ONGEVAL zegt dat er misschien wel nader moet onderzocht 

worden of grooming, gevolgd door een poging tot een misdrijf, ook tot strafverzwaring leidt. Ingeval 

een wanbedrijf of misdaad zoals in Boek II, Hoofdstukken V tot en met VII  werd gepleegd en dit 

misdrijf werd voorafgegaan door grooming van de minderjarige, wordt de minimumstraf 

verdubbeld indien de sanctie een gevangenisstraf is en wordt ze met twee jaar verhoogd indien het 

een opsluiting betreft. 

B. Artikel 3 van het wetsvoorstel 
98. In artikel 3 van het wetsvoorstel wordt enkel het online gedeelte van het fenomeen 

gecriminaliseerd op volgende wijze: “Art. 377quater. De volwassene die door middel van de 

informatie- en communicatietechnologie aan een kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar een 

voorstel doet tot ontmoeting met het oogmerk een misdrijf te plegen bepaald in dit hoofdstuk of in de 

hoofdstukken VI en VII van deze Titel, wordt, voor zover dit voorstel is gevolgd door materiële 

handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden, gestraft met een gevangenisstraf van één jaar tot 

vijf jaar.”  

                                                             
113  T. VAN ONGEVAL, Medewerker Justitie, E-mail, 7 mei 2013. 
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99. Ten eerste worden in het wetsvoorstel enkel volwassen (vanaf 18 jaar) daders geviseerd. Op de 

vraag waarom het personeel toepassingsgebied hiertoe beperkt werd, antwoordde VAN ONGEVAL dat 

de keuze werd gemaakt om de delictomschrijving van artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote over 

te nemen, waarbij ook enkel volwassen daders worden geviseerd. Naar mijn mening is het 

toepassingsgebied redelijk eng, in die zin dat jongeren tussen de 16 en de 18 jaar oud evenzeer 

seksueel deviant gedrag kunnen vertonen ten aanzien van minderjarigen114. Vervolgens spreekt 

men in het wetsvoorstel enkel van grooming wanneer het misdrijf werd gepleegd ten aanzien van 

seksueel minderjarigen. Dat wil zeggen dat het slachtoffer jonger dan 16 jaar moet zijn. De reden 

hiervoor is niet verduidelijkt, maar er kan van worden uitgegaan dat de opstellers van het 

wetsvoorstel opnieuw de delictomschrijving van artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote 

overnamen. De dader moet middels ICT (laptop, computer, chatsites, etc.) een voorstel tot 

ontmoeting doen. Dat betekent dat offline grooming op zich niet kan worden aangepakt. Er moet 

een expliciet voorstel geformuleerd zijn door de dader. Is een voorstel voldoende of moet er een 

consensus zijn tot ontmoeting? Er kan worden van uitgegaan dat door de vereiste dat de dader 

materiële handelingen moet hebben gesteld die leiden tot dergelijke ontmoeting, er een consensus 

tot ontmoeting tussen dader en slachtoffer moet tot stand gekomen zijn. Een vaak bediscussieerde 

vraag is wat onder die materiële handelingen verstaan moet worden. Toen deze vraag gesteld werd 

aan VAN ONGEVAL, verwees deze opnieuw naar de bedoelingen van de Raad van Europa bij artikel 23 

van het verdrag van Lanzarote. De voorbereidende werkzaamheden spreken enkel vage woorden 

uit over het begrip “materiële handelingen”. VAN ONGEVAL is van mening dat het begrip in de ruime 

zin moet worden verstaan,  “dus alle handelingen sensu lato die de dader stelt om een ontmoeting te 

bewerkstelligen”. Bovendien werd door mij de vraag gesteld welke materiële handelingen in 

beschouwing moeten genomen worden indien dader en slachtoffer hebben afgesproken op de 

woonplaats van de dader, aangezien de dader in dat geval helemaal geen materiële handelingen 

hoeft te stellen. Hierop antwoordde VAN ONGEVAL dat “als de dader het kind thuis ontvangt, het 

inderdaad misschien minder eenvoudig zal zijn om materiële handelingen vast te stellen. Maar het 

ontvangen dan op zich, zal ook een materiële handeling zijn, waardoor het misdrijf voltooid zal zijn.” 

100. Over strafverzwarende omstandigheden vermeldt het wetsvoorstel niets, aangezien volgens 

VAN ONGEVAL “enkele situaties bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2011/93/EU leveren al in België een 

strafverzwaring op”. Er zal in de parlementaire besprekingen wel nog moeten onderzocht worden of 

eventueel nog andere situaties een strafverzwaring tot gevolg kunnen hebben om te voldoen aan de 

Mensenhandelrichtlijn. Voor wat de opsporingstechnieken betreft, wordt er aangekondigd dat er 

nog een evaluatie en eventueel een uitbreiding moet gebeuren van de BOM-wet. Het wetsvoorstel 

biedt geen intermediaire oplossingen aan indien de evaluatie negatief moest uitdraaien. Dit kan tot 

gevolg hebben dat bij de goedkeuring van het wetsvoorstel, de toepassing van het artikel lang uit 

kan blijven indien de aanpassing van de BOM-wet niet gelijktijdig met de goedkeuring van het 

wetsvoorstel gebeurt. Tot slot zijn de indieners van het wetsvoorstel van mening dat preventie en 

hulpverlening meer “digi-bewust” moeten gemaakt worden. Vooral de preventieve maatregelen 

ontbreken een digitaal perspectief waardoor de samenleving te weinig is geïnformeerd waardoor er 

voldoende moet worden geïnvesteerd in preventie. 

                                                             
114  Zo biedt het I.T.E.R.-centrum zelfs begeleiding en behandeling aan voor minderjarigen tussen de 13 en de 18 jaar oud die seksueel 

deviant gedrag vertonen. 
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101. De omschrijving van het misdrijf grooming in het wetsvoorstel bevat dezelfde constitutieve 

voorwaarden als de omschrijving zoals in het Verdrag van Lanzarote en de Mensenhandelrichtlijn, 

hoewel deze vereisten naar mijn mening de reikwijdte van het misdrijf te zeer beperken. Dit heeft 

tot gevolg dat enkel online grooming kan worden aangepakt. Thans is het wel aan de nationale 

wetgever om een concrete, duidelijke en adequate invulling te geven aan de vereisten.  

Afdeling 4: Rechtsvergelijkende analyse  

102. Het misdrijf grooming werd reeds opgenomen in de strafwet van een aantal soevereine staten. 

Deze zijn (tot nu toe bekend) Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van 

Amerika, Nieuw-Zeeland, Zweden, Noorwegen en Nederland. Sommige van deze landen (de 

Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Schotland en Zweden) hebben zowel online als offline 

grooming strafbaar gesteld  terwijl andere landen (Australië, Canada, Nederland) enkel online 

grooming aanpakken. 

Verderop zal het strafartikel omtrent grooming van drie Europese landen (het Verenigd Koninkrijk, 

Nederland en Zweden) bediscussieerd worden. Mijn keuze om de strafbepaling in het Verenigd 

Koninkrijk te evalueren is gebaseerd op grond van twee motieven: het Verenigd Koninkrijk is het 

eerste Europees land dat grooming heeft opgenomen in haar strafwet en bovendien kan zowel 

online als offline grooming worden aangepakt dankzij deze strafbepaling (§1). Vervolgens kijk ik 

naar Nederland omdat de Nederlandse liberale  houding al vaak heeft geleid tot bijzondere 

wetgeving (§2). Ter afsluiting komt de Zweedse strafbepaling nopens grooming aan bod, omwille 

van het feit dat hun aanpak van grooming al veel kritiek heeft gekregen; ik wil onderzoeken op 

welke grond kritiek wordt gegeven (§3). Deze drie landen worden geëvalueerd om na te gaan of 

deze eventueel een inspiratiebron kunnen zijn voor de strafbaarstelling van grooming in België. 

§1. Verenigd Koninkrijk 

103. In 2003 wilde de Britse wetgever kinderen beschermen tegen misbruik op het internet via de 

implementering van het misdrijf grooming. Sectie 15 van de Sexual Offence Act (SOA) stelt zowel 

online als offline grooming strafbaar, zodat grooming in de werkelijke wereld én grooming middels 

ICT bestraft kan worden. The Home Office of the Goverment of the UK gaf in 2002 een uitdrukkelijke 

definitie voor grooming: “A course of conduct enacted by a suspected paedophile, which would give a 

reasonable person cause for concern that any meeting with a child arising from the conduct would be 

for unlawful purposes.”115 

Bij de behandeling van het delict wordt eerst de strafbepaling zelf geciteerd (A), gevolgd door de 

bespreking van de vereisten die als essentieel en cumulatief worden beschouwd (B). Daarna 

behandel ik de verzwarende omstandigheden die in acht worden genomen door de wet (C) waarna 

ik tot slot de wettelijke sancties vermeld (D). 

                                                             
115  X, “Child grooming”, http://www.act-againstinjustice.org/component/content/article/120.html (consultatie 1 mei 2013) 

http://www.act-againstinjustice.org/component/content/article/120.html
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A. De strafbepaling116 

104. Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2003 als eerste EU-lidstaat het misdrijf grooming in haar 

strafwetgeving opgenomen onder artikel 15(1) Sexual Offences Act 2003 (verder “SOA” genoemd). 

De strafbepaling is van kracht in Engeland, Wales en Noord-Ierland. Dit artikel is in werking 

getreden op 1 mei 2004. De strafbepaling luidt als volgt:  

“A person aged 18 or over (A) commits an offence if  (a) A has met or communicated with another 

person (B) on at least two occasions and subsequently  

(i) A intentionally meets B 

(ii) A travels with the intention of meeting B in any part of the world or arranges to meet B in any  part 

of the world, or 

(iii) B travels with the intention of meeting A in  any part of the world, 

(b) A intends to do anything to or in respect of B, during or after the meeting mentioned in paragraph      

(a)(i) to (iii) and in any part of the world, which if done will involve the commission by A of a            

relevant offence, 

(c) B is under 16 

(d) A does not reasonably believe that B is 16 or over.” 

De “relevant offences” die de dader moet beogen, zijn de seksuele misdrijven die ressorteren onder 

Part 1 van de SOA (s. 15(2) SOA): verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, het maken van 

kinderpornografisch materiaal, etc. 

Artikel 15(4) legt volgende straffen op: “A person guilty of an offence under this section is liable  

(a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not 

exceeding the statutory maximum or both; 

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 10 years.” 

105. Het Verenigd Koninkrijk wettigt deze strafbaarstellingen door te zeggen dat, niettegenstaande 

het feit dat de schade die wordt aangericht minder groot is dan bij een “completed offence” (NL: 

“voltooid misdrijf”), het slachtoffer toch aan een bepaald risico wordt blootgesteld; dit maakt een 

voldoende grond uit om deze handeling te criminaliseren.117 Bovendien kan het slachtoffer 

aanzienlijke angst hebben gehad en fysieke letsels hebben opgelopen indien de dader dicht bij de 

voltrekking van het misdrijf is gekomen zoals hij initieel beoogd had. 

B. De substantiële voorwaarden 
106. Er zijn een aantal essentiële cumulatieve vereisten waaraan de dader moet voldoen voordat hij 

op grond van artikel 15(1) van de SOA kan worden veroordeeld: primo is de leeftijd van zowel dader 

als slachtoffer bepalend (1), secundo de frequentie van communicatie of ontmoeting tussen dader en 

slachtoffer (2), tertio zijn de materiële handelingen die worden gesteld voor de ontmoeting van 

belang (3) terwijl ook de intentie om het slachtoffer seksueel te misbruiken een doorslaggevende 

factor uitmaakt (4). 

                                                             
116  THE CROWN PROSECUTION SERVICE, “S. 15 Grooming”, http://www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/sentencing_manual/s15_grooming/ 

(consultatie 28 maart 2013) 
117  Volgens mij wil the Crown Prosecution Service met “voltooid misdrijf” wijzen op seksuele misdrijven zoals penetratie, verkrachting 

of seksuele activiteiten met een seksueel minderjarige. 

http://www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/sentencing_manual/s15_grooming/
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1. De leeftijd 

1.1. Leeftijd van de dader 

107. Allereerst moet de dader 18 jaar oud zijn. Dat wil zeggen dat seksueel meerderjarigen (In het 

Verenigd Koninkrijk is deze vastgesteld op 16 jaar.) van 16 tot 18 jaar oud niet schuldig kunnen 

bevonden worden aan grooming. Ik ga met deze leeftijdsgrens niet akkoord. Neem ter illustratie een 

jongen van 17 jaar die een meisje van 5 jaar manipuleert ten einde een vertrouwens- en 

vriendschapsband  te scheppen, met de intentie dat meisje seksueel te misbruiken. Men kan dit even 

afwijkend en gevaarlijk gedrag noemen wanneer dit gedrag zou uitgaan van een 20-jarig persoon. 

Secundo vind ik dat dat meisje even grote risico’s op schade kan lopen wanneer dit gebeurt door een 

volwassen persoon van 18 jaar of ouder. Ik sta niet alleen met mijn visie: ook Nederland heeft 

eenvoudigweg geen leeftijdsgrens opgenomen in haar strafwet wat betreft grooming (zie infra 

randnr. 122). 

1.2. Leeftijd van het slachtoffer 

108. Het slachtoffer moet seksueel minderjarig zijn. Ook hier wordt een bepaalde categorie 

achterwege gelaten, namelijk de minderjarigen van 16 tot 18 jaar oud. Dit wil zeggen dat wanneer 

een minderjarige van 17 jaar oud wordt gegroomed door een persoon van 40 jaar oud, een Engelse 

rechter die persoon niet schuldig kan verklaren op grond van s. 15(1) SOA. Hij zal beroep moeten 

doen op een andere rechtsgrond. In dat geval kan verhoogde schade opgelopen zijn dan wanneer 

men de dader vroeger had gevat op grond van s. 15(1) SOA. De (mentale) maturiteit van een 

minderjarige hangt af van kind tot kind. Er zijn kinderen die op hun 16 jaar de facto nog niet 

voldoende bekwaamheid bezitten om over hun seksuele integriteit te beslissen, ook al meent het 

Verenigd Koninkrijk van wel. Stel dat een dader van 50 jaar een kind van 16 jaar groomt en het 

seksueel misbruik van dit kind beoogt, dan loopt dit kind risico tot blootstelling aan schade. De 

rechter zal de dader niet kunnen veroordelen op grond van artikel 15(1) SOA, daar het slachtoffer 

16 jaar oud is. Heeft een kind van 16 jaar dan geen recht op bescherming tegen alle vormen van 

geweld en misbruik? Volgens het IVRK is een persoon toch een kind tot de leeftijd van achttien jaar?  

109. De categorie van de 16 tot 18-jarigen wordt hier in een vergeetput gestoken, terwijl ook zij 

dezelfde rechten en bescherming zouden moeten kunnen genieten als kinderen onder de 16 jaar. De 

dader kan misbruik maken van deze lacune in de Britse wetgeving. Bovendien mag de dader niet 

redelijkerwijs van mening zijn dat het slachtoffer 16 jaar of ouder is. Dit heeft tot gevolg dat 

wanneer een seksueel minderjarige liegt over de eigen leeftijd en beweert ouder te zijn dan 16 jaar, 

de dader toch schuldig blijft aan grooming.  

2. Herhaalde communicatie of ontmoeting 

110. Ten tweede moet er een herhaalde communicatie of ontmoeting hebben plaatsgevonden 

tussen de dader en het slachtoffer. Het is niet vereist dat er enig ICT werd gebruikt om van grooming 

te kunnen spreken. Dat wil zeggen dat binnen de reikwijdte van deze strafbepaling zowel online als 

offline grooming valt.  

3. De materiële handelingen tot ontmoeting 

111. Ten derde moet de dader ofwel het slachtoffer intentioneel aantreffen, ofwel moet de dader 

zich verplaatsen om het slachtoffer te ontmoeten in om het even welk deel van de wereld, ofwel 
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moet de dader maatregelen treffen om het slachtoffer in welk deel ook van de wereld te ontmoeten. 

Dit is een interessant deel van het strafartikel omwille van het feit dat er een extraterritoriale 

werking aan dit strafartikel wordt toegekend door de bewoording “in any part of the world”. Dit 

artikel past het actief én passief personaliteitsbeginsel toe. Indien een dader uit het Verenigd 

Koninkrijk in een ander land dan het Verenigd Koninkrijk groomt, dan zal het Verenigd Koninkrijk 

op grond van het actief personaliteitsbeginsel deze dader toch kunnen berechten op grond van s. 

15(1) SOA. Indien een dader, die niet de nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk draagt, een kind 

uit het Verenigd Koninkrijk groomt, dan zal het Verenigd Koninkrijk op grond van het passief 

personaliteitsbeginsel die buitenlandse dader kunnen berechten. Dit deel van het wetsartikel kan 

als voortreffelijk voorbeeld dienen voor onze Belgische wetgeving. 

112. OST is van mening dat grooming op zich strafbaar moet zijn zonder enige materiële uitvoering 

voor de ontmoeting van het slachtoffer. Dat wil zeggen dat de vervolging ingezet moet kunnen 

worden zonder dat de dader is afgereisd naar het kind of het kind fysiek ontmoet heeft.  Stel dat een 

volwassen persoon het kind vertelt een ontmoeting te willen en het kind daarmee instemt . Maar 

een aantal dagen later blaast het kind de afspraak echter af. OST zegt hierover dat de dader dan toch 

schuldig zou moeten zijn aan het misdrijf vervat in s. 15(1) van de SOA van 2003. Op die manier gaat 

men zowel repressief als preventief te werk. Preventief omdat de dader sneller gevat zal kunnen 

worden en de kans op fysiek misbruik kleiner wordt. Het doel van de wet duidt volgens OST op 

preventief kinderen beschermen tegen kinderlokkerij.118 

4. De intentie tot seksueel misbruik 

113. Indien een volwassen persoon omgaat met een seksueel minderjarige, dan is de intentie van 

die persoon het criterium om schadelijk gedrag te kunnen differentiëren van niet-schadelijk gedrag. 

De openbare aanklager zal moeten bewijzen dat de verdachte boven elke redelijke twijfel omging 

met het kind ten einde één van de in Part 1 van de SOA vermelde seksuele misdrijven te plegen.  

114. Ik denk dat het overbodig is om aan het licht te brengen dat iemands opzet in de praktijk zeer 

moeilijk te bewijzen is. Vooral bij offline grooming kunnen geschreven bewijsmiddelen ontbreken. 

Er moet in de eerste plaats gekeken worden naar de handelingen die de dader heeft gesteld. De 

voorwaarde is dat de handelingen een seksueel gehalte dienen te hebben. Voorbeelden hiervan zijn 

het verzenden van volwassen pornografische prenten, het vermelden in een gesprek welke seksuele 

handelingen de volwassen persoon zal/ wilt verrichten bij een ontmoeting etc. Om bewijsmiddelen 

te vinden die wijzen op de kwaadwillige intentie moet er bovendien gekeken worden naar de 

inhoud van de communicaties, eerdere veroordelingen die de dader heeft ondergaan wegens het 

plegen van een misdrijf van seksuele aard etc. Als men de inhoud van de communicaties tussen de 

verdachte en het slachtoffer niet kan raadplegen, dan is het zeer moeilijk de jury te overtuigen dat 

de dader doelgericht te werk is gegaan. In sommige rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk worden 

alle omliggende omstandigheden als bewijs van seksueel oogmerk gebruikt. Men houdt rekening 

met het verleden van de dader en met de context waarin deze zich op het moment van het plegen 

van de feiten bevindt. Veroordelingen wegens de aanranding van de eerbaarheid van een vrouw, 

aanstootgevende foto’s trekken van kinderen, etc. kunnen een hulpmiddel zijn bij het bewijzen van 

de intentie. 

                                                             
118 S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, New York, Cambridge University Press, 2009, 72-73. 
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Om de ernst van de schuld van de dader te bepalen kijkt men in het Verenigd Koninkrijk naar de 

volgende factoren: de mate waarin de dader het misdrijf beoogde, de ernst van het beoogde misdrijf 

(verkrachting/penetratie enerzijds of seksuele activiteit anderzijds), de mate waarin de dader het 

misdrijf heeft voorbereid, de complexiteit van het groomingproces, hoe dicht de dader was bij het 

plegen van het beoogd misdrijf, de redenen waarom de dader uiteindelijk niet is (kunnen) 

over(ge)gaan tot het plegen van het misdrijf (uit vrije wil of door een externe factor) en het 

psychologisch en/of fysiek leed dat de dader heeft ondergaan.119  

C. Verzwarende omstandigheden120 
115. Volgende factoren maken in het Verenigd Koninkrijk een verzwarende omstandigheid uit bij 

het plegen van grooming: het misdrijf gaat gepaard met intimidatie of dwang; er werden drugs, 

alcohol of andere middelen gebruikt om het misdrijf te vergemakkelijken; de dader heeft een 

seksuele overdraagbare aandoening en is hiervan op de hoogte; de dader heeft het slachtoffer 

ontvoerd of gevangen gehouden. The Crown Prosecution Service vermeldt geen verzachtende 

omstandigheden. 

D. De sanctie121 
116. In sommige gevallen laat de wetgever aan de openbare aanklager de keuze om de verdachte te 

dagen voor de Magistrates’ Court of voor de Crown Court. Ook bij het misdrijf grooming werd deze 

keuze gelaten. Indien de verdachte wordt gedaagd voor de Magistrates’ Court, dan kan deze 

veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 6 maanden en/of een boete. Indien de openbare 

aanklager ervoor kiest om de verdachte voor de Crown Court te dagen, dan kan deze veroordeeld 

worden tot een vrijheidsstraf van maximaal 10 jaar.  

In het Verenigd Koninkrijk is het mogelijk om de verdachte te laten berechten voor de Magistrates’ 

Court en het proces door te verwijzen naar de Crown Court voor de eigenlijk veroordeling. De eerste 

verklaring voor deze wijze van procesvoering is dat de Magistrates’ Court maar veroordelingen kan 

uitspreken van maximum 6 maanden gevangenisstraf. Een tweede reden hiervoor is dat een proces 

voor het Magistrates’ Court veel sneller gaat dan bij het Crown Court.  

117. Anno 2007 heeft de Crown Prosecution Service (het Britse Openbare Ministerie) richtlijnen 

(guidelines) uitgebracht wat het vervolgingsbeleid van grooming betreft, waaronder de straffen die 

gevorderd moeten worden indien een persoon voor de rechtbank wordt gedaagd op verdenking van 

grooming. De aangegeven strafmaten zijn afhankelijk van het beoogde delict en de leeftijd van het 

slachtoffer. Wanneer het slachtoffer minder dan 13 jaar oud is en het beoogde misdrijf is 

verkrachting of penetratie, dan wacht de dader een straf van 4 jaar. Wanneer het slachtoffer tussen 

de 13 en de 16 jaar oud is en het beoogde misdrijf is verkrachting of penetratie, dan moet de straf 2 

jaar zijn. Indien de dader seksuele handelingen beoogt met een kind jonger dan 13 jaar oud, dan 

wordt een straf van 2 jaar voor die feiten geëist. Indien de dader seksuele activiteiten beoogt met 

een kind tussen de 13 en de 16 jaar oud, dan moet een straf van 18 maanden worden gevorderd. 

                                                             
119  THE CROWN PROSECUTION SERVICE, “S. 15 Grooming”, 2012,  http://www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/sentencing_manual/s15_grooming/ 

(consultatie 28 maart 2013). 
120  Ibid. 
121  Ibid. 

http://www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/sentencing_manual/s15_grooming/
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118. Waar er een veroordeling tot een straf is, volgt er in principe ook een strafuitvoering. Vandaag 

de dag wordt een straf niet altijd volledig uitgevoerd. Zo kent het Verenigd Koninkrijk in haar 

strafuitvoeringsbeleid de voorwaardelijke invrijheidsstelling onder de term “parole”. Het systeem 

zit als volgt in elkaar: gevangenen die levenslange opsluiting of een opsluiting voor onbepaalde duur 

opgelegd krijgen, moeten altijd eerst voor de “parole board” verschijnen. Deze instantie beslist over 

de al dan niet vrijlating onder voorwaarden van een veroordeelde. Veroordeelden voor een 

opsluiting van bepaalde duur kunnen automatisch worden vrijgelaten wanneer ze de helft van hun 

straf hebben uitgezeten.122 Dat wil zeggen dat een dader die veroordeeld wordt voor grooming, 

behoudens uitzondering, maximum vijf jaar effectief in de gevangenis zal doorbrengen.  

§2. Nederland123 

119. Naar aanleiding van de ondertekening van het Verdrag van Lanzarote in 2007 heeft de 

Nederlandse wetgever anno 2010  het misdrijf grooming opgenomen in haar Wetboek van 

strafrecht. Ook hier ga ik dieper in op de strafbaarstelling. Ik start met het citeren van het 

wetsartikel dat grooming strafbaar stelt (A), waarna ik overga tot de ontleding van de substantiële 

vereisten van het misdrijf grooming (B), gevolgd door een korte behandeling van de 

strafverzwarende omstandigheden (C). Tot slot zet ik de sancties die aan dit misdrijf verbonden zijn, 

uiteen. 

A. De strafbepaling 
120. Artikel 248e van het Nederlands Wetboek van strafrecht heeft grooming als volgt 

gecriminaliseerd: "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.” 

B. De substantiële voorwaarden124 
121. In deze strafbepaling zijn er een aantal constitutieve bestanddelen terug te vinden waaraan 

moet voldaan zijn vooraleer men kan spreken van grooming in de zin van artikel 248e van het 

Nederlands Wetboek van strafrecht: de leeftijd (van het slachtoffer) (1), het misdrijf moet gepleegd 

zijn middels een “geautomatiseerd werk” of met gebruikmaking van een “communicatiedienst” (2), 

het misdrijf moet een specifiek bepaald intentioneel element hebben (3), de dader moet een 

voorstel tot ontmoeting hebben gedaan (4) en tot slot moet de dader materiële handelingen hebben 

gesteld om de ontmoeting te verwezenlijken (5). Deze essentiële elementen worden hieronder 

hoofdzakelijk aan de hand van de Memorie van toelichting, uitgaande van de Nederlandse Minister 

van Justitie Ernst Hirsch Ballin, besproken. 

                                                             
122  X, “The parole system of England and Wales”, www.justice.org.uk, (consultatie op 15 maart 2013). 
123  X, “Grooming (art 248e Strafrecht)”, http://www.seksueelmisdrijf.nl/ (consultatie 16 maart 2013). 
124  Memorie van Toelichting, Trb 53, Kamer, 2008-09, 31 808, nr. 3, 11.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geautomatiseerd_werk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatiedienst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderpornografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderpornografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereiding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereiding
http://www.justice.org.uk/
http://www.seksueelmisdrijf.nl/
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1. De leeftijd 

1.1. De leeftijd van de dader 

122. Uit de strafbepaling kan worden afgeleid dat niet alleen meerderjarigen kunnen veroordeeld 

worden op grond van artikel 248e van het Nederlands Strafwetboek, doch ook minderjarigen. Dit is 

een “voortzetting van de systematiek van het Nederlands Strafwetboek waarin kwaliteitsdelicten die 

zich richten tot een beperkte kring van normgeadresseerden uitzondering zijn.” Het is dus wel degelijk 

de bedoeling van de wetgever om de mogelijkheid open te laten een minderjarige strafbaar te 

stellen (indien dit “wenselijk kan zijn”). Het toepassingsgebied van dit wetsartikel is dus ruimer dan 

dat van artikel 23 van het Verdrag van Lanzarote. 

1.2. De leeftijd van het slachtoffer 

123. De communicatie moet gebeuren met een kind dat jonger is dan 16 jaar of de dader moet 

althans vermoeden dat de ontvanger een kind is, jonger dan 16 jaar. De dader moet niet de 

wetenschap hebben dat het kind de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt: “voldoende is dat de 

dader in het gegeven geval had behoren te weten dat het slachtoffer de leeftijd van zestien jaren nog 

niet had bereikt”. Het feit dat de dader redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de persoon jonger 

was dan 16 jaar, wijst op een bepaalde schuld waarbij de dader een fout heeft gemaakt in de zin van 

een onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid. De dader had anders moeten handelen en 

had ook de vrijheid om anders te handelen. Een persoon heeft met andere woorden een 

onderzoeksplicht naar de leeftijd van de ontvanger van de communicaties. De beoordeling van de 

reikwijdte van deze plicht moet in concreto worden onderzocht. “Ten aanzien van de bijkomende 

omstandigheid, de minderjarigheid van het slachtoffer, is culpa voldoende.” Naar mijn mening wordt 

dit zo geïnterpreteerd opdat de dader zich niet zomaar kan bevrijden op grond van zijn 

onwetendheid. Hij moet redelijkerwijs nagaan wat de leeftijd van de adressant is. Enkel vragen naar 

de leeftijd is niet voldoende. De dader had, ongeacht hetgeen de adressant heeft gezegd, behoren te 

weten dat de adressant seksueel minderjarig was. Er is hier met andere woorden een weerlegbaar 

vermoeden van kennis van de leeftijd ingevoerd, doch bewijs van het tegendeel zal moeilijk voor te 

leggen zijn. 

2. Middels een “geautomatiseerd werk” of met gebruikmaking van een 

“communicatiedienst” 

124. Met “geautomatiseerd werk” of met “gebruikmaking van een communicatiedienst” wordt ook 

informatie- en communicatietechnologie bedoeld, zoals verwoord in het Verdrag van Lanzarote. Een 

geautomatiseerd werk is “een inrichting die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te 

slaan, te verwerken en over te dragen”.125 Zulke werken zijn onder andere computers en mobiele 

telefoons. Een communicatiedienst is naar Nederlands recht “een dienst die de mogelijkheid biedt te 

communiceren met behulp van een geautomatiseerd werk, of gegevens verwerkt of opslaat ten behoeve 

van een zodanige dienst of de gebruikers van die dienst”. Hieronder vallen bijvoorbeeld sociale 

netwerk- en profielsites (Twitter, Facebook, etc.) en chatrooms. De voorwaarde dat het delict 

middels een geautomatiseerd werk of communicatiedienst moet gebeuren, maakt dat de 

strafbepaling in artikel 248e Nederlands Strafwetboek enkel online grooming aanpakt. In de 

Memorie van toelichting is de doelstelling van het misdrijf de bescherming tegen gedragingen die 

                                                             
125  Bijvoorbeeld een computer. 
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“het kind in de digitale wereld vatbaar maken voor seksueel misbruik in de fysieke wereld”. Ook dit 

wijst op de loutere aanpak van online grooming.  

3. De intentie ontuchtige handelingen te plegen of het vervaardigen van een afbeelding van 

een seksuele gedraging 

125. Het is niet zo dat eender welke communicatie met een minderjarige leidt tot een veroordeling 

op grond van 248e van het Nederlands Wetboek van strafrecht. Er is ook een wettelijk bepaald 

oogmerk vereist. Het voorstel tot ontmoeting moet met een specifieke intentie gebeuren, te weten 

“het plegen van ontuchtige handelingen of het vervaardigen van een afbeelding van een seksuele 

gedraging waarbij het slachtoffer is betrokken”. De Nederlandse strafbepaling tracht hiermee niet de 

jongeren te bestraffen die middels ICT een voorstel tot ontmoeting doen om “consensuele seksuele 

contacten” te hebben. 

4. Voorstel tot ontmoeting 

126. De bedoeling is niet dat de dader pas gevat kan worden wanneer fysiek contact heeft 

plaatsgevonden. De meerderjarige dader moet een voorstel tot ontmoeting formuleren. Het voorstel 

duidt op “de vastheid van het voornemen van de dader om zijn digitaal misbruik daadwerkelijk om te 

zetten in het plegen van fysiek misbruik”.  Het is niet vereist dat dader en slachtoffer elkaar fysiek 

hebben aangetroffen. 

5. Materiële handelingen 

127. De dader moet bovendien enige handeling hebben gesteld opdat dit voorstel zich concretiseert. 

Deze handeling is onontbeerlijk omdat ook dit “de vastheid van het voornemen van de dader om zijn 

digitaal misbruik daadwerkelijk om te zetten in het plegen van fysiek misbruik” aanduidt. De Minister 

van Justitie somt een aantal voorbeelden van materiële handelingen op die gericht zijn op de 

verwezenlijking van de ontmoeting: de dader begeeft zich naar de plaats van ontmoeting, bezorgt 

een routebeschrijving aan het slachtoffer als zekerheid dat hij/zij de plaats van ontmoeting bereikt 

of “andere concrete voorbereidingen treft gericht op het verwezenlijken van de ontmoeting”. Indien 

een meerderjarige het enkel houdt op het benaderen en verleiden van een kind jonger dan 16 jaar, 

dan kan deze niet op grond van artikel 248e Nederlandse Strafwet worden veroordeeld.  

C. De verzwarende omstandigheden 
128. Noch de strafbepaling, noch de memorie van toelichting verwijzen naar verzwarende 

omstandigheden die van toepassing kunnen zijn bij het plegen van het misdrijf grooming. 

D. De sanctie 
129. Een persoon die schuldig wordt bevonden aan grooming in de zin van artikel 248e van het 

Strafwetboek, krijgt een gevangenisstraf van hoogstens 2 jaar of een geldboete van maximum 

19.500 euro126. De veroordeelde zal dus niet per se een gevangenisstraf moeten ondergaan. In de 

Memorie van toelichting  wordt niet uitgelegd waarom niet beiden kunnen worden opgelegd. 

130. Opnieuw moet gekeken worden naar het beleid dat Nederland voert nopens de uitvoering van 

de strafrechtelijke gevangenisstraf waartoe een dader is veroordeeld. Nederland kent het systeem 

                                                             
126  Geldboete volgens categorie 4. 
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van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Voorwaardelijke invrijheidsstelling is er enkel van 

toepassing wanneer het gaat om straffen van meer dan één jaar.127 Dat wil zeggen dat 

gevangenisstraffen tot één jaar voor de volledige duur moeten uitgezeten worden. De 

voorwaardelijke invrijheidsstelling geldt wel voor straffen van meer dan één jaar tot ten hoogste 

twee jaar. De veroordeelde moet in dat geval wel al één jaar hebben uitgezeten, voor zover ”van het 

alsdan nog ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf een derde gedeelte is ondergaan”.128 Dit wil 

zeggen dat, indien bijvoorbeeld een groomer werd veroordeeld tot een straf van zes maanden, hij 

deze straf ook volledig zal moeten uitzitten. 

§3. Zweden129 

131. Het probleem van kinderlokkerij is ook in Zweden zeer aanwezig. Naar aanleiding van de” 

Alexandra Case” en het feit dat het internet vaak als medium wordt gebruikt om kinderen te lokken 

voor seksueel misbruik, werd op 1 juli 2009 in Zweden een wet die “contact met kinderen voor 

seksuele doeleinden”130 bestraft ingevoerd, hetgeen neerkomt op de bestraffing van grooming.131 

Het doel van deze wet is de bescherming van het kind verbeteren door te voorkomen dat het kind in 

een fysieke ontmoeting seksueel wordt misbruikt. Bij de evaluatie van de Zweedse strafbepaling 

citeer ik eerst de strafbepaling (A), gevolgd door de ontleding van de substantiële vereisten (B). 

Vervolgens wordt er aandacht gegeven aan de spontane terugtrekking (C) met de behandeling van 

de in de wet opgelegde sancties als laatste aandachtspunt (D). 

A. De strafbepaling 
132. De wetsbepaling die het contact met kinderen voor seksuele doeleinden criminaliseert, bevindt 

zich in Hoofdstuk 6, §10 van het strafwetboek, onder de seksuele delicten (Brottsbalk, om 

sexualbrott, Kap6, 10a§). Het artikel luidt als volgt: “Whoever, in order to against a child under the 

age of fifteen commit an offence carrying a penalty prescribed in 4, 5, 6, 8 or 10 §, reach an agreement 

with the child for a meeting and then take any action that is likely to promote/support such meeting 

comes into being sentenced for contact with children for sexual purposes by a fine or imprisonment not 

exceeding one year. Lag (2009:343)”.132 

B. De substantiële voorwaarden 
133. In de omschrijving van de wetsbepaling kan men vier verschillende substantiële vereisten 

onderscheiden: ten eerste is de leeftijd van slachtoffer en dader van belang voor de strafbaarheid 

(1), vervolgens wordt er nagegaan of het gebruik van ICT bij grooming vereist is (2), ten derde zijn 

de wilsovereenstemming tot ontmoeting en de materiële handeling essentieel (3) en ten slotte 

moeten deze handelingen gesteld zijn voor seksuele doeleinden (4). 

                                                             
127  Art. 15 lid 1 Nederlands Strafwet. 
128  Art. 15 lid 1 Nederlandse Strafwet. 
129  P. DARYAZADEH, Grooming. Kontakt med barn i sexuellt syfte, onuitg. masterthesis Juridiska Göteborgs Universitet, 2010, 26-28. 
130  In het Zweeds: “Kontakt med barn i sexuellt syfte”. 
131  M. ENEMAN, A. A. GILLESPIE EN C. STAHL BERND, “Technology and sexual abuse: A critical review of an internet grooming case”, ICIS 

2010 Proceedings 2010, 5. 
132  Kap6, 10a§, brottsbalk (vertaald door een Zweedse student aan de rechtenfaculteit van Universiteit Stockholm ). 
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1. De leeftijd 

1.1. De leeftijd van het slachtoffer 

134. In Zweden is de seksuele meerderjarigheid vastgesteld op de volle leeftijd van 15 jaar. Een 

persoon kan maar veroordeeld worden wanneer het slachtoffer jonger is dan 15 jaar. De dader is 

schuldig wanneer hij wist, of had redelijke gronden had om te weten dat het kind de seksuele 

meerderjarigheid niet had bereikt. Het is voldoende dat de dader nalatig is geweest in het nagaan 

van de leeftijd van de correspondent. Dit werd door de wetgever zo ingevoerd omdat men op deze 

manier kan vermijden dat de dader zich zou beroepen op zijn onwetendheid over de werkelijke 

leeftijd van het slachtoffer. Stel nu dat het kind zelf liegt over diens leeftijd, terwijl kleine details 

(zoals een lage scholing) wijzen op de seksuele minderjarigheid van het slachtoffer, dan kan de 

dader zich niet vrijspreken op grond van zijn onwetendheid. De volwassene had redelijkerwijze 

moeten weten dat het kind de leeftijd van 15 jaar nog niet bereikt had. Dat wil zeggen dat de dader, 

net zoals in het Verenigd Koninkrijk, een zekere onderzoeksplicht heeft naar de leeftijd van de 

adressant. 

1.2. De leeftijd van de dader 

135. De wetgever vereist niet dat de dader een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Dit houdt in dat de 

dader zowel minderjarig als meerderjarig kan zijn. Wat in het geval dat een meisje van 14 jaar 

(seksueel minderjarig) en een jongen van 16 jaar (seksueel meerderjarig) seksuele betrekkingen 

hebben met elkaar? Hoofdstuk 6, §14 regelt deze situatie. Hierbij moeten het verschil in leeftijd, 

seksueel geweld , de maturiteit van de tieners en andere factoren worden nagegaan om te bepalen 

of er minstens sprake is van grooming. 

2.Gebruik van ICT? 

136. In de wetsbepaling wordt in geen enkele zin verwezen naar het gebruik van ICT. Daaruit kan ik 

afleiden dat Zweden zowel online als offline grooming bestraft. 

3. Wilsovereenstemming betreffende een fysieke ontmoeting en de materiële handelingen 

137. Volgende positieve handelingen moeten gesteld zijn133: 

1) “that an arrangement, between the adult and the child, has been made regarding a physical 

meeting and  

2) that any action has been taken that support the meeting.” 

De eerste vereiste vormt een centraal element van het misdrijf. De dader moet met het slachtoffer 

tot een akkoord zijn gekomen nopens een fysieke ontmoeting. Wie het initiatief heeft genomen om 

aan de andere een voorstel tot rendez-vous te doen, doet niets af aan de schuld van de dader. 

Hetgeen van tel is, is dat beiden tot een wilsovereenstemming zijn gekomen over het tijdstip en de 

plaats van de fysieke ontmoeting. Het kan zelfs voldoende zijn dat het slachtoffer zegt dat deze op 

een bepaalde dag alleen thuis is en duidelijk uit de conversaties kan worden afgeleid dat de dader 

op die dag het slachtoffer thuis zal bezoeken. Het is wel belangrijk dat de fysieke ontmoeting 

plaatsvindt met de intentie om het kind seksueel te misbruiken. Het is daarentegen niet vereist dat 

                                                             
133  M. ENEMAN, A. A. GILLESPIE EN C. STAHL BERND, “Technology and sexual abuse: A critical review of an internet grooming case”, ICIS 

2010 Proceedings 2010, 5. 
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de dader effectief moet overgegaan zijn tot seksueel misbruik van het kind. Het doel van deze 

strafbepaling is dan ook het preventief  beschermen van kinderen tegen seksueel misbruik. Het 

bereiken van een akkoord over tijd en plaats van de ontmoeting brengt de dader een stap dichter bij 

het behartigen van zijn bedoeling en wijst op de bereidheid van de dader om het misdrijf te willen 

voltooien.  

De tweede vereiste zorgt voor meer moeilijkheden: “er moet enige maatregel getroffen zijn die de 

(verwezenlijking van de) ontmoeting mogelijk maakt/ bevordert.” Dit houdt in dat de dader concrete 

acties moet hebben getroffen die aantonen dat de dader vasthoudt aan het opzet om het kind 

seksueel te misbruiken. Wanneer is een maatregel bevorderlijk voor een ontmoeting? Het is 

voldoende dat de maatregel in het algemeen kan worden beschouwd als bevorderlijk om de 

ontmoeting waar te maken. De maatregel moet niet noodzakelijk op een ander tijdstip  genomen 

zijn dan wanneer dader en slachtoffer tot een consensus zijn gekomen over de fysieke ontmoeting. 

Het is wel vereist dat de genomen maatregelen hebben plaatsgevonden op het moment van of na de 

wilsovereenstemming. Volgende maatregelen zijn voorbeelden van maatregelen zoals ze beoogd 

worden in de Zweedse strafbepaling: het kind geld opsturen zodat hij een transportticket kan 

aankopen, een routebeschrijving verlenen aan het kind, het regelen van een tijdelijke 

accommodatie, het feit dat de dader voor zichzelf een voertuig regelt, het aanvatten van de reis naar 

de plaats van de ontmoeting, … Indien dader en slachtoffer in het huis van de dader hebben 

afgesproken, dan maakt de aanwezigheid van de dader in zijn huis op het tijdstip waarop dader en 

slachtoffer hebben afgesproken, ook zulke maatregel uit.  

4. De intentie 

138. Bovendien moet er kunnen aangetoond worden dat de dader contact legde met het kind voor 

seksuele doeleinden. De dader moet de handelingen opzettelijk en bewust hebben gesteld. De 

overheid vereist niet enkel een normaal opzet, er moet ook sprake zijn van een rechtstreekse 

intentie, namelijk het voornemen moet er in bestaan seksuele handelingen te willen stellen met de 

seksueel minderjarige. Dit brengt de grootste bewijsmoeilijkheid met zich mee. Zelfs wanneer het 

opzet schijnbaar duidelijk is, kan zelfs dit niet voldoende zijn om van grooming te spreken. Indien er 

een ander opzet is dan het seksueel misbruik van het kind, is het moreel bestanddeel van grooming 

niet aanwezig. 

C. Spontane terugtrekking 
139. De constitutieve vereiste dat er na de regeling tot ontmoeting nog een maatregel of handeling 

moet zijn genomen om die ontmoeting mogelijk te maken, geeft de dader in die tussentijd de kans 

om tot het besef te komen dat zijn handelingen onaanvaardbaar zijn, zodat hij bijgevolg zijn 

handelingen kan stopzetten. Het misdrijf is pas voltooid wanneer een maatregel werd getroffen om 

de samenkomst mogelijk te maken. Van zodra zulke maatregel is genomen, is spontane 

terugtrekking onmogelijk en zal de dader veroordeeld worden indien aan de andere essentiële 

vereisten voldaan is. 
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D. De sanctie134 
140. In Zweden kan men voor het leggen van contact met kinderen voor seksuele doeleinden 

veroordeeld worden tot ofwel een boete, ofwel een maximale gevangenisstraf van 1 jaar. Men is het 

er in Zweden over eens dat een strafrechtelijke maatregel een afschrikwekkende functie moet 

hebben. Hier is de vraag of dit effect zal bereikt worden wanneer ten eerste de rechter al de keuze 

heeft tussen het opleggen van een boete en een gevangenisstraf en bovendien de gevangenisstraf zo 

laag is.  

141. Welk gedeelte zal de dader effectief moeten uitzitten van zijn straf? Zweden kent eveneens de 

vervroegde voorwaardelijke invrijheidsstelling van een gedetineerde onder de rechtsterm 

“parole”.135 Een gedetineerde komt, net zoals in het Verenigd Koninkrijk, in aanmerking voor parole 

na het uitzitten van minstens de helft van zijn opgelegde vrijheidsstraf. Het verschil met het 

Verenigd Koninkrijk ligt in het feit dat deze vrijlating niet automatisch gebeurt. De Zweeds parole is 

een maatregel die moet worden toegekend door de “Probation and Parole Board”. Dat wil zeggen dat 

een veroordeelde groomer al na 6 maanden onder voorwaarden de gevangenismuren kan verlaten, 

indien hem de maximum gevangenisstraf werd opgelegd. 

142. Bovendien heeft de wettelijk voorziene straf nog een negatief gevolg. Wanneer een dader een 

kind benadert op het internet om het kind seksueel te kunnen misbruiken dan kan de overheid 

normaliter het IP-adres van de Internet Service Providers afdwingen om zo de verblijfplaats te 

achterhalen van de dader (aangezien het weinig voorkomt dat ouders of kinderen melding doen van 

deze gevallen). Daar het misdrijf zo een lage sanctie oplegt, zal het echter moeilijk zijn om de ISP’s te 

overtuigen de gegevens vrij te geven, daar het toch niet over een zodanig zwaarwichtig misdrijf 

gaat. Deze terughoudendheid zorgt ervoor dat het misdrijf minder zal kunnen worden toegepast. 

Nochtans is het verkrijgen van het IP-adres van een verdachte essentieel voor de vervolging bij 

grooming. 

143. Tot nu toe is de strafbepaling nog niet veel toegepast. Er is veel kritiek dat de wet niet adequaat 

genoeg is omdat de wet niet het benaderen van minderjarigen voor seksuele doeleinden zelf 

bestraft, maar vereist dat de dader een ontmoeting regelt en daartoe materiële handelingen stelt. 

Wat onder die materiële handelingen moet worden verstaan, is voor de Zweedse hoven en 

rechtbanken onduidelijk daar het nergens is gedefinieerd. Het bewijs om de welbepaalde intentie te 

kunnen aantonen is enorm complex. Bovendien heeft de wetgever zeer lage straffen opgelegd 

(boete of maximumgevangenisstraf van 1 jaar) waardoor het afschrikwekkend effect op de dader 

niet optimaal is. De wet wordt niet vaak toegepast omdat de Zweedse politie geen wettelijke 

bevoegdheid gekregen heeft om aan proactieve recherche te doen. Dit houdt in dat de politie geen 

operaties mag uitvoeren waarbij men zich op chatsites voordoet als een minderjarige. De Zweedse 

politie kan enkel tussenkomen wanneer er daadwerkelijk een kind bij betrokken is. De politie kan 

dus enkel de inbreuk vaststellen. De politie kan alleen ingrijpen wanneer hetzij de ouders een 

melding doen aan de politie, hetzij het kind én de ouders samen naar de politie stappen om melding 

te doen van abnormale communicaties met onbekende volwassenen. Maar de kans is groot dat het 

                                                             
134  M. ENEMAN, A. A. GILLESPIE EN C. STAHL BERND, “Technology and sexual abuse: A critical review of an internet grooming case”, ICIS 

2010 Proceedings 2010, 2. 
135  X, “Parole”, http://home.swipnet.se/w-66151/dept.html (consultatie op 15 maart 2013). 

http://home.swipnet.se/w
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kind het grooming fenomeen als normaal beschouwt of althans zover wordt gebracht door de dader 

om dit hele proces normaal te vinden. 

Afdeling 5. Samenvattende conclusie 

144. De Mensenhandelrichtlijn heeft aan de EU-lidstaten opgelegd om het misdrijf grooming op te 

nemen in hun nationale strafwet. Het is duidelijk dat ons strafrecht niet is aangepast aan seksueel 

schadelijk gedrag dat onder de nieuwe vorm grooming tevoorschijn komt. Rechters proberen met 

een draai het schadelijk seksueel gedrag te kwalificeren onder bestaande wetgeving ten einde de 

lacune in onze strafwet op te lossen. Er is nood aan een betere bescherming van de rechten van het 

kind. 

Er is een aanzienlijk verschil tussen grooming en de andere seksuele misdrijven op vlak van de 

vatbaarheid van de dader. Terwijl de strafbepalingen van de seksuele misdrijven eerder een 

repressieve aanpak hanteren136, beoogt men met de criminalisering van grooming zowel een 

preventieve als een repressieve aanpak. Bovendien vallen de groominghandelingen soms niet 

binnen het toepassingsgebied van poging dat wordt gehanteerd bij de bestaande seksuele 

misdrijven. 

De bedoeling van de strafbepaling is om pedofiele daders reeds in het stadium van de 

voorbereidingshandelingen voor het plegen van seksueel fysiek misbruik te kunnen vatten. Een 

minderjarige zal veel minder schade ondervinden wanneer het slachtoffer is van grooming dan 

wanneer het slachtoffer is van één van de seksuele misdrijven, opgenomen in het Strafwetboek. De 

schade van de getroffene kan middels de totstandkoming van het misdrijf grooming worden beperkt 

of zelfs worden vermeden. Bij het bestaan van het nieuwe misdrijf grooming is de overheid sneller 

in staat iemand aan te houden die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont en bijna tot het 

stellen van seksueel misbruik overgaat. 

145. De lacune moet uiterlijk tegen 18 december 2013 worden opgelost, zoniet kan aan de Belgische 

overheid een boete worden opgelegd door de Europese Commissie. De Belgische wetgever is 

gehouden tot de omschrijving van het misdrijf grooming dat geldt als minimumnorm. Er kan dus wel 

strenger worden opgetreden. Bij het opstellen van het wetsvoorstel tot implementering van 

grooming in onze strafwet, moet de Belgische wetgever ook andere Europese landen die het misdrijf 

al hebben opgenomen als inspiratiebron gebruiken. Deze informatie kan nuttig zijn. Er is dringend 

nood aan het uitwerken van een degelijk wetsvoorstel gekoppeld aan een strafrechtelijk beleid. 

Hoofdstuk 3 gaat dieper in op dit strafrechtelijk beleid. 

 

 

 

 

                                                             
136  Dit moet genuanceerd worden, aangezien een dader van aanranding van de eerbaarheid reeds in een vroeg stadium kan worden 

gevat. 
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Hoofdstuk 3: Strafrechtelijk beleid 

146. Op de dag van vandaag is een loutere justitiële reactie niet meer voldoende voor de aanpak van 

criminaliteit. Het zou naïef zijn om te denken dat alle gepleegde misdrijven ter oren komen aan 

justitie. Vanaf de jaren ’60 heerste een grote publieke en politieke onrust rond het functioneren van 

justitie.137 De kloof tussen de bevolking enerzijds en de politiek en justitie anderzijds werd alsmaar 

groter. Het was noodzakelijk voor de maatschappij dat er prioriteiten in verband met criminele 

problemen werden gesteld, waarbij aandacht uitging naar wettelijke, organisatorische en 

budgettaire middelen.138 De Minister van Justitie heeft het recht om op grond van artikel 151, §1 van 

de Grondwet bindende richtlijnen betreffende een strafrechtelijk beleid vast te stellen, met 

inzonderheid van het opsporings-en vervolgingsbeleid. In 1994 werd, onder invloed van een 

parlementair verslag betreffende banditisme, bij de Minister van Justitie de “Dienst voor het 

Strafrechtelijk beleid” ingericht via het Koninklijk Besluit van 14 januari 1994.139 Deze heeft onder 

meer volgende taken opgelegd gekregen: de informatieverzameling voor de opbouw van de 

criminaliteitsbestrijding, het voorstel van oriëntatie van het strafrechtelijk beleid, adviesverlening 

aangaande de coördinatie van het preventief, repressief en penitentiair beleid, etc.140 Het 

strafrechtelijk beleid is een afgeleide van de politieke, sociaal-economische ontwikkelingen en het 

reflecteert een bepaald tijdskader.141 Dat de justitiële en repressieve aanpak niet meer voldoende is 

voor de criminaliteitsbestrijding, blijkt uit de taken van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid. 

Bovendien toont de omschrijving van het Europees Comité voor strafrechtelijke aangelegenheden 

van de Raad van Europa aan dat een uitgebreid strafrechtelijk beleid noodzakelijk wordt geacht. Het 

strafrechtelijk beleid wordt namelijk omschreven als: “het geheel van maatregelen, al dan niet 

strafrechtelijk van aard, die strekken tot het beschermen van de maatschappij tegen de criminaliteit, 

tot het bepalen van het lot van de delinquenten, en tot het garanderen van de rechten van de 

slachtoffers.”142 Het strafrechtelijk beleid is dus veel meer dan een loutere justitiële reactie. 

Criminaliteit wordt middels verschillende kanalen en actoren bestreden. De reactie op de 

aanwezigheid van criminaliteitsproblemen doet zich voor op vier niveaus, met name preventie, 

opvolging en vervolging, repressie en nazorg. In deze masterproef zal de schakel repressie worden 

vervangen door de strafbaarstelling van het misdrijf grooming, omdat krachtens het 

legaliteitsbeginsel de wetgever een misdrijf moet opnemen in de strafwet, alvorens repressieve 

acties kunnen worden ondernomen tegen een persoon die de wet heeft geschonden.  

147. Voor de uitwerking van een strafrechtelijk beleid voor een adequate aanpak van grooming, 

behandel ik de volgende vier schakels: om te beginnen komen de preventieve maatregelen aan bod 

(AFDELING 1), hierna de belangrijkste opsporings-en vervolgingsmogelijkheden (AFDELING 2), gevolgd 

door de strafbaarstelling  van het misdrijf grooming (AFDELING 3). Er wordt afgesloten met het 

nazorg-luik (AFDELING 4). Dit strafrechtelijk beleid moet de “adequate” aanpak van grooming beogen. 

                                                             
137  I. AERTSEN, Slachtoffer-Daderbemiddeling: een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling, 

Leuven, Universitaire Pers, 2004, 51-53. 
138  B. DE RUYVER, “Het strafrechtelijk beleid in een postmoderne samenleving” in Update in de criminologie, Mechelen, Kluwer, 2004, 

155-172. 
139  Art. 2 KB van 14 januari 1994 tot oprichting van een Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, BS 3 maart 1994. 
140  Art. 3 KB van 14 januari 1994, BS 3 maart 1994. 
141  B. DE RUYVER, “Het strafrechtelijk beleid in een postmoderne samenleving” in Update in de criminologie, Mechelen, Kluwer, 2004, 

160. 
142  DIENST VOOR HET STRAFRECHTELIJK BELEID, “Wat is strafrechtelijk beleid?”, http://www.dsb-

spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=51. 
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Hieronder verstaat men het uitwerken van realistische en praktijkgerichte richtlijnen opdat de 

strafbepaling ook effectief kan worden toegepast. 

Afdeling 1: Preventiebeleid 

148. Seksueel misbruik ten aanzien van jongeren kan een enorme impact hebben op het slachtoffer 

en de  maatschappij. Daarom is het essentieel dat zulk een grensoverschrijdend gedrag vroegtijdig 

en efficiënt wordt aangepakt middels preventiemaatregelen, opgezet door zowel publieke als 

private actoren. De Europese Unie voorziet in haar Mensenhandelrichtlijn dat de EU-lidstaten 

maatregelen moeten treffen “om preventie van de misdrijven en de bescherming van de slachtoffers te 

versterken”.143 Met artikel 6 van het Verdrag van Lanzarote wil ook de Raad van Europa de preventie 

versterken door de lidstaten te stimuleren om educatieve- en sensibiliseringsprogramma’s 

betreffende het veilig gebruik van het internet door kinderen te voorzien.144 

149. In het kader van deze afdeling ga ik na wat de overheid en private actoren tot nu toe hebben 

ondernomen om de preventie van seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen in het werk te 

stellen, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar online grooming. Daarom evalueer ik eerst of er 

enige aandacht wordt besteed aan preventie in het recentste algemene politiebeleid (§1). 

Vervolgens bespreek ik de jaarlijkse preventiecampagne, opgezet door de Europese Commissie 

nopens het veilig gebruik van het internet door kinderen (§2). Daarna behandel ik de socio-

preventieve maatregelen aangaande seksueel misbruik van minderjarigen die vandaag de dag 

worden gehanteerd (§3). Dit wordt gevolgd door de opsomming van de belangrijkste Belgische 

meldingspunten voor seksueel geweld en misbruik (§4). Aansluitend wordt het bestaan van 

therapiecentra voor potentiële daders besproken (§5) om te eindigen met een Nederlands initiatief 

omtrent preventie en sensibilisering van kinderen, dat specifiek gericht is op het seksueel misbruik 

op het internet (§6). 

§1. Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015145 

150. De Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben een algemeen politiebeleid opgesteld 

voor de geïntegreerde politie, het Nationaal Veiligheidsplan van 2012-2015 (NV) genaamd.  

Hiermee willen de Ministers een globale en geïntegreerde aanpak van de (objectieve en subjectieve) 

onveiligheid gewaarborgd zien.  

In het NV staat dat op de eerste plaats de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen moeten 

voorkomen worden. Hiermee willen de Ministers zeggen dat “de betrokken instanties en diensten 

daartoe de nodige preventieve maatregelen en initiatieven moeten nemen”. Het NV stelt op basis van 

de beleidsopties van de voogdijministers, het Nationaal Politioneel VeiligheidsBeeld 2011 en de 

prioriteiten van de Europese beleidscyclus, een lijst op van de criminaliteitsfenomenen die prioritair 

moeten voorkomen en bestreden worden. Deze lijst verwijst niet expliciet naar de seksuele 

misdrijven ten aanzien van minderjarigen. Wel staat er in dit Nationaal Veiligheidsplan dat “ernstige 

                                                             
143  Art. 1 Mensenhandelrichtlijn. 
144  Toelichtend rapport aangaande het verdrag van de Raad van Europa betreffende de bescherming van het kind tegen seksuele 

uitbuiting en seksueel misbruik, 12 juli 2007, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/201.htm (consultatie 27 maart 
2013). 

145  J. MILQUET EN A. TURTELBOOM, Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015, 14-15, http://www.polfed-fedpol.be/pub/pdf/NVP2012-
2015.pdf (consultatie 29 april 2013) 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/201.htm
http://www.polfed-fedpol.be/pub/pdf/NVP2012-2015.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/pub/pdf/NVP2012-2015.pdf
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aantastingen van de fysieke integriteit” (bijvoorbeeld verkrachting) steeds prioritair zijn. Onder 

“ernstige aantastingen van de fysieke integriteit” moeten volgens de Ministers limitatief volgende 

misdrijven verstaan worden: moord, doodslag, verdacht overlijden, verkrachting, ernstige 

aanranding van de eerbaarheid, ontvoering, gijzeling, vrijheidsberoving, ernstige slagen en 

verwondingen of mishandeling, foltering, vergiftiging en onrustwekkende verdwijningen. De taak 

van de politie bestaat er in om deze misdrijven “maximaal te voorkomen, te detecteren, te beheersen 

en probleemoplossend te bestrijden”146. Met de strafbaarstelling van grooming is het net de bedoeling 

om pedofiele daders aan te kunnen pakken vooraleer zij de fysieke en seksuele integriteit van een 

minderjarige hebben aangetast. Als we kijken naar de omschrijving van grooming in de 

Mensenhandelrichtlijn, is het zelfs niet vereist dat er enig fysiek contact heeft plaatsgevonden om de 

dader te kunnen veroordelen. Naar vermoeden zal het misdrijf grooming niet als prioriteit worden 

beschouwd door de politiediensten. 

Als men naar het tweede deel “ Strategie van de federale Politie” van het NV kijkt, dan ziet men 

onder de derde doelstelling dat de federale politie bijzondere aandacht moet geven “aan het gebruik 

van ICT als middel voor het plegen van criminele feiten”. Onder ICT moet volgens het NV worden 

verstaan: informaticamiddelen, het internet en de andere moderne communicatietechnieken. De 

federale politie moet ervoor zorgen dat zij de moderne communicatietechnologieën  zodanig kan 

beheersen “om zo weinig mogelijk hiaten te laten bij de interceptiemogelijkheden van informatie en 

communicatie”. De federale politie moet zich immers richten op deze criminaliteitsvormen, indien 

zij een bovenlokaal en/of internationaal karakter hebben. Het misdrijf grooming zal zich eerder op 

lokaal, dan op bovenlokaal/internationaal vlak voordoen. Deze doelstelling geeft evenmin hoop op 

aandacht voor een efficiënte aanpak van grooming.  

Het is opmerkelijk dat, in tegenstelling tot  het Federaal Veiligheids- en Detentieplan 2000-2003, de 

Kadernota Integrale Veiligheid 2004-2007 en het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, het 

Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 de seksuele misdrijven sensu latu niet expliciet als prioritaire 

criminaliteitsfenomenen beschouwt. 

151. Gelet op de lijst van prioritaire criminaliteitsfenomenen die door de geïntegreerde politie 

moeten worden aangepakt en rekening houdend met het feit dat de federale politie zich moet 

focussen op de prioritaire criminaliteitsfenomenen die  een bovenlokaal en/of internationaal 

karakter vertonen, kan worden geconcludeerd dat er weinig aandacht zal besteed worden aan de 

preventie en de aanpak van het nieuwe seksuele misdrijf grooming. Toch kan de wetgever worden 

aangespoord om de bevoegde instanties aan te moedigen bijzondere aandacht te geven aan de 

uitwerking van een efficiënt preventiebeleid ten aanzien van grooming. 

§2. Safer internet day 

152. “Safer internet day” is een grootschalige preventiecampagne die tot stand is gekomen in 2002 

onder impuls van de Europese Commissie. Jaarlijks wordt een Internationale dag georganiseerd. Op 

die dag wordt de samenleving gesensibiliseerd over veilig en verantwoord gebruik van het internet. 

Elk jaar krijgt een ander thema bijzondere aandacht. Hoewel deze preventiecampagne een initiatief 

                                                             
146  J. MILQUET, Nationaal veiligheidsplan 2012–2015 ”Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving”, 

http://www.milquet.belgium.be/ (consultatie 29 april 2013). 
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was van de Europese Unie, gaat de campagne veel verder dan de oorspronkelijke geografische 

grenzen en kent ze vandaag een enorm internationaal succes.147 In de EU zijn er meer dan 30 Safer 

Internet centra, inclusief in IJsland, Noorwegen en Rusland. Elk centrum bestaat uit een 

bewustmakings- of voorlichtingscentrum, een hulplijn en een youth panel. Buiten de EU zijn er 

sedert 2009 ongeveer dertig Safer Internet comités opgericht om de samenwerkingsbanden met die 

landen te versterken en om de preventiecampagnes over al die landen te harmoniseren. Deze 

comités werken nauw samen met Insafe, het EU-orgaan dat Safer Internet Day organiseert. Gelet op 

het toenemend gebruik van ICT ten einde kinderen te misbruiken, is het raadzaam om in de 

toekomst de preventiecampagne specifiek toe te spitsen op seksueel misbruik middels ICT, zodanig 

dat de maatschappij zich meer bewust wordt van fenomenen als grooming. 

§3. Socio-preventieve  maatregelen 

153. Potentiële slachtoffers, potentiële daders, recidivisten, ouders, leerkrachten, etc. kunnen 

preventief gewezen worden op de mogelijke risico’s die prominent aanwezig zijn in onze 

maatschappij. Dit kan middels socio-preventieve maatregelen bewerkstelligd worden. De 

maatregelen hebben tot doel een sociale cohesie te vormen in de maatschappij zodat voorkomen 

kan worden dat bepaalde individuen verzeild geraken in de criminele processen. Om de 

samenleving te sensibiliseren over fenomenen als grooming, kunnen de RSV-dagen georganiseerd 

door scholen (A) en psycho-educatieve maatregelen voor ouders (B) een hele stap vooruit zijn. 

A. Relationele en seksuele voorlichting op school 
154. De opkomst van de seksuele voorlichting op school is vooral onder impuls van de seksuele 

revolutie van de jaren 1960 tot stand gekomen. Deze werd cruciaal medio jaren ‘80, toen de 

Seksuele Overdraagbare Aandoening (SOA) AIDS opkwam. De meeste (middelbare) scholen 

organiseren sindsdien Relationele en Seksuele Vormingsdagen (of “RSV-dagen”) om hun leerlingen 

een relationele en seksuele vorming te geven: wat zijn SOA’s, hoe kan men zich beschermen tegen 

SOA’s, wat is abortus, wat in geval men slachtoffer is van seksueel misbruik, etc. Deze 

voorlichtingsdagen hebben een preventief oogmerk. 

155. Ondanks het feit dat er wel eens kritiek wordt gegeven over het RSV-beleid148 dat sommige 

scholen voeren, blijkt uit Amerikaans literatuuronderzoek dat seksuele voorlichting ertoe leidt dat 

minderjarigen hun seksuele activiteit ofwel verminderen ofwel uitstellen. Bovendien werd een 

stijging van het aantal veilige vrijpartijen vastgesteld. Bij dit onderzoek werden 

voorlichtingsprogramma’s in verschillende landen vergeleken.149 Seksuele voorlichting heeft wel 

degelijk een positieve impact op minderjarigen. Overigens stelt de Europese Raad in haar conclusies 

van 26 november 2012 over “de Europese strategie voor een beter internet voor kinderen”, dat de 

onderwijssector een belangrijke rol speelt in het voordelig leren omgaan met het internet en in het 

herkennen en opmerken van risico’s op het internet. De Raad is er wel van overtuigd dat de 

leerkrachten zelf ook opleidingen en ondersteuningen moeten krijgen om het gedrag van kinderen 

in de virtuele wereld te kunnen opvolgen en up-to-date te blijven van de moderne technologieën. 

                                                             
147 O.a. Australië, Saoedi-Arabië, Egypte, Rusland, Verenigde Staten van Amerika, Venezuela, Nigeria, Kenya. 
148  Deze zou teveel de nadruk leggen op de technische en biologische aspecten en niet genoeg op sentimentaliteit. 
149  H. DE GRAAF, Seks in de groei, Leiden, Eburon, 2003, 136. 
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Ouders zijn bang om met hun kinderen te spreken over seksualiteit omdat ze denken dat ze hun 

kinderen nieuwsgierig gaan maken naar seksuele activiteit. Een andere reden hiervoor is het feit dat 

ze zich meestal niet bewust zijn van de gevaren op het internet of ze weten niet hoe zij hun kinderen 

op een verantwoorde wijze moeten leren omgaan met ICT, etc. Hierdoor zijn zij er niet toe in staat 

om hun kinderen hierover degelijk in te lichten. Via de scholen kan een grote doelgroep bereikt 

worden.  

156. Om deze redenen is het noodzakelijk dat scholen zich blijven engageren om die RSV-dagen te 

organiseren, zodat de leerlingen bewust kunnen gemaakt worden van de gevaren van seksueel 

misbruik in de werkelijke werelden in de ICT-wereld (privacy, hacking, seksuele misdrijven etc.). 

Deze seksuele voorlichting kan zowel door leerkrachten als door externe deskundigen worden 

gegeven. Zij moeten, bovenop hetgeen reeds aandacht kreeg tijdens deze voorlichtingsdagen, de 

kinderen ook in kennis stellen van het groomingfenomeen en de risico’s die deze met zich 

meebrengt. Het is belangrijk om de kinderen alert te maken van het feit dat grooming niet enkel 

voorkomt op het internet, maar ook in de werkelijke wereld (zoals in familiekringen, 

sportactiviteiten etc.). Om leerkrachten en directie degelijk in te lichten over het fenomeen 

grooming en het veilig gebruik van internet, zouden studiedagen moeten gegeven worden door 

deskundigen (internetdeskundigen, sociologen, politici etc.) zodat leerkrachten de leerlingen 

degelijk kunnen informeren over de kenmerken van het fenomeen, wanneer en op welke wijze het 

kind aan de alarmbel moet trekken, wat de risico’s zijn indien het kind in de psychologische greep 

van de dader terecht komt etc. De sentimentele impact die het misdrijf kan hebben op een kind 

moet worden benadrukt. Leerkrachten kunnen zich inspireren op een lesvoorbereiding die Child 

Focus online heeft gezet om leerkrachten te stimuleren om hun leerlingen op school bewust te 

maken van het feit dat veilig leren omgaan met ICT in hun belang is.150 Zoals reeds gezegd, kan 

beroep gedaan worden op deskundigen om de kinderen in te lichten. Zo hebben vrijwillige 

medewerkers van Microsoft en Belgacom in het kader van “Safer Internet Day” in een honderdtal 

scholen lessen gegeven over veilig internet.  

157. Zulke maatregelen moeten ongetwijfeld worden gestimuleerd en meer dan sporadisch 

georganiseerd worden. De seksuele en relationele voorlichtingsdagen die in scholen worden 

georganiseerd, moeten het spectrum van de inhoud verbreden, in die zin dat zij de leerlingen ook 

bewust dienen te maken van het bestaan van manipulatieve voorbereidingen van seksueel 

misbruik, die zich zowel in de werkelijke wereld als op het internet voordoen. Daarenboven moeten 

de leerlingen glashelder worden ingelicht omtrent meldingspunten en hulpverleningsdiensten, 

indien zij vermoeden slachtoffer zijn van enige vorm van seksueel misbruik. 

B. Psycho-educatieve maatregelen voor ouders 
158. Niet alle ouders zijn de nieuwe communicatietechnologieën machtig (86,1% van de ouders en 

96,3% van de kinderen gebruiken het internet) waardoor een kloof ontstaat tussen ouder en het 

kind. Jongeren kunnen misschien wel overweg met het internet, maar zijn niet op de hoogte gesteld 

van het mogelijk pervers misbruik door volwassenen. De oorzaak van die kloof is vooral gelegen in 

het feit dat jongeren gebruik maken van sociale netwerken zoals MSN. Onafhankelijk van de ICT-
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competenties van de ouders, werd gekeken naar de ouderlijk betrokkenheid en begeleiding van hun 

kinderen bij hun internetgebruik. Aan ongeveer 70% van de jongeren wordt door de ouders de 

vraag gesteld wat ze op het internet doen (dit wordt meer aan meisjes151 dan aan jongens152 

gevraagd). Ongeveer de helft van de jongeren zegt nooit met zijn ouders te surfen op het internet. 

Slechts 12,4% van de jongeren zeggen dat hun ouders hun hebben geleerd hoe zij moeten chatten 

op het internet; nog minder ouders (8,8%) geven aan hun kind geleerd te hebben hoe veilig gechat 

moet worden.153  

159. Het is fout om te denken dat ouders machteloos staan ten opzichte van het gebruik van ICT 

door hun kind. Controle op het gebruik van het internet door een minderjarige is moeilijk, doch niet 

onmogelijk. In de conclusies van de Raad van 26 november 2012 over de Europese strategie voor 

een beter internet voor kinderen wordt er gestipuleerd dat de ouders een belangrijke rol spelen in 

het aanleren van “voordelig en creatief benutten” van het internet en in het herkennen en omgaan 

met risico’s op het internet. Doch hebben deze zelf ook nood aan een opleiding en ondersteuning 

“om de snelle en onvoorspelbare veranderingen in de virtuele levens van kinderen, maar ook de 

voortdurend evo luerende nieuwe technologieën te volgen”. De Europese Raad verzoekt de lidstaten 

om die redenen de digitale vaardigheden van de ouders (en kinderen) te versterken middels 

informele leerprocessen, opgezet door bijvoorbeeld jeugdwerkers in jeugdorganisaties.154 

160. Zodoende is het aangewezen dat scholen, bestaande ngo’s etc. relationele en seksuele 

voorlichtingsmaatregelen treffen ter bevordering van de kennis van de ouders omtrent 

internetgebruik en grooming. Hierbij moet zeker bijzondere aandacht worden gehecht aan de 

manipulatieprocessen die pedofielen hanteren om de minderjarige te kunnen misbruiken. Het 

geniet mijn voorkeur ouders vooral in fysieke vorm te informeren, waarmee ik wil zeggen dat 

ouders dienen bewogen te worden om naar scholen, lokalen etc. te komen zodat zij zeker betrokken 

zijn en geconfronteerd worden met de pedofiele problematiek in onze maatschappij. Daarbij kunnen 

ook onlineprojecten worden opgezet om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Child Focus 

heeft anno 2002 twee preventiewebsites opgericht: clicksafe.be en stopchildporno.be. Deze ngo moet 

de komende jaren bijzonderlijk de nadruk blijven leggen op de potentiële risico’s die ICT met zich 

meebrengen om zo het aantal slachtoffers van seksueel misbruik te verminderen.          

161. In het algemeen merk ik op dat deze voorlichtingsmaatregelen amper informatie verschaffen 

over seksueel misbruik op het internet. Daarom verdedig ik dat deze voorlichtingsmaatregelen de 

ouders niet enkel moeten wijzen op de mogelijke gevaren die het gebruik van internet met zich 

meebrengen, doch de ouders moeten ook geïnformeerd worden over wat grooming precies inhoudt, 

wat ze hiertegen kunnen doen, hoe ze hun kinderen duidelijk kunnen maken wat voor een ernstige 

gevolgen roekeloos internetgebruik kan teweegbrengen, etc. Het moet mijn inziens de ouders 

betrekken in het voorkomen van risicovolle situaties waarin kinderen zich soms kunnen begeven. 

Daarenboven moeten zij dankzij deze maatregelen over de technische bekwaamheid kunnen 
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154  Conclusie van de Raad van 26 november 2012 over de Europese strategie voor een beter internet voor kinderen, PB. L. 29 
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beschikken om de internettoegang te beperken middels de vergrendeling van websites.155 Men moet 

de ouders ook mededelen dat de toegang tot bijvoorbeeld chatsites onrechtstreeks kan worden 

beperkt door de computer, waarvan de minderjarige gebruik maakt, thuis in een 

gemeenschappelijke ruimte te zetten waar de ouders regelmatig vertoeven. Zo heeft het kind de 

indruk gecontroleerd te worden waardoor deze minder geneigd zal zijn seksueel getinte gesprekken 

toe te laten of sterker nog, met onbekenden te praten.  

162. De bewustwording van de ouders moet er kunnen voor zorgen dat de kloof tussen ouder en 

kind wordt weggewerkt zodat zij hierover op een open manier met elkaar kunnen praten. Het 

mikpunt van de sensibiliseringsmaatregelen moet zijn dat ouders zelf hun kinderen vanaf jonge 

leeftijd degelijk kunnen inlichten en kunnen sensibiliseren over offline en online seksueel misbruik 

en bijzonderlijk grooming. Zij moeten ook in staat zijn hun kinderen de verschillende 

actiemogelijkheden tegen die misdrijven toe te lichten. Ten slotte moeten de ouders dankzij deze 

psycho-educatieve maatregelen over de technische vaardigheden kunnen beschikken om bepaalde 

websites te vergrendelen.  

§4. Meldingsmechanismen 

163. In België bestaan er een aantal meldingspunten voor geweld en seksueel misbruik ten aanzien 

van kinderen, opgezet door zowel publieke als private actoren. 

De overheid heeft anno 2007 een online meldpunt opgericht (eCops) waar internetgebruikers 

terecht kunnen om aangifte te doen van verschillende soorten cybermisdrijven zoals seksueel 

misbruik van kinderen, stalking etc.156 Ook de ngo Child Focus heeft een meldingspunt opgericht, te 

bereiken via het nummer 116000. In 2011 werd de afdeling “Seksuele uitbuiting & E-safety” 

versterkt met tien medewerkers. Sinds 13 maart 2012 is er voor Vlaanderen één centraal meldpunt 

voor geweld en seksueel misbruik opgezet. Alle meldpunten, aanspreekpunten en 

onthaalwerkingen voor geweld en seksueel misbruik van de vertrouwenscentra 

kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk zijn hierin geïntegreerd.157 De 

medewerkers van beide centra zijn verspreid over zeven plaatsen in België die bereikbaar zijn via 

het nummer 1712. De beller komt via een doorschakelsysteem terecht bij het meldpunt uit zijn 

eigen regio. Er werd een campagne opgestart zodat de bevolking kon worden ingelicht over het 

bestaan van dit centrale meldpunt. In maart 2013 zijn er wel gebreken ondervonden aan het 

centraal meldpunt. Medewerkers hebben geen tijd om te luisteren (te wijten aan personeelstekort), 

sommige providers hebben het nummer nog niet geactiveerd of bieden het nummer niet gratis 

                                                             
155  Hieromtrent stipuleert de Europese Raad in haar conclusies van 26 november 2012 over de Europese strategie voor een beter 

internet voor kinderen dat de lidstaten, de Europese Commissie en het bedrijfsleven de voorzieningen voor ouderlijk toezicht 
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het bestaan van deze voorzieningen. Het recht op privacy, informatie en vrijheid van meningsuiting moeten hier wel gewaarborgd 
worden. 

156  JUSTITIE, Online klachten, http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/online_klachten/ (consultatie 30 
april 2013). 

157  KIND EN GEZIN, “Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik”, http://www.kindengezin.be (consultatie op 30 april 2013). 

http://www.kindengezin.be/
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aan.158 Sinds 2004 heeft ook het onderwijs haar eigen meldpunt voor de Vlaamse Gemeenschap. 

Niet te vergeten is ook de mogelijkheid om het neerleggen van een klacht bij de politie. 

164. In Nederland is er een initiatief tot ontwikkeling van een applicatie, de online meldknop, die 

het voor kinderen gemakkelijk maakt onmiddellijk online seksueel schadelijk gedrag of seksueel 

misbruik te rapporteren. Bij dit project zijn er verschillende private organisaties betrokken.159 Dit 

kan als treffend voorbeeld dienen voor België. 

§5. Therapiecentra voor potentiële daders 

165. Sommige personen hebben reeds een pedofiele aanleg en dat risico kan veelal niet meer 

worden uitgeschakeld. Hoewel het risico niet meer kan worden voorkomen, kan wel de schade, die 

uit het risicovol gedrag voortvloeit, worden afgewend.160 Er bestaan therapeutische maatregelen 

waarbij de potentiële dader dit gedrag leert beheersen. Dit noemt men ook wel secundaire 

preventie. Deze maatregelen werken op een ander niveau dan de bovenstaande (primaire) 

preventiemaatregelen. Secundaire preventie is dus gericht op specifieke risicogroepen. Hiertoe 

behoren enerzijds de personen die wel al seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, 

maar nog geen strafbare handelingen hebben gesteld,  en anderzijds personen die bij zichzelf al 

risicogedrag hebben vastgesteld en hiervoor hulp zoeken.161 

Omtrent secundaire preventiemaatregelen, legt de Mensenhandelrichtlijn de EU-lidstaten volgende 

minimumregels op: “De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat personen die 

vrezen dat zij een van de in de artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare feiten zouden kunnen 

plegen, in voorkomend geval toegang kunnen krijgen tot doeltreffende interventieprogramma’s of-

maatregelen die erop zijn gericht het risico te beoordelen en te voorkomen dat dergelijke strafbare 

feiten worden gepleegd.”162  

166. In België bestaan er slechts enkele centra met een uitdrukkelijk preventief aanbod. Met 

zekerheid kunnen de volgende twee centra worden vernoemd, namelijk het Universitair Forensisch 

Centrum te Edegem en het I.T.E.R.-centrum te Brussel.  

Laatstgenoemde is een ambulante voorziening die voorziet in de preventie, de behandeling en de 

begeleiding van verschillende doelgroepen uit het Brussels Gewest.163 Hier is bijvoorbeeld 

begeleiding voorzien voor jongeren tussen de  13 en 18 jaar die beschuldigd en/of veroordeeld zijn 

voor het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, voor personen die denken een probleem 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben etc. Het I.T.E.R schenkt bijzondere aandacht aan 

personen  die bij zichzelf seksueel overschrijdend gedrag en intense seksuele fantasieën vaststellen. 

Dit centrum wilt potentiële daders van zedenfeiten toegang verlenen tot het centrum om deze, na 

                                                             
158  DE MORGEN, “Problemen bij meldpunt misbruik”, 

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1595962/2013/03/14/Problemen-bij-meldpunt-seksueel-
misbruik.dhtml (consultatie 30 april 2013). 

159  X, “Voordracht conferentie RvE (Zagreb 27/28 oktober)- Verdrag van Lanzarote”, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jg7PvcIpM_UJ:www.coe.int/t/dg3/children/childrenconference/Source/
Speeches/Contribution_%2520Alink.doc+voordracht+conferentie+zagreb&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be (consultatie 3 mei 2013) 

160  D. SIMOENS, D. PIETERS, J. PUT, P. SCHOUKENS EN Y. STEVENS (eds.), Sociale zekerheden in vraagvorm. Liber amicorum Jef Van 
Langendonck, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 476. 

161  ITER, “Wat is preventie”, http://www.iter-hulp.be/ (consultatie 29 april 2013). 
162  Art. 22 Mensenhandelrichtlijn. 
163  ITER, “Wat is preventie”, http://www.iter-hulp.be/ (consultatie 29 april 2013). 

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1595962/2013/03/14/Problemen-bij-meldpunt-seksueel-misbruik.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1595962/2013/03/14/Problemen-bij-meldpunt-seksueel-misbruik.dhtml
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jg7PvcIpM_UJ:www.coe.int/t/dg3/children/childrenconference/Source/Speeches/Contribution_%2520Alink.doc+voordracht+conferentie+zagreb&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jg7PvcIpM_UJ:www.coe.int/t/dg3/children/childrenconference/Source/Speeches/Contribution_%2520Alink.doc+voordracht+conferentie+zagreb&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be
http://www.iter-hulp.be/
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een evaluatie en probleemverkenning, een geïndividualiseerd begeleidings- of behandelingstraject 

te verlenen zodat de kans op het plegen van een zedenmisdrijf wordt geminimaliseerd164. Deze 

doelgroep is uiteraard klein, aangezien de begeleiding en therapie van potentiële daders alleen 

gebeurt op vraag van de hulpbehoevende persoon zelf. Het gaat immers om een vrijwillige 

preventieve vorm van hulp. Aan de familieleden van een vrijwillig hulpzoekende persoon verleent 

het centrum enkel online hulp, doch dit is veelal niet voldoende gelet op de morele schade die 

familieleden hierdoor kunnen ondergaan. Deze kunnen ook terecht in Centra van Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG’s) of Centra van Algemeen Welzijnswerk (CAW’s). Volgens K. VANHOECK, 

teamcoördinator van het volwassenenteam in het I.T.E.R.-centrum, richten potentiële daders zich 

soms ook tot de CGG’s en CAW’s voor individuele vragen, doch een individuele begeleiding of 

behandeling is bij deze centra niet mogelijk.  

167. W. HUYS, psycholoog en zorgcoördinator aan het UFC zegt dat, hoewel het leeuwendeel van de 

patiënten een juridische status heeft ten tijde van de behandeling, het vrij regelmatig gebeurt dat 

iemand zich aanmeldt voor er effectief feiten zijn gepleegd.165 Helaas richten de meeste 

gespecialiseerde centra zich enkel op justitieel cliënteel. Nochtans zou dankzij preventieve 

begeleiding en behandeling van potentiële daders voorkomen kunnen worden dat kinderen 

slachtoffer worden van risicovol gedrag. Vandaar de aanbeveling dat alle centra, die zich 

bezighouden met seksueel overschrijdend gedrag, de beleidskeuze moeten maken om ook 

potentiële daders een degelijke begeleiding en behandeling aan te bieden. 

§6. Andere 

168. In Nederland heeft het Nederlands Meldpunt Kinderporno een nieuwe website opgericht 

waarop kinderen informatie kunnen terugvinden over hoe zij moeten omgaan met nieuwe vormen 

van misbruik op het internet (met name grooming). Bovendien hebben kinderen de mogelijkheid op 

deze website met opgeleide personen te chatten die de signalen van grooming en andere vormen 

van seksueel misbruik herkennen.166 De website bevat ook een meldknop.  

Afdeling 2: Opsporings- en vervolgingsbeleid 

169. In strafrechtelijke zaken kan men alle middelen van recht hanteren als bewijsmiddel. Artikel 

154, 1ste lid van het Wetboek strafvordering geeft een niet-limitatieve lijst op, waarin een aantal 

voorbeelden van bewijsmiddelen worden opgenomen. De meeste bewijzen worden vergaard tijdens 

het opsporings- en het gerechtelijk onderzoek. In dit deel wordt enkel aandacht gegeven aan het 

opsporingsonderzoek,  vermits bij het gerechtelijk onderzoek de strafbare feiten in principe reeds 

aan het licht gekomen zijn. Interessanter dan uiteen te zetten welke technieken de gerechtelijke 

politie kan hanteren, is het om na te gaan met welke technieken men preventief daders kan vatten 

(§1). Zodra het opsporingsonderzoek beëindigd is, moet het parket beslissen wat ze met de 

vergaarde bewijsmiddelen zal aanvangen. Zij heeft twee mogelijkheden: ofwel doet ze afstand van 

                                                             
164  Volledige slaagkans van een therapie kan nooit verzekerd worden en is afhankelijk van verschillende factoren: bereidwilligheid van 

de hulpzoekende, milieu, etc. Het I.T.E.R. spreekt van een succesvolle therapie wanneer de lijdensdruk die bv. de ongewenste 
fantasieën kunnen teweegbrengen worden verlicht, want dan wordt preventie op misbruik al meer gegarandeerd. 

165  W. HUYS, Psycholoog UFC en Zorgcoördinator, E-mail, 21 februari 2013. 
166  http://helpwanted.nl 
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de vervolging, ofwel stelt ze de vordering in en brengt ze op die manier de strafvordering op gang 

(§2).  

§1. De opsporing 

170. De dag van vandaag zijn rechtstheoretici en criminologen van mening dat de afschrikkende 

werking meer uitgaat van de pakkans op zich, dan van de strafmaat. Uit onderzoek blijkt dat lichte 

straffen niet minder afschrikken dan zware straffen, tenminste voor wat de traditionele vormen 

betreft.167 Daarom is het noodzakelijk om degelijke en gespecialiseerde politiediensten in te 

schakelen voor de opsporing van grooming. De politiediensten die werkzaam zijn in een 

opsporingsonderzoek kunnen voor het verzamelen van bewijsmiddelen een beroep doen op 

gewone– en bijzondere opsporingsmethoden. Men spreekt van gewone opsporingsmethoden 

wanneer de opsporingshandelingen dwangmaatregelen inhouden, noch de individuele rechten en 

vrijheden schenden.168 Men denke aan het verhoor van getuigen of slachtoffers. Onder de gewone 

opsporingsmethoden worden ook de proactieve recherche169 en de inbeslagneming170 begrepen. De 

bewijsmiddelen die middels gewone opsporingsmethoden worden verzameld dienen rechtmatig 

verkregen te zijn en moeten voldoen aan de loyaliteitsvereiste.171 Met de wet van 6 januari 2003 

werd een wettelijke grondslag ingevoerd voor de bijzondere opsporingsmethoden (later “BOM” 

genoemd). De wet werd gedeeltelijk vernietigd door het Grondwettelijk Hof172 waardoor twee 

reparatiewetten werden opgemaakt, te weten de reparatiewet van 27 december 2005 en de 

reparatiewet van 16 januari 2009.173 De BOM’s kunnen worden gehanteerd in zowel het opsporings- 

als het gerechtelijk onderzoek.174 De wet bevat drie grondmethoden: de observatie, de infiltratie en 

de informantenwerking.175 Bovendien werden met de wet ook nog andere opsporingsmethoden 

ingevoerd. In principe is het voor de politiediensten, die een bijzondere opsporingstechniek 

hanteren, verboden in het kader van hun opdracht strafbare feiten te plegen.176 Doch blijft de 

politieambtenaar vrij van straf wanneer voldaan is aan drie voorwaarden. Het verbod op provocatie, 

zoals opgenomen in artikel 30 van de Voorgaande Titel van het Wetboek Strafvordering (verder 

afgekort als VT Sv.) is op alle politionele diensten van toepassing, ongeacht of er beroep werd 

gedaan op een BOM.  

Welke methode is nu het meest efficiënt voor de opsporing van grooming? Voor dit onderdeel, zal de  

aandacht enkel gevestigd worden op de methoden die interessant zijn voor de opsporing van online 

grooming, daar de nadruk in de Mensenhandelrichtlijn hoofdzakelijk wordt gelegd op de aanpak van 

dit misdrijf. Bovendien wordt de opsporing van offline grooming quasi onmogelijk geacht. Toch kan 

worden verdedigd dat het overgaan tot direct afluisteren als BOM wel degelijk nuttige 

bewijsmiddelen kan opleveren bij de opsporing van offline grooming. In dit geval wordt zonder het 
                                                             
167  Straf- en gevangenisbeleid, Oriëntatienota van Minister S. De Clerck (1996). 
168  Art. 28bis, §3, 1ste lid Sv. 
169  Volgens artikel 28bis, §2 Sv. kan deze enkel worden opgestart indien er een redelijk vermoeden is dat strafbare feiten zullen 

gepleegd worden of reeds zijn gepleegd in het kader van een criminele organisatie en de Procureur des Konings voorafgaande 
schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

170  Art. 28bis, §3, 1ste lid Sv. 
171  Art. 28bis, §3 Sv. 
172  GwH 21 december 2004, RW 2004-05, 1290, noot S. VANDROMME. 
173  Zie hierover meer in: J. MEESE, “De bijzondere opsporingsmethoden na de wet van 27 december 2005” in CBR Jaarboek 2006-2007, 

Antwerpen, Intersentia, 2007. 
174 Art. 47ter, §1, 2e lid Sv. 
175  Art. 47ter, §1, 1ste lid Sv. 
176  Art. 47quinquies, §1, 1ste lid Sv. 
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medeweten of zonder de toestemming van de bewoner/eigenaar/rechthebbende een woning of 

private plaats binnengedrongen om privécommunicatie of -telecommunicatie direct af te luisteren, 

er kennis van nemen of op te nemen met behulp van technische hulpmiddelen.177 Het is wel een zeer 

ingrijpende BOM, aangezien het een ernstige inbreuk op het privéleven uitmaakt. 

 

171. Uit mijn algemeen literatuuronderzoek omtrent de buitenlandse opsporingstechnieken om 

online grooming op te sporen, valt af te leiden dat de undercoveroperatie als de meest efficiënte 

opsporingstechniek wordt beschouwd (A). Deze paragraaf zal enkel gewijd zijn aan deze 

opsporingsmethode. Vervolgens wordt er nagegaan of de Belgische politiediensten dergelijke 

undercoveroperaties rechtmatig kunnen aanwenden (B). Aangezien krachtens artikel 30 VT Sv. een 

algemeen verbod tot politionele provocatie geldt, wordt de relatie tussen het verbod en de 

undercoveroperatie besproken(C). 

A. De undercoveroperatie als opsporingstechniek178 
172. Hoewel het politieverhoor de meest gebruikte methode is bij politiële recherche en ondanks 

het feit dat een wettelijke basis voor de bijzondere opsporingsmethodes werd ingevoerd, zijn deze 

toch niet voldoende om online grooming op een efficiënte manier aan te pakken. Voor de opsporing 

van groomers is het naar mijn inzien aangeraden om een specifieke, dadergerichte 

opsporingsmethode te ontwikkelen. Als men naar de toegepaste technieken kijkt die worden 

gehanteerd in het buitenland, dan ziet men dat de meest efficiënte opsporingstechniek de geheime 

undercoveroperatie (Engels: “Covert sting operation”) is. Deze succesvolle techniek van opsporing 

wordt in de Verenigde Staten veelvuldig toegepast. Zonder deze operaties, zou de politiemacht niet 

efficiënt zijn voor de aanpak van grooming en seksueel misbruik van kinderen.   

De politie kan zich volledig anoniem in de internetwereld begeven en zich voordoen als een 

seksueel minderjarig kind. De anonimiteit waarvan de daders gebruik maken wordt op die manier 

tegen hen gebruikt. Behalve het voordeel van de anonimiteit dat het internet biedt, kan een 

undercoveragent het proces ook bijsturen waar nodig om over de nodige informatie te beschikken 

voor het bewerkstelligen van een succesvolle vervolging van de dader. Een derde voordeel van 

zulke een undercoveroperatie is het afschrikwekkend effect dat zij heeft op de potentiële daders, 

omwille van het feit dat zij in de onzekerheid vertoeven of de persoon tot wie zij zich adresseren, 

wel werkelijk een minderjarige is. Tot slot worden kinderen op die manier preventief beschermd, 

daar vermeden wordt dat kinderen eerst een groominggeval moeten melden, vooraleer kan worden 

ingegrepen. De schade die het kind ondergaat, wordt op die manier tot een absoluut minimum 

beperkt. Deze heimelijke operatie is dus een waardevolle component voor de bescherming van het 

kind. Er moet wel gewezen worden op het feit dat het risico op uitlokking niet onbestaande is bij het 

hanteren van undercoveroperaties (zie infra randnr. 181). Dientengevolge is het van belang dat 

transparantie wordt gewaarborgd. Bovendien moet een verantwoordingsplicht aan de 

undercoveragenten worden opgelegd zodat kan worden gecontroleerd of één of andere vorm van 

uitlokking werd gebruikt. Bij wijze van voorbeeld. Een politieman begeeft zich op een chatsite en 

doet zich voor als een 13-jarig meisje. De politieagent wordt aangesproken door een 45-jarige man, 

                                                             
177  J. MEESE, “De bijzondere opsporingsmethoden na de wet van 27 december 2005” in CBR Jaarboek 2006-2007, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, 131. 
178  CHILDNET INTERNATIONAL, Online grooming and UK law, http://www.childnet.com/ (consultatie 28 maart 2013) 
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die vervolgens niets vermoedend gedurende een bepaalde periode communiceert met de agent. De 

45-jarige man doet een voorstel tot ontmoeting, na een aantal seksueel getinte gesprekken te 

hebben aangegaan met de undercoveragent. De man geeft te kennen dat hij seksuele betrekkingen 

met “haar” wilt. De dader wordt gevat op de afgesproken plaats en kan, indien voldoende en gepast 

bewijs voorhanden is, veroordeeld worden op grond van het artikel dat grooming strafbaar stelt. 

Ook het Verenigd Koninkrijk past undercoveroperaties toe. Een man van 48 jaar oud werd er gevat 

omdat hij een meisje van 16 jaar wilde ontmoeten via een advertentie in een krant.179 De 

advertentie was geplaatst in het kader van een proactieve recherche. De vraag is of men in dit geval 

van online grooming of offline grooming spreekt. Een krant is immers een papieren 

informatiedrager en dus geen “technologie”. Deze vorm van grooming is offline. Maar kan de dader 

zich niet bevrijden door zich te beroepen op uitlokking vanwege de adverteerder? De grens lijkt me 

persoonlijk in ieder geval flinterdun, enige voorzichtigheid is toch wel aan te raden. 

173. De voordelen van de anonimiteit en de chatrooms, die een observatieplek van pedofiele 

activiteiten aanbieden, hebben de politiediensten niet in de werkelijke wereld, doch moet dit gelet 

op het voorbeeld van de krantenadvertentie worden genuanceerd. Ook qua bewijsverzameling 

wordt het veel moeilijker in de offline wereld: meestal gebeurt grooming niet middels ICT, maar met 

losse woorden en daden die nergens worden opgeslagen. Een oplossing voor de niet-opslag aan 

communicatie zou kunnen zijn dat men een kind een microotje meegeeft wanneer de ontmoeting 

met de verdachte persoon plaatsvindt. Maar hier doen zich twee problemen voor. Om te beginnen 

moet het geval van eventuele grooming bekend zijn bij de politie. Ten tweede stelt zich de vraag 

welke omvang van schade het kind zal ondergaan bij het gebruik van deze techniek. Is het gebruik 

van kinderen in een politieoperatie wel ethisch verantwoord? Ik denk dat er andere middelen 

kunnen aangewend worden om kinderen buiten het opsporingsonderzoek te houden. Men beoogt 

tenslotte de bescherming van het kind. 

B. Welke rechtsgrond voor de rechtvaardiging van de undercoveroperatie in België? 
174. De vraag die we ons moeten stellen, is die naar de rechtsgrond waaruit de politiemacht zijn 

bevoegdheid zal moeten putten om zulke undercoveroperaties rechtmatig te kunnen uitvoeren. Er 

worden drie rechtsgronden afgetast: de eerste mogelijke grondslag is de proactieve recherche (1), 

als tweede mogelijkheid is er de BOM infiltratie (2) en ten slotte het wetsartikel met een 

opsomming van de gerechtelijke politietaken (3). 

1. Artikel 28bis, §2 Wetboek strafvordering?180 

175. Ik ga na of de reikwijdte van artikel 28bis, §2 van het Wetboek strafvordering (1.2) 

undercoveroperaties wettigt in het kader van de opsporing van grooming (1.3) . 

                                                             
179  J. CREE, “Former Accrington supply teacher charged with grooming after newspaper sting operation”, Lancashire Telegraph 4 maart 

2013, 
http://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/10265122.Former_Accrington_supply_teacher_charged_with_grooming_after_newsp
aper_sting_operation/ (consultatie 28 maart 2013). 

180  L. DELBROUCK, “De proactieve recherche: een nieuw middel in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit”, Jura Falc. 1999-00, 
121-140. 
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1.1. Toepassingsgebied 

176. De wettelijke grondslag om aan proactieve recherche te doen is terug te vinden in artikel 28bis, 

§2 van het Wetboek strafvordering, ingevoerd door de wet van 12 maart 1998. Doordat de 

Rijkswacht in “Operatie Rebel” haar eigen gang was gegaan en bovendien voor de tweede keer in de 

schijnwerpers stond na het uitlekken van het Othello-onderzoek, gingen Kamer en Senaat spoedig 

over tot de aanvaarding van de wettelijke regeling nopens proactieve recherche. Deze kan worden 

beschouwd als een opsporingstechniek, die enkel in het opsporingsonderzoek kan worden 

aangewend. Het mikpunt van de legalisering van de proactieve recherche is het opsporen van 

criminele organisaties “via een multidisciplinaire en projectmatige aanpak te komen tot hun 

ontmanteling”. 

Artikel 28bis, §2 van het Wetboek strafvordering luidt als volgt: “Het opsporingsonderzoek strekt 

zich uit over de proactieve recherche. Hieronder wordt verstaan, met het doel te komen tot het 

vervolgen van daders van misdrijven, het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van 

gegevens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar 

nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en die worden of zouden worden gepleegd in het 

kader van een criminele organisatie, zoals gedefinieerd door de wet, of misdaden of wanbedrijven als 

bedoeld in artikel 90ter, §§ 2, 3 en 4, uitmaken of zouden uitmaken. Het instellen van een proactieve 

recherche behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming, door de procureur des Konings, de 

arbeidsauditeur, of de federale procureur gegeven in het kader van hun respectieve bevoegdheid, 

onverminderd de naleving van de specifieke wettelijke bepalingen die de bijzondere 

opsporingsmethoden en andere methode regelen.” Het moet dus gaan om strafbare feiten die worden 

of zouden gepleegd worden in het kader van een criminele organisatie. Vanaf wanneer kunnen we 

spreken van een “criminele organisatie”? Een eensluidende definitie hiervoor bestaat niet, maar er 

zijn een aantal vaak voorkomende factoren die bepalen of we al dan niet te maken hebben met een 

criminele organisatie. Een onderscheidend criterium blijft echter “de bereidheid hun positie met 

verregaande middelen te verdedigen, waarbij ze er niet voor terugdeinzen geweld te gebruiken, zowel 

tegen personen uit hun eigen kring als tegen politie en justitie”. Het internationaal karakter van de 

organisatie, de etnische factor en het ondernemingskarakter van de organisatie maken drie niet-

exclusieve kenmerken uit. Bovenop de vereiste van een criminele organisatie, moet er een redelijk 

vermoeden bestaan dat strafbare feiten werden gepleegd. Het Hof van Cassatie sprak op 17 juni 

1983 hierover het volgende uit:  “dit houdt geen onderscheid in tussen een misdrijfvermoeden en een 

schuldvermoeden en eist voor geen enkel bestanddeel van het misdrijf een zekerheid of absolute 

zekerheid.” 

1.2. Artikel 28bis, §2 Sv. en grooming 

177. Kan een proactieve recherche in de zin van artikel 28bis §2 van het Wetboek strafvordering 

worden ingesteld, ten einde groomende daders op te sporen? Dit artikel vereist dat de strafbare 

feiten worden gepleegd in het kader van een criminele organisatie. Wanneer een lid van een 

criminele organisatie in het kader van die organisatie een minderjarige groomt om deze seksueel te 

misbruiken, kan men zich beroepen op artikel 28bis, §2 van het Wetboek strafvordering. Doch kan 

grooming evengoed worden toegepast door een individu. Op welke rechtsgrond moet de politie zich 

in dat geval beroepen om wettige undercoveroperaties aan te vatten?  
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2. Artikel 47octies Wetboek Strafvordering? 

178. In artikel 47octies van het Wetboek Strafvordering vinden we de juridische grondslag voor de 

bijzondere opsporingsmethode “infiltratie” terug. Deze opsporingsmethode kan enkel worden 

gehanteerd voor de opsporing van een aantal wettelijk bepaalde zwaarwichtige misdrijven: “het 

proportionaliteitsbeginsel, ingeschreven in de definitie van de infiltratie, ligt hoog”.181 Het gaat om een 

techniek die enorm ingrijpt in het persoonlijke leven van de personen die nagejaagd worden. De 

BOM kan worden aangewend ten aanzien van een personen, indien er ernstige aanwijzingen zijn dat 

zij strafbare feiten in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het 

Strafwetboek of misdaden en wanbedrijven als bedoeld in artikel 90ter, §§2-4 van het Wetboek 

Strafvordering plegen of zouden plegen.182 Enkel in die gevallen kan een politieambtenaar 

infiltreren en een valse identiteit aannemen om zo duurzaam contact te onderhouden met de 

verdachten.  

179. De vraag is of van deze BOM gebruik wordt gemaakt bij ernstige aanwijzingen van seksuele 

misdrijven. Onder artikel 90ter, §2, 5° van het Wetboek strafvordering wordt verwezen naar het 

misdrijf “bederf van de jeugd” in de zin van artikelen 379 en 380 van het Strafwetboek, het enige 

seksuele misdrijf in de limitatieve lijst van artikel 90ter van het Wetboek strafvordering. Het 

misdrijf verkrachting, noch het misdrijf aanranding van de eerbaarheid kunnen worden opgespoord 

middels de infiltratie. Bovendien valt het misdrijf bederf van de jeugd moeilijk gelijk te stellen met 

grooming, aangezien men artikel 379 van het Strafwetboek juist wilde onderscheiden van de andere 

seksuele misdrijven door te benadrukken dat de handelingen moeten worden gesteld om 

andermans driften te voldoen. Om die redenen kan artikel 47octies van het Wetboek strafvordering 

niet worden beschouwd als een algemene grondslag voor de undercoveroperaties ter opsporing van 

grooming, aangezien er maar een aantal limitatief bepaalde misdrijven hiervoor in aanmerking 

komen. De wetgever moet bij de invoering van het misdrijf grooming in de strafwet ook de Wet 

Bijzondere Opsporingsmethode van 6 januari 2003 herzien, als men op grond van de BOM-wet de 

undercoveroperatie wil hanteren. Wat als deze herziening niet of pas later gebeurt? Op welke 

juridische rechtsgrond kan men zich dan (ondertussen) baseren om undercoveroperaties te 

wettigen? Het antwoord is in onderstaand deel vervat. 

3. Artikel 8 Wetboek Strafvordering? 183 

180. Voordat artikel 28bis, §2 van het Wetboek strafvordering in 1998 werd ingevoerd, voerde de 

Rijkswacht ook al proactieve recherches uit. Deze werden gerechtvaardigd op grond van artikel 8 

van het Wetboek Strafvordering. Dit artikel geeft een opsomming van de taken van de gerechtelijke 

politie, die nader zijn omschreven in artikel 15 van de Wet Politieambt. Bij de letterlijke 

interpretatie van dit artikel zou de opsporing, hierin vervat, mikken op “de ontdekking van feiten die 

per definitie nog onbekend zijn”. Dit houdt impliciet in dat de proactieve recherche niet verboden 

was. Deze zienswijze werd toentertijd meer en meer goedgekeurd. Zelfs de Commissie van Justitie 

stelde deze opvatting voor, met het verschil dat artikel 8 van het Wetboek van strafvordering werd 

gekoppeld aan artikel 22 van het Wetboek strafvordering184.185 Rekening houdend met het feit dat 

                                                             
181 X, Recente ontwikkelingen in het strafrecht, Gent, Larcier, 2008, 153. 
182  Art. 47octies Sv. 
183  L. DELBROUCK, “De proactieve recherche: een nieuw middel in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit”, Jura Falc. 1999-00, 

121-140. 
184  Regelt de bevoegdheden van de Procureur des Konings. 
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undercoveroperaties onontbeerlijk zijn voor een adequate aanpak van grooming, zal men zich, 

indien de BOM-wet niet wordt aangepast, kunnen beroepen op artikel 8 van het Strafwetboek. Doch 

ben ik mij ten volle bewust van het feit dat sommigen deze mening niet zijn toegedaan. 

C. Undercoveroperatie en de uitlokking 
181. Als men gebruik maakt van undercoveroperaties, kan de grens tussen geoorloofd handelen en 

provocatief handelen zeer dun zijn. Met de wet van 27 december 2005 werd via artikel 30 VT Sv. het 

verbod tot politionele provocatie in de Belgische wet geïmplementeerd. Dit wettelijk verbod geldt 

voor alle uitgelokte misdrijven, doordat de wetgever het artikel geplaatst heeft in de VT Sv. Het is 

dus een wetsartikel van algemene aard. Er kan ook beroep op gedaan worden wanneer een 

politieambtenaar een BOM heeft toegepast. Er is sprake van provocatie wanneer “in hoofde van de 

dader het voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, of is bevestigd, 

terwijl hij dit wilde beëindigen”.186 Bij provocatie ontstaat de criminele wil of deze wordt versterkt 

door een politieambtenaar.187 De politieambtenaar moet een bedrieglijk middel aangewend hebben 

om een strafbaar feit te doen plegen. Verder is het vereist dat “de politie-ambtenaar op de potentiële 

misdadiger een invloed heeft uitgeoefend die van aard was om deze laatste aan te zetten tot het plegen 

van een misdrijf”.188 Hiermee bedoelt men“wanneer er een mise en scène gebeurt of een list wordt 

gebruikt die de wil doet ontstaan om het misdrijf te plegen of de reeds aanwezige wil te versterken.”189 

Om te wanneer men al dan niet van provocatie kan spreken in het kader van het misdrijf grooming, 

geef ik een voorbeeld van zulks een undercoveroperatie. Een undercoveragent begeeft zich op een 

chatforum onder de nickname “bloem 13” en doet zich voor als een 13-jarig meisje. De agent wordt 

aangesproken door een man van 45 jaar. De agent let er op dat hij dezelfde communicatiestijl 

hanteert als een jonge adolescente en laat telkens het woord aan de man. De agent gaat gematigd in 

op de conversaties met de man, zonder enige seksuele insinuaties. De man zelf gaat over tot voorstel 

tot ontmoeting waarop de undercoveragent enkel bevestiging geeft. Bovendien boekt de dader een 

treinticket voor “bloem 13” en zendt het ticket per e-mail door naar het e-mailadres dat de agent 

heeft gecreëerd in het kader van de operatie. In dit geval kan men niet spreken van provocatie 

“omdat het oogmerk om het misdrijf te plegen reeds bestond buiten enig optreden van de politie, 

terwijl deze zich beperkt tot het scheppen van een gelegenheid om vrij een strafbaar feit te plegen in 

zodanige omstandigheden dat de politie de uitvoering ervan kan vaststellen”190. Men zou wel kunnen 

spreken van provocatie, indien de undercoveragent de man zou hebben voorgesteld elkaar te 

ontmoeten, omdat niet zeker kan worden afgeleid uit de situatie of het voornemen in hoofde van de 

man met zekerheid al bestond om het kind fysiek te ontmoeten. Als een undercoveragent een 

seksueel getinte nickname kiest, kan men dan spreken van provocatie? Gezien de bewoordingen van 

artikel 30 VT Sv. kan ik vaststellen dat in dat geval het voornemen een misdrijf te plegen wordt 

versterkt, aangezien men een potentiële dader naar zich toe lokt door het seksueel aspect in de 

nickname op te nemen, hoewel die persoon op die bewuste dag misschien helemaal niet uit was op 

het contacteren van jongeren. Het louter vermelden van de leeftijd in de nickname kan naar eigen 

                                                                                                                                                                                                     
185  Deze zienswijze werd gesteund door toenmalig Minister van Justitie Stefan De Clerck. 
186  Art. 30, 2e lid VTSv. 
187  Cass. (2e k.) 17 december 2002, Pas. 2002, afl. 12, 2423. 
188 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 313. 
189  S. MEEUS, “Strafbaarheid of straffeloosheid van infiltranten”, Jura Falc. 2006-07, 513-536. 
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oordeel niet worden beschouwd als uitlokking, omdat dit niet rechtsreeks het plegen van grooming 

uitlokt of versterkt. Als men terug het voorbeeld aanhaalt waar, in het kader van een politioneel 

onderzoek, een advertentie werd geplaatst in de krant, kan in deze situatie beroep gedaan worden 

op artikel 30 VT Sv.? Het hangt hier af van wat er in de advertentie wordt geschreven: indien de 

advertentie een seksueel gehalte heeft en de minderjarige specifiek op zoek is naar een 

meerderjarige man, dan kan men wel spreken van provocatie. Maar wanneer de minderjarige 

algemeen contact zoekt met “een jongeman”, dan valt het te betwijfelen of men hier van provocatie 

kan spreken. Het is belangrijk dat de undercoveroperatie niet besmeurd is met provocatie, 

aangezien de repercussie van zulke provocatie drastisch is. Het zorgt namelijk voor de 

onontvankelijkheid van de strafvordering.191  

§2. De vervolging 

182. Het Openbaar Ministerie moet na de beëindiging van het opsporingsonderzoek beslissen of ze 

afstand doet van een vervolging enerzijds, of, of ze de vermoedelijke dader zal vervolgen anderzijds. 

Zij kan afstand doen van de vervolging op drie manieren: ten eerste door te seponeren, ten tweede 

door een minnelijke schikking voor te stellen en tot slot via de strafbemiddeling. Indien het OM 

beslist om over te gaan tot vervolging, dan kan de vermoedelijke dader worden gedagvaard of 

worden opgeroepen bij proces-verbaal indien de betrokkene werd aangehouden. Ook kan worden 

geopteerd voor de onmiddellijke verschijning. Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 26 

oktober 1976 bepaald dat een vervolging niet mag worden onderworpen aan de vereiste van de 

neerlegging van een klacht door een benadeelde.192 Een vervolging zonder klacht moet mogelijk zijn, 

hoewel er misdrijven bestaan die slechts kunnen worden vervolgd door het parket indien de 

benadeelde een klacht heeft ingesteld. Zulke misdrijven worden ook wel klachtmisdrijven genoemd. 

Nu is de vraag of het aangewezen, of sterker nog, geoorloofd is grooming enkel te vervolgen nadat 

een klacht werd ingesteld door de benadeelde. Met zo een klacht toont de benadeelde op een 

ondubbelzinnige wijze aan dat deze een strafrechtelijke vervolging wenst. Indien de klachtindiener 

de klacht intrekt, vervalt de strafvordering. De openbare vervolging van grooming mag volgens de 

Mensenhandelrichtlijn niet afhankelijk worden gesteld van een aangifte of klacht gedaan door het 

slachtoffer of diens vertegenwoordiger.193 Grooming mag met andere woorden geen klachtmisdrijf 

zijn. Indien de benadeelde klacht neerlegt en deze de klacht nadien weer intrekt, bepaalt artikel 15.1 

van de Mensenhandelrichtlijn hierover uitdrukkelijk dat “de strafprocedure kan worden voortgezet 

zelfs wanneer die persoon zijn verklaring intrekt”. 

Afdeling 3: Strafbaarstelling 

183. “Het strafrecht moet de weerspiegeling zijn van het moreel bewustzijn en het rechtsbewustzijn 

van de bevolking: in principe zouden enkel die aangelegenheden strafrechtelijk mogen worden 

gesanctioneerd waarover een ruime democratische consensus bestaat, en enkel voor zover het 

werkelijk “nodig” is.”194 Deze mening, geuit door VAN DEN WYNGAERT, wijst op het feit dat er een 

democratische consensus nodig is over de fundamentele waarden binnen onze hedendaagse 

maatschappij. Dientengevolge heeft de Europese Unie beslist om via de Mensenhandelrichtlijn de 
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verplichting op te leggen aan EU-lidstaten, om een aantal seksuele misdrijven op te nemen in hun 

nationale strafwet, zodat die fundamentele waarden worden beschermd.  

Maar hoe kan de strafbaarstelling van grooming worden gerechtvaardigd? Het feit dat een persoon 

de naïviteit en de kwetsbaarheid van een kind uitbuit teneinde zijn persoonlijke pedoseksuele 

plannen verwezenlijkt te zien, maakt voldoende grond uit om zulke handelingen te criminaliseren. 

Men creëert op die wijze immers “een reëel risico van toekomstige schade”.195 Doch dient te worden 

opgemerkt dat het slachtoffer ook actuele schade kan ondergaan door die handelingen. Net omwille 

van de impact op het leven van het kind, is het belangrijk om stil te staan bij een gepaste 

vormgeving van het misdrijf grooming binnen onze strafwetgeving. 

185. De eerste woorden binnen de eerstvolgende paragraaf worden gewijd aan de harde kern van 

deze masterproef, met name de afbakening van het toepassingsgebied van het misdrijf (§1). Nadien 

worden de mogelijke en meest passende sancties die aan een groomer kunnen worden opgelegd 

bediscussieerd (§2) Tot slot worden de factoren de lege lata en de lege ferenda besproken die 

invloed (kunnen) hebben op de strafmaat (§3). 

§1. Afbakening van het misdrijf grooming 

186. Een misdrijf moet een materieel en een moreel bestanddeel bevatten. Deze moeten beiden 

aanwezig zijn in hoofde van de dader om deze strafrechtelijk te kunnen veroordelen. Het materieel 

bestanddeel is de uiterlijke verschijningsvorm van het misdrijf. Dat wil zeggen dat de strafbare 

handelingen die de dader stelt, waarneembaar moeten zijn met het oog. Soms wordt ook wel een 

derde bestanddeel onderscheiden van het misdrijf, namelijk de wederrechtelijkheid. Een gedraging 

zoals omschreven in de strafwet kan niet strafbaar zijn zonder enig moreel element. Dit vloeit voort 

uit het rechtsbeginsel nullum crimen sine culpa (geen misdrijf zonder schuld). Het Hof van Cassatie 

heeft dit bevestigd met haar arrest van 12 mei 1987 net zoals het Grondwettelijk Hof via haar arrest 

van 7 oktober 1988. Wat houdt het begrip “schuld” in? Er bestaan twee interpretaties van het 

begrip, een interpretatie van de schuld sensu strictu en een sensu latu-interpretatie. In de enge 

betekenis van het woord verwijst men naar “opzet” en “onachtzaamheid”. In de brede zin van het 

woord wijst schuld meer op de verwijtbaarheid: ook al is een strafbare handeling opzettelijk of uit 

onachtzaamheid gedaan, er is pas strafrechtelijke verantwoordelijkheid indien de strafbare 

gedraging kan worden verweten aan de dader. Wanneer er een brede betekenis wordt gegeven aan 

het schuldbegrip, moet er dus aan twee voorwaarden voldaan zijn: het moreel element als positieve 

voorwaarde en de schulduitsluitingsgronden als negatieve voorwaarde. Deze laatste interpretatie 

krijgt vandaag de dag meer en meer de voorkeur in België. Indien een gedraging wordt gesteld, waar 

de materiële én de morele component aanwezig zijn, dan zal deze gedraging pas strafbaar zijn 

wanneer ook de voorwaarde van wederrechtelijkheid wordt vervuld. Dit houdt in dat er geen 

rechtvaardigingsgronden aanwezig mogen zijn om van wederrechtelijkheid te spreken.196 

187. De behandeling van het misdrijf zal niet verlopen volgens de klassieke constitutieve 

kenmerken van het misdrijf, namelijk het materieel, moreel en wederrechtelijk bestanddeel, doch 

wordt de afbakening bewerkstelligd aan de hand van  de constitutieve bestanddelen van het 
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misdrijf grooming in het bijzonder (A). Daar de Mensenhandelrichtlijn het juridisch minimumkader 

vormt bij het bepalen van de reikwijdte van het misdrijf grooming, wordt even herinnerd aan de 

bewoordingen van artikel 6 van de Mensenhandelrichtlijn: “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.” In sommige gevallen kan de toestemming 

van de betrokkene ervoor zorgen dat een misdrijf niet wordt voltrokken. Daarom wordt nagegaan of 

de toestemming van het slachtoffer van het misdrijf grooming mogelijks een rechtvaardigingsgrond 

uitmaakt (B). 

A. De constitutieve elementen van het misdrijf  
188. De afbakening van de reikwijdte van het misdrijf zal worden besproken aan de hand van de 

constitutieve bestanddelen van het misdrijf zoals zij voorkomt in de Mensenhandelrichtlijn en in de 

buitenlandse nationale wetgevingen. Het Europees parlement en de Raad  hebben enkel de tekst van 

het voorstel van de Mensenhandelrichtlijn en de tekst van de aangenomen Mensenhandelrichtlijn 

gepubliceerd. Daarom zal hieronder een doelgerichte, gefundeerde weloverwogen invulling 

trachten gegeven te worden aan de cumulatieve voorwaarden van het misdrijf grooming. Hiervoor 

wordt beroep gedaan op wetteksten, rechtspraak en rechtsleer uit het buitenland. In de 

Mensenhandelrichtlijn en in de onderscheiden strafwetgeving van landen die het misdrijf grooming 

reeds hebben gecriminaliseerd, kunnen volgende essentiële voorwaarden worden gedifferentieerd: 

de leeftijd van dader en slachtoffer(1), het voorstel tot ontmoeting (2), met al dan niet gebruik van 

ICT (3), materiële handelingen die tot de ontmoeting leiden (4) de intentie tot het plegen van een 

(pedo)seksueel misdrijf (5). 

1. De leeftijd 

189. Uit de rechtsvergelijkende studie kan worden geconcludeerd dat het afhankelijk is van de wil 

van de nationale wetgever of de leeftijd van dader (1.1) en slachtoffer (1.2) een essentiële vereiste 

van grooming uitmaken. Zie ter illustratie bijlage 1. 

1.1. Leeftijd van de dader 

190. Uit de bewoordingen van artikel 6 van de Mensenhandelrichtlijn leidt men af dat de dader 

minstens 18 jaar oud moet zijn. We hebben gezien dat ook het Verenigd Koninkrijk vooropstelt dat 

de dader minstens deze leeftijd moet hebben bereikt (zie supra randnr. 107), terwijl in Nederland 

en Zweden helemaal geen leeftijdsvereiste is voorzien in hoofde van de dader.  

Zoals reeds gezegd, kunnen ook kinderen van reeds jonge leeftijd seksueel overschrijdend gedrag 

vertonen. Bovendien surfen kinderen steeds op jongere leeftijd op het internet waardoor zij ook 

online schadelijke handelingen kunnen stellen ten aanzien van jongere kinderen. Op grond van die 

argumentatie en naar voorbeeld van Nederland en Zweden, pleit ik voor een ruim personeel 

toepassingsgebied, in die mate dat eenieder die groominghandelingen stelt, kan worden 

veroordeeld. Op die manier laat ik de mogelijkheid open zowel minderjarigen als meerderjarigen 

strafbaar te stellen. 
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1.2. Leeftijd van het slachtoffer 

191. De Europese Unie beoogt via artikel 6 van de Mensenhandelrichtlijn de bescherming van 

seksueel minderjarigen tegen seksueel misbruik. Voor België betekent dit dat op zijn minst alle 

kinderen jonger dan 16 jaar,  strafrechtelijke bescherming genieten tegen grooming. De landen die 

grooming reeds hebben gecriminaliseerd, hebben de seksuele meerderjarigheid meestal ook 

gehanteerd als grens. Doch kan op grond van twee redenen worden ingegaan tegen dit stramien. 

Enerzijds bepaalt het IVRK dat elke persoon jonger dan 18 jaar moet worden beschermd tegen alle 

vormen van seksueel misbruik.197 Anderzijds zijn er jongeren tussen de 16 en de 18 jaar die nog niet 

over de maturiteit beschikken om te kunnen oordelen over hun seksuele integriteit. Dit kan te 

wijten zijn aan de opvoeding van het kind en/of aan diens persoonlijke ontwikkeling. Om deze 

redenen verdedig ik dat een persoon moet kunnen veroordeeld worden indien deze een kind heeft 

gegroomed dat de volle leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. In tegenstelling tot wat het 

Verdrag van Lanzarote, de Mensenhandelrichtlijn en vele nationale wetgevers zeggen, moet die 

mogelijkheid naar mijn mening op zijn minst bestaan. 

De dader moet bovendien weten (of moet redelijke gronden hebben om  te weten) dat het 

slachtoffer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Dit wil zeggen dat de dader de leeftijd van 

het slachtoffer behoorde te weten. Hij heeft met andere woorden een zekere onderzoeksplicht naar 

de leeftijd van de correspondent. Deze plicht is zowel actief als passief van karakter. Het is niet 

voldoende de correspondent de vraag te stellen hoe oud deze is, want jongeren hebben soms de 

neiging zich ouder voor te doen dan dat ze zijn, ook op het internet (actieve onderzoeksplicht). De 

dader moet letten op details als taalgebruik, maturiteit etc. waaruit hij de leeftijd van het slachtoffer 

dient af te leiden (passieve onderzoeksplicht). Het tweeledig karakter van de onderzoeksplicht heeft 

tot gevolg dat de dader die enige fout te wijten is, zelfs in de zin van een onachtzaamheid, 

onvoorzichtigheid of nalatigheid, schuldig kan worden bevonden voor wat deze vereiste betreft. Op 

deze wijze wordt vermeden dat de dader zich tracht te bevrijden op grond van zijn onwetendheid. 

2. Voorstel tot ontmoeting 

192. De dader moet een expliciet voorstel tot ontmoeting formuleren, gericht aan het slachtoffer. Er 

mag niet worden van uitgegaan dat de dader een voorstel tot ontmoeting zal doen. Het voorstel is 

een begin van de veruiterlijking van diens intentie tot fysiek seksueel misbruik te willen overgaan. 

Indien de dader overgaat tot een voorstel tot ontmoeting, toont hij hiermee aan dat hij het 

psychologisch misbruik wil omzetten in fysiek misbruik. Indien het voorstel uitgaat van de persoon 

in de zwakkere positie, kan de adressant niet worden veroordeeld. Om deze redenen moet de dader 

een voorstel tot ontmoeting hebben gedaan, dat geldt als één van de essentiële vereiste om van 

grooming te spreken. 

3. Al dan niet middels ICT 

193. Offline grooming is moeilijk te bewijzen en om die reden is dit deel van het groomingfenomeen 

zelden gecriminaliseerd door buitenlandse wetgevers, die wel online grooming hebben 

geïmplementeerd in hun strafwet. Nochtans komt offline grooming wel vaak voor, vooral in familiale 

kringen. Bovendien trachten rechters de daders, die het fenomeen toepassen, te veroordelen 

middels allerhande kwalificaties die oorspronkelijk niet de aanpak van het fenomeen beoogden. 
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Door de implementering van het misdrijf offline grooming beoog ik duidelijkheid te scheppen voor 

de rechterlijke macht. Daarom vraag ik de wetgever om op zijn minst de mogelijkheid open te laten 

ook offline grooming strafbaar te stellen. Het is irrelevant na te gaan of grooming heeft 

plaatsgevonden middels ICT. Doch ben ik er mij wel ten volle van bewust dat de facto de politionele 

diensten en het Openbaar Ministerie eerder aandacht zullen geven aan de aanpak van online 

grooming, vermits dit misdrijf minder moeilijk te bewijzen is. Het is aan de wetgever en aan de 

Minister van Justitie, om efficiënte maatregelen uit te werken zodanig dat offline grooming adequaat 

kan worden aangepakt. 

4. Materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden  

194. In de Mensenhandelrichtlijn wordt bovendien als essentiële vereiste “het stellen van materiële 

handelingen die leiden tot een ontmoeting” opgenomen. Deze vereiste moet eveneens worden 

geïntroduceerd in de Belgische variant van het misdrijf grooming, omdat deze aantonen dat de 

dader stand houdt in de intentie het kind seksueel te willen misbruiken. Zij wijzen met andere 

woorden op de vastberadenheid van de dader het kind te willen ontmoeten, ten einde diens 

psychologisch misbruik om te zetten in fysiek misbruik. Daarom moet er nog geen sprake zijn van 

een verwezenlijkte fysieke ontmoeting tussen dader en slachtoffer.  

Welke materiële handelingen kunnen wijzen op de verwezenlijking van een ontmoeting? Afgeleid 

uit de rechtsvergelijkende studie, worden volgende handelingen in aanmerking genomen als 

“materiële handelingen die leiden tot dergelijke ontmoeting”: de dader verplaatst zich naar de 

plaats van ontmoeting, de dader geeft een routebeschrijving aan het slachtoffer, de dader stuurt het 

kind geld op om er een transportticket mee te kopen, de dader koopt en treinticket aan, dader boekt 

een accommodatie in de buurt van de plaats van ontmoeting, de dader leent een auto om zich naar 

de plaats van ontmoeting begeven, etc. Indien de plaats van ontmoeting de woonplaats van de dader 

is, kan de loutere aanwezigheid in het huis op het afgesproken tijdstip voldoende zijn. De bevoegde 

rechter zal steeds in concreto moeten oordelen of er materiële handelingen werden gesteld. Het 

begrip “materiële handelingen” moet altijd ruim worden geïnterpreteerd. Alle handelingen sensu 

latu die de dader stelt om een ontmoeting te bewerkstelligen, moeten aangemerkt worden als 

“materiële handelingen” 

De materiële handelingen moeten gesteld zijn op het moment van of na de wilsovereenstemming tot 

ontmoeting. De materiële handelingen die voor de consensus werden getroffen mogen niet in 

aanmerking worden genomen, daar de relatie tussen een voorgaande gestelde materiële handeling 

en de verwezenlijking van de ontmoeting moeilijk te bewijzen is. Dankzij deze vereiste krijgt de 

dader de mogelijkheid zich te bedenken nadat hij een voorstel tot ontmoeting heeft gedaan. Indien 

hij uit vrije wil besluit niet over te willen gaan tot het stellen van een materiële handeling dat leidt 

tot de ontmoeting, kan de dader niet worden veroordeeld (zie infra randnr. 230) wegens het plegen 

van grooming. 

5. Met de intentie tot het plegen van  

195. Men kan nog niet strafrechtelijk schuldig worden bevonden door enkel en alleen een voorstel 

tot ontmoeting te formuleren en door het stellen van materiële handelingen die de ontmoeting 

mogelijk maken. Waar ligt immers het onderscheid tussen enerzijds een ontmoetingsvoorstel 

vanwege een liefhebbende vader naar zijn dochter toe en anderzijds een familievriend die pedofiele 
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neigingen heeft en eenzelfde voorstel doet? Het antwoord is vervat in het volgende: “The act 

constituting a crime may in some circumstances be objectively innocent, and take its criminal 

colouring entirely from the intent with which it is done.”198 

Vooral bij het fenomeen grooming is de intentie van belang, vermits dit hét onderscheidend 

criterium is dat schadelijk gedrag onderscheidt van niet-schadelijk gedrag. Als men naar het 

groomingfenomeen kijkt zoals beschreven in het model van de European Online Grooming Project, 

ziet men dat het vaak voorkomt dat iemand onschuldige handelingen stelt gedurende het hele 

groomingproces. Doch uit verschillende factoren kan diens kwaadwillige intentie worden afgeleid, 

die de kleur van die handelingen helemaal doet veranderen. Door het feit dat sommige groomers 

zodanig subtiel te werk gaan, moet vooral de intentie worden nagegaan ingeval een persoon een 

voorstel tot ontmoeting doet en daartoe materiële handelingen stelt. Het is de kwaadwillige intentie 

die de strafbaarstelling van grooming legitimeert, niet de handelingen die in de voorbereidingsfase 

worden gesteld. 

De Mensenhandelrichtlijn beschrijft wat de dader moet beogen bij het stellen van bovenstaande 

materiële handelingen: “met het oogmerk om een van de in artikel 3, lid 4, en artikel 5, lid 6, genoemde 

strafbare feiten te plegen,”199. De dader moet met andere woorden de intentie hebben om volgende 

misdrijven te plegen: “het aangaan van seksuele handelingen met een kind dat nog niet seksueel 

meerderjarig is”200 en “het vervaardigen van kinderpornografie”201. In België ressorteren de seksuele 

misdrijven onder Boek II, Titel II, Hoofdstukken V, VI, VII van het Strafwetboek. Om een zo volledig 

mogelijke bescherming van het kind tegen dit misdrijf te bereiken en geen betwisting te laten 

bestaan over wat onder “seksuele handelingen” moet verstaan worden, moet de dader schuldig 

bevonden worden indien hij één van de misdrijven onder deze hoofdstukken beoogt. 

Het moet bovendien gaan om een rechtstreekse intentie tot het plegen van een seksueel misdrijf. 

Indien de intentie van een persoon niet rechtstreeks het seksueel misbruik van een kind is, dan kan 

men die persoon niet strafbaar stellen wegens het plegen van grooming. 

Boven elke redelijke twijfel moet worden bewezen dat de dader een intentie heeft een seksuele 

activiteit met het slachtoffer te vergemakkelijken. Daartoe moet bewezen worden dat de dader de 

wens had dat zijn intenties serieus werden genomen door het slachtoffer. Bovendien moet ook 

bewijs worden gevonden, dat redelijk en objectief  kan aantonen dat de dader een intentie heeft om 

een misdrijf te plegen en dat dat misdrijf door middel van grooming vergemakkelijkt wordt.  

196. Hoe kunnen zulke voornemens worden bewezen? Hiervoor moeten factoren worden gevonden 

of handelingen zijn gesteld die enig seksueel gehalte hebben. Gelet op de bewijsmoeilijkheid van dit 

misdrijf, moeten alle bewijsmiddelen gebruikt kunnen worden voor het bewijs van de intentie. In 

het Verenigd Koninkrijk kunnen alle omstandigheden en handelingen van de dader een bewijs 

uitmaken voor de intentie tot seksueel misbruik: “convincing evidence of this intention can be 

obtained from all of the circumstances surrounding the defendant’s actions.”202 Hierna volgen een 

                                                             
198  S. OST, Child Pornogrpahy and Sexual Grooming, New York, Cambridge University Press, 2009, 73. 
199  Art. 6 Mensenhandelrichtlijn. 
200  Art. 3, 4e lid Mensenhandelrichtlijn. 
201  Art. 5, 6e lid Mensenhandelrichtlijn. 
202  S. OST, Child Pornogrpahy and Sexual Grooming, New York, Cambridge University Press, 2009, 78. 
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aantal voorbeelden van feiten en omstandigheden die door Britse rechters werden gebruikt als 

bewijs van intentie tot seksueel misbruik. Wanneer de communicaties voorafgaand aan het voorstel 

tot ontmoeting tussen dader en slachtoffer een expliciete seksuele aard hebben, dan is dit een sterk 

bewijs van de intentie, ongeacht de dader eerder veroordeeld is voor relevante feiten. Indien de 

dader eerder werd veroordeeld voor relevante feiten203, kan dit als aanwijzing worden gezien dat 

bepaalde handelingen zijn gesteld met opzet tot seksueel misbruik van het kind. Het feit dat dader 

en slachtoffer een aantal maanden lang suggestieve en intieme SMS-berichten naar elkaar versturen, 

tonen voldoende aan dat de intentie van de dader seksueel misbruik van het kind is ( ook al werd de 

dader nooit eerder veroordeeld tot gelijkaardige feiten). Ook de omstandigheden kunnen wijzen op 

het opzet: een man had een minderjarige per communicatie aangezet tot seks en op weg naar de 

ontmoetingsplaats had hij condooms, een teddybeer en een geweer bij zich; deze feiten werden 

voldoende geacht om de intentie van de dader te bewijzen. Hetgeen niet werd aanvaard als bewijs 

van intentie zijn de volgende feiten: het versturen van geld of geschenken. Bij de vervolging van de 

dader hangt er voor het bewijs van de intentie ook veel af van de coöperatie van het slachtoffer met 

de politie. Een probleem dat zich bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk voordoet is dat de dader 

bij het slachtoffer vaak amoureuze gevoelens heeft opgewekt waardoor het slachtoffer de dader niet 

gestraft wil zien.204 Een ander probleem is bijvoorbeeld het slachtoffer dat onder druk staat. 

Hierdoor durft het slachtoffer geen verklaringen af te leggen of durft niet mee te werken aan het 

politieverhoor. 

197. Concluderend kan worden gesteld dat voor bewijs van een intentie tot seksueel misbruik, naar 

de inhoud van de communicaties tussen dader en slachtoffer dient gekeken te worden, naar het 

(crimineel) verleden van de dader (is de dader reeds veroordeeld voor relevante feiten), naar de 

concrete omstandigheden waarin het misdrijf zich heeft afgespeeld en naar allerhande omliggende 

factoren die bepalend kunnen zijn om de intentie tot seksueel misbruik aan te tonen. 

B. Rechtvaardigingsgronden 
198. Een omstandigheid die het wederrechtelijk karakter ontneemt van een strafbaar feit, wordt 

een rechtvaardigingsgrond genoemd.205 Deze omstandigheden justificeren het strafbare feit 

waardoor de persoon die het feit heeft gepleegd, niet zal worden veroordeeld voor zijn gedraging. 

Sterker nog, het is de persoon toegestaan om de strafbare feiten te plegen. 

Het Belgisch strafrecht kent maar een aantal rechtvaardigingsgronden: de wettige verdediging206, 

het wettelijk voorschrift207, het hoger bevel208 en de noodtoestand209. Het principe luidt dat de 

rechtvaardigingsgronden algemeen zijn, wat wil zeggen dat ze op elk misdrijf van toepassing 

kunnen zijn. Als men goed de voorwaarden bekijkt van deze vier rechtvaardigingsgronden en de 

wijze waarop deze door de rechtspraak worden toegepast, dan durf ik te voorspellen dat een 

verdachte van grooming zich hierop hoogstwaarschijnlijk nooit gegrond zal kunnen beroepen.210 

                                                             
203  Naar mijn mening kan hieronder worden verstaan: seksuele misdrijven gepleegd t.a.v. zowel meerderjarigen als minderjarigen. 
204  S. OST, Child Pornogrpahy and Sexual Grooming, New York, Cambridge University Press, 2009, 77. 
205  F. VERBRUGGEN EN R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Deel 1, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 58. 
206  Art. 416 Sw. 
207  Art. 70 Sw. 
208  Art. 70 Sw. 
209  Art. 136octies Sw. 
210  Hierover meer in: C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011. 
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199. In sommige gevallen belet de toestemming van het slachtoffer de totstandkoming van het 

misdrijf. In het volgende onderdeel ga ik na of de toestemming van het slachtoffer een ongeschreven 

rechtvaardigingsgrond kan uitmaken voor de verdachte groomer. 

1. Toestemming van het slachtoffer? 

200. Men spreekt van seksueel misbruik indien men geen toestemming heeft tot het stellen van 

seksuele handelingen met het slachtoffer. Dat wil zeggen dat de toestemming van de persoon ervoor 

kan zorgen dat een seksueel delict niet wordt voltrokken, indien de toestemming een essentieel 

bestanddeel uitmaakt van het seksueel misdrijf. Maar in de situatie waarin een seksueel 

minderjarige slachtoffer is van seksueel misbruik, zal de toestemming nooit de dader bevrijden van 

zijn schuld. De wetgever heeft immers bepaald dat een kind pas vanaf de volle leeftijd van 16 jaar 

kan beschikken over diens eigen seksuele integriteit. Men moet zich afvragen welke werking de 

toestemming gegeven door het slachtoffer heeft op de schuldvraag. Vermits ik in deze masterproef 

verdedig dat minderjarige kinderen tot de leeftijd van 18 jaar moeten beschermd worden tegen het 

misdrijf grooming, behandel ik hieronder enerzijds de situatie waarin een seksueel minderjarige 

toestemming geeft tot grooming (1.1) en anderzijds de situatie waarin een seksueel meerderjarige 

toestemming verleent voor grooming (1.2). 

1.1. Slachtoffer is seksueel minderjarig 

201. Een kind jonger dan 16 jaar oud wordt geacht niet zelfstandig te kunnen beschikken over diens 

seksuele integriteit. Dat wil zeggen dat, in welke omstandigheden ook, een seksueel minderjarige 

geen geldige toestemming kan verlenen tot het stellen of het ondergaan van seksuele handelingen. 

Deze zienswijze werd door de wetgever reeds bij een aantal seksuele misdrijven gevolgd. Zo wordt 

een persoon strafrechtelijk veroordeeld indien deze de eerbaarheid aanrandt van een kind dat de 

leeftijd van de volle 16 jaar nog niet heeft bereikt (zie supra randnr. 81). Er heerst een 

onweerlegbaar vermoeden dat een kind jonger dan 16 jaar niet geldig toestemming kan verlenen 

voor het stellen of ondergaan van seksuele handelingen zonder penetratie.211 Dit onweerlegbaar 

vermoeden geldt evenzeer in het kader van het misdrijf grooming. Een persoon die wordt verdacht 

van grooming kan zich hierdoor niet bevrijden op grond van de toestemming verleend door de 

seksueel minderjarige. Hij kan ook niet inroepen dat het slachtoffer op volledig vrijwillige basis, los 

van enige bedreiging, list of dwang, heeft ingestemd met de groomingsituatie.  

1.2. Slachtoffer is seksueel meerderjarig 

202. Dit is anders wanneer het slachtoffer tussen de 16 en 18 jaar oud is. In principe wordt een 

seksueel meerderjarige bekwaam geacht om zelf te kunnen beschikken over diens seksuele 

integriteit. Deze zienswijze wordt ook weergegeven in artikel 373, 2e lid van het Strafwetboek: men 

spreekt pas van aanranding van de eerbaarheid van een kind boven de volle leeftijd van 16 jaar 

wanneer de seksuele integriteit van het slachtoffer wordt geschonden door middel van bedreiging 

of geweld. Hieruit kan men afleiden dat een seksueel meerderjarig kind geldig toestemming kan 

verlenen tot het stellen of ondergaan van seksuele handelingen, hoe immoreel deze handelingen ook 

mogen zijn.212  

                                                             
211  UNIVERSITEIT GENT, Gandaius Actueel VII, Mechelen, Kluwer, 2002, 6. 
212  I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid – het misdrijf”, Comm Straf 2007, 30. 
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203. Wanneer spreekt men van een geldige toestemming? Een toestemming is een actieve 

overeenkomst die vooraf of gelijklopend zowel impliciet als expliciet kan worden verleend, waarbij 

elk zijn grenzen op vrije basis kan aangeven.213 Er zijn een aantal voorwaarden vooraleer men kan 

spreken van een geldige toestemming.214 Ten eerste moet de toestemmingverlenende persoon 

kunnen begrijpen wat er gebeurt (afhankelijk van leeftijd, rijpheid en ontwikkelingsniveau). De 

persoon moet weten wat de gangbare normen en waarden zijn in de samenleving. Vervolgens moet 

de persoon weten wat de consequenties kunnen zijn van de handelingen waarmee hij toestemt. De 

toestemming moet vooraf of gelijklopend met de handelingen gegeven worden. Ten slotte moet de 

persoon een vrije keuze kunnen maken, los van enig geweld of bedreiging. Dit laatste houdt in dat 

sommige omstandigheden kunnen leiden tot ontstentenis van een geldige toestemming. Deze 

omstandigheden werden door de wetgever niet-limitatief opgesomd voor wat het misdrijf 

verkrachting betreft.215 Deze omstandigheden worden in de rechtsleer evenzeer van toepassing 

geacht op de aanranding van de eerbaarheid.216  

Verderop ga ik het hebben over een aantal omstandigheden die de rechter in acht moet nemen voor 

de beoordeling van het bestaan van een geldige toestemming. 217 Geweld is een eerste 

omstandigheid die ervoor zorgt dat de toestemming van het slachtoffer ongeldig werd verleend. 

Geweld maakt daden van fysieke dwang uit op een persoon218, die van die aard moeten zijn dat 

ieder normaal persoon de vrijheid van wilsuiting wordt ontnomen. De nadruk ligt hier vooral op 

“het ontnemen van de weerstand van het slachtoffer”, en niet op de ernst van het geweld. Een tweede 

omstandigheid is de bedreiging: wettelijk gezien zijn dit “alle middelen van morele dwang door het 

verwekken van vrees voor een dreigend kwaad”219. Het slachtoffer heeft geen andere mogelijkheid om 

dit gevaar aan te wenden dan toe te geven aan de wil van de dader.  De bedreiging en het geweld 

kunnen uitgaan van een derde. Ten derde spreekt men van een ongeldige toestemming wanneer de 

dader misbruik maakt van een psychisch of fysiek gebrek van het slachtoffer. Een aantal 

voorbeelden zijn dronkenschap, verdoving, krankzinnigheid, zwakzinnigheid, etc. Deze 

omstandigheden maken eigenlijk een verzwarende omstandigheid uit en ik behandel deze verder in 

deze masterproef. Een laatste omstandigheid die hier relevant is, is de list. Dit is een kunstgreep 

door de dader dat de vrije wilsuiting van het slachtoffer onmogelijk maakt. Een belangrijk voorbeeld 

van list is het gegeven dat de dader zich voordoet als een andere persoon.  

204. Nu in deze masterproef verdedigd wordt dat kinderen onder de leeftijd van 18 jaar 

strafrechtelijk moeten beschermd worden tegen grooming, sta ik achter de analoge toepassing van 

deze omstandigheden op grooming. Dat wil zeggen dat wanneer iemand verdacht wordt van 

grooming, de rechter telkenmale in concreto zal moeten nagaan of het slachtoffer vooraf of 

gelijktijdig toestemming heeft verleend tot de ontmoeting, zonder dat die toestemming mag 

aangetast zijn door één van de hierboven vermelde omstandigheden. Deze bovenstaande 

omstandigheden zijn irrelevant ingeval een slachtoffer jonger dan 16 jaar heeft ingestemd, 

                                                             
213  BELGIUM RESEARCH ,”Toestemming geven?”, http://www.belgiumresearch.be/sekscontractsite/sgg/toestemming-geven (consultatie 

28 april 2013). 
214  G. WALRAVENS, K. VANHOECK, F. VAN CANEGEM, J. OPSTEYN, Zeg het aan (n) iemand, Leuven, Uitgeverij Acco, 2006, 37. 
215  Art. 384 Sw. 
216  I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid – het misdrijf”, Comm. Straf 2007, 33. 
217  W. DENS, Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, onuitg. masterthesis Rechten Universiteit Gent, 2009-10 55.  
218  Art. 483, 1ste lid Sw. 
219  Art. 483, 2e lid Sw. 

http://www.belgiumresearch.be/sekscontractsite/sgg/toestemming-geven
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aangezien het onweerlegbaar wettelijk vermoeden geldt dat deze niet geldig kunnen toestemmen 

over het stellen of ondergaan van seksuele handelingen. 

Een belangrijk vraag is waartoe het kind geldig toestemming moet hebben gegeven. Naar mijn 

mening moet er toestemming verleend zijn om elkaar te ontmoeten. Dat wil zeggen dat de 

minderjarige wetens en willens positief antwoord moet hebben gegeven op het voorstel tot 

ontmoeting voorgelegd door de dader. Het is van belang dat het kind, op het moment dat zij instemt 

om elkaar te ontmoeten, op de hoogte is van de intenties van de andere persoon en de intenties van 

het kind daarbij aansluiten. Er moet met andere woorden een consensus bestaan over enerzijds het 

tijdstip en de plaats van ontmoeting en anderzijds over de activiteiten die zullen plaatsvinden bij de 

ontmoeting. 

In tegenstelling tot de Mensenhandelrichtlijn, moet naar mijn inzien een persoon vanaf de volle 

leeftijd van 16 jaar schuldig kunnen worden bevonden van grooming (zie supra randnr. 190). De 

vraag is wat er met de strafbaarheid gebeurt indien een 17-jarig meisje in contact komt met een 16-

jarige jongen en het meisje de jongen voorstelt om met elkaar af te spreken om elkaar seksueel te 

bevredigen. In dit geval kan, naar mijn mening, het meisje enkel verdacht worden van grooming te 

hebben gepleegd indien de 16-jarige jongen de toestemming heeft verleend onder één van 

bovenstaande omstandigheden, of, wanneer toestemming werd verleend, zonder kennis te hebben 

van het feit dat het meisje seksueel misbruik van de jongen beoogt.  

§2. De sancties 

205. Indien een persoon de gedragsnormen overtreedt, die door de maatschappij zijn opgelegd, 

moet deze worden bestraft. De straf wordt in de rechtspraak beschreven als “een leed opgelegd door 

de rechterlijke macht als sanctie voor een misdrijf”220. Bij de implementering van grooming in het 

strafwetboek, moet het misdrijf voorzien zijn van minstens één of meerdere sancties. Hieronder 

wordt nagegaan welke functies een strafrechtelijke sanctie heeft (A). Nadien wordt besproken 

welke van de hoofdstraffen een groomer kunnen opgelegd worden en bovendien het meest 

doeltreffend zijn (B). Tot slot worden de bijkomende straffen besproken die seksuele delinquenten, 

naast de hoofdstraf, kunnen worden opgelegd (C).  

A. Inleiding221 
206. Misdrijf en straf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het begrip straf heeft door de 

geschiedenis heen steeds een andere invulling gekregen daar niet de wet het begrip interpreteert, 

doch bepaalt de heersende maatschappelijke, filosofische, politieke visie wat onder het begrip moet 

worden verstaan. De laatste jaren heerst in België, onder impuls van de restorative justice, het idee 

dat de schade moet worden hersteld, waarbij door middel van bemiddeling, tussen dader, 

slachtoffer en maatschappij een oplossing wordt gezocht. De positie van het slachtoffer krijgt hier 

meer belang.  

207. De strafrechtelijke sanctie heeft een aantal functies. Van oudsher kan de vergeldende functie 

worden vernoemd, waarbij “de straf het onrecht moet vergoeden dat door het misdrijf werd 

                                                             
220  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2006, 186. 
221  Ibid. 
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veroorzaakt.” Er wordt de dader een bepaald leed opgelegd. De straf kan ook verzoenend zijn, in die 

zin dat gerechtigheid geschiedt door de dader een leed op te leggen. Bovendien kan de straf 

remediërend zijn. Dat wil zeggen dat het leed uit het misdrijf wordt hersteld. Vervolgens heeft de 

straf soms een resocialiserende werking, namelijk “door middel van de straf zal de delinquent 

wederaangepast worden, zodat zijn sociale reïntegratie mogelijk wordt”. Dit wil zeggen dat de straf 

niet passief moet worden ondergaan door de dader, maar eerder een “actief instrument van 

wederopvoeding” is. De straf an sich is geen ambitie, doch de straf wordt toegepast om andere 

doelen na te streven. Als voorlaatste bestaat  de afschrikkende functie, die een algemene 

preventieve werking heeft. De straf heeft als finaliteit te voorkomen dat een welbepaald misdrijf 

wordt gepleegd. Ten slotte is er de bijzondere preventie-functie van de straf. Hier dient de straf om 

te voorkomen dat de dader zal overgaan tot het plegen van een misdrijf (hij wordt van de 

maatschappij verwijderd). Bovendien zorgt de straf er voor dat de dader opnieuw in de 

maatschappij kan worden geïntegreerd (en dus een resocialiserende werking heeft).  

208. Seksuele delinquenten krijgen eerder repressieve aandacht dan dat ze een geïndividualiseerde 

straf met gepaste hulpverlenende maatregelen opgelegd krijgen. De laatste jaren wordt er alsmaar 

meer aandacht gegeven aan een degelijke hulpverlening aan seksuele delinquenten tijdens hun 

detentie. De psychosociale diensten in de gevangenissen verlenen hen pretherapie. Bovendien 

bestaat sedert een aantal jaar het initiatief van de pilootgevangenissen Tot slot dient te worden 

vermeld dat anno 2010 een wetsvoorstel werd ingediend om in de mogelijkheid te voorzien 

delinquenten die een seksueel misdrijf ten aanzien van een minderjarige hebben gepleegd, een 

behandeling gedurende de detentie op te leggen. (zie infra randnr. 273). 

Welke straffen moeten nu opgelegd worden die passend zijn voor daders van grooming? Het 

Europees Parlement en de Europese Raad verdedigen in de Mensenhandelrichtlijn dat ernstige 

vormen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting moeten bestraft worden met “doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende straffen”. Dat zulke straffen ook moeten worden ingevoerd voor 

grooming, wordt expliciet in de preambule van de richtlijn vermeld. De straf die zal worden 

opgelegd bij grooming moet dus een afschrikkende functie hebben. 

Nu duidelijk is wat onder een strafrechtelijke sanctie moet worden verstaan en welke functies 

anctie van het misdrijf grooming moet behelzen, kan het deel omtrent de (strafrechtelijke) 

strafmaatregelen beginnen. 
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B. Hoofdstraffen 
209. Hoofdstraffen zijn straffen die de rechterlijke macht zelfstandig, zonder enige andere straf, kan 

opleggen.222 Het Belgisch strafrecht onderscheidt drie hoofdstraffen, namelijk de vrijheidsstraf (1), 

de werkstraf (2) en de geldboete (3). Maar de kwalificatie van de straf kan fluctueren, afhankelijk 

van de combinatie van de opgelegde hoofdstraffen. Zo is de geldboete enkel een hoofdstraf indien zij 

wordt opgelegd, zonder een vrijheidsstraf werd uitgesproken. 

1. Gevangenisstraf 

210. Met artikel 6 van Mensenhandelrichtlijn vereist de Europese Unie een 

maximumgevangenisstraf van minstens één jaar. Ook al wordt dit gerespecteerd door de wetgever, 

wil dit nog niet zeggen dat de veroordeelde ook zolang in de gevangenis zal vertoeven. De Europese 

Unie kan een Europees strafrechtelijk beleid uitwerken en nastreven middels verscheidene 

wetgevende instrumenten waarover ze op grond van de VWEU beschikt. Dit wil zeggen dat de 

Europese Unie wel effect kan sorteren op de wetgeving van de EU-lidstaten, doch kan de Europese 

Unie niet raken aan het nationaal strafrechtelijk beleid van een EU-lidstaat. Dit wordt expliciet 

herhaald in de preambule onder (15) van de Mensenhandelrichtlijn. Indien de Belgische wetgever 

een gevangenisstraf van redelijke termijn wil uitgevoerd zien, moet deze rekening houden met het 

nationaal strafrechtelijk beleid.  

211. De door de rechter opgelegde straf wordt vandaag de dag niet meer volledig uitgevoerd. Zo 

kent België maatregelen als de voorwaardelijke invrijheidsstelling, de voorlopige invrijheidsstelling, 

probatie-uitstel etc. In dit kader dient, omwille van de relevantie, gekeken te worden naar de 

voorlopige invrijheidstelling. Met de Ministeriële Omzendbrief van 17 januari 2005 van L. ONKELINX 

werd een samenbundeling van alle mogelijke vormen van voorlopige invrijheidstelling beoogd.223 

De belangrijkste vorm voor deze masterproef, is de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling van 

veroordeelden met recht op verblijf. Wie een definitieve hoofdgevangenisstraf van zes maanden of 

minder opgelegd krijgt, wordt bij aanmelding bij de gevangenis onmiddellijk in vrijheid gesteld door 

de gevangenisdirecteur.224 In dit geval wordt niet gekeken naar contra-indicaties.225 Vervolgens is 

een ambtshalve voorlopige invrijheidstelling mogelijk voor veroordeelden met een gevangenisstraf 

van meer dan 6 maanden, maar minder of gelijk aan 3 jaar, mits zij een bepaalde termijn hebben 

uitgezeten zoals bepaald in de Ministeriële Omzendbrief van 17 januari 2005.226 Indien de rechter 

een gevangenisstraf van 3 jaar oplegt, komt de veroordeelde in aanmerking voor de ambtshalve 

invrijheidsstelling nadat hij één derde van zijn straf heeft uitgezeten. Opdat een persoon 

veroordeeld voor een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar in aanmerking kan komen voor de ambtshalve 

invrijheidstelling, moet eerst gekeken worden naar eventuele contra-indicaties. Tot op heden is de 

Ministeriële Omzendbrief nummer 1771 van 17 januari 2005 nog steeds van kracht op deze 

materie. Minister van Justitie Annemie Turtelboom zou een nieuwe Omzendbrief opstellen waarin 

                                                             
222   F. VERBRUGGEN EN R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Deel 1, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 349. 
223  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2006, 544. 
224  Ibid. 
225  Ibid. 
226  Gevangenisstraf van 6-7 maanden: na 1 maand; gevangenisstraf van 7-8 maanden: na 2 maanden; gevangenisstraf van 8 maanden 

tot 1 jaar: na 3 maanden. 
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komt te staan dat alle korte gevangenisstraffen moeten worden uitgevoerd.227 Deze Omzendbrief is 

tot op heden niet gerealiseerd.  

Wanneer de wetgever de minimumstraf van de Mensenhandelrichtlijn wil respecteren en hierbij het 

strafrechtelijk beleid van België in beschouwing neemt, zal de wetgever een strengere 

gevangenisstraf moeten opleggen dan hetgeen in die Mensenhandelrichtlijn staat. Rekening 

houdend met bovenstaande alinea’s, zou de maximumgevangenisstraf minstens drie jaar en één dag 

moeten zijn om een veroordeelde een redelijke, evenredige termijn tussen de gevangenismuren 

opgesloten te zien. De behandeling en begeleiding van de seksuele delinquent intra muros wordt 

later besproken. 

2. Werkstraf 

212. Sedert 2002 geldt de werkstraf als een autonome straf in correctionele en politiezaken. De 

werkstraf wordt uitgevoerd in de vrije samenleving en biedt voordelen op vlak van 

individualisering, responsabilisering, normalisering en socialisering.228 Bovendien wordt de 

detentieschade van de veroordeelde beperkt. Een aantal strafbare feiten worden echter door artikel 

37ter, §1 van het Strafwetboek uitgesloten uit het toepassingsgebied van de werkstraf omdat die 

strafbare feiten moeten worden bestraft met een effectieve gevangenisstraf. Onder deze uitgesloten 

strafbare feiten zijn ook een aantal seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen begrepen 

(verkrachting, bepaalde gevallen van de aanranding van de eerbaarheid, etc.). Ik ben van mening dat 

een werkstraf geen nuttig effect zal hebben op de veroordeelde. Deze moet worden bestraft met een 

gevangenisstraf, waar deze beroep kan doen op adviesverlening, hulpverlening, pretherapie 

aangeboden door de psychosociale dienst van de gevangenis en naar voorkeur op een volwaardige 

begeleiding of behandeling. Bovendien is de wetgever duidelijk van oordeel dat de werkstraf voor 

zwaarwichtige seksuele misdrijven uitgesloten is. Om die motieven moet ook grooming worden 

uitgesloten van het toepassingsgebied van de werkstraf. 

3. Strafrechtelijke boete 

213. Als men kijkt naar de bestaande seksuele misdrijven onder Boek II, Titel VII van het 

Strafwetboek, kan de rechterlijke macht niet louter een strafrechtelijke boete opleggen. Bovendien 

denk ik dat een boete ook te weinig afschrikwekkend is voor potentiële seksuele daders. Te meer 

kan naar mijn mening de strafrechtelijke boete een seksuele delinquent niet weerhouden opnieuw 

over te gaan tot het plegen van een seksueel misdrijf. Tot slot is de Belgische wetgever volgens 

artikel 6, 2e lid van de Mensenhandelrichtlijn niet verplicht de strafrechtelijke boete op te nemen als 

straf. Artikel 6, 2e lid van de Mensenhandelrichtlijn geeft de wetgever niet de keuze tussen, ofwel 

een boete, ofwel een gevangenisstraf: de dader moet “worden gestraft met een 

maximumgevangenisstraf van ten minste 1 jaar”. Maar de nationale wetgever mag altijd strenger 

optreden bij het omzetten van een Europese Richtlijn. Om deze redenen laat ik het aan de wetgever 

zelf om te beslissen of deze de rechter de mogelijkheid geeft de dader te veroordelen tot een 

geldboete, bovenop de gevangenisstraf.  

                                                             
227  J. JANSSENS, K. MAEYAERT EN R. BEUSELINCK, “Ambtshalve voorlopige invrijheidstelling”, werkstuk GS Strafrecht 2012, 29. 
228  S. DE CLERCK, Straf-en uitvoeringsbeleid. Overzicht en ontwikkeling, 2010, 46, 

http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/strafuitvoeringNL.pdf (consultatie op 20 april 2012) 

http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Home/strafuitvoeringNL.pdf


 84 

C. Bijkomende straffen 
214. Een hoofdstraf kan soms gepaard gaan met zeer ingrijpende bijkomende straffen. 

Laatstgenoemden kunnen nooit zonder een hoofdstraf worden opgelegd. In het kader van seksuele 

delinquentie zijn er twee bijkomende straffen van belang, namelijk het beroepsverbod (1) en de ter 

beschikking stelling van de strafuitvoeringsrechtbank (2). 

1. Beroepsverbod 

215. Artikel 10 van de Mensenhandelrichtlijn bepaalt dat de overheid in de mogelijkheid moet 

voorzien daders, veroordeeld voor het plegen van grooming, een tijdelijk of permanent 

beroepsverbod op te leggen. Zo wordt de kans op recidive voorkomen en worden minderjarigen 

beschermd.229 Het verbod moet minstens betrekking hebben “op het uitoefenen  van 

beroepsactiviteiten waarbij hij rechtstreeks en geregeld in aanraking komt met kinderen.” Deze 

filosofie wordt ook in België de laatste jaren alsmaar meer gevolgd, vooral wat de daders van 

seksuele misdrijven ten aanzien van kinderen betreft.230 Met de wet van 28 november 2000 

betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen werd immers artikel 382bis van het 

Strafwetboek ingevoerd. Deze bepaling geeft de rechter de mogelijkheid, naast de veroordeling van 

een hoofdstraf, een dader van seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen een beroepsverbod 

voor een termijn van 1 tot 20 jaar op te leggen. De dader moet een strafbaar feit zoals bedoeld in de 

artikelen 372-377, 379-380ter, 381 en 383-387 van het Strafwetboek hebben gepleegd. De dader 

moet dus een seksueel misdrijf hebben begaan ten aanzien van een kind. De dader mag in dat geval, 

in welke hoedanigheid dan ook, niet deelnemen aan onderwijs in een openbare of particuliere 

instelling die minderjarigen opvangt.231 Vervolgens mag de dader geen deel uitmaken van een 

organisatie waarvan de activiteit in hoofdzaak gericht is op minderjarigen.232 Ten slotte mag de 

dader geen activiteit toegewezen krijgen die de veroordeelde in een vertrouwens- of gezagsrelatie 

plaatst ten aanzien van minderjarigen.233 In België bestaat dus reeds de mogelijkheid daders van 

seksueel misbruik ten aanzien van kinderen bijkomend te veroordelen tot een tijdelijk 

beroepsverbod. Indien een dader wordt veroordeeld voor strafbare feiten, die het misdrijf grooming 

uitmaken, moet volgens de Mensenhandelrichtlijn ook in dat geval de mogelijkheid bestaan de 

dader bijkomend te bestraffen met een beroepsverbod.  Grooming maakt ook een seksueel misdrijf 

uit ten aanzien van minderjarigen. Om te voorkomen dat de veroordeelde verleid wordt tot recidive, 

moet het toepassingsgebied van artikel 382bis van het Strafwetboek worden uitgebreid met het 

misdrijf grooming zodat een dader veroordeeld voor het plegen van grooming een beroepsverbod 

kan worden opgelegd zoals bedoeld in artikel 382bis van het Strafwetboek. 

2. Ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS) 

216. De terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) vindt haar grondslag in de 

Wet van  26 april 2007, dat maar recentelijk, op 1 januari 2012, in werking is getreden. Deze 

terbeschikkingstelling is een bijkomende straf234 om de maatschappij langdurig te beschermen 

                                                             
229  Art. 10.1 Mensenhandelrichtlijn. 
230  B. DE RUYVER, P. ZANDERS, G. VERMEULEN, G. DERRE, Internationaal verzamelen en beheren van gegevens inzake vermiste en seksueel 

uitgebuite misdrijven, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2000, 45. 
231  Art. 382bis, 1ste lid, 1° Sw. 
232  Art. 382bis, 1ste lid, 2° Sw. 
233  Art. 382bis, 1ste lid, 3° Sw. 
234  De TBS heeft een strafrechtelijk karakter omwille van art. 7 Sw., het feit dat deze gekoppeld is aan misdrijven, de aard van de straf 

en omwille van het feit dat de TBS wordt uitgesproken door een rechtbank. 
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“tegen diegenen die door hun ziekelijke neigingen of onverbeterbaarheid een gevaar vormen voor de 

openbare orde en die de maatschappelijke orde in gevaar brengen”. 235 De veroordeelde komt dan, 

nadat hij zijn vrijheidsstraf heeft uitgezeten, onder toezicht te staan van de SURB voor de duur van 

vijf tot maximum vijftien jaar. Het toezicht gebeurt ofwel onder de vorm van een vrijheidsbeneming 

ofwel via een invrijheidsstelling onder toezicht. Wie kan ter beschikking gesteld worden van de 

SURB? Daders van de aanranding op de eerbaarheid of van verkrachting als bedoeld in de 

artikelen 372, 373, tweede lid, 375, 376, 377, eerste, tweede, vierde, vijfde en zesde lid, van het 

Strafwetboek kunnen ter beschikking gesteld worden van de SURB indien de rechter hen bestraft 

met een effectieve gevangenisstraf van minimum 1 jaar, ook al is het de eerste veroordeling die de 

dader is opgelegd. Ik ben van mening dat deze wettelijke mogelijkheid moet bestaan voor daders die 

grooming hebben gepleegd. Het feit dat iemand de intentie heeft een minderjarige seksueel te 

misbruiken (waaronder ook verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige 

vallen) en daartoe manipulatieve technieken gebruikt, is op zijn minst een deviante neiging te 

noemen waarvoor de maatschappij dient beschermd te worden.  Het is wel aangewezen een 

voorwaarde vast te binden aan de ter beschikking stelling van een groomer, aangezien de maatregel 

enkel geldt voor zwaarwichtige seksuele misdrijven. Zo kan de voorwaarde gelden dat de 

bijkomende straf enkel kan worden opgelegd, indien de dader de intentie heeft de minderjarige te 

verkrachten of de eerbaarheid van de minderjarige aan te randen. 

§3. De strafmaat  

217. De strafwetgever legt bij elk misdrijf een minimum- en maximumgevangenisstraf op. De 

strafmaat kan fluctueren, afhankelijk van een aantal factoren. Hieronder worden eerst de factoren 

besproken die vanuit het oogpunt van de Mensenhandelrichtlijn en/of de Belgische wetgeving 

beïnvloedend (moeten) zijn voor de strafmaat bij het plegen van grooming (A). Nadien worden 

woorden gewijd aan factoren die naar mijn mening een effect zouden moeten hebben op de 

strafmaat die de wettelijke maximumstraf doen overstijgen (B). Bovendien wordt het misdrijf 

grooming zelf, als verzwarende factor besproken (C). 

A. Factoren die de strafmaat beïnvloeden 
218. Wanneer de rechter een zwaardere straf wil opleggen dan de maximum voorziene straf, zal de 

rechter verzwarende omstandigheden moeten aantonen (1). Indien de rechter onder het wettelijk 

voorziene minimum een straf wil opleggen, is dit mogelijk ingeval van poging van (2) of deelneming 

aan het misdrijf (3). 

1. Verzwarende omstandigheden 

219. De Mensenhandelrichtlijn bevat een bepaling onder artikel 9, die een aantal verzwarende 

omstandigheden opnoemt. Deze verzwarende omstandigheden moeten wettelijk worden 

opgenomen.236 Verzwarende omstandigheden kunnen op grond van het legaliteitsbeginsel niet 

worden betrokken door de rechter zonder dat deze een wettelijke grondslag hebben. Dit wil zeggen 

dat de verzwarende omstandigheden in de wet moeten bepaald zijn en expliciet gekoppeld moeten 

                                                             
235  Wetsvoorstel tot invoeging van artikel 377bis in het Strafwetboek, teneinde in een behandeling te voorzien van zodra een vonnis 

van veroordeling van daders van seksueel misbruik is uitgesproken, Parl. St. Senaat 2004-2005, nr. 3-1329/1. 
236  Artikel 9, 1ste lid Mensenhandelrichtlijn. 
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worden aan een factor. Men kan verschillende soorten verzwarende omstandigheden differentiëren, 

namelijk de subjectieve (1.1) en de objectieve verzwarende omstandigheden (1.2).  

1.1. Subjectieve verzwarende omstandigheden237 

220. De subjectieve omstandigheden zijn de omstandigheden die in personam werken. Ze hebben 

betrekking op de persoon van de dader en niet op het misdrijf. In principe wijzigen deze 

omstandigheden de aard van het misdrijf niet.  

Gezins- of familielid, samenwonende, persoon die misbruik maakt van een erkende positie van 

vertrouwen en gezag238 

221. Volgende factoren  maken een verzwarende omstandigheid uit volgens de 

Mensenhandelrichtlijn: wanneer “het strafbare feit werd gepleegd door een gezins- of familielid van 

het kind, een persoon die met het kind samenwoont of een persoon die misbruik heeft gemaakt van een 

erkende positie van vertrouwen of gezag”. 

Deze bepaling mikt ten eerste op de daders die bloedverwanten zijn van het slachtoffer. De 

Mensenhandelrichtlijn beperkt haar reikwijdte niet louter tot de gezinsleden (ouders, broers en 

zussen), maar ook familieleden (worden hieronder in het algemeen beschouwd: grootouders, ooms, 

tantes, neven en nichten) moeten een zwaardere straf ondergaan. In België maakt 

bloedverwantschap bij sommige misdrijven reeds een subjectieve verzwarende omstandigheid uit. 

Dit is zo bijvoorbeeld bij oudermoord (395 Strafwetboek), aanranding van de eerbaarheid en 

verkrachting (artikel 377 Strafwetboek). Wanneer een kind wordt gegroomed door een 

bloedverwant, dan maakt deze misbruik van zijn gezagspositie ten aanzien van het kind. Bovendien 

zal de morele schade van het kind aanzienlijk zijn indien het kind de kwaadwillige intentie zal 

ontdekken van dat familielid. Deze verzwarende omstandigheid zal eerder voorkomen bij offline 

grooming dan bij online grooming, omdat bloedverwanten elkaar normaliter fysiek ontmoeten. Om 

bovenvermelde redenen valt het te verdedigen dat voor bloedverwanten tot de vierde orde in een 

verhoging van de minimumstraf moet worden voorzien, zowel ingeval van online als offline 

grooming.239 

Indien personen die met een minderjarige samenwonen, die minderjarige groomen, dan moeten 

deze ook worden onderworpen aan een zwaardere straf. Men denke aan de adoptant, stiefouder, 

halfbroer, halfzus, personeel, etc. In de Mensenhandelrichtlijn wordt niet vermeld of dit 

samenwonen occasioneel of gewoonlijk moet zijn, waardoor men vrij is om de draagwijdte breed te 

houden. Ook occasionele samenwoners kunnen dus onder dit toepassingsgebied vallen. Het feit dat 

een persoon samenwoont (sensu latu), bevordert de vertrouwens- en gezagspositie ten aanzien van 

het kind en vergemakkelijkt de voltooiing van het beoogde misdrijf. Ook hier lijkt mij een verhoging 

van de minimumgevangenisstraf niet ongepast. 

                                                             
237  J. MEESE, De duur van het strafproces, Brussel, Larcier, 2006,  88. 
238  Art. 9, b) Mensenhandelrichtlijn. 
239  Bloedverwanten in de nederdalende lijn worden hier niet onder begrepen omdat dit niet van toepassing kan zijn bij dit misdrijf, 

gezien de dader (seksueel) meerderjarig moet zijn.  
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Tot slot moeten de personen, die zich in een erkende positie van vertrouwen en gezag bevinden (ik 

denk aan bijvoorbeeld priesters, leerkrachten, psychologen, artsen, etc.), en een kind vanuit die 

positie groomen, ook strenger worden gestraft. 

Het slachtoffer bevindt zich in een bijzonder kwetsbare positie240 

222. De Mensenhandelrichtlijn geeft een aantal niet-limitatieve voorbeelden van een kind dat zich in 

een bijzonder kwetsbare positie bevindt: “een kind met een geestelijke of lichamelijke handicap, in 

een toestand van afhankelijkheid of in een staat van lichamelijk of geestelijk onvermogen”. Indien een 

dader misbruik maakt van de positie waarin het kind zich bevindt, dan is het aangewezen dat een 

strafverhoging in de wet wordt opgenomen. 

Recidive241 

223. Wanneer de dader al eerder is veroordeeld voor soortgelijk feiten, moet dit als een 

verzwarende omstandigheid worden beschouwd. “Soortgelijke feiten”, zoals bedoeld in artikel 9, c) 

van de Mensenhandelrichtlijn, zijn feiten die een seksueel misdrijf uitmaken, zowel ten aanzien van 

kinderen als volwassenen uit Hoofdstuk V tot en met VII, Titel VII, Boek II van het Strafwetboek. De 

strafverhoging van de minimumstraf moet opnieuw in de wet worden opgenomen. 

1.2. Objectieve verzwarende omstandigheden242 

224. Men heeft vervolgens de omstandigheden die in rem werken. Het zijn factoren die een weerslag 

hebben op alle deelgenomen personen. De nacht bij diefstal, foltering bij verkrachting en inbraak bij 

diefstal zijn voorbeelden van zulke factoren. 

Het strafbaar feit heeft het kind ernstige schade berokkend243 

225. Ingeval het kind aanzienlijke schade heeft ondergaan ten gevolge van de feiten, dan maakt dit 

een verzwarende omstandigheid uit. Het leed dat het kind bij grooming kan ondergaan, zal eerder 

psychologisch van aard zijn en kan een invloed hebben op diens toekomstig sociale leven: 

onbekenden wantrouwen, moeilijker een vertrouwensband opbouwen etc. zijn plausibele gevolgen. 

Het blijft alleszins bij mentale schade wanneer de dader werd gevat voor de fysieke ontmoeting. De 

benadeelde kan ook lichamelijke letsels hebben ondergaan indien de dader niet kan worden gevat 

voordat de ontmoeting heeft plaatsgevonden. Ook al zijn de fysieke letsels niet zo groot 

(bijvoorbeeld blauwe plekken aan de arm door meegesleurd te worden), toch moet dit als 

aanzienlijke schade worden beschouwd vermits deze ongetwijfeld ernstige mentale consequenties 

met zich meebrengen. De meeste kinderen zullen hierdoor problemen ondervinden op persoonlijk 

en sociologisch vlak. Dientengevolge moet de wetgever zeker ook in een strafverzwaring van de 

minimumstraf voorzien. 

                                                             
240  Art. 9, a) Mensenhandelrichtlijn. 
241  Art. 9, e) Mensenhandelrichtlijn. 
242  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 282-283. 
243  Art. 9, g) Mensenhandelrichtlijn. 
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Het strafbare feit werd gepleegd in het kader van een criminele organisatie in de zin van 

Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit244 

226. Er werd beslist niet verder in te gaan op deze factor omdat dit het kader van deze masterproef 

overstijgt. 

2. Poging 

227. Op poging tot het plegen van een misdrijf staat een lagere straf, dan wanneer het misdrijf 

voltooid is. Hieronder bespreek ik vooreerst de heersende zienswijzen betreffende poging en welke 

in België wordt gevolgd (2.1). Nadien wordt aan de hand van de in België heersende pogingsleer 

nagegaan of grooming als pogingsmisdrijf moet worden beschouwd (2.2). 

2.1. Subjectivistische en objectivistische pogingleer 

228. In België wordt poging als volgt omschreven in artikel 51 van het Strafwetboek: “Strafbare 

poging bestaat, wanneer het voornemen om een misdaad of een wanbedrijf te plegen zich heeft 

geopenbaard door uitwendige daden die een begin van uitvoering van die misdaad of van dat 

wanbedrijf uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader 

onafhankelijk, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist.”  

Er zijn twee theorieën nopens poging, namelijk de objectivistische en de subjectivistische 

pogingsleer. De objectivistische pogingsleer onderschrijft dat de intentie tot het uitvoeren van een 

misdrijf een uiterlijke verschijningsvorm moet aangenomen hebben, “die een begin van uitvoering 

van het betrokken misdrijf vormt”.245 Deze leer gaat uit van de gevaarlijkheid van de daad.246 Loutere 

voorbereidingshandelingen zijn nog niet voldoende om van poging te spreken.247 De 

subjectivistische pogingsleer is strenger daar de voorstanders van deze pogingsleer reeds spreken 

van poging van zodra de bedoeling tot het plegen van een misdrijf tot uiting komt en daarover geen 

twijfel bestaat.248. VAN DEN WYNGAERT stelt dat volgens deze leer geen uitwendige daad nodig is. “Als 

het misdadig inzicht op onomstootbare wijze kan worden vastgesteld”, kan de dader worden 

bestraft.249 Zo gaan de subjectivisten sneller over tot bestraffing dan de objectivisten.  

229. Welke pogingsleer wordt in België gehanteerd? De Belgische wetgever heeft de objectivistische 

pogingsleer gehanteerd, maar deze is gemilderd door de Belgische rechtspraak en rechtsleer 

waardoor men in België een gemengde theorie kent.250 Vooraleer een Belgische rechter mag 

spreken van poging tot misdrijf, moeten een aantal voorwaarden voltrokken zijn. Om te beginnen 

moet de potentiële dader de intentie hebben een misdrijf te plegen. Dit is het moreel element. De 

subjectivistische leer is vooral hierop gesteund. Doch in België is er op de dag van vandaag 

bovendien een materieel bestanddeel vereist. Het materieel bestanddeel van poging is een 

                                                             
244  Art. 9, d) Mensenhandelrichtlijn. 
245  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, p. 343. 
246  M. BONNY, Strafbare poging en strafbare deelneming, onuitg. masterthesis Rechten Universiteit Gent, 2008-09, 106. 
247  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 343. 
248  C. DE ROY, “De strafbaarheid van voorbereidingshandelingen en uitvoeringshandelingen”, in Strafrecht en Strafprocesrecht. ΧΧΧΙΙe 

Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 20052006, Mechelen, Kluwer, 2006, 513. 
249  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 343. 
250  C. DE ROY, “De strafbaarheid van voorbereidingshandelingen en uitvoerings‐ handelingen”, in Strafrecht en Strafprocesrecht., XXXIIe 

Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 20052006, Mechelen, Kluwer, 2006, 513. 
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uitvoeringsdaad, “de daad die naar haar aard en strekking geen twijfel laat bestaan over de 

bedoelingen van de dader en die noodgedwongen tot de voltooiing van het misdrijf moet leiden”.251 

2.3. Grooming: een pogingsmisdrijf? 

230. Nu is de vraag of grooming als een pogingsmisdrijf (volgens de Belgische gemengde theorie) 

kan worden beschouwd. Om dit na te gaan, moet nagegaan worden of grooming voldoet aan de 

constitutieve vereisten van poging. Grooming voldoet aan het moreel bestanddel, aangezien de 

dader de intentie moet hebben één of meerdere seksuele misdrijven te plegen zoals bedoeld in 

Hoofdstukken V, VI en VII, Titel II, Boek II van het Strafwetboek. Vervolgens voldoet grooming ook 

aan het materieel bestanddeel van poging want de dader doet een voorstel tot ontmoeting waartoe 

bovendien materiële handelingen gesteld moeten worden. De handelingen die grooming uitmaken, 

leiden noodgedwongen tot de voltooiing van het beoogde misdrijf. Er kan aldus worden 

geconcludeerd dat grooming al een poging an sich uitmaakt. Ondanks het feit dat men in Nederland 

stellig staat tegen de bestraffing van poging tot poging (omwille van het feit dat sommige misdrijven 

reeds een vorm van poging strafbaar stellen252) kan toch worden verdedigd dat poging tot grooming 

mogelijk moet zijn. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van  volgende hypothese. Een man van 28 

jaar spreekt een kind van 16 jaar aan. Die persoon gaat na verloop van tijd seksuele conversaties 

aan, verzendt foto’s van diens genitaliën, vraagt aan de minderjarige om zichzelf te bevredigen op de 

webcam en heeft gedownloade kinderpornografie op zijn computer staan. Op een dag gaat hij over 

tot een voorstel tot ontmoeting, maar heeft daartoe nog geen materiële handelingen gesteld. Men 

kan in dit geval nog niet van grooming spreken omdat enige materiële handeling ter uitvoering van 

het voorstel moet gesteld zijn opdat het misdrijf voltooid zou zijn. Wel zijn er voldoende 

aanwijzingen die duiden op de intentie tot het plegen van een seksueel misdrijf en die persoon heeft 

ook een uitvoeringsdaad verricht door een expliciet voorstel tot ontmoeting te doen. Kortom, de 

constitutieve vereisten van poging zijn vervuld.  

Ingeval van poging moet de vraag gesteld worden of die handelingen niet werden gesteld, omwille 

van spontane staking of, omwille van bijvoorbeeld een negatief antwoord van de minderjarige. 

Indien de verdachte de uitvoering van het misdrijf vrijwillig en spontaan heeft gestaakt, vooraleer 

het misdrijf grooming is voltooid, spreekt men van onvoltooide poging. De verdachte kan bijgevolg 

niet worden veroordeeld wegens poging tot grooming. Eenieder moet steeds het recht hebben om 

tot inzicht te komen.253 Indien de minderjarige niet wil ingaan op het voorstel tot ontmoeting, is er 

geen sprake van spontane staking omdat het gevolg niet intreedt door een toevallige omstandigheid. 

Daarom kan men nog niet spreken van een voltooide poging. Een voltooide poging vereist dat alle 

“verboden handelingen in de delictsomschrijving gesteld zijn (…), alle gedragingen die nodig waren 

voor de voltrekking van het misdrijf werden immers gesteld”.254 Dit is niet het geval in de hypothese, 

aangezien de verdachte nog niet is overgegaan tot de materiële handelingen, hetgeen een 

doorslaggevend bestanddeel uitmaakt van grooming. Het misdrijf grooming en de voltooide poging 

van het misdrijf vermengen zich met elkaar. 

                                                             
251  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 346. 
252  J. DE HULLU, Materieel strafrecht: Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer, 

Kluwer, 2009, 390. 
253  M. BONNY, Strafbare poging en strafbare deelneming, onuitg. masterthesis Rechten Universiteit Gent, 2008-09, 115. 
254  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 348. 
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231. Uit dit stuk kan worden geconcludeerd dat grooming een pogingsmisdrijf is waar, tegen 

algemene logica in, wel degelijk een poging tot het plegen van dit misdrijf mogelijk is, doch enkel 

een onvoltooide poging. Om van voltooide poging te spreken moeten alle doorslaggevende 

elementen van grooming voltrokken zijn en het beoogde resultaat blijft uit door toevallige 

omstandigheden. De verdachte kan dan wel worden veroordeeld op grond van poging tot grooming. 

Maar kan men dan eenvoudigweg niet de verdachte schuldig verklaren op grond van het misdrijf 

zelf? Inderdaad, net zoals bij de voltooide poging, moeten ook bij het misdrijf grooming alle 

constitutieve bestanddelen van het misdrijf voltrokken zijn en net zoals bij de voltooide poging, is 

het beoogde resultaat bij grooming niet bereikt, nu de wetgever de dader juist wil vatten voordat de 

beoogde intentie wordt vervuld. 

3. Deelneming 

232. Het feit dat een delinquent wordt beschouwd als dader of als medeplichtige van een misdrijf, 

heeft een effect op de strafmaat. Men spreekt van een medeplichtige in één van de volgende 

gevallen: “Zij die onderrichtingen hebben gegeven om de misdaad of het wanbedrijf te plegen; Zij die 

wapens, werktuigen of enig ander middel hebben verschaft, die tot de misdaad of het wanbedrijf 

hebben gediend, wetende dat ze daartoe zouden dienen; Zij die, buiten het geval van artikel 66, § 3, met 

hun weten de dader of de daders hebben geholpen of bijgestaan in daden die de misdaad of het 

wanbedrijf hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid.”255  

233. Ook grooming kan een strafbaar hoofdfeit uitmaken van bepaalde deelnemingsdaden daar ik 

grooming als een wanbedrijf beschouw. Wat kan men  begrijpen onder daden van deelneming als 

uitvoeringsmodaliteit van het misdrijf grooming? Hieronder geef ik bij elke soort deelnemingsdaad 

zoals beschreven in artikel 67 van het Strafwetboek één of meerdere voorbeelden van 

uitvoeringsmodaliteiten voor het hoofdfeit grooming.  Volgende voorbeelden kunnen 

onderrichtingen zijn voor het plegen van grooming256. Een persoon geeft een chatsite door aan de 

dader waarvan hij weet dat er veel adolescenten graag seksuele conversaties aangaan met 

volwassenen. Een persoon legt de dader uit hoe hij zijn conversaties met minderjarigen heimelijk 

kan opslagen. Een deelnemingsdaad kan ook de schenking zijn van een computer indien deze op de 

hoogte is van hetgeen de dader ermee beoogt.257 Ten slotte kan een persoon de dader opzettelijk 

hebben geholpen of hebben bijgestaan in daden die het misdrijf hebben voorbereid, vergemakkelijkt 

of voltooid258 wanneer deze een foto van de dader heeft bewerkt om hem jonger te laten lijken, 

wanneer deze een treinticket heeft gekocht  voor de dader, wanneer deze zijn auto heeft geleend 

zodat de dader het slachtoffer zou kunnen ophalen, etc. 

Zoals hierboven gezegd, heeft de kwalificatie van een verdachte als medeplichtige een invloed op de 

strafmaat. Medeplichtigen aan een wanbedrijf krijgen een straf opgelegd die niet hoger zal zijn “dan 

twee derden van die welke op hen zou worden toegepast, indien zij de daders van dat wanbedrijf 

waren”.259 

                                                             
255  Art. 67 Sw. 
256  Art. 67, 1ste lid Sw. 
257  Art. 67, 2e lid Sw. 
258  Art. 67, 3e lid Sw. 
259  Art. 69, 2e lid Sw. 
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B. Factoren lege ferenda die de strafmaat beïnvloeden 
234. Er zijn een aantal factoren die de Mensenhandelrichtlijn helemaal niet in beschouwing neemt, 

terwijl deze naar mijn inzien wel degelijk de impact van het misdrijf verzwaren. Dientengevolge 

moet de straf evenredig zijn en bijgevolg moet de minimumstraf worden verhoogd. In dit onderdeel 

worden woorden gewijd aan de redenen waarom een strafverzwaring moet voorzien worden indien 

het slachtoffer jonger is dan 10 jaar (1). Ook het feit dat de dader heeft gelogen over diens leeftijd 

(2) en het feit dat de dader misdrijven pleegt tijdens het groomingproces (3) kunnen als 

strafverzwarend beschouwd worden. 

1. Slachtoffer is jonger dan 10 jaar oud 

235. Uit een persconferentie van Child Focus anno 2011 bleek dat jongeren gemiddeld vanaf hun 9 

jaar op het internet surfen. Rekening houdend met het feit dat jongeren onder de 10-jarige leeftijd 

niet beschikken over het kritisch vermogen om veilig op het internet te surfen260 en zich bijgevolg in 

een enorm kwetsbare positie bevinden, is het naar mijn mening aangeraden in een strafverzwaring 

te voorzien wanneer een kind beneden de volle leeftijd van 10 jaar wordt gegroomd op het internet. 

Deze strafverzwaring moet ook gelden ingeval een kind beneden de volle leeftijd van 10 jaar 

slachtoffer is van offline grooming. Dit omwille van het feit dat kinderen beneden die leeftijd zich 

amper bewust zijn van wat de maatschappij als seksueel grensoverschrijdend gedrag beschouwt. 

Het hele vertrouwensproces dat een kind kan ondergaan, is in de werkelijke wereld vaak subtieler 

omdat de dader geen argwaan wil wekken bij het kind. Bovendien zijn kinderen beneden de leeftijd 

van 10 jaar gemakkelijker te manipuleren. Daarom moet een strafverzwaring van de 

minimumgevangenisstraf worden voorzien. 

2. Hanteren van een valse identiteit 

236. Wat in de situatie dat de dader liegt over diens leeftijd om zekerheid te hebben zijn slachtoffer 

te kunnen overtuigen tot een ontmoeting? Dient hiervoor te worden voorzien in een 

strafverzwaring (2.1)? Het komt vaak voor dat minderjarigen zich ouder voordoen dan dat ze 

werkelijk zijn. Maakt dit een bevrijdingsgrond uit voor de dader (2.2)?   

2.1. Door de dader 

237. Het internet biedt een aantal voordelen, waar de anonimiteit er één van is. Dit voordeel wordt 

soms misbruikt, vooral in het kader van het plegen van seksuele delicten. Het European Online 

Grooming Project is tijdens haar onderzoek tot de vaststelling gekomen dat groomers soms 

wijzigingen aanbrengen aan hun online identiteit (online deception). Dit wordt toegepast nadat een 

waarachtig profiel geen resultaat opleverde. Door deze online deception is het gemakkelijker om 

contact te leggen met minderjarigen. Bovendien zal de dader gemakkelijker tot een 

wilsovereenstemming tot ontmoeting komen. 

 

In de werkelijke wereld daarentegen kan de dader al veel moeilijker liegen over zijn identiteit, 

aangezien zijn uiterlijke kenmerken zijn leeftijd verraden. Deze factor zal in principe nooit tot een 

strafverzwaring leiden bij het plegen van het misdrijf offline grooming,  aangezien het zeer moeilijk 

is de ware identiteit te verstoppen terwijl fysieke waarneming plaatsvindt. 

                                                             
260  X,  “Toegang tot internet”, http://www.groeimee.be/ehbo/toegang-tot-internet (consultatie 27 april 2013). 

http://www.groeimee.be/ehbo/toegang-tot-internet
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Maar ingeval bijvoorbeeld een 20-jarige persoon een kind van 12 jaar oud tijdens het 

groomingproces vertelt dat hij 16 jaar oud is teneinde dit kind seksueel te misbruiken, kan deze 

factor wel een strafverzwaring uitmaken omdat de dader gelogen heeft over zijn identiteit.  

 

Er zal steeds in concreto moeten nagegaan worden of de dader gelogen heeft over diens identiteit 

ten einde zijn doeleinden gemakkelijker te kunnen bereiken. Indien uit de concrete omstandigheden 

blijkt van wel, moet naar mijn mening de dader een strafverzwaring opgelegd krijgen omwille van 

de zeer manipulatieve techniek die hier wordt gehanteerd. 

2.2. Door het slachtoffer 

238. Het komt weleens voor dat kinderen liegen over hun identiteit, met name over hun leeftijd. Dit 

fenomeen doet zich vooral voor op het internet. Ingeval een slachtoffer van het misdrijf grooming 

liegt over diens leeftijd, kan de dader zich hierop beroepen om zich van zijn schuld te bevrijden? 

Als het mij wordt gevraagd, antwoord ik hierop ontkennend. Gedeeltelijk gesteund op de visie van 

Zweden, vind ik dat de dader redelijkerwijze had moeten weten of had moeten nagaan, of het kind 

seksueel minderjarig was. Hij had dit moeten kunnen afleiden uit het woordgebruik van het 

slachtoffer, uit de graad van intellect van het slachtoffer etc. Naar mijn visie kan de dader zich, 

ingeval het slachtoffer liegt over diens identiteit, niet beroepen op zijn onwetendheid en zal 

bijgevolg de normale wettelijk voorziene straf moeten ondergaan. 

3. Bedreiging 

239. Zoals eerder vermeld kan grooming gepaard gaan met bedreigingen261, hetgeen op zichzelf ook 

een delict is. Een bedreiging doet zich voor indien een persoon “hetzij mondeling hetzij bij een 

naamloos of ondertekend geschrift, iemand onder een bevel of onder een voorwaarde bedreigt met een 

aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is”.262 De wetgever 

voorziet hiervoor een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.263 De bedreiging is een misdrijf 

sui generis zo het ernstige vrees voor een aanslag op personen of eigendommen teweegbrengt.264 

Daarvoor moet de bedreiging indruk maken op een gemiddelde burger en de dader moet dreigen 

met een ernstig misdrijf.265 Wanneer een kind wordt bedreigd in de zin van artikel 327, 1ste lid van 

de Strafwet en dit misdrijf wordt gepleegd om de zekerheid na te streven dat het beoogde misdrijf 

kan worden voltrokken, dient de wetgever naar mijn denkbeeld deze bedreiging als een 

strafverzwarende factor te beschouwen. Dit zou tot gevolg hebben dat de rechter de misdrijven niet 

in twee afzonderlijke delicten kan opsplitsen, de rechter moet dan deze feiten kwalificeren als “het 

verzwaarde misdrijf”.266 

C. Grooming als verzwarende omstandigheid 
240. Wanneer de misdrijven zoals bepaald in Hoofdstuk V, VI en VII, Titel II, Boek II van het 

Strafwetboek voorafgaan door het misdrijf grooming, dan moet dit door de nationale wetgevers 

                                                             
261  Art. 327 Sw. 
262  Art. 327, 1ste lid Sw. 
263  Art. 327, 1ste lid Sw. 
264  A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 95. 
265  T. VANDROMME, “Bedreigingen (art. 327-331bis Sw.)” in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, 1-16. 
266  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 281. 
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worden opgenomen in de nationale strafwet volgens de Mensenhandelrichtlijn. De strafverzwaring 

is minimum één jaar bovenop de straf die door de wet wordt gegeven.267 Dit wil zeggen dat 

grooming het verzwarende misdrijf uitmaakt bij seksueel misbruik en kinderpornografie, niet 

omgekeerd. Dit moet wettelijk worden vastgesteld zodanig dat de splitsing van de twee delicten niet 

meer mogelijk is.  

Afdeling 4. Rechtsmacht van de rechter 

241. Volgens artikel 17.1 van de Mensenhandelrichtlijn moeten de EU-lidstaten maatregelen nemen 

“om hun rechtsmacht te vestigen ten aanzien van de in de artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 

feiten die: a) geheel of gedeeltelijk op hun grondgebied zijn gepleegd, of b) zijn gepleegd door een eigen 

onderdaan.” Bovendien bepaalt artikel 17.3 van de Mensenhandelrichtlijn dat de EU-lidstaten 

ervoor moeten zorgen “dat hun rechtsmacht zich uitstrekt tot situaties waarin een in de artikelen 5 en 

6 en, indien van toepassing, in de artikelen 3 en 7 genoemd strafbaar feit is gepleegd door middel van 

informatie- en communicatietechnologie waartoe toegang werd verkregen vanaf hun grondgebied, 

ongeacht of de informatie- en communicatietechnologie zich op hun grondgebied bevindt.” 

 

242. Eerst moet de vraag gesteld worden of de rechter zijn rechtsmacht moet putten uit een 

wetsbepaling. Met andere woorden: is het legaliteitsbeginsel van kracht op het rechtsmachtrecht? 

Volgens VAN DER BEKEN kan het legaliteitsbeginsel niet zomaar worden getransponeerd naar het 

rechtsmachtrecht, doch het legaliteitsbeginsel is in die mate fundamenteel dat het beginsel 

uitwerking kan hebben op het rechtsmachtrecht.268  

De wetsbepalingen die rechtsmacht geven aan de hoven en rechtbanken worden vastgeknoopt aan 

vijf leerstukken: het territorialiteitsbeginsel, het actief personaliteitsbeginsel, het passief 

personaliteitsbeginsel, het vertegenwoordigingsbeginsel en het universaliteitsbeginsel. Het meest 

opmerkelijke beginsel is het universaliteitsbeginsel. Op grond van dit beginsel kunnen staten een 

buitenlandse dader vervolgen indien deze een misdrijf heeft gepleegd in het buitenland tegen een 

buitenlands slachtoffer. Het beginsel heeft een verantwoord bestaan omwille van het internationaal 

strafwaardig karakter van het feit.269 België heeft op grond van artikel 10ter VT Sv. deze universele 

rechtsmacht voorzien voor een aantal seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen. De vraag 

is of deze seksuele misdrijven een internationaal strafwaardig karakter vertonen? Tot op heden is 

dit niet het geval, aangezien geen enkel verdrag of kaderbesluit in een universele jurisdictie heeft 

voorzien voor pedoseksuele misdrijven.270 Als men de visie van de Belgische wetgever, die artikel 

10ter VT Sv. heeft ingevoerd, volgt, moet grooming bij de lijst worden toegevoegd. Als men 

daarentegen de internationale visie volgt, moet er geen universele rechtsmacht worden verleend 

voor dit misdrijf. Ook de Mensenhandelrichtlijn vereist dit niet. De Mensenhandelrichtlijn vereist 

enkel dat de EU-lidstaten hun rechtsmacht vestigen op het territorialiteitsbeginsel en het actief 

personaliteitsbeginsel. 

                                                             
267  Persbericht aangaande “EU takes action to combat sexual abuse of children and child pornography”, 30 juni 2011,  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/123318.pdf 
268  T. VANDER BEKEN, Forumkeuze in het internationaal strafrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 23. 
269  C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 157. 
270  H. DEBLAUWE, Minderjarig slachtofferschap van misbruik in Vlaanderen: preventie, aanpak, nazorg, onuitg. masterthesis Rechten 

Universiteit Gent, 2008-09, 33. 
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243. Hieronder ga ik na of de Belgische hoven en rechtbanken reeds over de rechtsmacht 

beschikken om te oordelen over een vordering aangaande grooming indien dit misdrijf geheel of 

gedeeltelijk gepleegd is op het Belgisch grondgebied (A) en indien het misdrijf gepleegd is door een 

eigen onderdaan (B).  

A. Het misdrijf werd geheel of gedeeltelijk gepleegd op eigen grondgebied 
244. Artikel 17.1, a) van de Mensenhandelrichtlijn verplicht de EU-lidstaten hun rechtsmacht ten 

aanzien van het misdrijf grooming te vestigen op grond van het territorialiteitsbeginsel. Met artikel 

3 van het Strafwetboek voldoet België reeds aan deze verplichting: “Het misdrijf, op het grondgebied 

van het Rijk door Belgen of door vreemdelingen gepleegd, wordt gestraft overeenkomstig de 

bepalingen van de Belgische wetten.”  

Het Belgisch grondgebied omvat niet enkel het grondgebied zelf, doch ook het luchtruim en de 

territoriale zee.271 Wanneer een persoon offline grooming heeft gepleegd op het Belgisch 

grondgebied, zal de Belgische rechterlijke macht over deze kunnen oordelen. 

245. De internetwereld daarentegen kent geen geografische landsgrenzen. Wanneer is een zuiver 

cybermisdrijf gepleegd op Belgisch grondgebied? De Europese Unie heeft dit probleem niet over het 

hoofd gezien en geeft hierop een antwoord met artikel 17.3 van de Mensenhandelrichtlijn. Dit 

artikel bepaalt dat wanneer toegang tot het ICT werd verkregen vanaf een grondgebied, de 

rechterlijke macht van dat grondgebied moet oordelen over de dader. Het is niet vereist dat het ICT 

gevestigd is op dat grondgebied.  

Wat moet worden verstaan onder “waartoe toegang werd verkregen vanaf een grondgebied”? Naar 

mijn mening houdt dit in dat niet de ligging van de communicatielijn, het internet of de server272 het 

aanknopingspunt is, doch doorslaggevend is de ligging van de fysieke computer die de dader 

gebruikt tijdens het delict. Het ICT waarlangs gecommuniceerd wordt, heeft geen enkel effect op de 

bepaling van de rechtsmacht, daar zij zich kunnen bevinden op onbekende plaatsen. De 

communicatielijnen kunnen bovendien door tientallen landen lopen; die landen hebben niets te 

maken met het misdrijf. Enkel het beginpunt is bepalend. Het groomen moet met behulp van een 

computer, GSM etc., dat gelegen is in België, gepleegd zijn opdat de Belgische rechterlijke macht kan 

oordelen over de dader. Hier ook geldt het territorium als aanknopingspunt. De Belgische wetgever 

moet nodige duidelijkheid scheppen opdat het spanningsveld tussen het territorialiteitsbeginsel en 

de informatie- en communicatietechnologie (met name het internet) wordt weggewerkt. 

B. Het misdrijf werd gepleegd door een eigen onderdaan 
246. De rechtsmacht van een EU-lidstaat moet tevens gevestigd zijn op het actief 

personaliteitsbeginsel voor wat (o.a.) het misdrijf grooming betreft. Het aanknopingspunt is hier de 

nationaliteit van de dader. Dit wil zeggen dat wanneer een eigen onderdaan  een misdrijf pleegt in 

het buitenland, deze bijgevolg vervolgbaar is in België. De extraterritoriale rechtsmacht op basis van 

het actief personaliteitsbeginsel wordt geregeld in artikel 7 VTSv.: “Iedere Belg of persoon met 

hoofdverblijfplaats in het Rijk) die zich buiten het grondgebied van het Rijk schuldig maakt aan een 

                                                             
271  Zie hierover meer in C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2009, 145 

e.v. 
272  “Server” moet in de ruime zin worden verstaan. Men verstaat hieronder bijv. de mailserver, webserver, InternetRelayChat-server. 
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feit dat door de Belgische wet misdaad of wanbedrijf wordt genoemd, kan in België vervolgd worden 

indien op het feit straf gesteld is door de wet van het land waar het is gepleegd.” 

In artikel 7 VT Sv. wordt als aanknopingspunt niet enkel verwezen naar de nationaliteit van de 

dader, doch ook naar de hoofdverblijfplaats van de dader. De Europese Commissie zal in kennis 

moeten gesteld worden door de bevoegde Belgische instantie van het feit dat het toepassingsgebied 

van artikel 7 VT Sv. zich uitstrekt tot personen met een hoofdverblijfplaats in België.273 Er zijn wel 

een aantal voorwaarden waaraan moet voldaan zijn alvorens de Belgische hoven en rechtbanken 

rechtsmacht te verlenen op grond van artikel 7 VT Sv. Ten eerste is er de dubbele 

incriminatievereiste. Deze vereiste wil zeggen dat in het land waar het delict is gepleegd, het 

misdrijf ook in de strafwet van dat land moet opgenomen zijn. Ten tweede moet het misdrijf een 

wanbedrijf of misdaad uitmaken. Grooming is een wanbedrijf en voldoet aan deze vereiste. Ten 

slotte moet de verdachte in België aanwezig zijn op het moment dat de vervolging wordt 

ingesteld.274 

247. Ik kan tot het besluit komen dat de Belgische wetgever geen bijkomende maatregelen moet 

nemen om eigen onderdanen, die verdacht worden van het plegen van grooming, te kunnen 

berechten.  

Afdeling 5: Nazorg 

248. In het vorige deel hebben we de eerste schakels van het strafrechtelijk beleid behandeld, 

namelijk preventie, proactieve recherche en afbakening van het misdrijf. De vraag dringt zich als 

vanzelf op: moeten slachtoffer en dader aan hun lot overgelaten worden van zodra justitie de dader 

heeft gevat? Door de toenemende aandacht voor victimologie, is de nazorg aan het slachtoffer 

primordiaal geworden. Zowel publieke als private actoren hebben tal van maatregelen getroffen om 

het slachtoffer degelijk op te vangen, advies te verlenen, bij te staan, hulp aan te bieden, begeleiding 

en behandeling te verlenen etc. In het deel over de nazorg aan slachtoffers zal vooral de nadruk 

liggen op de door de overheid getroffen maatregelen (§1). Ook de dader heeft de mogelijkheid om 

zowel tijdens als na zijn strafuitzitting, beroep te doen op verschillende diensten. Gedurende de 

periode dat de dader zijn straf uitzit,  biedt een psychosociale organisatie intra muros diensten aan 

zoals het onthaal van de dader, adviesverlening en pretherapie. Deze laatste dienstverlening is een 

voorbereiding op de extrapenitentiaire begeleiding of behandeling van de dader, die de dader kan of 

moet volgen bij zijn (voorwaardelijke) invrijheidsstelling. Desbetreffende wordt gekeken in welke 

gevallen een seksuele delinquent therapie moet volgen en welke voorzieningen daarvoor 

bestaan(§2). 

§1. Nazorg van het slachtoffer 

249. Tot voor de Tweede Wereldoorlog was de positie van slachtoffers van misdrijven niet aan de 

orde. Alle aandacht ging uit naar de dader, het slachtoffer was slechts een passief element van het 

misdrijf. Onder impuls van het individueel positivisme in de jaren ’40 werd het slachtoffer stilaan 

                                                             
273  Art. 17.2, c) Mensenhandelrichtlijn. 
274  G. VERMEULEN (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2001, 490. 
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aanzien als een echt levend wezen dat een toenemende rol kreeg in de dynamiek van het misdrijf.275 

Medio jaren ’60 was niet louter de schuld van de dader het aandachtspunt, maar alsmaar meer 

kwam de nadruk te staan op het belang van de adequate hulpverlening. Bovendien kwamen in die 

periode de nadelige gevolgen van criminaliteit op het slachtoffer centraal te staan. In de jaren ’70 

kende de victimologie een enorme ontwikkeling. Op Europees niveau werd een verdrag opgesteld 

waarin een aantal basisrechten van slachtoffers van criminaliteit werden gewaarborgd (A). Onder 

invloed van de restorative justice- beweging uit Canada, kwam dit herstelrechtelijk denken ook 

enorm opzetten in België. Er werden verschillende bemiddelingsprojecten opgezet en ook de 

slachtofferzorg kreeg veel aandacht. Slachtofferzorg wordt door het Samenwerkingsakkoord van 7 

april 1998 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg gedefinieerd als de 

hulp- en dienstverlening in de breedste betekenis die vanuit de verschillende maatschappelijke 

sectoren aan slachtoffers wordt geboden.276 

 

In dit kader wordt eerst het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 besproken om te kijken of daarin 

aandacht wordt geschonken aan de positie van het slachtoffer (B). Vervolgens worden de 

verschillende aspecten van slachtofferzorg besproken. Het eerste belangrijke aspect dat deel 

uitmaakt van slachtofferzorg is de politionele slachtofferbejegening. Slachtoffers komen meestal 

eerst in contact met de politieambtenaren (B). Het slachtoffer krijgt tijdens het strafproces en de 

strafuitvoering bijstand van een justitie-assistent om diens rechten te helpen realiseren, om vooral 

tweede victimisering te voorkomen (C). Het laatste aspect dat slachtofferzorg behelst is 

slachtofferhulp, waartoe verschillende hulpverleningscentra werden opgericht om het slachtoffer te 

begeleiden en te behandelen voor de morele en psychosociale impact, teweeggebracht door het 

misdrijf (E). Tot slot wordt besproken over welke mogelijkheden het slachtoffer beschikt om diens 

financiële schade vergoed te zien (F). 

A. Rechten van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik 
250. De rechten van minderjarigen die slachtoffer werden van seksueel misbruik zijn in 

verscheidene wetteksten opgenomen. Op internationaal vlak heeft de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties in 1985 de “Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse 

of power” ondertekend, waarin het slachtoffer onder meer het recht op herstel van de geleden 

schade wordt toegekend.277 Hieronder worden enkel de relevante Europeesrechtelijke en 

nationaalrechtelijke instrumenten inzake de rechten van het slachtoffer aangehaald. Ten eerste is de 

“Verklaring van de rechten van het slachtoffer” een belangrijk instrument waarin de rechten van het 

slachtoffer zijn gevestigd (1). Vervolgens wordt met het Decreet van 12 mei 2004 van de Franse 

Gemeenschap op om hulp en bescherming aan kinderen die seksueel worden misbruikt, verplicht 

gesteld, waartoe zij bovendien een aantal maatregelen treft (2). Ten slotte voorziet de 

Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie ook in de hulpverlening aan jongeren, waaronder ook 

kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik (3). 

                                                             
275  T. VAN DER BEKEN, Cursus strafrecht, 1ste en 2e Master Rechten Universiteit Gent, Academiejaar 2012-2013, 39 (academisch 

materiaal). 
276  Art. 1,1° van het Samenwerkingsakkoord van 7 april 1998, BS 13 juli 1999. 
277  F. HUTSEBAUT, EN I. AERTSEN, Kinderen als slachtoffer van het verkeer. Onderzoek naar de noden, Brussel, ASP, 2010, 106. 
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1. Verklaring van de rechten van het slachtoffer van het European Victim Service 

251. Op 22 februari 1993 ondertekende het “European Forum for Victim Services” het Verdrag voor 

de rechten van het slachtoffer. Deze niet-gouvernementele organisatie werd in 1990 opgericht door 

nationale diensten van slachtofferhulp uit verschillende Europese landen. Deze organisatie is 

ontstaan om de rechten van het slachtoffer vast te stellen en te doen evolueren. Sinds 2008 wordt 

de organisatie “European Victim Service” genoemd. 

252. Het toenmalig European Forum for victim services heeft slachtoffers oorspronkelijk zes rechten 

toegekend via de Verklaring van 1993. Daar werd nog een zevende recht aan toegevoegd door het 

Nationaal Forum van slachtofferbeleid.278 

Ten eerste verkrijgen slachtoffers het recht op respect en erkenning. Politionele, justitiële en 

dienstverlenende instanties moeten de belangen van het slachtoffer erkennen en bovendien moeten 

zij bij elk verhoor respect hebben voor de individuele waardigheid van het slachtoffer. Deze 

diensten moeten bijzondere zorg besteden aan minderjarige slachtoffers. Bovendien kunnen 

minderjarige slachtoffers enkel verhoord worden in de aanwezigheid van een volwassene naar 

keuze. Vervolgens heeft het slachtoffer het recht om informatie te krijgen en te geven. Als vierde 

recht werd het recht op juridische bijstand en rechtsbijstand gecreëerd. Het slachtoffer heeft recht 

op juridisch advies, ongeacht het feit of daartoe de nodige financiële middelen zijn. Ten vijfde heeft 

het slachtoffer het recht op bescherming en privacy verkregen. Het recht op herstel werd ook aan 

het slachtoffer toegekend. De schade die het slachtoffer kan hebben ondergaan door een misdrijf, 

kan van lichamelijke, psychologische etc. aard zijn. Het slachtoffer heeft recht op een financiële 

tegemoetkoming voor de geleden schade. Als laatste recht in de verklaring, werd het slachtoffer het 

recht op hulp verleend. Dit is het recht op het krijgen van psychosociale hulp. Voor de bescherming 

van dit recht, werden een aantal diensten van slachtofferhulp opgericht in België.  

2. Decreet van 12 mei 2004 van de Franse Gemeenschap betreffende hulpverlening aan 

mishandelde kinderen279 

253. Ieder optredend persoon is volgens artikel 3, §1 “verplicht hulp en bescherming te verlenen aan 

een kind dat mishandeld werd280 of aan het kind voor wie het vermoeden bestaat dat het dergelijke 

slechte behandelingen ondergaat”. Elk optredend persoon dat wordt geconfronteerd met een 

mishandelingssituatie of risicosituatie, kan voor de organisatie van deze hulp beroep doen op “het 

psycho-socaal medisch centrum,  de dienst voor de promotie van de gezondheid op school, het team 

SOS Kinderen, de consulent of iedere andere gespecialiseerde competente optredende persoon”.281 

De Franse Gemeenschap richt met dit decreet in elk gerechtelijk arrondissement van de Franse 

Gemeenschap en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een coördinatiecommissie op.282 Deze 

Commissies behandelen geen individuele gevallen maar zien toe op de procedures voor 

zorgverlening van mishandelde kinderen. Bovendien worden er een aantal opdrachten toegekend 

aan de teams van SOS Kinderen, waarvan hetgene dat volgt de hoofdopdracht is: zij moeten 

                                                             
278  I. AERTSEN, S. CHRISTIAENSENS, L. HOUGARDY, D. MARTIN, Politiële slachtofferbejegening, Gent, Academia Press, 2002, 186. 
279  Decreet van 14 mei 2004 betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen, BS 14 juni 2004. 
280  Definitie van “mishandelingssituaties” is te vinden onder art. 1, 4°. Hieronder wordt ook seksueel misbruik verstaan. 
281 Artikel 3, §2 Ordonnantie 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren, BS 1 juni 2006. 
282  Art. 4 Ordonnantie 29 april 2004. 
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ambtshalve, ingeval een persoon erom vraagt of op vraag van de consulent jeugdzorg, 

mishandelingssituaties preventief aanpakken en behandelen.283 Indien initiële opleidingen worden 

georganiseerd voor beroepsmatig optredende personen, “dan heeft deze opleiding betrekking op de 

herkenning van risicosignalen, de contextuele elementen en de symptomen van mishandeling, de 

voorbereiding van een reactie om het kind hulp en bescherming te bieden, en de rol van de 

optredende persoon rekening houdend met zijn beroepsidentiteit”.284 Bovendien moeten zij 

geïnformeerd worden over de in deze materie gespecialiseerde diensten, de organisatie en de 

wettelijke bepalingen.285 Ook slachtoffers van grooming uit de Franse gemeenschap zullen kunnen 

genieten van de hulpverlening die wordt geboden door dit decreet. 

3. Ordonnantie 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren 

254. De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geeft iedere 

minderjarige, wier gezinsverblijfplaats gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, recht op 

hulp zoals deze ordonnantie het voorschrijft.286 Een minderjarige waarvan de fysieke of psychische 

integriteit bedreigd is door (onder andere) seksueel misbruik dat de jongere ernstig en reëel in 

gevaar brengt, kan een maatregel opgelegd krijgen zoals bepaald in artikel 10.  Hier zijn wel twee 

voorwaarden aan verbonden: ten eerste moet de jeugdrechtbank hebben vastgesteld dat “de 

gezondheid of de veiligheid van de jongere onmiddellijk en ernstig in het gedrang is” en bovendien 

moet de vrijwillige hulpverlening geweigerd of mislukt zijn.287 Zo kan de jeugdrechtbank een 

familiale, psychosociale en/of therapeutische begeleiding bevelen288, de jongere een semi-

residentiële voorziening doen bezoeken289 en bij hoogdringendheid de jongere toevertrouwen aan 

een onthaalcentrum290 etc. Deze maatregelen kunnen zowel tijdens de voorbereidende fase als 

tijdens de rechtspleging worden bevolen en gelden voor een maximumduur van 1 jaar.291 

Slachtoffers van grooming die hun gezinshoofdverblijfplaats hebben in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest kunnen ook deze maatregelen opgelegd krijgen, aangezien er bij dit misdrijf ook sprake is 

van seksueel misbruik. 

B. Het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 
255. Het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 stelt nog steeds de kwalitatieve bejegening van het 

slachtoffer voorop. Bijzondere aandacht zal op dit vlak vooral uitgaan naar de afhandeling van 

seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen de gezinssituaties. Verder zegt het NV dat hieraan 

vooral gewerkt zal worden tijdens de opleiding. De Ministers nemen ook in het NV op dat de 

slachtoffers van seksueel misbruik en pedofiele feiten, indien nodig, moeten verwezen worden naar 

de gespecialiseerde hulpverlening. Bovendien willen de Ministers dat er meer wordt geïnvesteerd in 

audiovisuele opname van verhoren van minderjarigen en kwetsbare slachtoffers.  

                                                             
283  Art. 9, 1° Ordonnantie 29 april 2004. 
284  Art. 17, 1ste lid Ordonnantie 29 april 2004. 
285  Art. 17, 2e lid Ordonnantie 29 april 2004. 
286  Art. 2, 1°, 3, 1° en 4° Ordonnantie 29 april 2004. 
287  Art. 8 Ordonnantie 29 april 2004. 
288  Art. 10,3° Ordonnantie 29 april 2004. 
289  Art. 10, 5° Ordonnantie 29 april 2004. 
290  Art. 10, 7° Ordonnantie 29 april 2004. 
291  Art. 11, §1 Ordonnantie 29 april 2004. 
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C. Politionele slachtofferbejegening  
256. Met de wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt werden alle politieambtenaren verplicht 

om opgelegd aan slachtofferbejegening te doen, waarbij de eerste opvang en onthaal van het 

slachtoffer en het verstrekken van goede basisinformatie centraal staan.292 Het gaat om “eerste hulp 

bij misdrijven”. Iedere politieambtenaar moet deze dienst verstrekken aan een persoon dat 

slachtoffer is van een misdrijf, ook ingeval de ambtenaar niet gespecialiseerd is in de 

slachtofferbejegening. Dit houdt daarentegen niet in dat zij psychosociale en/of therapeutische 

hulpverlening moeten aanbieden293; dit is weggelegd voor andere gespecialiseerde instanties (zie 

supra, C). Sinds een aantal jaar hebben enkele diensten gespecialiseerde personen aangeworven die 

actief zijn in het kader van de slachtofferbejegening. Welke diensten moet een politieambtenaar dan 

wel verstrekken? Hij moet zo het slachtoffer opvangen, goede informatie verstrekken, 

doorverwijzen naar gespecialiseerde actoren voor begeleiding en/of behandeling, een proces-

verbaal opstellen en opnieuw contact opnemen met het slachtoffer. Het gegeven dat er een tekort 

aan personeel is in de tweedelijnsdiensten waarnaar wordt verwezen door de politiediensten, moet 

zo snel mogelijk worden weggewerkt als men wil dat de politionele slachtofferbejegening zijn effect 

bereikt. 

D. Slachtofferonthaal bij parket en rechtbank294 
257. Voor elk parket van de rechtbank van eerste aanleg werd een slachtofferonthaal opgericht. 

Enkel slachtoffers van wanbedrijven en misdaden kunnen een beroep doen op het 

slachtofferonthaal. Het onthaal bestaat enerzijds uit een maatschappelijk assistente, die een 

onthaalstructuur voor de slachtoffers moet opzetten en de slachtoffers moet onthalen en opvangen, 

en anderzijds uit een verbindingsmagistraat die als tussenpersoon fungeert tussen de 

maatschappelijke assistent en het parket en de rechtbank. De kerntaken van deze dienstverlening 

zijn het slachtoffer informeren (wijzen op hun rechten en de mogelijkheden op juridische bijstand, 

psychosociale hulpverlening etc. ), bijstaan (dossierinzage, burgerlijke partijstelling, emotioneel 

ondersteunen etc.), verwijzen naar bekwame personen om de specifieke behoeften van het 

slachtoffer te behartigen en de zorg om de signalisatie en bewustmaking van problemen waarmee 

het slachtoffer kampt aan de bevoegde diensten en magistraten over te maken.295 Ook slachtoffers 

van het misdrijf grooming zullen zich kunnen beroepen op de dienst slachtofferonthaal van het 

parket bij de rechtbank van eerste aanleg waarvoor wordt geprocedeerd. 

E. Hulpverlenende organisaties 
258. De taken van de politieambtenaren en de justitieassistenten omvatten niet de therapeutische 

en psychosocoiale begeleiding van het slachtoffer van een delict. Deze taken moeten worden 

vervuld door gespecialiseerde en multidisciplinaire teams die werkzaam zijn in hulpverlenende 

dienstencentra. Zo heeft de Vlaamse regering in 1997 de Vertrouwenscentra voor 

kindermishandeling opgericht voor minderjarigen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik (1). De 

regering van de Franse Gemeenschap heeft de teams SOS Kinderen opgericht die de tegenhanger 

zijn van de Vertrouwenscentra voor kindermishandeling (2). Op nationaal vlak is Child Focus vooral 

                                                             
292  Art. 46 Wet Politieambt, BS 22 december 1992. 
293  I. VERWEE, E. HENDRICKX, F. VLEK (eds.), Wat doet de politie?, Antwerpen, Maklu, 2009, 76. 
294  N. CRETEN, Politionele slachtofferbejegening, Antwerpen, Maklu, 2004, 44. 
295  FOD JUSTITIE, “Slachtofferonthaal”, http://www.belgium.be (consultatie 4 mei 2013). 
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bezig met de preventie en bestrijding van seksueel misbruik, waar zij ook een hulpverlenende 

functie heeft, maar niet in de zin van begeleiding en behandeling (3). Tot slot worden nog een aantal 

andere hulpverlenende centra opgesomd (4). 

1. Vertrouwenscentra kindermishandeling 

259. De Vlaamse regering heeft in 1997 voor het eerst een besluit uitgewerkt voor de erkenning en 

subsidiëring van de Vertrouwenscentra voor kindermishandeling. Dit besluit werd sindsdien een 

aantal keren gewijzigd, maar het Besluit van 16 november 2011 tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende erkenning en subsidiëring van de 

vertrouwenscentra kindermishandeling is het wetsinstrument dat tot op vandaag nog steeds van 

toepassing is ten aanzien van de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra.296  

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een provinciale meldingspost297 waar ieder 

persoon die kindermishandeling vaststelt of het vermoeden heeft dat een minderjarige298 wordt 

mishandeld, melding kan doen. Wat moet er onder “kindermishandeling” worden verstaan? Artikel 

1 van het Besluit van 17 mei 2002 definieert dit begrip als volgt: “een situatie waarin een kind 

lichamelijk of psychisch schade wordt berokkend, actief door schadelijk optreden of passief door 

ernstige nalatigheid van volwassenen die voor het kind moeten zorgen”. Dit wil zeggen dat het om 

“elke vorm van niet- accidentele, actieve of passieve geweldpleging of verzuim jegens kinderen, 

waardoor bij het kind afwijkingen ontstaan (of men dit redelijkerwijs mag verwachten) of hun 

optimale ontwikkeling in het gedrang komt” 299 gaat. De omschrijving van kindermishandeling is 

breder dan de omschrijving in de strafwet. Zelfs indien de minderjarige geen schade heeft 

ondergaan of wanneer er geen vaststelbare feiten werden gepleegd, kan een minderjarige beroep 

doen op de hulp- en dienstverlening van het centrum.300 Zij wil in eerste instantie dan ook 

preventief kindermishandeling kunnen aanpakken. Onder Hoofdstuk II van het Besluit van 17 mei 

2002 zijn de opdrachten opgesomd die de Vertrouwenscentra moeten uitvoeren om erkend te 

worden. De centra moeten aan volgende vereisten voldoen: het centrum is een meldpunt voor 

kindermishandeling en vermoedens van kindermishandeling.301 Zij biedt hulp- en dienstverlening 

aan naar gelang de behoeften van het kind302, zij levert een bijdrage inzake sensibilisering van de 

maatschappij omtrent kindermishandeling303, het centrum is 24 uur telefonisch beschikbaar304, etc. 

Ieder persoon die een vermoeden van misbruik heeft, met inbegrip van het minderjarig slachtoffer 

zelf, kan dit melden bij het vertrouwenscentrum. De vertrouwenscentra werken samen met de 

Centra voor Geestelijke gezondheidszorg305, het gerecht, Kind en Gezin, Kinderzorg en 

Gezinsondersteuning, GO!, CLB, en Algemene Welzijnszorg. De Vertrouwenscentra kunnen een 

minderjarige slachtoffer doorverwijzen naar één van de centra van deze instellingen en vice versa. 

                                                             
296  Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 

betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling, BS 24 januari 2012. 
297 L. WOSTYN, C. CLEPKENS, A. HUTSEBAUT (ed.), Overhandigen van medische gegevens, Gent, Academia Press, 2004, 115. 
298  Persoon jonger dan 18 jaar. 
299  D. LANGHENDRIES, De aanpak van minderjarige slachtoffers van fysiek geweld, onuitg. masterthesis Criminologische Wetenschappen 

Universiteit Gent, 2009-10, 48-57. 
300  Ibid. 
301  Art. 2 Besluit van 17 mei 2002. 
302  Art. 3, §1 Besluit van 17 mei 2002. 
303  Art. 10, §1 Besluit 17 mei 2002. 
304  Art. 12, §1, 1ste lid Besluit 17 mei 2002. 
305  Een slachtoffer komt hier meestal na doorverwijzing terecht. De hulpverlening die hierbij wordt verleend is meestal van langdurige 

aard en eerder therapeutisch. 
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Indien ouders of het slachtoffer vermoeden dat het kind wordt gegroomed, dan kunnen deze dat ook 

melden aan één van de Vertrouwenscentra voor kindermishandeling en beroep doen op de 

hulpverlenende diensten die deze centra aanbieden. 

Deze Vertrouwenscentra zijn gevestigd in de hoofdstad van elke Vlaamse provincie. Er is ook een 

centrum gevestigd in Brussel.306 

2. SOS Kinderen 

260. Het besluit van 14 juni 2004 van de Franse gemeenschap betreffende de erkenning en 

subsidiëring van de teams SOS kinderen met toepassing van het decreet van 12 mei 2004 

betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen, regelt een aantal aangelegenheden 

aangaande de teams SOS Kinderen: de teams moeten een kadersamenwerking opstellen, de 

erkenningsvoorwaarden worden opgesomd307 etc. SOS Kinderen is de Franstalige tegenhanger van 

de Vertrouwenscentra; deze centra zijn gevestigd op elke provincie van het grondgebied van de 

Franse Gemeenschap en van het tweetalig gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.308 

3. Child Focus309 

261. Onder impuls van de zaak-Dutroux in 1996, werd Child Focus, de Stichting voor Vermiste en 

seksueel uitgebuite kinderen, in 1998 opgericht. Het betreft een onafhankelijke privé-stichting die 

door de Belgische overheid is erkend als een instelling van openbaar nut met een internationale 

draagwijdte. Deze instelling heeft twee hoofddoelstellingen, te weten enerzijds de opsporing en 

ondersteuning van verdwenen personen tot 25 jaar, de preventie en bestrijding van 

kinderprostitutie, kinderpornografie, kinderhandel en anderzijds het voorkomen van seksueel 

misbruik ten aanzien van minderjarigen.310 Child Focus verricht haar werkzaamheden over heel 

België en legt bovendien contact met gelijkaardige instellingen in België. Voor een efficiëntere 

samenwerking en coördinatie zag de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite 

kinderen (“Missing children Europe”) in 2001 het licht, waarvan Child Focus het voorzitterschap 

waarneemt. De stichting ondersteunt onderzoek inzake verdwijning, ontvoering en seksuele 

uitbuiting en misbruik van kinderen. Bovendien helpt Child Focus deze fenomenen te voorkomen en 

te bestrijden. Vervolgens volgt de stichting de dossiers op die aan haar zijn toevertrouwd. Child 

Focus houdt zich ook bezig met het opzetten van preventie-en sensibilisatiecampagnes. De 

organisatie werkt zowel met private actoren als met openbare actoren. Ten einde de samenwerking 

tussen Child Focus enerzijds en de gerechtelijke overheden en politiediensten anderzijds te 

harmoniseren, werd anno 1998 een protocol getekend tussen de stichting en de Minister van Justitie 

waarvan de versie in 2001 werd gewijzigd. Men wilde aan de hand van dit instrument de kans 

vergroten om verdwenen kinderen goed en wel terug te vinden en om bovendien de seksuele 

uitbuiting van kinderen efficiënt te kunnen aanpakken. In dit protocol worden de bevoorrechte 

nationale magistraten, de Cel Personen van de Nationale politie, de magistraten belast met het 

                                                             
306  In totaal zijn er zes, te vermeerderen met vier geografisch verspreide regiohuizen. 
307 Artt. 4-27 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2004 betreffende de erkenning en de      

subsidiëring van de teams SOS Kinderen met toepassing van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulpverlening aan 
mishandelde kinderen, BS 10 september 2004. 

308  Er zijn 15 centra van SOS Enfants, waarvan twee in Brussel. 
309  H. DEBLAUWE, Minderjarig slachtofferschap van misbruik in Vlaanderen: preventie, aanpak, nazorg, onuitg. masterthesis Rechten 

Universiteit Gent, 2008-09, 88-91. 
310  I. AERTSEN, S. CHRISTIAENSENS, L. HOUGARDY EN D. MARTIN, Politiële slachtofferbejegening, Gent, Academia Press, 2002, 268. 
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onderzoek en de politiediensten beschreven. Child Focus is een bevoorrechte partner van de 

officiële instanties omwille van de deskundigheid van de organisatie. De organisatie ziet het melden 

van gevallen van onder andere seksueel misbruik van kinderen aan het gerecht en de politie als haar 

plicht, hoewel zij na het doorlichten van de informatie niet op de hoogte worden gebracht van wat 

de politie en/of het gerecht ermee hebben aangevangen. Child Focus heeft ook een erkend311 

noodnummer dat 24 uren per dag, 7 op 7 openstaat voor meldingen van verdwijning, ontvoering, 

kinderpornografisch materiaal en seksueel misbruik van kinderen. 

4. Andere centra 

262. Bovenstaande organisaties zijn de hulpverlenende organisaties die het meest bekend zijn, doch 

neemt dit niet weg dat er ook nog andere nationale en regionale organisaties bestaan die zich even 

hard inzetten voor de bescherming van de fysieke, morele en seksuele integriteit van minderjarigen. 

Deze zijn evenzeer vermeldenswaardig: het Kinderrechtencommissariaat, de centra Geestelijke 

Gezondheidszorg, CAW’s, Sensoa, vzw Kinderkreet, etc.312 

F. Financiële hulp aan slachtoffers 
263. De wet van 1 augustus 1985 voorziet in een financiële tegemoetkoming vanwege van de Staat 

aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Enkel een slachtoffer dat ernstige lichamelijke of 

psychische schade heeft ondergaan, zal een beroep kunnen doen op de hulp. De schade moet 

rechtstreeks zijn ontstaan uit opzettelijk geweld, gepleegd op de persoon. In het Strafwetboek vindt 

men de betekenis van het begrip geweld in artikel 483, 1ste lid van het Strafwetboek: het zijn daden 

van fysieke dwang. 

Indien een persoon veroordeeld wordt wegens het plegen van strafbare feiten die grooming 

uitmaken, zal er in principe niet eens fysiek contact hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat het 

slachtoffer van het seksueel misdrijf grooming in principe geen financiële tegemoetkoming kan 

krijgen van de Staat zoals bepaald in de wet van 1 augustus 1985. 

264. Dit neemt niet weg dat het slachtoffer de sociale zekerheid, verzekeringsmaatschappijen of de 

dader kan aanspreken om een financieel herstel van de geleden schade te zien.   

§2. Daderhulp 

265. De laatste jaren is er enorm veel maatschappelijke en politieke belangstelling geweest voor 

seksuele delinquenten. De nadruk wordt vooral gelegd op risicobeheersing en het opzetten van 

garanties ter bescherming van de maatschappij. Zo werd met de Wet van 5 maart 1998 op de 

voorwaardelijke invrijheidsstelling de mogelijkheid in het leven geroepen om seksuele 

delinquenten voor een bepaalde duur ter beschikking te stellen van de regering (nu: ter beschikking 

stelling van de SURB). De Wet van 17 mei 2006 op de externe rechtspositie heeft de verplichting in 

het leven geroepen dat de gespecialiseerde diensten ook moeten adviseren omtrent de noodzaak 

om een behandeling op te leggen. De behandeling van de dader na de strafuitzitting is bedoeld om 

                                                             
311  Koninklijk besluit van 8 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot 

uitvoering van het artikel 107, §1 en §3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende 
diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten, BS 16 maart 2009. 

312  H. DEBLAUWE, Minderjarig slachtofferschap van misbruik in Vlaanderen: preventie, aanpak, nazorg, onuitg. masterthesis Rechten 
Universiteit Gent, 2008-09, 95. 
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recidive te voorkomen313. In deze paragraaf wordt er gekeken naar een aantal onderzoeken 

betreffende seksuele delinquentie en recidive (A). Vervolgens wordt geanalyseerd welke 

begeleiding en behandeling de seksuele delinquenten in België krijgen, waar een onderscheid wordt 

gemaakt tussen seksueel geïnterneerden en seksueel gedetineerden (B). 

A. Probleemstelling314 
266. Er werden al tal van onderzoeken gedaan naar recidive van seksueel misbruikers en in het 

bijzonder naar pedofielen. Uit een recent onderzoek van criminoloog C. ADAMS blijkt dat 13,4% van 

de seksuele delinquenten hervalt binnen de 5 jaar en dat loopt op tot 27% na 20 jaar. Deze 

recidivecijfers liggen beduidend lager dan bij diefstal en diefstal met geweld315. Hoe liggen de 

recidivecijfers voor pedoseksuelen in het bijzonder? In België zijn er geen recidivecijfers voor 

pedoseksuelen bekend, maar in Nederland werd er wel al onderzoek naar gedaan. Uit het 

Nederlands onderzoek blijkt dat ongeveer 13% officieel hervalt. Maar volgens criminoloog S. 

BOGAERTS moeten deze cijfers met een factor drie of vier worden vermenigvuldigd om tot het 

werkelijk recidivecijfer te komen.316 Criminoloog C. ADAMS daarentegen is in zijn onderzoek tot de 

conclusie gekomen dat pedofielen minder vaak hervallen dan veel andere veroordeelden. Het feit 

dat er weinig pedofielen onhandelbaar zijn, kan hiervan een oorzaak zijn.317 

267. In het kader van deze masterproef, is het ook interessant om te vermelden of het plegen van 

internetmisbruik en het plegen van fysiek misbruik al dan niet met elkaar gerelateerd zijn. Zo 

hebben SETO, HANSON en BABCHISKIN meta-analystisch onderzoek gedaan naar twee prominente 

vragen. De eerste vraag luidde: “Hoe groot is de kans dat iemand die voor internetfeiten 

veroordeeld is, vroeger reeds veroordelingen voor feitelijk misbruik opgelopen heeft?” De tweede 

vraag waar een antwoord op gezocht werd ging over het volgende: “Hoe groot is de kans dat een 

veroordeelde voor internetmisbruik318, in de toekomst ook feitelijk seksueel misbruik zal plegen?” 

Om te antwoorden op de eerste vraag, bleek uit het onderzoek dat 12% al eerder voor seksueel 

feitelijk misbruik beschuldigd of veroordeeld bleken te zijn. Een aanzienlijk deel van de 

onderzoeksgroep (uit 6 van de 24 studies was dit 55%) gaf toe feitelijk seksueel misbruik te hebben 

gepleegd zonder dat dit bekend was bij het gerecht. Bovendien is het mogelijk dat een aantal 

onderzochten hierover niet eerlijk waren. Om een antwoord te kunnen geven op de tweede vraag, 

werden studies gebruikt die een korte opvolgingsperiode van 5 à 6 jaar hadden gehanteerd. Uit deze 

studies bleek dat 2% na de uitzitting van hun straf overging tot seksueel feitelijk misbruik en 2,6% 

terug internetmisbruik pleegde. De cijfers zullen naar alle waarschijnlijkheid anders uitkomen 

wanneer een langere opvolgingsperiode van bijvoorbeeld 30 jaar wordt genomen. Uit dit onderzoek 

kan worden geconcludeerd dat het recidiverisico bij een pleger van seksueel feitelijk misbruik 

beduidend hoger is dan het recidiverisico bij internetmisbruikers. Bovendien wil dit zeggen dat 

online groomers veel minder vaak hervallen dan seksuele misbruikers/groomers in fysieke vorm 

                                                             
313  S. SNACKEN en K. BEYENS, “Tien jaar kwaliteitszorg in de strafuitvoering in België: ‘Sire, we zijn ongerust’…”, Orde dag 2008, 111-112. 
314  K. VANHOECK, “Internetplegers en het risico op feitelijk misbruik”, http://iternieuwsbrief.blogspot.be/search?updated-min=2011-

01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=3 (19 februari 2013). 
315  Hierbij liggen de cijfers op 70%. 
316  X, “Echte recidivecijfers vier keer hoger dan officiële”, http://www.vandaag.be/binnenland/61130_echte-recidive-pedos-vier-keer-

hoger-dan-officiele.html (consultatie 8 mei 2013) 
317  Vr. en Antw. Kamer 2011-12, nr. 5-1663 (vr. B. ANCIAUX) 
318  In het onderzoek wordt met het begrip “internetmisbruik” bedoeld: het bekijken, verspreiden en aanmaken van kinderpornografie 

enerzijds en grooming anderzijds. 

http://iternieuwsbrief.blogspot.be/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=3
http://iternieuwsbrief.blogspot.be/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=3
http://www.vandaag.be/binnenland/61130_echte-recidive-pedos-vier-keer-hoger-dan-officiele.html
http://www.vandaag.be/binnenland/61130_echte-recidive-pedos-vier-keer-hoger-dan-officiele.html
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(dit moet wel nog worden bevestigd door een onderzoek dat loopt over een langere 

opvolgingsperiode). Daarom moet de meeste aandacht van de centra voor daderhulp uitgaan naar 

seksuele feitelijke misbruikers en offline groomers. Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid tot 

individuele begeleiding en behandeling van online groomers moet blijven bestaan. De onderzoekers 

concluderen dat een behandeling in een centrum voor daderhulp zeker zijn effect zal hebben, maar 

ze wijzen er op dat een individueel zorgtraject aangewezen is, al naar gelang de overheersende 

risicofactor319. 

268. Er is echter een schrijnend tekort aan gespecialiseerde centra voor daderhulp. Er zijn 

ellenlange wachtlijsten waardoor daders van ernstige misdrijven niet of pas maanden na hun 

vrijlating een geïndividualiseerde begeleiding of behandeling kunnen krijgen.320 Bovendien heeft de 

repressieve aandacht voor seksuele delinquenten tot gevolg dat de stap naar vrijwillige 

hulpverlening penibel is geworden. 

B. Onderscheid tussen seksueel gedetineerden en seksueel geïnterneerden 
269. Op het moment dat een dader van seksuele feiten voor de (onderzoeks-) rechter komt, oordeelt 

deze over de geestestoestand van de dader. Indien de rechter van oordeel is dat de dader zich ”in 

staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die 

hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden bevindt” en hij heeft feiten gepleegd die een 

misdaad of een wanbedrijf uitmaken, dan wordt de dader als abnormaal beschouwd en zal de 

rechter een interneringsbeslissing nemen (1.1). Indien de dader als normaal wordt beschouwd, dan 

zal deze terechtkomen in het gevangeniswezen (1.2). De vraag stelt zich in beide gevallen wat de 

begeleidings- en behandelingsmogelijkheden zijn. Deze vraag zal hieronder dan ook worden 

behandeld. 

1.1. Seksuele geïnterneerden321 

270. Indien een persoon feiten heeft gepleegd die grooming uitmaken, kan ten aanzien van deze een 

interneringsbeslissing worden genomen, aangezien een verdachte kan worden geïnterneerd 

wanneer hij een misdaad of wanbedrijf heeft gepleegd.  

De Wet Bescherming Maatschappij beoogt de bescherming van de geïnterneerde door hem 

therapeutisch te behandelen voor diens genezing en sociale reïntegratie. De vraag stelt zich uit 

welke interne grondslag geïnterneerden het recht op behandeling kunnen putten. We kunnen 

hiervoor verwijzen naar artikel 23 Grondwet, artikel 34, §1 van de Code van geneeskundige 

plichtenleer, artikel 5 van de Wet Patiëntenrechten en artikel 88 van de Basiswet van 12 januari 

2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerde. Deze bepalingen 

moeten het recht op behandeling garanderen voor geïnterneerden. Deze artikelen zijn echter dode 

letter, vandaar de vele kritieken op het beleid van de Belgische overheid.  

271. De geïnterneerde moet geplaatst worden in een aangepaste voorziening, wat impliceert dat 

deze voorziening moet afgestemd zijn op de specifieke noden en de daaraan verbonden vereiste 

                                                             
319  Er worden drie soorten risicogroepen onderscheiden bij risicotaxatie: deviante seksuele opwinding, antisociale opstelling en 

intimiteitsproblemen. Deze komen ook voor bij internetmisbruikers. 
320  H. DEBLAUWE, Minderjarig slachtofferschap van misbruik in Vlaanderen: preventie, aanpak, nazorg, onuitg. masterthesis Rechten 

Universiteit Gent, 2008-09, 96-97. 
321  L. BAEYENS, K. CAPPELE EN C. JACOBS, “De uitvoering van de interneringsbeslissing”, werkstuk GS Strafrecht 2012-2013, 3-38. 
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behandeling van de betrokkene.322 De kans op reïntegratie wordt in belangrijke mate mede bepaald 

door de beschikbaarheid van een zorgaanbod in voldoende kwaliteit, kwantiteit en continuïteit.323 

De Wet van 1 juli 1964 ter bescherming van de maatschappij (WBM) bepaalt dat de internering 

moet gebeuren in een daartoe geschikte psychiatrische instelling. In uitzonderlijke gevallen kan dit 

ook plaatsvinden in de psychiatrische afdeling van een gevangenis. Uitzonderlijke gevallen 

impliceren ofwel het afwachten van de plaatsing in een geschikte psychiatrische instelling, ofwel 

wanneer de houding van de geïnterneerde een gevaar vormt.324 Dit is in de praktijk een ander paar 

mouwen aangezien er sprake is van een permanent spanningsveld tussen zorgplicht en zorgaanbod.  

Dit spanningsveld is te wijten aan twee grote problemen die het gevolg zijn van een overkoepeld 

tekort aan financiële middelen. Het eerste probleem dat kan aangekaart worden is dat de overheid 

tekort schiet wat betreft de oprichting van gespecialiseerde instellingen waar geïnterneerden 

kunnen opgevangen worden en een voor hen aangepaste behandeling krijgen.325 De 

omstandigheden waarin geestesgestoorde delinquenten worden gedetineerd zijn schrijnend te 

noemen. Er wordt geen enkele aandacht besteed aan een aangepaste behandeling. Ze beantwoorden 

met andere woorden geenszins aan de minimale kwaliteitsnormen op het vlak van de zorgverlening. 

Justitie heeft zich te veel gericht op de veiligheid van de maatschappij en te weinig op de 

therapeutische mogelijkheden om de geïnterneerde tot inzicht en controle te brengen over zijn 

delinquent gedrag. Hoe langer geestesgestoorde delinquenten in de gevangenis verblijven voor ze 

opgenomen worden in een gespecialiseerde instelling, hoe moeilijker het wordt om deze persoon te 

behandelen en hoe minder kansen deze persoon heeft op volledige re-integratie. De opsluiting in de 

gevangenis zorgt er namelijk voor dat de geïnterneerde verder gaat aftakelen. De pathologieën 

verergeren en worden complexer door de mensonwaardige opsluitingomstandigheden. Deze 

toestand leidt dan weer in toenemende mate tot frustraties, depressies, wrok jegens de 

maatschappij, agressie, verbittering en wanhoop. Naast het probleem van de capaciteit is er ook nog 

het probleem van de personeelsbezetting. Dit kan twee oorzaken hebben. Enerzijds is het een 

gevolg van het feit dat er gewoon geen personeel is en anderzijds is het een gevolg van het tekort 

aan financiële middelen. Wat de eerste reden betreft kan geconcludeerd worden dat er alsmaar 

minder studenten verpleegkunde kiezen ervoor om zich te specialiseren in de forensische 

psychiatrie. Dit is zowel te wijten aan de bedreigingsangst als het geringe loon dat psychiatrisch 

verpleegkundigen krijgen voor het werk dat ze doen. Daarnaast is het tekort aan personeel ook te 

wijten aan de geringe financiële middelen. Om even een concreet voorbeeld te geven: in Nederland 

wordt er door de overheid 3000 euro per jaar voorzien voor één psychiatrisch personeelslid, in 

België is dit 1000 euro per jaar per voor 10 psychiatrische personeelsleden. Het wordt al meteen 

duidelijk dat er in België gewerkt wordt met te weinig personeel naargelang het werk dat verricht 

dient te worden.  

                                                             
322  A. VERSTRAETE en I. VALGAREN, “Waarom komt Godot maar niet? Het leven van geïnterneerden in de gevangenis van anno 2011: een 

tranendal”, Ad Rem 2011, afl. 3, 13. 
323  A. BOERS, S. VANDEVELDE, V. SOYEZ, S. DE SMET EN W. TING TO, “Het zorgaanbod voor geïnterneerden in België”, Panopticon 2011, afl. 2, 

24. 
324  L. LAVRYSEN, “De Donder en De Clippel tegen België, 6 december 2011” (noot onder EHRM 6 december 2011), European Human 

Rights cases 2012, https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=2073366&fileOId=2074736,  483-489. 
325  H. HEINMANS, Locomotieftekst “Is er nog hoop voor geïnterneerden”, Orde dag 2001, afl. 15, 15. 
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272. Er verblijven nog steeds te veel geïnterneerden in een niet-aangepaste omgeving (de 

gevangenis) en er is voor hen een onvoldoende aangepast zorgaanbod.326 De druk op België wordt 

steeds groter om de structurele problemen aan te pakken. De capaciteit van geschikte 

psychiatrische instellingen moet verhoogd worden en de kwaliteit van de verzorging, in zowel 

geschikte psychiatrische instellingen als in psychiatrische afdelingen van gevangenissen, moet altijd 

gegarandeerd zijn. De Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de 

rechtspositie van gedetineerden is ook van toepassing op geïnterneerden, “in afwachting dat de 

rechtspositie van deze personen bij wet geregeld is”.327 Deze wettelijke versteviging van de positie 

van geïnterneerden kan slechts leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de internering indien 

financiële middelen worden vrijgemaakt om het tekort aan infrastructuur en personeel te 

verhelpen. 

1.2. Seksuele gedetineerden 

273. Seksuele delinquenten maken 17% uit van de gevangenispopulatie. Onder die seksuele 

delinquenten bestaan er ook minderjarige daders. De reactie op seksuele delinquentie is niet meer 

louter beperkt tot bestraffing, maar vandaag de dag krijgen deze alsmaar meer een behandeling 

opgelegd.  

In het begin van de 20ste eeuw werd er meer en meer aandacht geschonken aan de 

“geïndividualiseerde en gedragswetenschappelijk aanpak van delinquenten” onder impuls van het 

sociaal verweer.328 Deze zienswijze heeft ervoor gezorgd dat er een basis werd gelegd voor de 

psychosociale diensten binnen elke gevangenis. Deze dienst bestaat uit psychiaters, psychologen en 

maatschappelijke medewerkers. Zij staan in voor het onthaal van nieuwe gedetineerden, de 

adviesverlening in het kader van de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten, de penitentiaire 

begeleiding en de pretherapeutische begeleiding. Vooral deze laatste taak is interessant in het licht 

van deze masterproef. De leden van de dienst moeten middels pretherapeutisch werk de daders tot 

probleeminzichten laten komen, ze moeten bovendien gemotiveerd worden om aan zichzelf te 

werken en zij moeten degelijk worden voorbereid op de extrapenitentiaire begeleiding of 

behandeling die door verschillende centra worden verzorgd; “de overgang van het intrapenitentiair 

programma naar de extramurale hulp- en dienstverlening vormt een scharniermoment in het 

detentietraject van de gedetineerde.”329 Een aantal jaren geleden werd het initiatief gestart van 

pilootgevangenissen, waar de psychosociale dienst een deskundig instituut blijkt te zijn. Deze dienst 

verzorgt een gespecialiseerde begeleiding van seksuele delinquenten. Men kent tot nu toe de impact 

niet van deze intra muros begeleiding op het recidiverisico van de gedetineerde. Binnen het 

gevangeniswezen wordt geen enkele echt therapeutische begeleiding aangeboden. Bovendien is een 

loutere gevangenisstraf, hoe lang deze ook moge zijn, niet voldoende om recidive te voorkomen. 

Daarom heeft de Senaat op 12 oktober 2010 een wetsvoorstel ingediend tot invoering van een door 

de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksueel 

                                                             
326  I. MOENS en P. LUDEWEI, Geen opsluiting, maar sleutels tot re-integratie. Voorstellen voor een gecoördineerd zorgtraject voor 

geïnterneerden. Zorgnet Vlaanderen 2012, 19. 
327  S. SNACKEN en K. BEYENS, “Tien jaar kwaliteitszorg in de strafuitvoering in België: ‘Sire, we zijn ongerust’…”, Orde dag 2008, 111-112.  
328  A. NUYTIENS, J. CHRISTIAENSENS, C. ELIAERTS (eds.), Trajecten van uithanden gegeven jongeren in het strafrecht, Gent, Academia Press,  

97. 
329  M. BOUVERNE, K. KLOECK, W. MEYVIS, R. ROOSE en J. VANACKER, Handboek forensisch welzijnswerk, Gent, Academia Press, 2002, 94-95. 
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misdrijven ten aanzien van minderjarigen definitief is.330 Deze is tot op heden nog steeds in 

behandeling. 

274. Wanneer de pedoseksuele delinquent voorwaardelijk wordt vrijgelaten, is een dader van een 

zedendelict verplicht om een extrapenitentiaire begeleiding of behandeling te volgen. Dit vindt zijn 

wettelijke grondslag in artikel 7 van de wet van 13 april 1995: wanneer “de veroordeelde een straf 

heeft ondergaan voor de feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 386ter van het Strafwetboek en 

gepleegd op de persoon van minderjarigen (…) moet aan de invrijheidstelling de voorwaarde worden 

verbonden van het volgen van een begeleiding of een behandeling.”. Op het moment dat het misdrijf 

grooming wordt geïmplementeerd in het Strafwetboek tussen artikelen 372 tot 386ter van het 

Strafwetboek, zullen de veroordeelde groomers ook de in dit artikel vernoemde begeleiding en 

behandeling moeten volgen.  

Krachtens de wet van 29 juni 1964 kan de rechter de veroordeling opschorten of uitstellen indien 

wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden zoals het volgen van een bepaalde behandeling of 

begeleiding. Ook de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voorziet de 

“mogelijkheid” om een begeleiding of behandeling te volgen.331 Dit maakt een van de voorwaarden 

uit om maximum 3 maanden in vrijheid gesteld te worden in de plaats van in voorlopige hechtenis 

te moeten vertoeven. Ook in het kader van de voorlopige invrijheidstelling moet de seksuele 

delinquent soms als voorwaarde begeleiding of medische behandeling volgen. 

275. Met de behandeling wil men vier doeleinden bereiken, namelijk: “voorkomen van recidive van 

seksuele geweldpleging, controle om het risico op herval te verminderen, aanvaarding door de dader 

van de volledige verantwoordelijkheid voor zijn deviant seksueel gedrag, en beseffen dat straffen alleen 

niet helpt maar behandeling nuttig is”332.  

Indien een seksuele delinquent een begeleiding of behandeling moet volgen in één van de 

bovenstaande gevallen, dan bestaan er verschillende centra waar deze terecht kan. In de jaren ’90 

werd een ambulante voorziening opgericht, namelijk het Universitair Forensisch Centrum te 

Edegem. Het UFC heeft als taak om een ethisch verantwoorde en wetenschappelijk gefundeerde 

evaluatie, begeleiding en behandeling van de daders uit te werken, toe te passen en uit te dragen.333 

Hun cliënteel bestaat vooral uit personen met een juridisch statuut, doch komt het vrij regelmatig 

voor dat personen die bij zichzelf seksueel deviant gedrag ondervinden, zich uit vrije wil komen 

aanbieden bij het UFC. Justitie kan in Vlaanderen ook doorverwijzen naar de Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk en de Centra van Geestelijke Gezondheidszorg. De CAW’s hebben een aparte dienst 

“Hulpverlening aan Seksueel Delinquenten” die een aparte begeleiding opzet bestaande uit een 

combinatie van vorming, begeleiding en training voor seksuele delinquenten.334 De twintig Centra 

Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen verlenen ook hulp voor seksuele delinquenten. 

                                                             
330  Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van 

seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling, Parl. 

St. Senaat 2010-2011, nr. 5-284/1. 
331  Art. 35, §3 en 6 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990. 
332  H. DEBLAUWE, Minderjarig slachtofferschap van misbruik in Vlaanderen: preventie, aanpak, nazorg, onuitg. masterthesis Rechten 

Universiteit Gent, 2008-09, 113.  
333 http://www.ufc.be. 
334  CAW, “Forensisch ambulant begeleidingsteam”, 

http://www.artevelde.be/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=134 (consultatie 8 mei 2013) 

http://www.ufc.be/
http://www.artevelde.be/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=134
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Bovendien bestaan er een aantal door de Federale overheid erkende steuncentra die instaan voor 

de ondersteuning van de begeleiding en behandeling van individuele gevallen enerzijds en voor de 

algehele aanpak en wetenschappelijke methodologie anderzijds.335 

276. Ook de daders die schuldig zijn aan grooming moeten een degelijk en aangepast 

geïndividualiseerd begeleidings- of behandelingstraject aangeboden krijgen door de 

hulpverleningscentra. Vooral indien de dader nooit eerder veroordeeld is geweest voor 

zedenschendelijke feiten kan het seksueel deviant gedrag reeds snel worden bijgestuurd.  

Doch ziet het er in de praktijk anders uit. Door de striktere criteria en door het gebrek aan diensten 

die in de begeleiding en behandeling kunnen voorzien, is er een vertraging merkbaar bij de 

toekenning van zowel voorwaardelijke als voorlopige invrijheidsstelling van seksueel 

gedetineerden.336 Bovendien zit daardoor een stijgend aantal seksueel gedetineerden hun straf 

volledig uit, waardoor zij de gevangenismuren verlaten zonder ooit begeleid of behandeld te zijn 

geweest om hun risicovol gedrag te leren beheersen.337 Dit werkt de recidivecijfers in de hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
335  W. ELIAS EN T. VANWING (red.), Vizier op agogiek, Leuven, Garant, 2002, 70. 
336  S. SNACKEN en K. BEYENS, “Tien jaar kwaliteitszorg in de strafuitvoering in België: ‘Sire, we zijn ongerust’…”, Orde dag 2008, 111. 
337  Ibid. 
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Algemeen besluit 
In HOOFDSTUK 1 werd er op gewezen dat de invulling van het begrip grooming door de jaren heen 

aan een evolutieve interpretatie onderhevig is geweest. Waar grooming destijds een neutrale of zelfs 

positieve connotatie had, heeft het begrip nu ongelukkigerwijs een negatieve gevoelswaarde 

gekregen. Heden ten dage staat het begrip namelijk voor “de planfase van seksueel misbruik”. Deze 

voorbereidingsfase kan zich op zeer diverse wijzen voordoen, doch heeft onderzoek uitgewezen dat 

het volgens een vast patroon wordt toegepast, onder voorbehoud van minieme verschillen. 

De manier waarop de internationale rechtsinstrumenten het kader vormen waartegen 

Europeesrechtelijke normen worden geschetst, wordt in HOOFDSTUK 2 weergegeven. De Europese 

Unie heeft zich voor de omschrijving van grooming laten inspireren door het internationaal Verdrag 

van Lanzarote van de Raad van Europa. Dit heeft tot gevolg dat de EU-lidstaten enkel en alleen 

online grooming dienen op te nemen in hun strafwet, hoewel zij op een niet-bindende wijze werden 

aangespoord om ook offline grooming te criminaliseren. Uit de beoordeling van de Belgische 

strafwetgeving, rechtspraak en rechtsleer kan worden afgeleid dat er sprake is van een lacune in 

onze wetgeving. Doch kan grooming in sommige gevallen worden gekwalificeerd als een poging tot 

het plegen van een seksueel misdrijf zoals in het Strafwetboek is opgenomen. Maar soms is niet 

genoeg. De reikwijdte van deze misdrijven laat het niet in alle gevallen toe grooming naar behoren 

aan te pakken. Desalniettemin vereist de democratische consensus dat deze gedragingen moeten 

worden bestraft. Op deze prangende vraag hebben een aantal politieke partijen van ons land een 

antwoord geformuleerd via het “Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de 

strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming” dat werd ingediend op 25 oktober 

2012. Hoewel het geruststellend is dat de Belgische Senaat werk maakt van de strafbaarstelling van 

grooming, moet worden aangemerkt dat de draagwijdte van het misdrijf relatief beperkt is 

gehouden. Aan de hand van een analyse van de strafbepaling omtrent grooming van drie Europese 

landen, werden de omschrijving van het misdrijf, de ondervindingen en de kritiekpunten gebruikt 

als inspiratiebron voor de effectuering van de kern van dit proefschrift, namelijk het uitwerken van 

een strafrechtelijk beleid voor een adequate aanpak van grooming.  

Het strafrechtelijk beleid zoals het voorkomt in deze masterproef bevat vier schakels, namelijk 

preventie,  opsporing en vervolging, afbakening van het misdrijf en nazorg. Dit werd behandeld in 

HOOFDSTUK 3. 

Uit de analyse van de heersende preventiepolitiek en de bestaande preventieve maatregelen, kan 

worden geconcludeerd dat men op de goede weg is, doch moeten een aantal maatregelen beter 

worden afgestemd op het fenomeen grooming om effectief te zijn. Bovendien zal het noodzakelijk 

zijn om specifieke preventiecampagnes, -sites en themaweken op te zetten, om zo de samenleving te 

sensibiliseren voor de problemen die verbonden zijn aan online en offline grooming. Tot slot moet 

evenwichtige aandacht uitgaan naar de potentiële slachtoffers enerzijds en de potentiële daders 

anderzijds. Dit brengt met zich mee dat de gespecialiseerde centra, die zich bezighouden met 

seksueel deviant gedrag, opnieuw hun beleidskeuze in overweging moeten nemen zodat zij, naast 

het justitieel cliënteel, ook vrijwillig opdagende potentiële daders een degelijke begeleiding en 

behandeling kunnen aanbieden.  
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De bespreking van de opsporingsmogelijkheden doet besluiten dat de undercoveroperatie de meest 

doelgerichte techniek vormt die de politiediensten kunnen hanteren voor een doeltreffende aanpak 

van grooming. Probleem is wel dat deze niet kan worden aangewend in het kader van de proactieve 

recherche of op grond van de BOM-wet. De wetgever zal genoodzaakt zijn om het toepassingsgebied 

van de BOM-wet uit te breiden, indien men een volstrekt rechtmatige opsporing van het misdrijf wil 

zien. In extremis kan bij de aanwending van de undercoveroperatie artikel 8 van het Wetboek 

Strafvordering als juridische grondslag dienen. Het gevaar bestaat er echter in dat sommigen deze 

zienswijze in de toekomst niet zullen delen.  

Vervolgens werd de afbakening van het misdrijf grooming uitgewerkt, waarbij de constitutieve 

bestanddelen van het misdrijf uiteengezet werden. Mijn voorkeur gaat uit naar de implementering 

van volgende strafbepaling in het Belgisch Strafwetboek: “Eenieder die een persoon, van wie hij weet 

of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, een voorstel 

doet tot ontmoeting met het oogmerk een misdrijf te plegen zoals bepaald in de Hoofdstukken V tot en 

met VII van Titel II, Boek II van het Strafwetboek, wordt, voor zover dit voorstel is gevolgd door 

materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden, gestraft met een gevangenisstraf van 

één tot vijf jaar.” Doch zijn er een aantal factoren die de strafmaat kunnen beïnvloeden. De mening is 

toegedaan dat de lijst van factoren, opgenomen in de tekst van de Mensenhandelrichtlijn, dewelke 

verplicht moeten leiden tot een strafverzwaring, niet volledig is. Online deception, het feit dat het 

slachtoffer jonger is dan 10 jaar en de bedreiging moeten ongetwijfeld door de wetgever als 

verzwarende omstandigheden  overwogen worden. De bespreking van de Belgische rechtsmacht 

resulteert in de vaststelling dat de rechtsmacht ver genoeg reikt om een eigen onderdaan, die 

grooming pleegt, te veroordelen, ook al zijn de feiten gepleegd in het buitenland. 

Als laatste schakel van het strafrechtelijk beleid werd de nazorg behandeld. Wat betreft de nazorg 

van het slachtoffer kan worden geconcludeerd dat de overheid grote inspanningen heeft geleverd 

om het slachtoffer van seksueel misbruik in fysiek, psychisch en financieel herstel te voorzien. Doch 

moet worden geïnsisteerd op het feit dat de overheid voldoende budgettaire middelen moet 

trachten vrij te maken om  kwalitatieve hulpverlening aan te bieden en hardnekkige wachtlijsten te 

vermijden. Daartegenover is de nazorg van de dader een ander paar mouwen. Er zijn heel wat 

problemen in verband met de internering van seksuele delinquenten, waarvan twee grote. Zo schiet 

de capaciteit van de psychiatrische instellingen tekort en is de kwaliteit van de verzorging 

ondermaats. Aangezien een financieel tekort het overkoepelend probleem vormt, kan weinig 

worden gedaan aan de interneringskwaliteit zolang deze financiële tekorten niet kunnen worden 

verholpen. Ik ben er mij echter van bewust, dat dit geen sinecure is in tijden van economische 

onrusten binnen Europa en in ons land. Er ligt een probleem van een andere orde voor als het gaat 

over seksueel gedetineerden, aangezien deze niet verplicht kunnen worden om een behandeling te 

volgen tijdens hun detentie. Wel werd daartoe anno 2010 een wetsvoorstel ingediend dat nog 

steeds in behandeling is. Daarentegen zijn de delinquenten van seksueel misbruik ten aanzien van 

minderjarigen bij een voorwaardelijke invrijheidsstelling verplicht een begeleiding of behandeling 

te volgen. Doch door de strikte wettelijke criteria en omwille van het gebrek aan diensten, zitten 

seksueel gedetineerden helaas volledig hun straf uit, zonder te zijn onderworpen aan enige 

begeleiding of behandeling. 
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Ik wil tot slot dit algemeen besluit aangrijpen, om de nadruk te kunnen leggen op mijn visie omtrent 

de verhouding tussen online en offline grooming. Als men van grooming spreekt, dient herhaald te 

worden dat dit fenomeen op te splitsen valt in twee deelfenomenen, namelijk de aloude 

benaderingsstrategie offline grooming en het recente criminaliteitsfenomeen online grooming. 

Vooral laatstgenoemde staat in de spotlights van menig wetgever. Dit is onder meer te wijten aan de 

korte ontstaansgeschiedenis van het fenomeen en aan de toenemende belangstelling voor het veilig 

gebruik van internet door jongeren. Nochtans zagen we het groomingfenomeen reeds opduiken in 

het pre-internettijdperk. Deze vorm van grooming werd naderhand omgevormd tot offline grooming 

als tegenhanger van het meer recente online grooming. Ik ben ervan overtuigd dat er nood is aan de 

bescherming van minderjarigen via de aanpak van zowel online grooming als offline grooming. 

Immers, wanneer enkel online grooming wordt aangepakt, bestaat volgens mij het gevaar dat 

wanneer de wettelijke aandacht louter uitgaat naar online grooming, een verschuiving van de 

problematiek naar de werkelijke wereld zal plaatsvinden. Groomers zullen hun toevlucht zoeken in 

de reële wereld, om op een directere wijze contacten te leggen met minderjarigen, louter en alleen 

in een poging om het toenemend wetgevend kader rond online grooming te ontlopen. Ik meen dat er 

een oplossing zou gevonden kunnen worden om een gecombineerde aanpak van zowel online 

grooming als offline grooming te bewerkstelligen, met deze laatste zowel verwijzend naar offline 

grooming in zijn oorspronkelijke vorm, als naar offline grooming getransponeerd door een 

toegenomen wetgevend optreden tegen online grooming. De virtuele bril moet worden afgezet om 

de risico’s in de werkelijke wereld aan te pakken. Er dient over gewaakt te worden dat de sociale en 

juridische constructies niet louter gericht zijn op online grooming, doch ook op de offline vorm van 

het fenomeen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat kinderen, die vaak ongewild in een 

zwakke positie belanden, een helpende hand wordt aangereikt. Waarom zouden we immers 

genoegen moeten nemen met een a posteriori-aanpak van pedofielen, terwijl we onze kennis 

kunnen aanwenden om te komen tot een a priori-aanpak van welbepaalde vormen van seksueel 

overschrijdend gedrag? Ik heb via mijn opgebouwde juridische kennis getracht om mijn steentje bij 

te dragen tot een adequate aanpak van grooming, via het uitwerken van een strafrechtelijk beleid op 

(kwetsbare kinderen) maat. 
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Bijlage 1 

 Dader is ouder dan 18 

jaar (meerderjarig) 

Dader is tussen 16 en 18 

jaar oud (seksueel 

meerderjarig) 

  Online deception 

SO is jonger dan 16 

jaar (seksueel 

minderjarig) 

Altijd grooming, 

ongeacht toestemming 

van het slachtoffer. 

 

Altijd grooming, ongeacht 

toestemming van het 

slachtoffer. 

 

Altijd grooming, 

ongeacht toestemming 

van het slachtoffer. 

Strafverzwaring 

 

SO is tussen 16 jaar 

en 18 jaar oud  

Grooming, tenzij SO 

toestemming 

betreffende ontmoeting 

onder dwang, met 

geweld of middels een 

list is bekomen. 

 

Geen grooming, tenzij 

toestemming betreffende 

ontmoeting onder dwang, 

met geweld of middels 

een list is bekomen. 

Altijd grooming, 

ongeacht toestemming 

van het SO. 

Strafverzwaring 

SO is meerderjarig  Met de implementering 

van grooming in de 

strafwet wordt niet de 

bescherming van 

volwassenen beoogd. 

Eventueel strafbaar 

stellen op grond van 

aanranding eerbaarheid 

Met de implementering 

van grooming in de 

strafwet wordt niet de 

bescherming van 

volwassenen beoogd. 

Eventueel strafbaar 

stellen op grond van 

aanranding eerbaarheid. 

Met de implementering 

van grooming in de 

strafwet wordt niet de 

bescherming van 

volwassenen beoogd. 

Eventueel strafbaar 

stellen op grond van 

aanranding eerbaarheid. 

 


