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Inleiding  
 

1. Met deze masterproef wens ik het fenomeen van seksuele geweldpleging onder invloed van 

drugs of ‘drug facilitated sexual assault’ te introduceren in onze Belgische strafwetgeving. 

Binnen een internationale context hoort dit misdrijf thuis in de groep van ‘drug-facilitated-

crime’. Dit zijn misdrijven waarbij drugs, als een hulpmiddel, worden gebruikt.1 In het kader 

van seksuele geweldpleging onder invloed van drugs zijn vier hypothesen denkbaar: een 

slachtoffer is gedwongen onder invloed, een slachtoffer is vrijwillig onder invloed, een 

slachtoffer is gedwongen en vrijwillig onder invloed en een dader is onder invloed.  

 

2. In België beschrijft hoofdstuk V - titel VII van het Strafwetboek de misdrijven “aanranding 

van de eerbaarheid” en “verkrachting”.2 Deze beschrijving vermeldt geen expliciete strafbaar-

stelling voor de aanwezigheid van drugs. Hierbij kan men zich de vraag stellen of dit een pro-

blematisch is voor België. Ten eerste vraagt men vanuit internationale en Europese hoeken, 

om juridische oplossingen voor dit fenomeen en verwacht men dat elke overheid maartregelen 

neemt ter bestrijding van dit fenomeen. Ten tweede wordt de noodzaak voor een specifieke 

strafbaarstelling mij duidelijk gemaakt door verschillende getuigenissen en mensen uit het 

vakgebied, die de bestaande lacunes in België blootleggen.  

 

3. In het eerste hoofdstuk geef ik een beschrijving van wat ‘drug-facilitated sexual assault’ is. 

Daarnaast gaat mijn aandacht ook naar de bewijsmiddelen en mogelijke uitdagingen waarmee 

onderzoekers tijdens het strafonderzoek te maken hebben. In het tweede hoofdstuk beschrijf 

ik de status quo in België; waarbij de wetgeving inzake seksuele geweldpleging, de procedure 

en de hulpverlening worden behandeld. Bij de procedure gebruik ik de structuur van de keten 

van de strafrechtsbedeling en zijn actoren, waardoor elk niveau aan bod komt. In het derde 

hoofdstuk ga ik dieper in op de bestaande lacunes in de Belgische strafwetgeving en procedu-

re. Deze lacunes worden mij enerzijds aangereikt door de literatuur en anderzijds door de 

praktijk. In het vierde hoofdstuk voer ik een rechtsvergelijkende studie uit. Ik onderzoek zo-

wel wetgeving als procedure van common law landen en civil law landen, waarbij de nadruk 

ligt op het wetgevende aspect. Tenslotte werk ik in het vijfde en laatste hoofdstuk een voorstel 

                                                
1 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, New 
York, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.html (consultatie 8 februari 2014), 1. 
2 G.VERMEULEN, Strafrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2013, 116-119. 
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uit voor België. Hiermee hoop ik, een voornamelijk juridische maar toch ook wel praktische 

tegemoetkoming te geven aan de achterop hinkelende Belgische strafwetgeving en procedure.  

 

4. Graag wens ik mijn inleiding af te sluiten met een aantal afbakeningen voor deze master-

proef. Ten eerste beperk ik mij tot vrouwelijke, meerderjarige slachtoffers en mannelijke, 

meerderjarige daders; waarbij de meeste aandacht gaat naar de slachtoffers. Ten tweede selec-

teer ik binnen de groep van seksuele misdrijven, aanranding van de eerbaarheid en verkrach-

ting. Deze afbakening is enerzijds ingegeven door het feit dat minderjarigen een afzonderlijk 

groep vormen, en anderzijds door het groot aantal seksuele misdrijven. Dit is te ruim om vol-

ledig te bespreken binnen de omvang en tijdsspanne van deze masterproef. Door deze keuze 

wil ik zeker geen afbreuk doen aan minderjarige slachtoffers of slachtoffers van andere seksu-

ele misdrijven, dan aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.  
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 Hoofdstuk 1 Drug-facilitated sexual assault  
 

5. Drug-facilitated sexual assault3, beter bekend als het mediafenomeen ‘date rape’ is een 

verzamelnaam voor alle vormen van seksuele geweldpleging onder invloed van drugs.4 Het 

maakt deel uit van de groep drug-facilitated crime.5 De definitie die het United Nations Office 

on Drugs and Crime6 geeft aan DFC, luidt als volgt:  

 

“ DFC’s are criminal acts carried out by means of administering a substance to a 

person with the intention of impairing behaviour, perceptions or decision-

making capacity. It also extends to taking advantage of an impaired person, 

without their consent, after their voluntary intake of an incapacitating substan-

ce.”7  

 

6. Voorbeelden van DFC’s zijn diefstal, mensenhandel, mishandeling van kinderen / ouderen / 

zwakkeren, afpersing en seksuele delicten; waarbij psychotrope stoffen dienen als middel om 

het misdrijf te vergemakkelijken. De stoffen die men hanteert, zijn erop gericht om het be-

wustzijn, geheugen en oordeelsvermogen van het slachtoffer aan te tasten. Het vergroot de 

kwetsbaarheid en brengt het slachtoffer in de onmogelijkheid zich te verzetten tegen de dader. 

Dit heimelijke gebruik van psychotrope stoffen, voor het vergemakkelijken van een misdrijf, 

bestaat al eeuwen. Op het einde van de 19de eeuw wordt Michael Finn bekend door, aan de 

hand van psychotrope stoffen, de cliënten uit zijn bar uit te schakelen en te bestelen. Dit ver-

schijnsel kreeg de naam ‘A Mickey Finn’.8  

 

7. Hoofdstuk 1 ontleedt het fenomeen DFSA aan de hand van verschillende elementen. Ik ga 

van start met een bredere omkadering van DFSA binnen de groep van druggerelateerde crimi-

naliteit; ook wel ‘chemische onderwerping’ of psychofarmacologische delicten genoemd.9 

Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau werken diverse instanties aan het ver-

klaren en in kaart brengen van dit soort delicten. Vervolgens bespreek ik seksuele geweldple-

                                                
3 Hierna ‘DFSA’ genoemd. 
4 D. OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 1.  
5 Hierna ‘DFC’ genoemd.  
6 Hierna ‘UNODC’ genoemd. 
7 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, New 
York, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 1. 
8 L. K. BECHTEL en C.P. HOLSTEGE, “Criminal Poisoning: Drug-Facilitated Sexual Assault”, Emerg Med Clin N Am 
2007, afl. 25, 507. 
9 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
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ging sensu lato, waarbij de nadruk ligt op aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. 

Seksuele misdrijven schokken de rechtsorde vaak veel meer dan andere misdrijven, omdat de 

persoonlijke vrijheid en de lichamelijke en psychische integriteit van een slachtoffer geschon-

den wordt.10 Ik behandel de gevolgen van seksuele geweldpleging en zijn relatie met drugs. 

Daarna volgt een uitgebreide bespreking van DFSA an sich. Als eerste bespreek ik de ont-

staansgeschiedenis en de verschillende internationale en Europese definities, alsook de vor-

men van DFSA en de locaties waar DFSA zich kan voordoen. Als tweede schenk ik aandacht 

aan de prevalentie en de aangifteproblematiek. Als derde komen het slachtoffer, de dader en 

hun onderlinge relatie aan bod, alsook de verschillende middelen die bij DFSA gebruikt wor-

den. Tenslotte worden een aantal bewijsmiddelen en de uitdagingen bij het onderzoek van 

DFSA-misdrijven behandeld.  

 

 Afdeling 1 Psychofarmacologische delicten 
 

8. Psychofarmacologische delicten krijgen zowel op internationaal, Europees als op nationaal 

niveau een invulling. Op internationaal niveau bestaan er drie verklaringsmodellen voor de 

link tussen criminaliteit en drugs. De link tussen criminaliteit en druggebruik vormt het stu-

dieobject van verschillende onderzoeken. Het merendeel stelt een complex verband vast tus-

sen beiden. De drie verklaringsmodellen zijn: “druggebruik leidt tot criminaliteit”, “criminali-

teit leidt tot druggebruik” en “criminaliteit en druggebruik hebben gemeenschappelijke onder-

liggende oorzaken”.11 Op Europees en nationaal niveau krijgen deze verklaringsmodellen een 

verdere invulling door verschillende instanties 

 

9. Het eerste verklaringsmodel bepaalt dat druggebruik leidt tot criminaliteit.12 Drugs kunnen 

een individu aanzetten en zelfs dwingen tot het plegen van misdrijven. Ze brengen gebruikers 

in contact met een subcultuur waar crimineel gedrag wordt aangemoedigd of noodzakelijk is 

voor het onderhouden van zijn of haar drugsverslaving.13 Paul Goldstein ontwikkelde in 1985 

het Goldstein-model dat drie mogelijke wijzen van delicten weergeeft met een verklaring 

                                                
10 J. FRENKEN, “Seksuele Misdrijven en Seksuele Delinquenten” in P. J. VAN KOPPEN (eds.), Het hart van de zaak: 
psychologie van het recht, Arnhem, Gouda Quint, 1997, (177) 177.    
11 C. COLMAN en L. VANDAM, “Drugs and crime: are they hand in glove? A review of literature” in M. COOLS, S. DE 
KIMPE, B. DE RUYVER, M. EASTON, L. PAUWELS, P. PONSAERS, G. VANDE WALLE, T. VANDER BEKEN, F. 
VANDERLAENEN en G. VERMEULEN, Contemporary issues in the empirical study of crime, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu (21) 23-24.  
12 P. BEAN, Drugs and Crime,  en Canada, Willan Publishing, 2008, 24. 
13 C. COLMAN en L. VANDAM, “Drugs and crime: are they hand in glove? A review of literature” in M. COOLS, S. DE 
KIMPE, B. DE RUYVER, M. EASTON, L. PAUWELS, P. PONSAERS, G. VANDE WALLE, T. VANDER BEKEN, F. 
VANDERLAENEN en G. VERMEULEN, Contemporary issues in the empirical study of crime, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu (21) 25. 
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waarom druggebruik leidt tot criminaliteit: psychofarmacologische wijze, economisch-

compulsieve wijze en systemische wijze.14 De psychofarmacologische wijze stelt vast dat 

druggebruik een reeks van fysieke effecten kan veroorzaken bij de dader, die op hun beurt 

kunnen leiden tot criminaliteit. In zijn theorie spreekt Goldstein enkel over geweldsdelicten, 

maar de psychofarmacologische wijze is ook van toepassing op vandalisme en eigendomsde-

licten. De tweede vorm bespreekt een economisch-compulsief delict of de verwervingscrimi-

naliteit, waarbij men criminaliteit pleegt met een financieel oogmerk. Een drugsverslaving 

kost geld en om deze te onderhouden, plegen druggebruikers misdrijven. De misdrijven kun-

nen zowel consensueel (bv. drugs-dealen) als niet-consensueel (bv. diefstal en vervalsen van 

voorschriften) zijn. De derde vorm spreekt van een systemisch delict, waarbij criminaliteit het 

resultaat is van negatieve interacties binnen de drugsmarkt. Voorbeelden zijn diefstal van 

elektriciteit voor het onderhouden van een cannabisplantage en afrekeningen na een mislukte 

deal.15  

 

10. Een tweede verklaringsmodel stelt vast dat criminaliteit leidt tot druggebruik. Delinquen-

ten hebben een grotere kans tot opname in een subcultuur waar druggebruik wordt getolereerd 

en aangemoedigd. Daarnaast genereert de criminaliteit een bron van inkomsten waardoor de 

aankoop van drugs gemakkelijker is.16  

 

11. Een derde verklaringsmodel neemt aan dat criminaliteit en druggebruik gemeenschappe-

lijke oorzaken hebben. Verschillende studies tonen aan dat zowel criminaliteit als druggebruik 

dezelfde risico- en beschermingsfactoren hebben zoals de invloed van vrienden. Deze kan bij 

beide factoren een risico vormen om bv. samen drugs te gebruiken of samen een auto te ste-

len; alsook een bescherming die je weghoudt van het criminele-en drugsmilieu. Een oneven-

wicht tussen deze factoren kan druggebruik en criminaliteit veroorzaken. Hoe sterker de risi-

cofactoren doorwegen op de beschermingsfactoren, hoe meer kans op crimineel gedrag en/of 

druggebruik.17  

 
                                                
14 P. BEAN, Drugs and Crime, Verenigde Staten van Amerika en Canada, Willan Publishing, 2008, 25.  
15 C. COLMAN en L. VANDAM, “Drugs and crime: are they hand in glove? A review of literature” in M. COOLS, S. DE 
KIMPE, B. DE RUYVER, M. EASTON, L. PAUWELS, P. PONSAERS, G. VANDE WALLE, T. VANDER BEKEN, F. 
VANDERLAENEN en G. VERMEULEN, Contemporary issues in the empirical study of crime, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu (21) 25-29.   
16 C. COLMAN en L. VANDAM, “Drugs and crime: are they hand in glove? A review of literature” in M. COOLS, S. DE 
KIMPE, B. DE RUYVER, M. EASTON, L. PAUWELS, P. PONSAERS, G. VANDE WALLE, T. VANDER BEKEN, F. 
VANDERLAENEN en G. VERMEULEN, Contemporary issues in the empirical study of crime, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu (21) 30.    
17 C. COLMAN en L. VANDAM, “Drugs and crime: are they hand in glove? A review of literature” in M. COOLS, S. DE 
KIMPE, B. DE RUYVER, M. EASTON, L. PAUWELS, P. PONSAERS, G. VANDE WALLE, T. VANDER BEKEN, F. 
VANDERLAENEN en G. VERMEULEN, Contemporary issues in the empirical study of crime, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu (21) 30-31.    
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12. Deze drie theoretische verklaringsmodellen zijn een weergave van de complexe relatie 

tussen drugs en criminaliteit. Er is een duidelijk verband tussen beiden, maar dit is niet een-

duidig. Elk model afzonderlijk is niet in staat om dit verband te verklaren; een combinatie van 

de modellen zou dit wel kunnen.18 Besluitend kan je stellen dat op internationaal niveau de 

psychofarmacologische delicten en DFSA voorkomen in het eerste verklaringsmodel, waarbij 

de effecten van drugs op een persoon een situatie veroorzaken waarin men sneller misdrijven 

zal plegen.  

 

13. Op Europees niveau is het ‘European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addicition’19 

een referentiepunt op het gebied van drugs. Het werd opgericht in 1993 met als doel de Euro-

pese Unie en haar lidstaten te voorzien van overzichten van de Europese drugsproblematiek 

en onderbouwde bewijzen, ter ondersteuning van het debat inzake drugs.20 Het EMCDDA 

stelt tussen drugs en criminaliteit een dynamische relatie vast, die zelfs bij één persoon in de 

loop der tijden kan veranderen. Ze heeft een juridisch verklaringsmodel ontwikkeld waarin de 

delicten van Goldstein verwerkt zijn, alsook de toevoeging van een 4de delict m.n. overtredin-

gen van de drugwetgeving. Het psychofarmacologische model beschrijft, hoe het intensief of 

chronisch gebruik van psychoactieve stoffen kan leiden tot agressie en gewelddadigheid. Ef-

fecten van drugs zoals prikkelbaarheid, angst, ontremming en verminderd oordeelsvermogen 

kunnen leiden tot crimineel gedrag. Het EMCDDA heeft aan dit model een belangrijke bij-

drage geleverd door het druggebruik van een slachtoffer eraan toe te voegen.21  

 

14. Op nationaal niveau heeft onze Belgische federale regering in 2001 een beleidsnota inzake 

drugs opgesteld.22 Binnen het onderzoeksprogramma ter ondersteuning van deze Federale 

Beleidsnota Drugs, heeft men het onderzoeksproject DR/30 uitgewerkt. Een van de doelstel-

lingen van dit onderzoek is het ontwikkelen van een DRUGCRIM-draaiboek. Hierin werkt 

men een methode uit voor de metingen van aard en omvang van druggerelateerde criminali-

teit. Een belangrijke stap voor de realisatie van dit draaiboek is het definiëren van druggerela-

teerde criminaliteit, en dus ook psychofarmacologische delicten. Ze hanteren het Goldstein-

model in combinatie met de toevoeging van het EMCDDA: psychofarmacologische delicten 

                                                
18 C. COLMAN en L. VANDAM, “Drugs and crime: are they hand in glove? A review of literature” in M. COOLS, S. DE 
KIMPE, B. DE RUYVER, M. EASTON, L. PAUWELS, P. PONSAERS, G. VANDE WALLE, T. VANDER BEKEN, F. 
VANDERLAENEN en G. VERMEULEN, Contemporary issues in the empirical study of crime, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu (21) 31-32.   
19 Hierna ‘EMCDDA’ genoemd. 
20 http://www.emcdda.europa.eu/about (consultatie 7 februari 2014).  
21 C. CARPENTIER, “Drugs en criminaliteit – Een complexe relatie”, Drugs in beeld 2007, 2e editie.  
22 FEDERALE REGERING, Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek, Brussel, 2001, 
www.law.ugent.be/crim/ISD/drugsnota.pdf (consultatie 8 februari 2014), 7.  
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zijn misdrijven gepleegd onder invloed van drugs, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 

tussen de verdachte en het slachtoffer die onder invloed zijn.23  

 

15. De samenlezing van internationale, Europese en nationale literatuur geeft een mooie defi-

nitie van psychofarmacologische delicten weer. Het Goldstein-model staat voor de hypothese 

van ‘dader onder invloed’ en het EMCDDA voegt daaraan de hypothese van ‘slachtoffer on-

der invloed’ toe, met een verwijzing naar seksueel geweld. Deze combinatie van beiden wordt 

op nationaal niveau gevolgd. 

 

 Afdeling 2 Seksuele geweldpleging  

1 Wat is seksuele geweldpleging  

 

16. Er is geen internationale definitie van seksuele geweldpleging, maar binnen deze sfeer 

wordt vaak de definitie van de ‘World Health Organization’24 gehanteerd. Deze beschrijft 

seksueel geweld als volgt:  

 

“ Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or 

advances, or acts to traffic or otherwise directed against a person’s sexuality using 

coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any set-

ting, including but not limited to home and work.” 25 

 

Ze beschouwt seksuele geweldpleging als een agressieve daad, die gedreven is door macht en 

controle. Het gebruik van die macht en controle kan bestaan uit psychologische intimidatie, 

omkoping en bedreiging. Bovendien is er ook sprake van seksueel geweld wanneer een per-

soon niet in staat is toestemming te geven, omdat hij/zij zich in een toestand van intoxicatie, 

slaap of mentale onbekwaamheid bevindt, alsook wanneer hij/zij onder invloed is van drugs. 

Zowel een verkrachting, als een persoon dwingen tot seks onder de bedreiging van bv. ont-

slag, zijn vormen van seksuele geweldpleging.26  

 

                                                
23 B. DE RUYVER, A. LEMAÎTRE, M. BORN, C. COLMAN, C. PIRENNE en L. VANDAM, Definiëring en meting van 
druggerelateerde criminaliteit, Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2009, 
http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/Drug/rDR30_2.pdf (consultatie 8 februari 2014), 12. 
24 Hierna ‘WHO’ genoemd. 
25 WORLD HEALTH ORGANIZATION, Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, Zwitserland, 2003, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf (consultatie 8 februari 2014), 6. 
26 WORLD HEALTH ORGANIZATION, Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, Zwitserland, 2003, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf (consultatie 8 februari 2014), 6. 
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17. Naast de omschrijving van seksuele geweldpleging door de WHO, geeft ook het ‘Center 

for Disease Control and Prevention’27 uit de VSA een definitie van seksueel geweld:  

 

“ Sexual violence (SV) is any sexual act that is perpetrated against someone's will. 

It encompasses a range of offenses, including a completed non-consensual sex act 

(i.e., rape), an attempted non-consensual sex act, abusive sexual contact (i.e., un-

wanted touching), and non-contact sexual abuse (e.g., threatened sexual violence, 

exhibitionism, verbal sexual harassment).” 28 

 

18. Marshall en Barbaree, twee Canadese onderzoekers stellen dat seksueel gedrag pas devi-

ant is indien het slachtoffer niet wil of kan instemmen omwille van leeftijd en andere factoren 

zoals ziekte, verlamming, comateuze toestand.29 Binnen de groep van seksuele geweldplegin-

gen is het mogelijk een indeling te maken op basis van situationele- en persoonskenmerken. 

De meest bekende situaties zijn universiteit/school (‘campus rape’), gevangenis (‘prison ra-

pe’) en afspraakjes op restaurant (‘date rape’).30 

 

19. Binnen Europa wordt door de Raad van Europa in artikel 36 van de ‘Convention on pre-

venting and combating violence against women and domestic violence’ een definitie van sek-

suele geweldpleging gegeven. Dit artikel zet alle partijen aan tot het nemen van wetgevende 

of andere passende maatregelen, voor de strafbaarstelling van seksuele geweldpleging. De 

definitie van seksuele geweldpleging luidt als volgt:  

 

“ A. engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a sexual natu-

re of the body of another person with any bodily part or object; B. engaging in 

other non-consensual acts of a sexual nature with a person; C. causing another 

person to engage in non-consensual acts of a sexual nature with a third person.”31 

 

 

                                                
27 Hierna ‘CDC’ genoemd. 
28 http://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/definitions.html (consultatie 12 februari 2014).  S.L. COOK en 
M.P. KOSS, “More Data Have Accumulated Supporting Date and Acquaintance Rape as Significant Problems for Women” 
in D.R. LOSEKE, R.J. GELLES en M.M. CAVANAUGH (eds.), Current controversies on family violence, Californië, Sage, 
2005, (97) 100.   
29  E. DESMET, De rol van pornografie in seksuele geweldpleging, masterproef Psychologie UGent, 2010-11, 
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/789/480/RUG01-001789480_2012_0001_AC.pdf, 28.  
30 C.E. NEUMANN, Sexual crime: a reference handbook, Californië, ABC-CLIO, 2010, 17-27. 
31 Art. 36 verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk ge-
weld van 11 mei 2011, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm (consultatie 24 februari 2014).  
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20. De verkrachting wordt in 27 lidstaten strafbaar gesteld. Sommige lidstaten hanteren een 

ruimere definitie dan anderen. Uit een studie van Hagemann et al. over de uniformiteit van 

nationale wetgevingen inzake geweld tegen vrouwen, blijkt dat in een aantal landen nog 

steeds een bewijs van fysiek verweer aanwezig moet zijn, en dat nog niet alle vormen van 

verkrachting, zoals verkrachting door een voorwerp, strafbaar worden gesteld.32 In Europa  is 

dus geen sprake van een geharmoniseerde definitie van seksuele geweldpleging. Zowel het 

Europees Parlement33 als de Raad van Europa34 geven het advies om de definitie van ver-

krachting en seksueel misbruik aan de hand van het element “toestemming” vorm te geven. 

Een gevolg van deze zienswijze is dat wetgevingen rekening moeten houden met de gevolgen 

van date rape drugs en moeten voorzien in de vrijheid en de mogelijkheid tot het geven van 

toestemming, die op zijn beurt beoordeeld wordt aan de hand van de context en de omstan-

digheden.35 

 

21. In België zijn er zeer veel wetgevingen omtrent seksuele geweldpleging. Hierbij kunnen 

we denken aan de wet van 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het 

misdrijf verkrachting36, de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de 

mensenhandel en kinderpornografie37 en de wet van 13 april 1995 betreffende seksueel mis-

bruik ten aanzien van minderjarigen38. Daarnaast bevat het Strafwetboek in boek II, titel VII 

alle misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid.39 

In het verleden zijn er al verschillende omschrijvingen van seksuele geweldpleging, gegeven. 

De werkgroep Vrouwen Tegen Verkrachting (1981) stelt dat seksueel geweld elke daad is van 

seksuele onderdrukking, zowel psychisch als fysiek, op meerderjarigen of minderjarigen, met 

grove mishandelingen of vage bedreigingen. Ze stellen duidelijk dat de graad van geweldple-

ging zeer uiteenlopend kan zijn en dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen fysiek 

en psychisch geweld. Volgens hen is seksueel geweld dan ook veeleer een uiting van geweld 

                                                
32 C. HAGEMANN, L. KELLY en R. RÖMKENS, Feasibility study to assess the possibilities opportunities and needs to 
standardise national legislation on violence against women, violence against children and sexual orientation violence, Euro-
pean Union, 2010, http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/index_en.htm, (consultatie 24 februari 2014), 14.  
33P7_TA(2011)0127, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-
0127 (consultatie 24 februari 2014).  
34 Art. 36 verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk ge-
weld van 11 mei 2011, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm (consultatie 24 februari 2014). 
35 Rec 1777, Parliametary Assembly, 22 januari 2007, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=17498&lang=en (consultatie 24 februari 2014). http://eige.europa.eu/content/sexual-violence-against-
women-in-the-european-union#_ftn8 (consultatie 24 februari 2014). 
36 Wet 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, BS 18 juli 1989, 12.546.   
37 Wet 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, BS 25 april 
1995, 10.823. 
38 Wet 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, BS 25 april 1995, 10.827. 
39 G. VERMEULEN, Strafrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2013, 112-129.  
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dan van de behoefte aan seksualiteit.40 In een onderzoek, verricht door het Limburgs Universi-

tair Centrum in 1988 naar de mate waarin vrouwen het slachtoffer zijn geworden van fysiek 

en seksueel geweld en naar de gevolgen van dergelijke ervaringen voor hun leven, wordt sek-

sueel geweld in vier categorieën ingedeeld: zeer ernstig bv. verplicht worden tot orale bevre-

diging, matig ernstig bv. zich moeten masturberen, minder ernstig bv. wrijven over de ge-

slachtdelen en non-contact vormen van seksuele dwang bv. verplicht naakt poseren.41 In het 

kader van de opleiding “seksuele agressie” aan de Oost-Vlaamse Politie Academie wordt 

seksuele geweldpleging in de jaren ’90 omschreven als, een daad van agressie waarbij seks als 

wapen wordt gebruikt.42 Het is duidelijk dat in België geen geharmoniseerde definitie van 

seksuele geweldpleging voorhanden is. Binnen deze masterproef ligt de focus op twee vormen 

van seksuele geweldpleging: verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.43  

 

2 Gevolgen van seksuele geweldpleging  

 

22. Volgens de WHO heeft seksuele geweldpleging zowel fysieke als psychologische gevol-

gen voor het welzijn en de gezondheid van het slachtoffer. De gevolgen verschillen van indi-

vidu tot individu, alsook hebben de identiteit van de dader en de frequentie waarmee seksuele 

geweldpleging voorvalt, een invloed. Ze kunnen zowel van korte als lange duur zijn.44  

 

23. In de Verenigde Staten van Amerika heeft het CDC deze gevolgen ingedeeld in vier cate-

gorieën:  

• fysieke gevolgen: zwangerschappen en lange termijn klachten zoals gynaecologische 

ongemakken en rugpijn;  

• psychische gevolgen: acuut (bv. shock, ontkenning, schuldgevoel en angst) en chro-

nisch (bv.  depressie en zelfmoordneigingen); 

• sociale gevolgen: weinig sociale contacten met familie en vrienden; 

• gevolgen voor/door gezondheidsgedragingen: eetstoornissen, overmatig gebruik van 

drugs en alcohol en onveilig vrijen.45  

 

                                                
40 K. COUCK, “I. De visie van vrouwen tegen verkrachting op de juridische aspekten van verkrachting en aanranding”, 
Panopticon 2 1981, (159) 160-161.  
41 R. DE NEYER,  De set seksuele agressie in het kader van de gerechtelijke procedure, masterproef Criminologische We-
tenschappen VUB, 1993-94, 80.  
42 J.P. DE BROUWER, “Seksuele agressie: de aangifteprocedure bij politie en Rijkswacht”, De Pol.1990, afl. 9, (15) 20. 
43 Deze misdrijven worden uitgebreid behandeld in hoofdstuk 2.  
44 http://www.who.int/entity/mediacentre/factsheets/fs239/en/index.html (consultatie op 8 februari 2014).   
45 http://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/consequences.html (consultatie op 12 februari 2014).  
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Daarnaast kunnen ook nog andere ziekten of aandoeningen ontstaan zoals het Stockholmsyn-

droom waarbij het slachtoffer sympathie krijgt voor de dader en seksueel overdraagbare aan-

doeningen.46  

 

3 Verband tussen seksuele geweldpleging en drugs  

 

24. Niettegenstaande het feit dat in zeer veel studies alcohol als een grote risicofactor wordt 

aangeduid, is het niet zo dat alcohol altijd leidt tot seksuele geweldpleging. Het is een risico-

factor voor seksuele geweldpleging maar geen oorzaak.47 Een studie uitgevoerd door het ‘Na-

tional Crime Victims Research and Treatment Center’ toont aan dat alcoholconsumptie door 

het slachtoffer geen oorzaak is van het (opnieuw) worden van een slachtoffer.48  

Alcohol- en druggebruik staan dus wel bekend als risicofactor voor seksuele geweldpleging, 

maar een intoxicatie op zich is niet voldoende om het risico op seksuele geweldpleging te 

verhogen. Een vrouw die thuis alleen een hele fles wijn leegdrinkt, vertoont geen verhoogd 

risico om slachtoffer te worden van seksuele geweldpleging. Er is wel een verhoging wanneer 

deze vrouw zich naar een café of feestje begeeft, waar anderen misbruik van haar kunnen 

maken.49  

25. De relatie tussen intoxicatie en seksueel geweld is dubbelzijdig: intoxicatie verhoogt de 

kans op seksueel geweld en seksuele geweldpleging zet aan tot druggebruik en/of -misbruik. 

Druggebruik houdt geen voorwaarde in voor seksuele geweldpleging, maar het verhoogt wel 

de agressie bij de dader en de kwetsbaarheid bij het slachtoffer. Daarnaast zijn er ook nog 

andere factoren die seksuele geweldpleging kunnen uitlokken zoals overtuigingen en gedra-

gingen die seksuele geweldpleging ondersteunen (bv. “een korte rok dragen staat gelijk aan 

vragen om verkracht te worden”).50  

                                                
46 http://www.rainn.org/get-information/effects-of-sexual-assault (consultatie op 10 februari 2014).  
47 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 25. A. ABBEY, T. ZAWACKI, P.O. BUCK, A.M. 
CLINTON en P. MCAUSLAN, “Alcohol and Sexual Assault”, Alcohol Research & Health 2001, afl.1, 43-51.   
48 S.L. COOK en M.P. KOSS, “More Data Have Accumulated Supporting Date and Acquaintance Rape as Significant Pro-
blems for Women” in D.R. LOSEKE, R.J. GELLES en M.M. CAVANAUGH (eds.), Current controversies on family violen-
ce, Californië, Sage, 2005, (97) 100-101. 
49 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 24-25.  
50 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
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26. De drugs zijn niet “een verkrachter”, maar wel risicofactoren voor seksuele geweldple-

ging. Het is en blijft de verkrachter (de dader), die de verkrachter is.51 In afdeling 3 volgt een 

uitgebreide bespreking van de risicofactoren bij dader en slachtoffer. 

 Afdeling 3 Het fenomeen drug-facilitated sexual assault  

 

27. Drug-facilitated sexual assault, date-rape drugs52, drink spiking53 en drug rape54 zijn alle-

maal synoniemen voor hetzelfde fenomeen: het gebruik van drugs waardoor het slachtoffer in 

de onmogelijkheid komt om toestemming te geven tot seksuele handelingen.55 Het synoniem 

date rape is taalkundig gezien een oxymoron: een woord dat bestaat uit twee afzonderlijke 

woorden die elkaar tegenspreken. ‘Date’ wijst op iets amusant en wederkerig, ‘rape’ wijst op 

machteloosheid, vernedering en iets eenzijdigs.56 Het is merkwaardig dat iets leuks en iets 

afschuwelijks met elkaar verbonden kunnen zijn. Naast DFSA bestaat ook DASV, dit is ‘Drug 

and Alcohol assisted Sexual Violence’. Deze term omvat zowel drugs als alcohol en spreekt 

over ‘seksuele geweldpleging’ in plaats van een ‘seksuele aanval’.57 In mijn masterproef 

wordt de term DFSA gebruikt, waaronder zowel drugs als alcohol vallen.  

 

28. In deze afdeling wordt het fenomeen DFSA uitgebreid besproken aan de hand van ver-

schillende elementen. Als eerste behandel ik de geschiedenis en oorsprong van DFSA, alsook 

bespreek ik de verschillende definities en prevalentie van het fenomeen op internationaal, 

Europees en nationaal niveau. Daarna volgt een beschrijving van slachtoffer, dader en hun 

onderlinge relatie. Tenslotte bespreek ik een aantal psychotrope stoffen, alsook de bewijsmid-

delen voor DFSA en uitdagingen waarmee onderzoekers worden geconfronteerd.  

                                                                                                                                                   
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 24-25. 
51 BBC, “Raped” in PANORAMA, Verkracht, België, Canvas, 2013, afl. 1, 
http://www.canvas.be/programmas/panorama/2c00526c-a1a2-40ad-9657-56a9f0abd10c#panel-epi (consultatie 4 januari 
2014).   
52 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 1. 
53 A. NEAME, “Beyond “drink spiking”. Drug and alcohol facilitated sexual assault”, ACSSA Briefing, afl. 2,   november 
2003, (1) 1.  
54 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 15. 
55N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 6.   
56 S.L. COOK en M.P. KOSS, “More Data Have Accumulated Supporting Date and Acquaintance Rape as Significant Pro-
blems for Women” in D.R. LOSEKE, R.J. GELLES en M.M. CAVANAUGH (eds.), Current controversies on family violen-
ce, Californië, Sage, 2005, (97) 103.   
57 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 15-16.  
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1 Ontstaansgeschiedenis en definities  

 

29. De ontstaansgeschiedenis van het fenomeen DFSA is tweeledig. Enerzijds is het gebruik 

van drugs als opstapje voor het plegen van een misdrijf  niet nieuw. Als sinds het einde van de 

19de eeuw was café-uitbater Michael Finn bekend voor het bestelen van klanten die hij eerst 

had gedrogeerd, alsook zijn er geruchten over bewusteloze patiënten die door een arts mis-

bruikt werden. Het duurt echter nog tot midden jaren negentig vooraleer DFSA als misdrijf 

erkenning krijgt. De toename van slachtoffers die heimelijk onder invloed worden gebracht 

met de bedoeling hen seksueel te misbruiken, zorgt dus voor een drastische verandering.58 

Anderzijds ontstaat in de jaren negentig ook de ‘rave cultuur’ waarbinnen drugs een grote rol 

spelen. Deze cultuur gaat over hechte vriendschappen, het verbonden zijn en in een trance-

gevoel zitten, waarbij drugs helpen om de focus op die intensieve gevoelens te bewaren. De 

drugs die hiervoor gebruikt worden, zijn o.a. MDMA, ketamine en GHB. Ze veroorzaken 

geheugenverlies bij het slachtoffer waardoor ze kwetsbaarder is voor seksuele misdrijven.59  

 

30. Op internationaal niveau definieert het UNODC DFSA als volgt:  

 

“ DFSA occurs when a person (male or female) is subjected to sexual act(s) while 

they are incapacitated or unconscious due to the effect(s) of ethanol, a drug and/or 

other intoxicating substance, and as a result unable to resist or consent to such 

acts. Substance may be administered covertly to an intended victim or victims, or 

a perpetrator may take advantage of a victim after voluntary ingestion of the sub-

stance.” 60  

 

Deze definitie geeft aan dat zowel mannelijke als vrouwelijke personen het slachtoffer kunnen 

zijn van dergelijke misdrijven en dat een slachtoffer zowel vrijwillig als gedwongen onder 

invloed kan zijn. De hypothese waarbij de dader onder invloed is, wordt niet besproken. Naast 

het UNODC geeft ook de WHO bij de omschrijving van seksueel geweld aan, dat de situatie 

waarbij een persoon niet in staat is om toestemming te geven omdat hij of zij geïntoxiceerd is, 

valt onder die seksuele geweldpleging.  

 
                                                
58 G. ABARBANEL, “The Victim” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual Assault, Califor-
nië, Academic Press, 2001, (1) 21.  
59 J. ARCHAMBLAUT, T. PORRATA en P. STURMAN, “Investigating DFSA Cases” in M. A. LEBEAU en A. MOZAY-
ANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (253) 253-255. 
60 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, New 
York,2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014),1.  
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31. Op Europees niveau zijn in 2007 twee bewegingen op gang gekomen die een aanleiding 

waren voor de erkenning van DFSA.61 In januari 2007 wordt de Parlementaire Vergadering 

van de Raad van Europa gealarmeerd door het hoge aantal slachtoffers van DFSA. Later 

wordt aanbeveling nr. 1777 geschreven, waarin ze de Staten aanspoort tot het nemen van ver-

schillende maatregelen, die een geschikte hulp moeten bieden aan de slachtoffers. Daarnaast 

moeten de Staten hun slachtoffers aanmoedigen en ondersteunen om stappen te ondernemen 

naar de hulpverlening toe.62 Een tweede initiatief komt uit het Verenigd Koninkrijk, waar een 

rapport van de Advisory Council on the Misuse of Drugs63 een definitie aanneemt die geen 

onderscheid meer maakt tussen gedwongen en/of vrijwillige inname van drugs door het 

slachtoffer. In hun rapport stellen ze het volgende:   

 

“ DFSA includes all forms of non-consensual penetrative sexual activity whether 

it involves the forcible or covert administration of an incapacitating or disinhibi-

ting substance by an assailant, for the purposes of serious sexual assault; as well 

as sexual activity by an assailant with a victim who is profoundly intoxicated by 

his or her own actions to the point of near or actual unconsciousness.”  

 

32. Een klein puntje van kritiek is dat deze definitie de situatie waarin slachtoffers die alcohol 

en/of drugs hebben gebruikt, maar nog niet bewusteloos zijn, niet omvat. 64 

 

2 Vormen en locaties 

 

33. Er zijn vier verschillende vormen van DFSA: proactief, opportunistisch, een combinatie 

van beiden en dader onder invloed. In ‘Operation Matisse’, een onderzoek naar (mogelijke) 

slachtoffers van DFSA, gedurende twaalf maanden, uitgevoerd door ‘the Association of Chief 

Police Officers’ in het Verenigd Koninkrijk, worden twee vormen van DFSA omschreven. 

Een eerste is de proactieve DFSA. Deze veronderstelt dat het slachtoffer gedwongen wordt 

om drugs in te nemen, waarbij de dader als doel het plegen van seksuele geweldplegingen, 

heeft. Ook de situatie waarbij het slachtoffer op een heimelijke wijze onder invloed wordt 
                                                
61 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 11. 
62 Deze aanbeveling wordt uitgebreid besproken in Hoofdstuk 4 Status quo op internationaal en Europees niveau. 
63 Hierna ‘ACMD’ genoemd.  
64 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 17. E. AUDENAERT, Verkrachting met behulp 
van drugs (“drug-facilitated sexual assault”): schuldassociaties en verkrachtingsmythes bij universiteitsstudenten. Master-
proef UGent Criminologische wetenschappen, 2011-12, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/891/773/RUG01-
001891773_2012_0001_AC.pdf (consultatie 25 februari 2014), 28.  
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gebracht, is proactieve DFSA.65 Een tweede vorm is de opportunistische DFSA. Deze veron-

derstelt dat het slachtoffer vrijwillig drugs neemt, waardoor zij zeer zwaar geïntoxiceerd is en 

waarbij de dader misbruikt maakt van deze situatie.66 Een derde vorm is de combinatie van 

proactieve en opportunistische DFSA. Dit is de situatie waarbij een slachtoffer zelf drugs 

inneemt en de vermoedelijke dader op een heimelijke en/of gedwongen wijze drugs toedient 

aan het slachtoffer. Dit wijst op een maatschappelijk gekend scenario nl. je drinkt vrijwillig 

alcohol en de vermoedelijke dader doet drugs in je glas. Een synoniem hiervoor is ‘spiked 

drinks’.67 Een vierde vorm is de situatie waarbij de vermoedelijke dader onder invloed is van 

drugs. Daders gebruiken vaak hun eigen intoxicatie als excuus voor of ter verdediging van 

hun gedragingen.68 Dit zorgt ervoor dat ze als minder schuldig worden beschouwd ten opzich-

te van vrouwen die vrijwillig dronken zijn zoals bij opportunistische DFSA.69 Tijdens een 

strafrechtelijk onderzoek zal de politie dan ook op zoek moeten gaan naar bewijsmiddelen die 

het argument van de dader onderuit halen, zoals bewakingsbeelden waarop hij zich niet dron-

ken gedraagt.70   

 

34. Er zijn drie groepen van locaties waar DFSA kan gebeuren:  

• een sociale setting zoals restaurants, bars, nachtclubs, woning dader/slachtoffer. Dit 

zijn de plaatsen waar alcohol en/of drugs beschikbaar zijn;  

• een medische setting  bv. misbruik door een gynaecoloog bij een patiënte;  

• een professionele setting bv. misbruik op de werkvloer. 

De meest voorkomende plaatsen zijn de woonplaats van de dader, woonplaats van het slacht-

offer en cafés of clubs waar de eerste contacten worden gelegd.71 Ook bij lifters langs de weg 

                                                
65 Advisory Council on the Misuse of Drugs, rapport, april 2007, 9-10. B. BUTLER en J. WELCH, “Drug-facilitated sexual 
assault”, CMAJ, afl. 180(5), 3 maart 2009, 493-494.  
66 E. AUDENAERT, Verkrachting met behulp van drugs (“drug-facilitated sexual assault”): schuldassociaties en verkrach-
tingsmythes bij universiteitsstudenten. Masterproef UGent Criminologische wetenschappen, 2011-12, 
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/891/773/RUG01-001891773_2012_0001_AC.pdf (consultatie 25 februari 2014), 28. 
Advisory Council on the Misuse of Drugs, rapport, april 2007, 9-10. B. BUTLER en J. WELCH, “Drug-facilitated sexual 
assault”, CMAJ, afl. 180(5), 3 maart 2009, 493-494.  
67 A. NEAME, “Beyond “drink spiking”. Drug and alcohol facilitated sexual assault”, ACSSA Briefing, afl. 2,   november 
2003, (1) 1. 
68 IBO, “Vier jaar cel voor verkrachter”, De Standaard, 19 december 2007, http://www.standaard.be/cnt/bh1lik49_1 (consul-
tatie 25 februari 2014). Rb. Amsterdam 13 mei 2009, 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2009:BI3717 (consultatie 25 februari 2014). Rb. 
Utrecht 3 maart 2008, http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2008:BC5578 (consultatie 25 
februari 2014). Rb. Alkmaar 15 mei 2012, 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBALK:2012:BW5810 (consultatie 25 februari 2014).  
69 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 6. 
70 BBC, “Raped” in PANORAMA, Verkracht, België, Canvas, 2013, afl. 1, 
http://www.canvas.be/programmas/panorama/2c00526c-a1a2-40ad-9657-56a9f0abd10c#panel-epi (consultatie 4 januari 
2014).   
71 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 7.  
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kan DFSA voorvallen.72 Voor onderzoekers is het van belang deze verschillende locaties te 

kennen zodat het sporenonderzoek zich niet beperkt tot het lichaam van het slachtoffer.73 

 

35. Opvallend bij DFSA is dat daders soms een soort trofee van of aandenken aan het slacht-

offer mee naar huis nemen.74 Uit een interview met substituut C. Jonckers van het parket van 

Dendermonde en uit buitenlandse verslaggeving blijkt dat in verschillende zaken de dader(s) 

hun handelingen fotograferen, op film zetten of live uitzenden via het internet.75 Andere 

voorwerpen zoals nylonkousen of een haarlok worden ook meegenomen.76 

 

3 Prevalentie  

3.1. Problematiek van de aangifte  

 

36. In het algemeen kan je stellen dat seksuele misdrijven (inclusief DFSA) één van de minst 

aangegeven misdrijven zijn.77 De problematiek rond aangifte van het misdrijf is dan ook één 

van de uitdagingen waarmee onderzoekers van DFSA mee te maken krijgen.78 De redenen 

voor deze lage aangiftegraad/-bereidheid, en dus ook het weinige cijfermateriaal, zijn divers. 

Een slachtoffer kan zich schuldig voelen voor vrijwillige inname van drugs. Ook zijn het ge-

voel van onzekerheid over de feiten en de aarzeling om iemand te beschuldigen, een reden.79 

Daarnaast begrijpen slachtoffers vaak niet wat hen overkomen is en zien ze dit niet als een 

vorm van seksuele geweldpleging. Een andere reden is dat wanneer een registratiesysteem het 

                                                
72 P. STURMAN, Drug assisted sexual assault. A study for the Home Office under The Police Research Award Scheme, 
London: Home Office, 2000, 20.   
73 E. AUDENAERT, Verkrachting met behulp van drugs (“drug-facilitated sexual assault”): schuldassociaties en verkrach-
tingsmythes bij universiteitsstudenten. Masterproef UGent Criminologische wetenschappen, 2011-12, 
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/891/773/RUG01-001891773_2012_0001_AC.pdf (consultatie 25 februari 2014), 11. A. 
ABBEY, T. ZAWACKI, P.O. BUCK, A.M. CLINTON en P. MCAUSLAN, “Alcohol and Sexual Assault”, Alcohol Re-
search & Health 2001, afl.1, 43-51. M. WELNER, “The Perpetrators and their Modus Operandi” in M. A. LEBEAU en A. 
MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, 39-71.  
74 P. STURMAN, Drug assisted sexual assault. A study for the Home Office under The Police Research Award Scheme, 
London: Home Office, 2000, 20.  
75 Interview met mevrouw Caroline Jonckers, substituut parket Dendermonde, te Dendermonde op 3 december 2013. BPR, 
“Vier jonge mannen verkrachten medestudente op exclusieve Britse privéschool”, De Standaard 23 augustus 2011, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20110823_103 (consultatie 3 maart 2013).  
76 M. WELNER, “The Perpetrators and their Modus Operandi” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-
Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (39) 43.  
77 S.T. HOLMES en R.M. HOLMES, Sex crimes: patterns and behavior, Californië, Sage, 2001, 210.  
78 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie te Brussel op 2 april 2013.  
79 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 5. 
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niet toelaat de verschillende vormen van seksuele geweldpleging te onderscheiden, er geen 

correcte registratie mogelijk is.80  

 

37. De lage veroordelingsgraad waarmee DFSA te maken krijgt wordt veroorzaakt door deze 

lage aangiftebereidheid, alsook door te late aangifte, een slachtoffer dat zich terugtrekt, een 

dader die niet geïdentificeerd wordt, vertragingen in het rechtssysteem, te weinig bewijsmate-

riaal, situaties van woord tegen woord, victimiseren van het slachtoffer, ondermijnen van de 

geloofwaardigheid, …  .81  

 

38. Naast het probleem van een lage aangiftebereidheid en lage veroordelingsgraad is ook de 

verzameling van data gebrekkig. Oorzaken hiervan zijn o.a. tijdsverloop na het voorval, vage 

en onvolledige herinneringen en het groot aantal potentieel gevaarlijke drugs.82 Zowel op 

internationaal, Europees als nationaal niveau zijn er zeer weinig gegevens bekend over DFSA. 

In de mate van het mogelijke interpreteer ik in een volgend onderdeel de weinige cijfergege-

vens die er zijn, om de omvang van DFSA te bepalen.  

 

3.2. Internationaal – Europees – nationaal   

 

39. Op internationaal niveau stelt het UNODC dat de werkelijke prevalentie van DFC’s onge-

kend is. Verschillende studies tonen aan dat minder dan twintig procent van de seksuele ge-

weldplegingen aan het licht komen. Bij DFSA ligt de aangifte zelfs nog lager, dan bij andere 

vormen van seksuele geweldpleging en dit omwille van de effecten die de drugs veroorzaken 

bv. geheugenverlies. Tot op heden is er geen internationale standaard voor het onderzoek naar 

DFSA en de hierbij gebruikte drugs, alsook is er geen uniform systeem voor registratie van 

statistische gegevens, wat de vergelijking tussen landen onmogelijk maakt.83 In de Verenigde 

Staten van Amerika werd de voorbije jaren heel wat onderzoek naar de prevalentie van DFSA 

verricht, waaronder het onderzoek van Abbey et al. in 2001. De prevalentie van seksuele ge-

weldpleging wordt hierin berekend aan de hand van politierapporten, nationale onderzoeken, 

                                                
80 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 19. 
81 J. BUTTON, S. DAVIES en D.W. HOLT, Drug-facilitated sexual assault (DFSA) – The observations of a UK bases labo-
ratory, onuitg. onderzoek Analytical Unit St George’s – University of London UK, 2008.  
82 J. BUTTON, S. DAVIES en D.W. HOLT, Drug-facilitated sexual assault (DFSA) – The observations of a UK bases labo-
ratory, onuitg. onderzoek Analytical Unit St George’s – University of London UK, 2008. 
83 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, New 
York, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 2.  
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gesprekken met daders en slachtoffers, algemene bevolkingsbevragingen en enquêtes op uni-

versiteiten. Men stelt vast dat vijfentwintig procent van de Amerikaanse vrouwen en vijftig 

procent van alle vrouwelijke studenten slachtoffer zijn geweest van seksuele geweldpleging. 

Bij minstens de helft van al deze misdrijven was/waren de dader, het slachtoffer of beiden 

onder invloed van alcohol. Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat het consumeren van 

alcohol door een slachtoffer geen uitnodiging is tot seksuele betrekkingen. Het zijn de daders 

die zowel moreel als juridisch verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag.84 

 

40. In Europa is de voorbije tien jaar een stijging waargenomen van seksuele geweldpleging 

waarbij drugs gebruikt worden.85 Bevolkingsonderzoeken in zes EU-landen (Duitsland, Ier-

land, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Litouwen) tonen aan dat twintig procent 

van alle vrouwen slachtoffer is geweest van seksuele geweldpleging. Het percentage van mis-

drijven dat wordt gemeld, verschilt sterk van land tot land. Dit weerspiegelt zich in individue-

le, sociale en culturele verschillen zoals bereidheid van vrouwen om het misdrijf te melden, 

de mate waarin ze denken te worden geloofd en hun vertrouwen in justitie.86 Een gebrek aan 

adequate registratie betekent dat de gehele omvang van DFSA misdrijven onbekend is. Het 

EMCDDA stelt dan ook dat een betere monitoring van het fenomeen, een eerste essentiële 

stap is voor de aanpak van DFSA.87  

 

41. Ter illustratie van de omvang neem ik twee studies uit het Verenigd Koninkrijk, één uit 

Nederland en één uit Frankrijk, die de prevalentie van DFSA en het gebruik van drugs in hun 

land, aantonen. De ‘Forensic Science Service Study’ heeft 1014 gevallen van DFSA onder-

zocht in de periode 2000 tot 2002. Uit de resultaten blijkt dat in bijna de helft van de gevallen 

alcohol aanwezig was. Daarnaast waren cannabis, cocaïne en MDMA de meest voorkomende 

drugs. De studie ‘Operation Matisse’ heeft gedurende twaalf maanden, aan de hand van vra-

genlijsten, onderzoek gedaan bij honderdtwintig slachtoffers. In tweeënzestig gevallen werd 

alcohol gedetecteerd. Bij negen slachtoffers werd er drugs ontdekt, zonder dat ze zelf kennis 

hadden van deze drugs.88 In Nederland hebben Korf, Nabben en Benschop in 2001-2002 een 

opmerkelijk onderzoek gevoerd naar seksdrugs in het uitgaansleven. Het is een kleinschalig 

onderzoek (Amsterdam) naar het recreatief gebruik van erotiserende drugs en de signalen uit 

                                                
84 A. ABBEY, T. ZAWACKI, P.O. BUCK, A.M. CLINTON en P. MCAUSLAN, “Alcohol and Sexual Assault”, Alcohol 
Research & Health 2001, afl.1, 43-51.   
85 X, “Monitoring drug-facilitated sexual assault”, Drugnet Europe 2007-08, afl. 62, 4. 
86 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 1-2.  
87 X, “Monitoring drug-facilitated sexual assault”, Drugnet Europe 2007-08, afl. 62, 4. 
88 Advisory Council on the Misuse of Drugs, rapport, april 2007, 8-10..  
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de seksuologische hulpverlening. Uit dit onderzoek blijkt dat in het uitgaansleven steeds meer 

erotiserende drugs zoals GHB en yohimbine worden gebruikt. Seksualiteit lijkt steeds meer 

gezien te worden als een consumptiemiddel. Het gaat vaak over drugs met een ontremmende 

of stimulerende werking die worden omschreven als ‘lovedrug’.89 Hieruit blijkt een toename 

van de context waarbinnen DFSA kan plaatsvinden. Ten slotte blijkt uit een enquête van ‘Col-

lectif féministe contre le Viol’ uit Frankrijk dat dertien procent van de seksuele geweldplegin-

gen en bedreigingen gedreven worden door alcohol en/of drugs.90 

 

42. In België bestaat er weinig tot geen onderzoek naar de prevalentie van DFSA. Cijfers be-

vatten informatie over het aantal verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid, maar dit 

zegt ons niets over het gebruik van alcohol en/of drugs. In België hebben we geregistreerde 

cijfers; van de federale politie in de politiële criminaliteitsstatistieken, van het parket in de 

jaarstatistieken en van de FOD Justitie/Dienst Strafrechtelijk beleid. Naast deze administratie-

ve cijfers hebben we ook nog wetenschappelijk onderzoek waardoor cijfermateriaal beschik-

baar is; bv. het onderzoek van Frank Hutsebout en Johan Goethals over de vervolging van 

verkrachters en aanranders en het onderzoek van Danièle Zucker in een Europees kader.91  

 

43. In het “Jaarrapport 2011 Politiële Criminaliteitsstatistieken” is een categorie zedenmis-

drijven opgenomen die de evolutie van 2000 tot 2011 weergeeft. De zedenmisdrijven blijven 

schommelen rond de 10.000 gevallen per jaar. Het gaat voornamelijk over aanrandingen van 

de eerbaarheid, verkrachtingen en openbare zedenschennissen.92 In de Veiligheidsmonitor van 

2008 wordt een andere indeling gebruikt. Seksuele delicten (7,9%) zitten omvat in de catego-

rie “delicten op persoonsniveau” (100%).93 Deze cijfers zeggen ons ook niets over het gebruik 

van alcohol en/of drugs met als doel het plegen van dat seksueel misdrijf. Bovendien is er 

zowel in het Jaarrapport als in de Veiligheidsmonitor sprake van een dark number. Dit wijst 

op criminele feiten zonder aangifte of melding.94 Bovenstaande cijfers blijven dus maar een 

kleine indicatie. Volgens de meest recente Veiligheidsmonitor worden meer dan negentig 

procent van de seksuele delicten niet aangegeven bij de politiediensten en dus ook niet opge-
                                                
89 M. LAZAROMS, I. VANWESENBEECK en L. WOERTMAN, “Seksdrugs in het uitgaansleven”, Tijdschrift voor Seksuo-
logie 2003, afl. 27, 178-186. 
90 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, 15. 
91 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, 362 p. NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD, Dossier en aanbevelingen 2011. Verkrachting en 
aanranding van de eerbaarheid, Brussel, 2011, 14-26.  
92 P. KLINCKHAMERS, Jaarrapport 2011 Politiële Criminaliteitsstatistieken, 2011, 49-52.  
93 E. VAN DEN BOGAERDE, I. VAN DEN STEEN en A. DE BIE o.l.v. P. KLINCKHAMERS en M. VANDENDRIES-
SCHE, Veiligheidsmonitor 2008-2009,  2008-09, 34-38.  
94 P. KLINCKHAMERS, Jaarrapport 2011 Politiële Criminaliteitsstatistieken, 2011, 50. E. VAN DEN BOGAERDE, I. 
VAN DEN STEEN en A. DE BIE o.l.v. P. KLINCKHAMERS en M. VANDENDRIESSCHE, Veiligheidsmonitor 2008-
2009,  2008-09, 38. 
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nomen in de politiestatistieken. De werkelijke prevalentie van seksuele misdrijven zal dus 

nooit aan het licht komen.95  

 

4 Slachtoffer  

 
44. De risicofactoren bij slachtoffers bestaan op vijf niveaus:  

• individueel niveau: bv. kindermisbruik, frequent gebruik van alcohol en/of drugs en 

lage opleiding; 

• familiaal niveau: bv. ongelijke economische status tussen man en vrouw, voorgeschie-

denis van huwelijksconflicten en verschillende opleiding;  

• gemeenschapsniveau: bv. tolerantie en goedkeuring van mannelijk geweld en armoe-

de;  

• maatschappelijk niveau: bv. opvattingen qua rollenverdeling en geweld als oplossing 

voor een conflict;  

• landelijk niveau: bv. gebrekkige wetgeving, beperkte kennis van justitie en weinig so-

ciale voorzieningen. 96  

 

45. Zoals hoger al vermeld, is het gebruik van alcohol en/of drugs een risicofactor voor seksu-

ele geweldpleging. Het drinken, in een potentiële seksuele omgeving, brengt dan ook een 

verhoging van dit risico met zich mee; de dader ziet het slachtoffer als een gemakkelijke prooi 

en het slachtoffer zal minder goed in staat zijn om weerstand te bieden.97 Naast alcohol en/of 

drugs zijn er ook nog andere risicofactoren die door het WHO erkend worden. De belangrijk-

ste risicofactor is het gehuwd of samenwonend zijn, omdat seksuele geweldpleging door een 

partner (intra-familiaal geweld) één van de meest voorkomende vormen is in de hele wereld. 

Andere risicofactoren zijn een jonge leeftijd (tussen 18 en 25 jaar), het actief zijn in de prosti-

tutie, het hebben van meerdere seksuele partners, armoede, vrouwen die vroeger al slachtoffer 

zijn geworden van seksuele geweldpleging, economisch succes en hogere opleiding.98 Onder-

zoek van Abbey et al wijst ook op factoren zoals seksueel misbruik in de kindertijd, die op 

                                                
95 X, “Internationale dag voor de eliminatie van geweld tegen vrouwen: Joëlle Milquet wil betere opvang bij de politie van 
vrouwen die slachtoffer zijn van geweld”, 25 november 2013, http://www.milquet.belgium.be/nl/internationale-dag-voor-de-
eliminatie-van-geweld-tegen-vrouwen-joëlle-milquet-wil-betere-opvang-bij (consultatie 25 november 2013).  
96 UN Doc. A/61/122/Add.1, 34 [Background documentation for: 61st session of the General Assembly Item 60(a) on advan-
cement of women]. 
97 A. ABBEY, T. ZAWACKI, P.O. BUCK, A.M. CLINTON en P. MCAUSLAN, “Alcohol and Sexual Assault”, Alcohol 
Research & Health 2001, afl.1, 43-51.   
98  WORLD HEALTH ORGANIZATION, World report on violence and health, Genève, 2002, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf?ua=1 (consultatie 8 februari 2014), 157.  
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lange termijn een spiraal van stress en een negatieve emoties creëren.99  

5 Dader  

5.1. Kenmerken en risicofactoren  

 

46. Binnen het misdrijf verkrachting ontwikkelde Knight en Prentky een typologie met vier 

groepen van mannen die verkrachten. Date rape past binnen het eerste type nl. de opportunis-

tische verkrachter. Dit zijn macho mannen die vaak impulsief het misdrijf plegen. Verkrach-

tingen die plaatsvinden tijdens een afspraakje met een vrouw of na haar te hebben ontmoet in 

een discotheek, vallen onder dit type. De verkrachter is seksueel gemotiveerd, probeert de 

vrouw dronken te voeren of gebruikt andere listen om haar seksueel meegaand te krijgen. Hij 

meent dan ook recht te hebben op seks omdat zij met hem is meegegaan. Andere types zijn de 

seksualiserende verkrachter, de wraakzuchtige verkrachter, de boosheidsverkrachter en de 

sadistische verkrachter.100 DFSA is, zoals hoger al vernoemd, één van de minst aangegeven 

misdrijven, waardoor het moeilijk is om een beeld te vormen van de daders.101 Het bestaan 

van een typologie kan bijdragen tot het onderzoek wanneer de dader onbekend is. Op basis 

van de handelingswijze kan men uitmaken welk type verkrachter en persoon de dader is.102  

 

47. Daders van DFSA werden in het verleden vaak beschreven als kwaadaardige narcisten, 

die misbruik maken van hun eigen overheersende positie en de financiële, fysieke en zelfs 

beroepssituaties van hun slachtoffer.103 De modus operandi van dergelijke daders omvat vier 

bestanddelen. Ten eerste het middel: de dader moet toegang hebben tot en kennis hebben van 

drugs, om het slachtoffer uit te schakelen. Ten tweede een omgeving: de dader moet de juiste 

setting hebben om zijn daad uit te voeren, een setting waarin hij de volledige controle heeft. 

Ten derde de gelegenheid: de dader moet een situatie creëren waarbinnen het misdrijf moge-

lijk is zoals het vertrouwen van een slachtoffer winnen. Ten vierde heeft de dader een plan 

                                                
99 A. ABBEY, T. ZAWACKI, P.O. BUCK, A.M. CLINTON en P. MCAUSLAN, “Alcohol and Sexual Assault”, Alcohol 
Research & Health 2001, afl.1, 43-51.   
100 J. FRENKEN, “Seksuele Misdrijven en Seksuele Delinquenten” in P. J. VAN KOPPEN (eds.), Het hart van de zaak: 
psychologie van het recht, Arnhem, Gouda Quint, 1997, (177) 183-186.    
101 E. AUDENAERT, Verkrachting met behulp van drugs (“drug-facilitated sexual assault”): schuldassociaties en verkrach-
tingsmythes bij universiteitsstudenten. Masterproef UGent Criminologische wetenschappen, 2011-12, 
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/891/773/RUG01-001891773_2012_0001_AC.pdf (consultatie 25 februari 2014), 10. 
M. WELNER, “The Perpetrators and their Modus Operandi” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated 
Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (39) 39.  
102 J. FRENKEN, “Seksuele Misdrijven en Seksuele Delinquenten” in P. J. VAN KOPPEN (eds.), Het hart van de zaak: 
psychologie van het recht, Arnhem, Gouda Quint, 1997, (177) 183-186. 
103 M. WELNER, “The Perpetrators and their Modus Operandi” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-
Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (39) 56. 
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nodig om arrestatie en vervolging te voorkomen zoals het slachtoffer afraden een aangifte te 

doen.104  

 

48. Verschillende studies hebben karakteristieken van mannen, die zich schuldig hebben ge-

maakt aan seksuele geweldpleging, vergeleken met mannen die geen misdrijf hebben ge-

pleegd. Daders stellen zich vijandiger op tegen vrouwen dan niet-daders. Ze steunen meer 

traditionele stereotype rollen van mannen en vrouwen en uitspraken die verkrachting zouden 

rechtvaardigen, bv. “wanneer een vrouw neen zegt, bedoelt ze ja”; ze aanvaarden het gebruik 

van geweld binnen een relatie. Vaak zijn daders zelf het slachtoffer geweest van kindermis-

bruik, delinquentie in de tienerjaren en hebben ze slechte voorbeelden gehad die afgedwongen 

seks als normaal beschouwden. Ze hebben ook vroeger en meer seksuele ervaringen dan niet-

daders.105 

 

49. De risicofactoren voor seksuele geweldpleging bij daders kunnen volgens het ecologische 

model ingedeeld worden in twee niveaus: individuele/relationele factoren en maatschappelijke 

factoren. Seksuele geweldpleging is volgens dit model het resultaat van de interactie tussen 

beide factoren. Individuele en relationele factoren zijn o.a. lid zijn van een bende, gebruik van 

alcohol en/of drugs, seksueel misbruik in de kindertijd, lage opleiding, aanvaarding van ge-

weld en meerdere/ontrouwe partners. Daarnaast kunnen de fundamenten waarop een gemeen-

schap/samenleving is gebouwd ook een verhoogd risico geven, zoals tradities waarbij de 

mannelijke superioriteit voorop wordt gesteld en een gemeenschap met een zwak juridisch 

optreden tegen geweld.106  

 

50. Het gebruik van alcohol (risicofactor) en seksuele geweldpleging, kan op drie wijzen met 

elkaar gelinkt worden. Ten eerste zullen mannen die in het dagelijkse leven vaak drinken, dit 

ook doen in een sociale omgeving, bv. op een feestje of op café. Ten tweede gebruiken man-

nen hun dronkenschap als excuus voor hun onaanvaardbaar gedrag. Ten derde kunnen som-

mige karaktertrekken zoals impulsiviteit, mannen aanzetten tot meer drinken en het plegen 

van seksuele geweldpleging.107 Uit een onderzoek van Kanin J. Eugene van de universiteit 

van Purdue, uitgevoerd op mannen die zelf toegeven seksuele geweldpleging te hebben ge-
                                                
104 M. WELNER, “The Perpetrators and their Modus Operandi” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-
Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (39) 41. 
105 A. ABBEY, T. ZAWACKI, P.O. BUCK, A.M. CLINTON en P. MCAUSLAN, “Alcohol and Sexual Assault”, Alcohol 
Research & Health 2001, afl.1, 43-51.   
106 WORLD HEALTH ORGANIZATION, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, Sexual violence. Understan-
ding and addressing violence against women, 2012, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77434/1/WHO_RHR_12.37_eng.pdf (consultatie 8 februari 2014), 5-6.  
107 A. ABBEY, T. ZAWACKI, P.O. BUCK, A.M. CLINTON en P. MCAUSLAN, “Alcohol and Sexual Assault”, Alcohol 
Research & Health 2001, afl.1, 43-51.   
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pleegd, blijkt dat 2/3 van de mannen hun overmatig drinkgedrag beschouwen als oorzaak van 

de aanval en dat 1/5 stelt, dat wanneer ze niet zouden gedronken hebben, er geen aanval ge-

weest zou zijn.108 Dit toont aan dat alcohol wel degelijk een risicofactor is voor seksuele ge-

weldpleging.  

 

5.2. Fraterniteiten   

 

51. Binnen het daderprofiel bestaat een specifieke groep van daders, de zogenaamde ‘fraterni-

ties’. Dit zijn broederschappen of genootschappen bestaande uit mannelijke studenten van 

Amerikaanse universiteiten, die aan de hand van Griekse letters worden benoemd bv. Kappa 

Eta van Harvard University109 en Delta Kappa Epsilon van Yale University110. Fraterniteiten 

zijn in de eerste plaats bezorgd om hun mannelijkheid waarbij competitie, dominantie, win-

nen, materiële bezittingen, alcoholgebruik en seksuele bekwaamheid ten aanzien van vrouwen 

essentiële capaciteiten zijn die een lid moet bezitten. Opvattingen die binnen de fraterniteiten 

heersen zijn dikwijls gebaseerd op traditionele oordelen over de minderwaardigheid van de 

vrouw. Buitensporig alcoholgebruik komt frequent voor en alcohol wordt ook dikwijls ge-

bruikt als routinematige strategie om met een meisje naar bed te kunnen gaan bij feestjes.111  

 

52. Enerzijds wordt het probleem van fraterniteiten gevoed door de dynamiek van het studen-

tenleven, omdat het misbruik zich voornamelijk voordoet bij slachtoffers/studenten onder 

invloed van alcohol, drugs of andere middelen. De dader is meestal gekend door het slachtof-

fer en studentenfeestjes zijn vaak een plaats delict. Ze jagen op wilsonbekwame vrouwen en 

bieden hun stiekem alcohol of drugs aan. Daders die zelf drinken voor de aanval hebben meer 

kans om te geloven dat alcohol hun seksuele drang verhoogt en dat vrouwen die (mee-) drin-

ken meer interesse hebben in seksuele betrekkingen.112 Anderzijds zouden daders die lid zijn 

van fraterniteiten tot drie keer meer seksuele misdrijven plegen dan mannen die geen lid zijn. 

Ze creëren een cultuur waarbinnen geweld op vrouwen wordt ondersteund en als normaal 

gedrag wordt beschouwd.113  

 

                                                
108 E.J. KANIN, “Date rape: Unofficial Criminals and Victims”, Victimology: An International Journal 1984, afl.1, (98) 101.  
109 http://www.harvardsigmachi.com (consultatie 6 maart 2014). 
110 http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_Kappa_Epsilon (consultatie 6 maart 2014).  
111 S. DE VRIESE, GHB: date rape drugs of niet?, Masterproef UGent Criminologische Wetenschappen, 2004-05, 50-51.  
112  The White House Council on Women and Girls, Sexual Assault report, 21 februari 2014, 
http://www.scribd.com/doc/201622968/Sexual-Assault-Report-1-21-14, 2,14.  
113 http://edition.cnn.com/2013/10/09/opinion/foubert-fraternities-rape/  (consultatie 6maart 2014).  



 24 

53. Deze vorm van DFSA heeft jammer genoeg ook te kampen met een aangifteproblematiek. 

Er zouden gemiddeld slechts twaalf procent van de slachtoffers aangifte doen bij de juridische 

instanties.114 Redenen voor dit gebrek aan aangifte zijn o.a. angst voor vernedering door poli-

tie en schoolbestuur, schuldgevoelens door eigen alcoholconsumptie en vrees voor inlichting 

van de ouders.115 Uit verschillende onderzoeken in Amerika blijkt evenwel dat één op vier 

vrouwen met (poging tot) verkrachting te maken krijgt tijdens haar studies. Tussen de dertien 

en vijfentwintig procent van de vrouwelijke studenten antwoordde zelfs positief op de vraag 

of ze ooit gepenetreerd waren zonder toestemming waarbij de dader geweld, bedreiging of 

misbruik maakte van hun alcoholische staat.116  

 

6 Relatie slachtoffer – dader  

 

54. De relatie tussen slachtoffer en dader kan verklaard worden aan de hand van verschillende 

types van verkrachting. Bij ‘stranger rape’ kennen slachtoffer en dader elkaar niet. Dergelijke 

vorm van verkrachting komt in amper twintig procent van de gevallen voor. Dit cijfer druist 

in tegen het beeld dat mensen vaak hebben van verkrachting nl. een vreemde man in een don-

kere steeg. ‘Acquaintance rape’ is verkrachting door een bekende zoals echtgenoot, buurman, 

baas, collega, enz. Dit is de meest voorkomende vorm van verkrachting.117 ‘Date rape’ is ook 

een type van verkrachting. Uit onderzoek van Horvath en Brown in 2006 blijkt dat DFSA met 

illegale drugs meestal gebeurt tussen personen die elkaar amper kennen, DFSA met alcohol 

gebeurt meer tussen kennissen.118 Zowel een persoonlijke relatie (bv. vriend-vriendin) als 

onpersoonlijke relatie (bv. een vrouw zit alleen in een bar, ze drinkt zeer veel en wordt buiten 

aangevallen) zijn dus mogelijk.119 In de typische Amerikaanse fraterniteiten is de relatie tus-

sen dader en slachtoffer vaak het resultaat van een scenario dat zich afspeelt, voorafgaand aan 

het misdrijf. Daders zoeken tijdens de week hun slachtoffers (vnl. eerstejaars) uit op hun 

                                                
114  The White House Council on Women and Girls, Sexual Assault report, 21 februari 2014, 
http://www.scribd.com/doc/201622968/Sexual-Assault-Report-1-21-14, 14. 
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Press, 2007, 9.  
117 S. DE VRIESE, GHB: date rape drugs of niet?, Masterproef UGent Criminologische Wetenschappen, 2004-05, 33. A. 
ABBEY, T. ZAWACKI, P.O. BUCK, A.M. CLINTON en P. MCAUSLAN, “Alcohol and Sexual Assault”, Alcohol Re-
search & Health 2001, afl.1, 43-51.   
118 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
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(consultatie 12 februari 2014).  
119 BBC, “Raped” in PANORAMA, Verkracht, België, Canvas, 2013, afl. 1, 
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campus. Ze spreken af en geven haar het gevoel dat ze de enige is. In het weekend volgt 

meestal een feestje, waar het slachtoffer dronken wordt gevoerd.120   

 

7 Middelen 

 

55. Het is geen nieuw gegeven dat allerhande drugs worden gebruikt om seksuele geweldple-

ging en andere misdrijven te vergemakkelijken. Alcohol en drugs hebben bij mannen een 

ontremmend effect op hun vermogen tot het controleren van agressie, bij vrouwen zorgt het 

voor een verminderde weerstand tegen de seksuele geweldpleging.121 DFSA wordt door 

slachtoffers vaak omschreven als een dubbel misdrijf: date rape en mind rape. Enerzijds zijn 

ze het slachtoffer van seksueel geweld. Anderzijds hebben ze vaak weinig of geen herinnering 

waardoor dit een vorm is van ‘geestelijke verkrachting’.122  

 

56. Elk middel dat een slachtoffer willoos of bewusteloos maakt, dan wel geheugenverlies 

veroorzaakt, komt in aanmerking als potentiële DFSA-drug.123 De lijst van drugs die geschikt 

zijn voor DFSA is dus eindeloos en neemt toe naarmate nieuwe drugs beschikbaar worden op 

de illegale en legale markt.124 Uit verschillende onderzoeken blijkt dat alcohol de meest voor-

komende soort van drugs is die wordt gebruikt bij DFSA. Daarna volgen de meest toeganke-

lijke middelen zoals slaap- en kalmeermiddelen en marihuana. De door de media bestempelde 

date-rape-drugs zoals GHB en Rohypnol® komen weinig voor bij DFSA.125 Het verschil tus-

sen wat de media afschildert als date-rape-drugs en de realiteit, is dus groot.126 De drugs die 

gebruikt kunnen worden voor DFSA, hebben gelijkaardige effecten op een slachtoffer zoals 

het wegvallen van sociale remmingen, sufheid, duizeligheid, verlamming, verward spreken, 
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geheugenverlies, verlies van bewustzijn en overgeven.127 In een volgend onderdeel worden de 

meest voorkomende drugs per groep besproken: de psycholeptica, de psychoanaleptica, de 

psychodysleptica en andere medicatie.  

 

7.1. Psycholeptica  

 

57. De psycholeptica zijn drugs die het centraal zenuwstelsel onderdrukken.128 Ze veranderen 

het gedrag van het slachtoffer, gaande van het vervagen van remmingen en grenzen tot het 

verlies van het bewustzijn. Deze drugs veroorzaken ook anterograde amnesie.129 Dit wil zeg-

gen dat het geheugenverlies verder duurt na de inname/toediening van de drugs.130 Binnen 

deze groep wordt alcohol het meeste gelinkt aan seksuele geweldpleging.131 Daarnaast be-

spreek ik ook GHB, tranquillizers en opiaten.  

 

58. Alcohol behoort tot de groep van legal highs. Dit zijn (voorlopig) legale stoffen, ze zijn 

nieuw op de markt en (nog) niet op de verboden lijst opgenomen. Alcohol is dé legal high bij 

uitstek, omdat het nagenoeg overal legaal is. Er zijn wel beperkingen mogelijk qua gebruik, 

zoals openbare dronkenschap (artikel 1 besluitwet betreffende de beutgeling van dronken-

schap132) en het rijden onder invloed (artikel 34 wet 16 maart 1968 betreffende de politie over 

het wegverkeer133) dat bestraft wordt in België.134  

 

59. De effecten verschillen naargelang de concentratie van alcohol in het bloed en zijn afhan-

kelijk van gewicht, geslacht, tolerantie, … .135 Initieel heeft het een stimulerende werking 

maar deze vlakt snel af naar een dempende werking op het bewustzijn. Het centraal zenuw-

stelsel is één van de lichaamsfuncties die het meest gevoelig is voor alcohol en dus ook het 

meest aangetast kan worden. Alcohol veroorzaakt o.a. verminderde remming, verminderde 

                                                
127  E. AUDENAERT, Verkrachting met behulp van drugs (“drug-facilitated sexual assault”): schuldassociaties en ver-
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waarneming, verlies van bewustzijn en geheugenverlies.136 In de praktijk wordt alcohol vaak 

gecombineerd met andere middelen zoals benzodiazepines, marihuana en GHB. Dit heeft een 

synergetisch effect, waarbij het gecombineerde effect de som van beide individuele effecten 

ruimschoots overschrijdt.137   

 

60. Vaak beschouwt onze maatschappij alcohol niet als een drug, maar niets is minder waar:  

alcohol is ethanol en ethanol is een drug.138 Het feit dat alcohol overal beschikbaar is, sociaal 

aanvaard is en vaak vrijwillig geconsumeerd wordt door dader en/of slachtoffer, maakt het 

moeilijker om dit als een echte drug te zien. Ook de grens tussen dronken seks hebben en 

seksuele geweldpleging onder invloed van alcohol, maken het moeilijker om een eventuele 

dader te vervolgen.139 Er zijn dus redenen genoeg om alcohol als de ideale DFSA-drug te 

beschouwen. 140 Dit wordt dan ook bevestigd door verschillende onderzoeken waaruit blijkt 

dat alcohol in meer dan vijftig procent van de gevallen aanwezig is.141  

 

61. Er kunnen zich verschillende scenario’s van DFSA met alcohol voordoen. Ten eerste mis-

bruiken daders vaak situaties waarin het slachtoffer zich al in een dronken toestand bevindt. 

Ten tweede kan een dader er ook zelf voor zorgen dat zijn slachtoffer dronken wordt door 

drankjes aan te bieden of op een heimelijke wijze alcohol met niet-alcoholische dranken te 

vermengen. Ten derde brengen sommige daders zichzelf onder invloed om zo de aanval te 

vergemakkelijken en het schuldgevoel te verminderen.142 
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62. Tranquillizers of benzodiazepines zijn geneesmiddelen die gevoelens van beklemming 

doen vervagen, en de algemene vreesachtigheid en bijhorende fysieke uitingen van angst 

verminderen. Bekende voorbeelden zijn Valium® en Xanax®.143 In de meeste landen worden 

deze gecontroleerd door drugwetgeving of wetgeving inzake geneesmiddelen.144 Hun primai-

re effect is de onderdrukking van het centraal zenuwstelsel. Andere effecten zijn o.a. onduide-

lijk spreken, slaperigheid, geheugenverlies en verminderde sociale remming. Het geheugen-

verlies komt voor in zijn anterograde vorm. Benzodiazepines met een lange werkingsduur 

geven nadien een kater-gevoel. In combinatie met alcohol hebben ze ook een synergetisch 

effect.145 Naast benzodiazepines zijn er ook Z-drugs (zopiclone, zolpidem, Zaleplon, …). Dit 

zijn geen benzodiazepines, maar ze werken op dezelfde receptoren in de hersenen waardoor 

deze gelijkaardige effecten veroorzaken zoals slaperigheid, geheugenstoornissen, spierrelaxa-

tie en hallucinaties.146  

 

63. Wat maakt benzodiazepines en Z-drugs eigenlijk tot de ideale DFSA-drug? Ze zijn zeer 

toegankelijk en er bestaan talrijke analogen. Bovendien hebben sommige middelen al in een 

lage dosis effect waardoor ze moeilijker opgespoord kunnen worden met de traditionele tech-

nieken zoals bloed-, urine- en haaronderzoek.147 Uiteraard spelen ook hun effecten in het 

voordeel van de dader.  

 

64. De meest bekende vorm van benzodiazepines is Rohypnol®. Het is tien keer zo krachtig 

als Valium®, en net zoals GHB wordt het bestempeld als dé verkrachtingsdrug bij uitstek.148 

In de Verenigde Staten van Amerika was het een rage geworden om op fuiven een tablet Ro-

hypnol® in het drankje te doen van een slachtoffer, om haar nadien zonder veel moeite in bed 

te krijgen. Het misbruik was zo wijd verspreid, dat in het hele land waarschuwingscampagnes 

op gang kwamen die jongeren o.a. aanmaanden nooit drankjes te aanvaarden van een andere 

persoon. Het kwam zelfs zo ver dat de fabrikant gratis urine- en bloedtests uitvoerde, in op-
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dracht van de medische centra en politie, bij verkrachtingen waar een vermoeden van verdo-

ving met Rohypnol® bestond.149 In de VSA is het middel van de markt gehaald, in Europa is 

het wel nog te verkrijgen voor medische doeleinden.150  

 

65. Er zijn verschillende redenen waarom Rohypnol® deze stempel van “verkrachtingsdrug” 

heeft gekregen. Ten eerste heeft het product al effect bij kleine hoeveelheden en is het kleur-

loos, reukloos en smaakloos. Het kan onopgemerkt in een drankje opgelost worden. Uit pa-

niek heeft de fabrikant Roche in 1999 de tabletten geherformuleerd in tabletten waar ook een 

kleurstof in zit, die bij het oplossen een groenblauwe kleur geeft. Ten tweede zijn de effecten 

van Rohypnol® ideaal voor DFSA.151 Bij inname/toediening kan het slachtoffer mentaal en 

fysiek verlamd geraken, zodat zij helemaal willoos is. In combinatie met alcohol kan amnesie 

optreden, waardoor het slachtoffer zich niets meer herinnert van wat er gebeurd is. Andere 

effecten van Rohypnol® zijn o.a. slaperigheid, hoofdpijn, verwarring, een dronken gevoel en 

relaxatie van de spieren.152 Uit onderzoek is echter gebleken dat de vermeende populaire date 

–rape-drug, zoals Rohypnol® in de praktijk zeer weinig gebruikt wordt. De stelling die van 

Rohypnol® een verkrachtingsdrug bij uitstek maakt, klopt dus niet .153  

 

66. GHB (Gamma-Hydroxy-Boterzuur) is enerzijds van nature in het menselijk lichaam aan-

wezig en anderzijds is het een experimentele drug in het uitgangsmilieu. GHB wordt vaak 

liquid XTC genoemd, maar het is er geen afgeleide van. Het gebruik en misbruik van GHB is 

in de jaren ’90 begonnen, waar het een populaire drug op rave parties en in nachtclubs, was. 

Sinds 1996 wordt GHB misbruikt als date-rape-drug en ‘sexual enhancer’.154 In maart 2001 

werd GHB toegevoegd aan ‘Schedule IV of the 1971 UN Convention on Psychotropic Sub-

stances’. Deze conventie bindt alle leden van EU, waaronder ook België, die elk GHB, in hun 

eigen wetgeving, moeten opnemen.155 In België valt GHB onder het KB van 1998 tot regle-

mentering van sommige psychotrope stoffen (artikel 2, §2). Artikel 3 stelt dat niemand, zon-
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der voorafgaande algemene vergunning van Onze Minister, psychotrope stoffen (waaronder 

GHB) mag invoeren, uitvoeren, vervaardigen, in het bezit hebben, verkopen of te koop stel-

len, afleveren of aanschaffen.156  

 

67. GHB is een wit poeder dat bij oplossing in een drankje kleurloos en geurloos is. Er blijft 

enkel een lichte zoutsmaak hangen. GHB heeft een onderdrukkende werking op het centraal 

zenuwstelsel, een synergetische werking in combinatie met alcohol en benzodiazepines, en 

lichamelijke gevolgen zoals overgeven, duizeligheid, hartritmestoornissen en verstikking.157 

Opmerkelijk is dat bij GHB de marge tussen de leuke en minder leuke effecten, zeer klein is. 

Een lage dosis veroorzaakt vermindering van sociale remmingen, verhoging van libido en 

euforie. Deze effecten lijken op de effecten een geïntoxiceerd persoon. Een hoge dosis geeft 

een kalmerend gevoel, visuele verwarring, bewusteloosheid, coma en zelfs dood. Typisch 

voor GHB is het volledig herstel na enkele uren, maar daarbij heerst er wel een complete am-

nesie met betrekking tot het voorval.158 GHB kan er ook toe leiden dat de gebruiker letterlijk 

neervalt op de grond en zich niet meer kan bewegen maar wel nog bij bewustzijn is. Dit is de 

zogenaamde ‘drop attack’.159 GHB wordt in clandestiene laboratoria of door amateurs in de 

keuken thuis gemaakt. Handleidingen voor een eigen productie van GHB zijn zeer gemakke-

lijk terug te vinden op het internet.160  

 

68. Wat maakt nu van GHB een ideale DFSA-drug? Het is een populaire recreationele drug 

die kleurloos en geurloos is. Gebruikers kunnen binnen de 10 tot 15 minuten van een staat van 

volledig bewustzijn naar bewusteloosheid gaan. De effecten worden vaak verward met die 

van alcohol. Er is geheugenverlies, wat het interessanter maakt voor een dader. GHB wordt 

zeer snel geëlimineerd uit het lichaam en is bovendien van natura aanwezig in het lichaam, 

wat ervoor zorgt dat eventuele urine- en bloedmonsters altijd een bepaalde GHB-waarde gaan 

bevatten.161 Desalniettemin mag het gebruik van GHB als verkrachtingsdrug niet overschat 
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worden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bij weinig gevallen GHB aanwezig is in het 

lichaam.162  

 

69. Opiaten is een verzamelnaam voor roesmiddelen die natuurlijke of synthetische afgeleiden 

zijn van opium, zoals heroïne, morfine en codeïne. Ze behoren ook tot de groep van psycho-

leptica. Opiaten hebben een sterk pijnstillend en verdovend effect. Het ontspant de spieren,   

vermindert de pijngewaarwording. versuft de gebruiker en kan leiden tot geheugenverlies.163 

Specifiek bij heroïne ontstaat er onmiddellijk na de inname een ‘flash’. Deze geeft de gebrui-

ker een gevoel van een super-orgasme over het hele lichaam. Daarna volgt een roes met een 

gevoel van rust, euforie en onverschilligheid. Tijdens deze roes kunnen vertragingen van de 

hartslag, ademhaling, sprak en bewegingen zich voordoen.164 De belangrijkste beweegreden 

voor het gebruik van opiaten bij DFSA is zijn synergetische werking met alcohol.165  

 

7.2. Psychoanaleptica  

 

70. De psychoanaleptica werken euforiserend en geven een gevoel van kracht. Het is een sti-

mulans voor het centraal zenuwstelsel. De stemming van de gebruiker zal verbeteren en hij of 

zij krijgt een gevoel van welzijn en vitaliteit. Het wordt o.a. gebruikt voor de bestrijding van 

depressies. Stimulantia maken de gebruiker tijdelijk immuun voor vermoeidheid en hij of zij 

kan grotere fysieke en psychische prestaties leveren. De meest bekende middelen binnen deze 

groep zijn cocaïne en amfetamine.166 

 

71. Cocaïne staat bekend als dé drug van de jaren ’80, waar het gebruikt werd als genotsmid-

del. Cocaïne in de vorm zoals we het vandaag kennen, is niet ontstaan in de jaren ’80. Reeds 

meer dan honderd jaar wordt zuivere cocaïne als genotsmiddel gebruikt en de cocabladeren 

nog veel langer. Het probleem van cocaïne doet zich niet voor bij de bladeren, maar wel bij 
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het gebruik van chemische zuivere cocaïne.167 De voornaamste wijzen van gebruik zijn snui-

ven van het poeder, injecteren van cocaïne opgelost in water, tabletten of pillen en roken van 

gezuiverde cocaïne.168 Deze zuivere cocaïne kan ook op lichaamsdelen zoals geslachtsdelen 

gesmeerd worden en heeft dan een lokaal verdovende werking.169  

 

72. Cocaïne is een sterk stimulerende drug met als voornaamste effecten een verhoogde alert-

heid en euforie, het onderdrukken van de eetlust en een plaatselijke verdoving. Bovendien 

vergroot het uithoudingsvermogen van de persoon, zijn vermoeidheid verdwijnt en de pijn-

prikkels verdoven. Tenslotte groeit het zelfvertrouwen, waardoor de persoon opgewekter en 

spraakzamer is.170 In combinatie met andere middelen ervaart de persoon meestal een verster-

king van het stimulerende effect. Dit is zo wanneer men cocaïne combineert met amfetamines 

of MDMA. In combinatie met alcohol, benzodiazepines en cannabis zouden de euforische 

effecten van cocaïne verlengen en onaangename effecten zoals paranoïde verminderen.171  

 

73. Cocaïne heeft een ontremmend werking, waardoor gebruikers zin krijgen in seks of actie-

ver fantaseren over opwindende situaties. Uit onderzoek komt naar voor dat seks onder in-

vloed van cocaïne langer duurt en als amusant wordt ervaren. Vele gebruikers stellen dan ook 

dat cocaïne een afrodisiacum is. Bij mannen zal een lage dosis cocaïne het verlangen stimule-

ren, bij vrouwen kan het verlangen zowel vergroten als verkleinen. Verschillende onder-

zoeken hebben wel aangetoond dat gebruikers van cocaïne meer seksueel risicogedrag verto-

nen dan niet-gebruikers. De gevoelens van onoverwinnelijkheid en zelfvertrouwen zouden 

leiden tot een verhoogde bereidheid tot onveilige seks.172 In onderzoeken van lichaamsstalen 

van vermoedelijke slachtoffers van DFSA varieert de aanwezigheid van cocaïne tussen de 

acht, elf en tweeëndertig procent.173  

 

74. Amfetamine is een synthetische molecule, die ontwikkeld werd voor astmapatiënten. Ze is 

verkrijgbaar onder de vorm van pillen, capsules en poeder. De werking ervan is vergelijkbaar 
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met de effecten van cocaïne. Ze geven energie en vergroten het uithoudingsvermogen.174 Ook 

groeit het zelfvertrouwen van de persoon en zijn of haar libido. Uit verschillende studies blijkt 

wederom dat gebruikers meer seksueel risicogedrag vertonen dan niet-gebruikers. Een moge-

lijke verklaring hiervoor is dat gebruikers gevoelens van onoverwinnelijkheid ervaren en 

minder stilstaan bij de mogelijke gevaren.175  

 

7.3. Psychodysleptica  

 

75. De hallucinogenen of psychodysleptica zijn een groep van heterogene drugs die zowel van 

plantaardige als van synthetische aard kunnen zijn. Tot deze groep behoren o.a. mescaline, 

methoxy-amfetamine (beter gekend als XTC), paddo’s, LSD en cannabinoïden. Allemaal 

veroorzaken ze hallucinaties en hebben ze een verstorende werking op het centraal zenuwstel-

sel.176 De hieronder besproken middelen zijn cannabinoïden, ketamine en MDMA.  

 

76. Binnen de verzamelnaam van de cannabinoïden zijn er verschillenden cannabisproducten: 

marihuana, hasjiesj en hasholie. Het wordt meestal gerookt, maar kan ook op andere manieren 

gebruikt worden bv. Spacecake, koekjes, thee,… . De effecten zijn sterk afhankelijk van het 

verwachtingspatroon van de gebruiker, zijn sociale entourage en ervaringen. Er ontstaat een 

gevoel van euforie, dromerigheid en meer neiging tot sociaal contact. De effecten die DFSA 

in de hand kunnen werken zijn o.a. aantasting van de concentratie en van het kortetermijnge-

heugen.177 De verminderde remmingen, de verhoging van het verlangen en lichamelijke ge-

voeligheid geven cannabis de stempel van verkrachtingsdrug.178 Cannabis wordt, naast alco-

hol, het meeste gedetecteerd bij onderzoek van lichaamsstalen van potentiële slachtoffers. Het 

percentage schommelt tussen de negen en dertig procent.179  

 

77. Ketamine behoort tot de experimentele drug. Vroeger vond het zijn toepassing als anes-

theticum voor dieren en in veldhospitalen voor mensen. Door het geven van ketamine gaat het 

                                                
174 H. DE RIDDER, M. WILLEKENS, S. BLOCK en F. DE SAGER, Drugs & Druggebruik, s.l.n.d., DRUCO Halle, 22-25. 
175 L. HERMANS, H. HEYVAERT, H. KINABLE, J. SCHROOTEN en M. VAN PETEGHEM, Dossier Speed, Brussel, 
Matthys, 2005, 35-36.  
176 L. RAYMON en M. ROBERTSON, “Hallucinogens” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated 
Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (127) 127.  J. VAN BOCXLAER, Drugsfenomenen: psychofarmacologie, 
Gent, 2012, 8. 
177 J. VAN BOCXLAER, Drugsfenomenen: psychofarmacologie, Gent, 2012, 98-99.  
178 K. VANMARCKE, Dossier Cannabis, Brussel, Matthys, 2013, 47-48. L. RAYMON en M. ROBERTSON, “Halluci-
nogens” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, 
(127) 128.  
179 L. SLAUGHTER, “Involvement of drugs in sexual assault”, J Reprod Med. 2000, afl. 45(5), 424-430.  J. BUTTON, S. 
DAVIES en D.W. HOLT, Drug-facilitated sexual assault (DFSA) – The observations of a UK bases laboratory, onuitg. 
onderzoek Analytical Unit St George’s – University of London UK, 2008.  
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lichaam verstijven, waardoor een patiënt minder beweeglijk is. Het verliet vrij snel de legale 

markt omdat het hallucinaties opwekte, wat als neveneffect werd beschouwd in de medische 

wereld. Dit is dan ook de reden waarom ketamine zijn weg heeft gevonden naar het illegale 

drugscircuit. Sinds de jaren ’90 duikt het op als club drug en date-rape-drug. De persoon er-

vaart een ‘out of body’-gevoel, herinnert zich de realiteit niet meer en wint slechts langzaam 

zijn bewustzijn terug. Deze effecten maken van ketamine een verkrachtingsdrug.180  

 

78. MDMA, beter gekend als XTC, is de bekendste hallucinogene amfetamine. Het behoort 

zowel tot de groep van psychodysleptica als psychoanaleptica.181 De dubbele afstamming van 

MDMA vertaalt zich in de effecten: een versterking van de ‘ik-beleving’ door de psychedeli-

sche roots en een euforisch en stimulerend gevoel door de psychoanaleptische roots. Daar-

naast is het een entactogene drug; het stimuleert bij de gebruiker zijn vermogen om sociaal te 

zijn.182 Er is geen beperkend effect op het bewustzijn en geen verdovende werking, tenzij in 

combinatie met alcohol.183 Deze effecten en zijn entactogene werking maken van MDMA een 

interessante DFSA-drug.  

 

7.4. Andere medicatie 

 

79. Bijkomend aan de illegale middelen zijn er ook legale geneesmiddelen die omwille van 

hun effecten worden gebruikt bij DFSA. Een eerste groep geneesmiddelen zijn de antihista-

minica. Dit is een groep van geneesmiddelen, die worden gebruikt bij allergieën. Het is vrij 

eenvoudig verkrijgbaar omdat sommigen niet voorschriftplichtig zijn. Ze hebben een kalme-

rende werking, die afhankelijk is van het product, de persoon en leeftijd. In combinatie met 

alcohol en andere kalmerende medicatie kan het sedatief effect versterken: hoe hoger de seda-

tieve werking bij solo-inname, hoe groter de kans op nog meer sedatie in combinatie met al-

cohol.184 Een tweede groep geneesmiddelen zijn de tricyclische en aanverwante antidepressi-

va. Deze worden voorgeschreven bij o.a. depressies met angst. Ze hebben ook een sedatief 

                                                
180 J. VAN BOCXLAER, Drugsfenomenen: psychofarmacologie, Gent, 2012, 112-113. Interview met mevrouw Nele Samyn, 
Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische expert DNA-laboratorium bij het Nationaal 
Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. L. RAYMON en M. ROBERTSON, “Halluci-
nogens” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, 
(127) 128. http://www.vad.be/media/9213/drugsetc_factsheet_ghbketa.pdf (consultatie 19 februari 2014). 
181 H. DE RIDDER, M. WILLEKENS, S. BLOCK en F. DE SAGER, Drugs & Druggebruik, s.l.n.d., DRUCO Halle, 31.   
182 J. VAN BOCXLAER, Drugsfenomenen: psychofarmacologie, Gent, 2012, 79-80. 
183 E. AUDENAERT, Verkrachting met behulp van drugs (“drug-facilitated sexual assault”): schuldassociaties en verkrach-
tingsmythes bij universiteitsstudenten. Masterproef UGent Criminologische wetenschappen, 2011-12, 
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/891/773/RUG01-001891773_2012_0001_AC.pdf (consultatie 25 februari 2014), 18.  
184 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
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effect, dat in combinatie met alcohol en andere kalmerende medicatie kan vergroten.185 Een 

derde groep zijn de antipsychotica, deze worden voorgeschreven aan psychotische patiënten. 

Het heeft een kalmerende werking en sommige middelen veroorzaken zelfs geheugenverlies. 

In combinatie met alcohol worden de effecten van alcohol versterkt.186  

 

8 Bewijsmiddelen  

 

80. Hoe kan DFSA bewezen worden? Welke bewijsmiddelen zijn belangrijk en hoe ga je te 

werk? In dit onderdeel komen de meest gebruikelijke wetenschappelijk bewijsmiddelen aan 

bod. Een correcte bewijsverzameling en analyse zijn essentieel voor een geslaagd onderzoek. 

Door effecten zoals geheugenverlies zijn onderzoekers genoodzaakt om bewijzen te zoeken 

via het wetenschappelijk domein.187 Bij de start van een onderzoek naar seksuele geweldple-

ging hangt veel af van de informatie die bekend is op dat moment. Indien de dader gekend is, 

dan moet er bewijs zijn van de aanval zelf door o.a. sporen van sperma, de inhoud van een 

glas, … . Indien de dader niet gekend is, dan moet er bewijs gezocht worden waarmee men 

later een DNA-analyse kan uitvoeren, om zo alsnog de dader te kunnen identificeren.188  

 

Volgende wetenschappelijke bewijzen komen aan bod: toxicologische analyse, chemische 

analyse, DNA-analyse, sporenonderzoek en andere bewijsmiddelen zoals foto’s/video’s. Deze 

moeten zo snel mogelijk na een aanval worden verzameld in een DFSA–afnamekit; in België 

is dit de Seksuele Agressie Set. De bespreking van deze bewijsmiddelen gebeurt aan de hand 

het boek ‘Drug-Facilitated Sexual Assault, a Forensic handbook’.189 

 

81. Ten eerste is er de toxicologische analyse. De ratio achter deze vorm van bewijs is vierle-

dig: het identificeren van ‘drink spiking’, het identificeren van legale en illegale drugs, het 

bepalen van het vermogen tot geven van toestemming en het bevestigen van eventuele verkla-

ringen.190 Urine is de belangrijkste staalname bij DFSA omdat de meeste middelen er in hoge-

re concentraties aanwezig zijn dan in bloed of haar. Het is gemakkelijk te verzamelen en heeft 
                                                
185 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
186 G. JONES en P. SINGER, “Miscellaneous prescription and over-the-counter medications” in M. A. LEBEAU en A. 
MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (173) 173-192.  
187 M. LEBEAU en A. MOZAYANI, “Collection of Evidence from DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), 
Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (197) 197. 
188 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
189 M. LEBEAU en A. MOZAYANI, “Collection of Evidence from DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), 
Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, 197-209. 
190 J. BUTTON, S. DAVIES en D.W. HOLT, Drug-facilitated sexual assault (DFSA) – The observations of a UK bases 
laboratory, onuitg. onderzoek Analytical Unit St George’s – University of London UK, 2008. 
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een breed detectievenster, tot 96 – 120 uur na inname. Bij een DFSA-onderzoek is de eerste 

urine na de aanval de belangrijkste. Er kunnen zowel sporen van het oorspronkelijke middel 

als van een metaboliet (afbraakproduct) gedetecteerd worden.191 Een positief resultaat is veel-

al voldoende als bewijs dat het slachtoffer werd blootgesteld aan drugs in een periode van 1 

tot 5 dagen voor de staalname.192 Bloedstalen zijn een tweede vorm van toxicologisch bewijs. 

Er is een kort detectievenster, tot 24 uur na inname en enkel het oorspronkelijke middel kan 

het gevonden worden. Het mag enkel afgenomen worden door medisch personeel en niet door 

het slachtoffer zelf, wat bij urine wel mogelijk is. Door het korte detectievenster is de afname 

van bloed enkel van belang wanneer een slachtoffer, zeer recent na de aanval, een aangifte 

doet of hulp zoekt.193 Haarstalen zijn een derde vorm van toxicologisch bewijs. Onmiddellijk 

na een inname zijn haarstalen irrelevant, omdat het middel pas te detecteren is in een periode 

van drie tot vijf weken na de feiten. Het wordt niet gebruikt voor een brede screening van 

middelen, maar wel voor de analyse waarbij men op zoek is een beperkt aantal middelen. 

Door een haaranalyse kunnen onderzoekers aantonen dat het slachtoffer geen gewoontege-

bruiker was en bovendien kan men bij een late aangifte nog steeds de aanwezigheid van mid-

delen achterhalen.194 Naast urine, bloed en haarstalen zijn ook nog andere biologische sporen 

relevant voor het onderzoek naar DFSA. Hierbij denken we aan braaksel van het slachtoffer 

waarin sporen van middelen aanwezig kunnen zijn; alsook urine op de lakens en kleren, en 

vaginaal/rectaal bloed.195 De interpretatie van de resultaten een toxicologisch onderzoek is 

niet zwart of wit. Deze zeggen of een bepaald middel aanwezig was of niet, maar ze zeggen 

                                                
191 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. UNI-
TED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, New York, 
2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-assault-and-
other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 11. M. LEBEAU en A. MOZAYANI, “Collection of Evidence from 
DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, 
(197) 198. 
192 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. UNI-
TED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, New York, 
http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-assault-and-other-
criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 2011, 27. 
193 M. LEBEAU en A. MOZAYANI, “Collection of Evidence from DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), 
Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (197) 199. J. BUTTON, S. DAVIES en D.W. HOLT, 
Drug-facilitated sexual assault (DFSA) – The observations of a UK bases laboratory, onuitg. onderzoek Analytical Unit St 
George’s – University of London UK, 2008. 
194 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. UNI-
TED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, New York, 
2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-assault-and-
other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 12. J. BUTTON, S. DAVIES en D.W. HOLT, Drug-facilitated sexual 
assault (DFSA) – The observations of a UK bases laboratory, onuitg. onderzoek Analytical Unit St George’s – University of 
London UK, 2008. X, “Kale mannen gaan vrijuit”, De Standaard, 20 april 2009, http://www.standaard.be/cnt/s4296crr (con-
sultatie 3 maart 2013). 
195 M. LEBEAU en A. MOZAYANI, “Collection of Evidence from DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), 
Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (197) 200-201. Interview met mevrouw Nele Samyn, 
Afdelingshoofd Drugs bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
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niets over de wijze waarop het ingenomen is (vrijwillig of gedwongen). Toch draagt een posi-

tief resultaat bij aan de geloofwaardigheid van de verklaring van een slachtoffer.196  

 

82. Ten tweede voeren onderzoekers ook een chemische analyse uit. Tijdens een onderzoek 

naar DFSA kunnen bepaalde voorwerpen gevonden worden die nog een verdere chemische 

analyse nodig hebben, vooraleer een onderzoeker kan uitmaken of deze relevant zijn. Hierbij 

denken we aan bekers, glazen, flessen, gebruikte condooms, medicatie, tabletten en pillen.197  

 

83. Ten derde is er een DNA-analyse, wat een zeer sterk forensisch instrument is. Als onder-

zoeker is het belangrijk om na te denken over hoe een stoffenuitwisseling heeft plaatsgevon-

den. DNA kan uit verschillende stalen verzameld worden zoals bloed, speeksel, lakens, uit-

strijkjes van vaginaal, rectaal/peniaal vocht en seks-toebehoren.198 Indien vreemde DNA-

profielen aangetroffen zijn op het slachtoffer, wijst dit enkel op de aanwezigheid van een an-

dere persoon. Het geeft geen enkel bewijs van seksuele geweldpleging.199  

 

84. Ten vierde hebben we sporenonderzoek, dat verwijst naar onderzoek van o.a. schaamha-

ren, vuil onder de nagels en vuil aan het lichaam van het slachtoffer, die een bijdrage aan het 

bewijs kunnen leveren.200  

 

85. Ten vijfde moet elke onderzoeker alle andere voorwerpen die aanwezig zijn op de plaats 

delict en die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek, verzamelen. Een volledige opsomming 

geven van deze voorwerpen is quasi onmogelijk, want voor elk misdrijf zijn immers andere 

elementen van belang. Hierbij kunnen we denken aan videobeelden, gsm’s, boeken over 

DFSA of middelen, internetgeschiedenis, artikels en voorschriften van medicatie.201 Uit een 

aantal bestaande zaken is naar voor gekomen dat foto’s nemen en het live uitzenden van seks-

feestjes, aanleidingen zijn geweest voor de start van een onderzoek naar aanranding van de 

                                                
196 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
197 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, 
New York, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 12. M. LEBEAU en A. MOZAYANI, “Collection of Evi-
dence from DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic 
Press, 2001, (197) 201-203. 
198 M. LEBEAU en A. MOZAYANI, “Collection of Evidence from DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), 
Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (197) 203-205.  
199 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
200 M. LEBEAU en A. MOZAYANI, “Collection of Evidence from DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), 
Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (197) 206-207. 
201 M. LEBEAU en A. MOZAYANI, “Collection of Evidence from DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), 
Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (197) 207.  



 38 

eerbaarheid en verkrachting. De vermoedelijke slachtoffers waren niet meer in staat om enige 

herinnering op te roepen, waardoor die foto’s en beelden het enige beginpunt waren.202  

 

9 Uitdagingen 

 
86. Onderzoekers krijgen tijdens hun zoektocht naar bewijsmiddelen van DFSA te kampen 

met een aantal uitdagingen. In belang van het onderzoek moeten ze weten welke uitdagingen 

dit zijn en hoe daarmee om te gaan.203 Volgens het UNODC zijn er aantal aspecten die het 

onderzoek naar DFC’s bemoeilijken. Ten eerste is er een gebrek aan ervaring bij de onder-

zoekers, zoals medisch personeel, laboranten en aanklagers. Ten tweede krijgt het misdrijf te 

maken met een gebrek aan erkenning bij justitie. Ten derde blijft de laattijdige aangifte een 

probleem.204 Naast deze algemene uitdagingen zijn ook het ruime aanbod aan verschillende 

soorten drugs, de interpretatie van het resultaat en het verzamelen van bewijsmateriaal uitda-

gingen. 

 

87. De middelen die gebruikt kunnen worden voor DFSA zijn talloos. Zowel alcohol als ille-

gale/legale drugs en medicijnen komen in aanmerking. Het is vaak zo dat verschillende mid-

delen dezelfde reacties veroorzaken bij het slachtoffer, waardoor onderzoekers op basis van 

de effecten niet direct kunnen bepalen welke middelen gebruikt werden. Specifieke weten-

schappelijke analysemethoden en werkwijzen kunnen onderzoekers helpen bij de zoektocht 

naar het/de specifieke middel(en).205  

 

88. Naast het groot aantal potentiële middelen die een dader kan gebruiken, wordt van het 

slachtoffer ook verwacht om alle informatie te geven over vrijwillig gebruikte middelen bv. 

het drinken van alcoholhoudende consumpties en het roken van een joint. Deze informatie is 

noodzakelijk om de graad van bewustzijnsverlies van een slachtoffer te verklaren. Politie of 

                                                
202 Interview met mevrouw Caroline Jonckers, substituut parket Dendermonde, te Dendermonde op 3 december 2013. 
203 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, 
New York, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 5. 
204 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, 
New York, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 2. 
205 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013.  UNI-
TED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, New York, 
2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-assault-and-
other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 6-7. N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (inclu-
ding Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-
victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 44. 
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onderzoekers doen er goed aan om het slachtoffer gerust stellen dat vrijwillig gebruik van om 

het even welk middel geen aanleiding kan geweest zijn voor de dader, om DFSA te plegen. 

Zoals hoger al verschillende keren is vernoemd, is het drinken van alcohol of het nemen van 

andere drugs geen uitnodiging tot seksuele betrekkingen.206 Binnen deze uitdaging zijn orga-

nisaties zoals Silk Road een echte hindernis. Silk Road, beter bekend als ‘het eBay van de 

drugs’ was een online zwarte markt voor het aankopen en verkopen van illegale drugs. In 

oktober 2013 werd deze markt opgedoekt en de website in beslag genomen door de Ameri-

kaanse FBI. In de officiële aanklacht werd Silk Road omschreven als de meest gesofisticeerde 

en omvangrijke criminele marktplaats op het internet. Naast de handel in drugs werden ook 

pornografie, elektronica en valse papieren verhandeld.207 Een dergelijke website maakt het 

voor potentiële daders van DFSA wel heel gemakkelijk om aan gelijk welke soort drug te 

geraken.  

 

89. Naast het groot aantal potentiële middelen is ook de interpretatie van het resultaat één van 

de uitdagingen waarmee een onderzoeker te maken krijgt. Een negatief resultaat staat niet per 

sé gelijk aan de afwezigheid van een drug. Het is belangrijk dat een negatief resultaat geka-

derd wordt om het dossier te beoordelen. Andere bewijsmiddelen moeten hieraan een bijdrage 

leveren, om samen tot een goed resultaat te komen.208 Wanneer een rapport vermeldt dat er 

geen drugs gevonden zijn tijdens het toxicologisch onderzoek, dan denkt men vaak dat het 

slachtoffer gelogen heeft, maar bepaalde drugs zoals GHB verdwijnen echter zeer snel uit het 

lichaam. Het is mogelijk dat een lange tijd tussen de feiten en staalname verlopen is, waardoor 

de stoffen al uit het lichaam verdwenen zijn. Toxicologen hebben bij deze interpretatie zowel 

een wetenschappelijke verantwoordelijkheid alsook een psychologische verantwoordelijk-

heid.209 Opmerkelijk is wel dat wetenschappelijk bewijsmateriaal soms verloren gaat, omdat 

slachtoffers worden gezien als ‘dronken’ in plaats van gedrogeerd, waardoor er geen onder-

zoeken worden uitgevoerd.210  

 

                                                
206 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, 
New York, English, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-
facilitating-sexual-assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 5-6.  
207 D. DECKMYN, “FBI doekt ‘het eBay van de drugs’ op”, De Standaard, 4 oktober 2013, D2-D3.  
208 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, 
New York, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 7. 
209 X, “Druggerelateerde criminaliteit. NICC-expertise mee aan de basis van nieuwe internationale guidelines”, NICC INCC 
Magazine, april 2012, 3. 
210 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-violence/documents/A 
Review of the Associations between Drugs -including Alcohol- and Sexual Violence.pdf (consultatie 12 februari 2014), 44. 
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90. Tenslotte worden onderzoekers tijdens het verzamelen van bewijsmateriaal, geconfron-

teerd met uitdagingen. Er zijn een aantal onderzoeksdaden prioritair nl. een medisch onder-

zoek, staalnamen en opvang van het slachtoffer. Daarnaast zijn ook de plaats van het misdrijf 

en het onderzoek naar de vermoedelijke dader belangrijk, maar enkel indien deze gekend 

zijn.211 Het is van cruciaal belang dat het wetenschappelijk bewijs zo snel mogelijk wordt 

verzameld. Bij DFSA is het vaak zo dat de politie of onderzoeker eerst met het slachtoffer te 

maken krijgt en pas nadien met de plaats delict. De voornaamste handelingen die men dan 

moet stellen, zijn een lichaamsonderzoek en verzamelen van bewijzen op het lichaam en kle-

dij van het slachtoffer.212 Al het bewijsmateriaal wordt verzameld in een kit en ze krijgen elk 

een unieke identificatie-barcode. De naam van het slachtoffer wordt nooit vermeld op de sta-

len ter garantie van anonimiteit.213  

 

91. Vanuit Europa worden een aantal aanbevelingen geformuleerd die een antwoord bieden 

op bovenstaande besproken uitdagingen. Ze verlangen een herziening van de wetgeving inza-

ke seksuele geweldpleging. Daarnaast willen ze ook beter ontwikkelde methodes voor foren-

sisch onderzoek en een betere opleiding voor juridische en medische actoren. Ten slotte eisen 

ze een grotere druk op de farmaceutische sector om de samenstelling van middelen, die ge-

bruikt worden bij DFSA, te veranderen.214 Deze aanbevelingen zijn ook naar voor gekomen 

op een conferentie in Parijs op 19 september 2008 omtrent seksuele geweldpleging met drug 

als hulpmiddel. In de eerste plaats zou een wetswijziging gunstig zijn waardoor seksueel mis-

bruik beter omschreven wordt en daardoor beter vervolgd kan worden. Ten tweede is het be-

langrijk om samen met de farmaceutische bedrijven richtlijnen op te stellen omtrent de pro-

ductie van verschillende middelen zoals benzodiazepines. Ten derde zou de begeleiding van 

slachtoffers moeten verbeteren, alsook het verfijnen van wetenschappelijke methoden voor 

onderzoek naar drugs in bloed en urine. Ten vierde is het ook belangrijk om de mensen zelf te 

informeren over DFSA en het misbruik dat van hen kan worden gemaakt wanneer ze zelf 

teveel alcohol of drugs gebruiken.215 Vanuit het Belgische Nationaal Instituut voor Crimina-

listiek en Criminologie, afdeling Drugs en Toxicologie wordt door Dr. Apr. Nele Samyn ook 

een oplossing geformuleerd om tegemoet te komen aan deze uitdagingen: informatie geven 
                                                
211 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
212 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
213 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. UNI-
TED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, New York, 
2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-assault-and-
other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 9-10.  
214 X, “Monitoring drug-facilitated sexual assault”, Drugnet Europe 2007-08, afl. 62, 4.  
215 J. SCHROOTEN, “Date rape drugs: feiten en fabels. 19 september 2008, Parijs”, AnD, afl. 5, december 2005, 19.  
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aan en opleiding van de verschillende actoren, gestructureerde en diepgaande onderzoeksstra-

tegieën ontwikkelen en werken als een team, zijn drie elementen die deel uitmaken van de 

oplossing die leidt tot een betere wetenschappelijke behandeling van DFSA.216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
216 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
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 Hoofdstuk 2 Status quo in België  
 

92. In het tweede hoofdstuk van deze masterproef behandel ik de Belgische aanpak van sek-

suele geweldpleging onder invloed van drugs. Binnen het omvangrijke begrip seksuele ge-

weldpleging waaronder een hele resem misdrijven gecatalogeerd worden, gaande van ver-

krachting en genitale verminking tot exhibitionisme en voyeurisme, leg ik de focus op de 

misdrijven verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Om te starten neem ik de wetge-

ving van deze twee misdrijven ter hande. Daarbij ga ik terug naar het Romeinse tijdperk en de 

Franse periode om te eindigen bij de wet van 1989 tot wijziging van sommige bepalingen 

betreffende het misdrijf verkrachting.217 Vervolgens neem ik de voornaamste actoren uit de 

keten van de strafrechtsbedeling en hun functies door. Tenslotte bespreek ik de hulpverlening 

die België te bieden heeft aan slachtoffers van DFSA.  

 

 Afdeling 1 Wetgeving  

1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens  

 

93. Het EHRM heeft in een arrest van 26 maart 1985 geoordeeld dat artikel 8 EVRM, wat het 

recht op eerbiediging van privéleven en familie- en gezinsleven inhoudt, de staat verplicht 

maatregelen te nemen ter bescherming van de seksuele integriteit van burgers. Later, in 2003 

oordeelde het Hof dat verkrachting strafbaar moet zijn en dat een effectief onderzoeks- en 

vervolgingsbeleid moet worden gevoerd. Ze besluit dat artikel 3 en 8 EVRM inhouden dat 

elke non-consensuele seksuele daad strafbaar dient te zijn en effectief vervolgd moet worden, 

ook wanneer het slachtoffer geen fysiek verzet bood. Binnen de strafwetgeving van verschil-

lende Europese landen is het ontbreken van een toestemming het doorslaggevend element 

voor de kwalificatie als verkrachting. Het gebruik van geweld is dus geen beslissend element 

meer. Deze tendens ligt in rechte lijn met een aanbeveling van het ‘Comité van Ministers van 

de Raad van Europa’ en de rechtspraak het ‘International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia’.218 

 

 

                                                
217 Wet 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, BS 18 juli 1989, 12.546.   
218 L. STEVENS, Recht met betrekking tot seks, seksualiteitsbeleving en voortplanting, K.U. Leuven, 2012, 55-57. EHRM, X 
and Y v. The Netherlands, A91. EHRM, M.C. v. Bulgary, Reports of Judgments and Decisions 2003-XII.  
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2 Grondwet  

 

94. De Belgische Grondwet bevat geen bepalingen die het recht op fysieke integriteit of het 

zelfbeschikkingsrecht beschermen. Uit artikel 12 GW, dat de vrijheid van de persoon waar-

borgt, zou je deze rechten wel kunnen afleiden, maar het Hof van Cassatie heeft deze interpre-

tatie in een arrest van 7 maart 1975 verworpen. Aantastingen van de fysieke integriteit kunnen 

wel strijdig zijn met het recht op eerbiediging van het privéleven, gewaarborgd door artikel 22 

GW.219  

 

3 Strafwet  

 

95. Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting betekenen in de eerste plaats een aantas-

ting van de persoonlijke integriteit en de vrijheid, waarover een persoon beschikt om al dan 

niet in te stemmen met seksuele handelingen. De basis voor seksuele handelingen is dan ook 

overeenstemming tussen de betrokken personen. Indien er geen overeenstemming is, dan 

wordt de seksuele integriteit van een persoon aangetast.220  

 

96. De misdrijven verkrachting en aanranding van de eerbaarheid bevatten beiden een aantal 

materiële elementen. De verkrachting bestaat uit een penetratie met seksueel karakter, van 

welke aard ook, met welk middel ook, gepleegd op een persoon, zonder toestemming.221 Aan-

randing van de eerbaarheid bestaat uit een aantasting van het seksueel eerbaarheidsgevoel, 

door een gedraging op of met behulp van een persoon, waarin het slachtoffer niet toestemt.222 

Bij het misdrijf DFSA worden middelen vrijwillig of gedwongen gebruikt, waardoor de wil 

om toestemming te kunnen geven, wordt uitgeschakeld. De toestemming is een gemeen-

schappelijk element van beide misdrijven.  

 

97. Daarnaast zijn ze beiden ook geen klachtmisdrijf. Voor de strafvervolging is er geen voor-

afgaande klacht vereist; de uitoefening van de vordering is aan het openbaar ministerie toever-

trouwd. De intrekking van de klacht, door het slachtoffer heeft dan ook geen invloed op de 

mogelijkheid tot het instellen van de strafrechtelijke vervolgingen.223  

                                                
219 L. STEVENS, Recht met betrekking tot seks, seksualiteitsbeleving en voortplanting, K.U. Leuven, 2012, 55-57. 
220 F. HUTSEBAUT, “Het voorontwerp van wet houdende wijziging van een aantal bepalingen in het strafwetboek in ver-
band met fysiek en seksueel geweld”, Vigiles 1997, afl. 1, 3.  
221 D. MERCKX, “Verkrachting – het misdrijf” in OSS 2004, afl. 46, (67) 83-110.  
222 I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid – het misdrijf” in OSS 2012, afl. 71, (9) 12-40.  
223 D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke aspecten” in OSS 2004, afl. 46, (127) 
139.  
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3.1. Verkrachting  

3.1.1. Wetsgeschiedenis  

 

98. In het Romeins recht worden de misdrijven gewelddadige schaking en verkrachting door 

elkaar gebruikt. Schaking is het wegvoeren van een vrouw, zonder toestemming om ermee 

samen te wonen of te huwen.224 De schaking heeft wel vaak verkrachting tot doel en gaat er 

dus aan vooraf. Zowel schaking als verkrachting worden bestraft met de doodstraf.225  

 

99. In het oude Franse recht worden in een eerste fase verkrachting en gewelddadige schaking 

als synoniem van elkaar gebruikt. In een tweede fase wordt de verkrachting een afzonderlijk 

misdrijf, omdat het ook zonder voorafgaande schaking gepleegd wordt. Op beide misdrijven 

staat dezelfde straf: de dood door verhanging en de verbeurdverklaring van de goederen. In de 

ergste gevallen wordt de dader geradbraakt.226  

 

100. Aanvankelijk werd in onze gewesten verkrachting en gewelddadige schaking samen 

gesanctioneerd. Later evolueren we ook naar twee afzonderlijke misdrijven. Verkrachting 

werd toen gestraft met de doodstraf, maar door de invoering van het Franse strafwetboek van 

1791 verlaagt de straf naar 6 jaar gevangenisstraf, gedurende dewelke de dader een ijzeren bol 

moet meeslepen aan één van beide voeten. Dit houdt een grondige wijziging in van de toen-

malige juridische principes; men gaat van de doodstraf naar een toch wel verminderde zware 

straf. Wat het begrip ‘verkrachting’ inhoudt, wordt pas duidelijk gemaakt door de wetgever in 

1810 die verkrachting en gewelddadige schaking van elkaar onderscheidt. Verkrachting en 

aanranding van de eerbaarheid daarentegen zijn volgens hem zo nauw verbonden dat beide 

misdrijven in hetzelfde artikel en met dezelfde straf bestraft worden. Deze Napoleontische 

strafwetgeving van 1810 blijft in België, mits enkele wijzigingen, van kracht tot 1867.227  

 

101. In het Belgische Strafwetboek van 1867 scheiden de wegen van verkrachting en aanran-

ding van de eerbaarheid. Er komt voor beiden een expliciete afzonderlijke strafbaarstelling.228 

Deze afzonderlijke incriminatie wordt overgenomen uit de Franse wetgeving. Om te kunnen 

spreken van verkrachting is “het voldoen van seksuele driften door gedwongen geslachtsver-
                                                
224 http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaking (consultatie op 26 februari 2014).  
225 B. BULTHE, M. REMOUCHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 35-
36. 
226 B. BULTHE, M. REMOUCHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 35-
36.  
227 B. BULTHE, M. REMOUCHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 36-
42.  
228 D. MERCKX, “Verkrachting – het misdrijf”, OSS, afl. 46, 1 april 2004, 70.  
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keer” essentieel. Het misdrijf wordt gestraft met opsluiting. Aanranding van de eerbaarheid 

daarentegen, heeft als doel de eerbaarheid te kwetsen.229  

 

102. Door de invoering van dit nieuwe strafwetboek wordt het toenmalige artikel 375 ver-

ruimd. De verkrachting met behulp van bedreiging wordt uitdrukkelijk strafbaar gesteld. 

Daarnaast is er ook sprake van verkrachting wanneer het misdrijf gepleegd is, door een list of 

door misbruik te maken van het slachtoffer, die ten gevolge van ziekte, krenking van haar 

vermogens of enige andere toevallig oorzaak het gebruik van haar zinnen heeft verloren. 

Hieronder valt ook de situatie waarbij de dader zelf het slachtoffer in een bepaalde toestand 

heeft gebracht, teneinde zijn misdrijf mogelijk te maken.230  

 

103. Het klassieke voorbeeld van een listige handelswijze is de persoon die naast een slapende 

vrouw tussen de lakens kruipt, in afwezigheid van de echtgenoot, waarbij de toestemming 

ontbreekt. De verkrachting door list maakte oorspronkelijk geen deel uit van het ontwerp van 

strafwetboek. Deze werd in de tekst ingelast met oog op de gevallen waarin iemand een ge-

huwde vrouw verkracht en bij haar de indruk wekt dat ze met haar echtgenoot te doen 

heeft.231  

 

104. Er is sprake van enige andere toevallige oorzaak wanneer de oorzaak onafhankelijk is 

van de wil van de dader, bv. een diepe slaap of toestand van dronkenschap bij het slachtoffer. 

Deze dronkenschap moet totaal zijn, waardoor ze haar volledig bewustzijn verliest en gedeel-

telijke toestemming uitsluit. Wanneer de dader zelf de dronkenschap bij het slachtoffer te-

weegbrengt, dan is er geen sprake van een toevallige oorzaak maar wel van een arglist. Dit is 

de omstandigheid waarin de dader om zijn misdrijf beter te kunnen plegen, de vrouw in een 

toestand heeft gebracht waardoor zij van het gebruik van haar zinnen is beroofd bv. de dader 

maakt zijn slachtoffer dronken, dient haar een narcoticum of anesthetisch middel toe of brengt 

zijn slachtoffer onder hypnose. Hierbij is de wil van het slachtoffer deels of geheel uitgescha-

keld. De gedeeltelijke uitschakeling kan tot op zekere hoogte het bewustzijn en weerstands-

vermogen verlammen en als bestanddeel van het misdrijf verkrachting gelden.232  

 

                                                
229 B. BULTHE, M. REMOUCHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 42-
44. 
230 B. BULTHE, M. REMOUCHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 42-
44. 
231 J. DELVA, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, APR 1967, 132-133.  
232 J. DELVA, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, APR 1967, 134-136.  
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105. In de toenmalige wetgeving wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vrijwillig 

alcohol drinken en het toegediend krijgen van alcohol en/of andere middelen. Op dit vlak is er 

toch sprake van een vooruitstrevende uitlegging van de wetgeving, die niet louter theoretisch 

is. Uit de ervaringen van gerechtelijke geneeskundigen blijkt dat er gevallen van verkrachting 

tijdens anesthetische slaap zijn waargenomen.233  

 

106. Na de invoering van het strafwetboek in 1867 volgen later nog een aantal wetswijzigin-

gen. Ten eerste voegt de wet 15 mei 1912 op de kinderbescherming een nieuw misdrijf in. 

Naast de eigenlijk verkrachting bestaat nu ook de met verkrachting gelijkgestelde feiten. Arti-

kel 375, lid 3 luidt als volgt:  

 

“ het feit dat door de wet wordt geacht verkrachting met behulp van geweld te zijn 

en dat bestaat in de enkele daad van vleselijke gemeenschap gepleegd op de per-

soon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt.” 234  

 

107. Ten tweede brengt de wet 14 mei 1937 een aantal wijziging met zich mee van de artike-

len 80, 81, 375 en 377 van het Strafwetboek, alsmede van de wet van 4 oktober 1867 op de 

verzachtende omstandigheden.235 Hiermee wordt o.a. de bevoegdheid van onderzoeksgerech-

ten om bepaalde zaken te correctionaliseren uitgebreid en de zwaarte van bepaalde straffen 

gewijzigd. De verkrachting komt dan niet meer automatisch voor het Hof van Assisen.236 Ten 

derde voert de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming een aantal bijkomende straffen 

in.237  

 

3.1.2. Maatschappelijke veranderingen en wetsvoorstellen in de jaren ’80  

 

108. Seksueel geweld en seksueel misbruik vertegenwoordigen een ernstig maatschappelijk 

probleem, door de pijnlijke gevolgen die seksuele misbruikers verwekken bij hun slachtoffers. 

De huidige belangstelling rond deze thema’s kan niet los gezien worden van de maatschappe-

lijke evolutie die zich in de jaren ’80 heeft voorgedaan.238 In het begin van de jaren ’80 wordt 

in het Parlement, o.a. onder invloed van de vrouwenbeweging, verdedigd dat in onze maat-
                                                
233 J. DELVA, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, APR 1967, 135.   
234 Wet 15 mei 1912 op de kinderbescherming, BS 27 mei 1912, 3457.  
235 Wet 14 mei 1937 tot wijziging van de artikelen 80, 81, 375 en 377 van het Strafwetboek, alsmede van de wet van 4 okto-
ber 1867 op de verzachtende omstandigheden, BS 17 mei 1937, 3226.   
236 B. BULTHE, M. REMOUCHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 51. 
237 Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, BS 15 april 1965, 4014.  
238 P. COSYNS en D. DE DONCKER, “Ambulante dwangbehandeling van seksuele misbruikers”, Panopticon 1996, (25) 26-
27.  
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schappij een groeiende weerzin tegen seksueel geweld, was ontstaan. Er was ook sprake van 

een vernederende behandeling, die vrouwen ondergingen wanneer ze zich in het kader van 

seksueel geweld tot het gerecht wendden.239  

 

109. Er zijn drie sleutelfactoren waarop de maatschappelijke veranderingen uit de jaren ‘80 

zijn gebaseerd. Ten eerste staakten de pedofiele activisten hun poging om pedofilie als een 

waardevol alternatief van seksualiteitsbeleving te zien. Ten tweede werd steeds meer weten-

schappelijk begrip gevonden voor het feit dat seksueel misbruik van kinderen zowel op korte 

als lange termijn psychopathologische problemen kon veroorzaken. Ten derde groeide de zorg 

van de publieke opinie, over slachtoffers van crimineel geweld waarbij men voornamelijk 

dacht aan vrouwen en kinderen als slachtoffers van mannelijke seksuele misbruikers. Deze 

gehele evolutie gaf ondersteuning aan feministen, die seksueel geweld en misbruik aanzien als 

een uiting van mannelijke macht en als een onderdrukkingsmiddel van de vrouw.240 Een wij-

ziging van het strafrechtelijk kader inzake het misdrijf verkrachting werd dan ook noodzake-

lijk geacht. Dit was het startschot voor de zeven jaar lange parlementaire besprekingen, die 

resulteerden in de wet van 4 juli 1989.241  

 

110. De lange tocht naar de zomer van 1989 begon op 23 februari 1982 wanneer de Heer Re-

macle en Mevr. Smet hun wetsvoorstel indienden in de Kamer.242 Mevr. Smet was niet aan 

haar proefstuk toe. Voorheen was ze actief als voorzitter van de Commissie Vrouwenarbeid, 

waar studies en campagnes werden gevoerd tegen seksuele agressie op de werkvloer.243 Het 

resultaat, waar beide initiatiefnemers naartoe wouden, stond duidelijk in hun Memorie van 

Toelichting:  

 

“ Verkrachting is een misdaad waarbij de integriteit van de personen en meer be-

paald de vrouw wordt geschonden en die daarom door ons Strafwetboek wordt ge-

straft. De publieke opinie wordt nu al jaren beroerd door de toename van het aan-

tal verkrachtingen. Bovendien is uit een recente wetenschappelijke studie geble-

ken dat het aantal gevallen waarvan politie en gerecht op de hoogte worden ge-

bracht, aanzienlijk lager is dan het aantal gepleegde misdrijven. Dat is uiteraard 
                                                
239 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 440.   
240 P. COSYNS en D. DE DONCKER, “Ambulante dwangbehandeling van seksuele misbruikers”, Panopticon 1996, (25) 26-
27. 
241 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 440.   
242 Wetsvoorstel (L. REMACLE en M. SMET) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, 
Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/1, 1-5. 
243 Interview met mevrouw Miet Smet te Lokeren op 18 maart 2014. 
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onaanvaardbaar. Het blijkt dat de slachtoffers, die reeds hevig geschokt zijn door 

wat hen is overkomen, aarzelen om zich tot het gerecht te wenden. Daar moeten 

zij opnieuw ondervragingen en medische onderzoeken doorstaan; zij kunnen niet 

altijd de opvang krijgen waarop zij onbetwistbaar recht hebben. Natuurlijk moet 

de mentaliteit veranderen, meer bepaald bij politieagenten en magistraten die met 

dergelijke zaken belast zijn, maar tevens moet worden voorzien in bepaalde leem-

ten van de huidige wetgeving. Een aantal buurlanden (bijvoorbeeld het Verenigd 

Koninkrijk) hebben hun wetgeving dan ook gewijzigd. In de eerste plaats wil het 

onderhavige wetsvoorstel de verkrachting ruimer omschrijven dan de huidige in-

terpretatie door de rechtspraak. Op grond van die definitie zouden dan andere 

handelingen die voor het slachtoffer, man of vrouw even kwetsend zijn, op de-

zelfde manier gestraft kunnen worden. In de nieuwe definitie wordt vooral belang 

gehecht aan het begrip gebrek aan toestemming van het slachtoffer. Dat is het 

hoofdbestanddeel van het misdrijf. Bij gebrek aan toestemming wordt de daad een 

rechtstreekse schending van de integriteit van de menselijke persoon. Die oplos-

sing werd in 1976 in het Verenigd Koninkrijk aangenomen in de “Sexual Offences 

(Amendment) Act”. Artikel 3 van het wetsvoorstel wil de anonimiteit van het 

slachtoffer en van de dader van de verkrachting waarborgen. Vaak aarzelt het 

slachtoffer om klacht in te dienen omdat het vreest dat de feiten ruchtbaarheid zul-

len krijgen. Bekendmaking of verspreiding van de identiteit van het slachtoffer 

moet worden vermeden. Krachtens artikel 4 kan het slachtoffer van een verkrach-

ting zich tijdens een onderzoek aan het lichaam laten bijstaan door een geneesheer 

of een maatschappelijk assistent naar zijn keuze. Vaak heeft het slachtoffer zich 

uit eigen beweging bij een geneesheer aangemeld en het kan ook verlangen dat 

deze hem of haar naar de wetsdokter vergezelt. De bedoeling daarvan is dat het 

slachtoffer dat onderzoek als minder pijnlijk moet ervaren dan thans het geval is, 

en zich minder geremd voelt om de feiten ter kennis van het gerecht te brengen.” 

244  

 

111. Na het wetsvoorstel volgde een hele reeks van amendementen, een uitvoerig verslag van 

de Kamercommissie van Justitie door de Heer Brouhon en uitgebreide parlementaire debatten. 

Het goedgekeurde project werd naar de Senaat doorgezonden, waar de tekst opnieuw het 

voorwerp was van grondige besprekingen in de Commissie voor Justitie. Vervolgens keerde 

                                                
244 Wetsvoorstel (L. REMACLE en M. SMET) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, 
Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/1, 1-5.  



 49 

de tekst, op vraag van de Minister van Justitie na het parlementaire debat, terug naar de 

Commissie met een bijkomend verslag als gevolg. Het uiteindelijke goedgekeurde project 

werd opnieuw overgezonden naar de Kamer.245  

 

112. Het gebruik van alcohol en/of drugs werd voor het eerst vermeld in het verslag van de 

Heer Brouhon. Hij verwees hierin naar een opmerking van de Vice–Eerste–Minister over het 

element ‘toestemming’, dat onvolledig zou zijn. De Heer Remacle en Mevr. Smet reageerden 

in een amendement, met de invoering van ‘of wiens toestemming slechts met geweld, ernstige 

bedreiging of list werd verkregen’. Zo gaf men alle omstandigheden aan die de toestemming 

ongedaan kunnen maken. Het kan zowel fysiek en moreel geweld als een verrassing, list en 

het gebruik van drugs of drank zijn.246  

 

113. In januari 1986 werd een wetsontwerp ingediend bij de Kamer, waarop wederom een 

reeks van amendementen volgden. Op dit ontwerp werd toen niet verder gewerkt. Het was pas 

in 1989 dat men opnieuw van start is gegaan met de besprekingen, waarop een ontwerp in de 

Kamer en nieuwe amendementen volgden. Op 18 juli 1989 was het dan eindelijk zo ver dat de 

nieuwe wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting in het 

Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd.247  

 

114. De gehele parlementaire bespreking van deze wet verliep niet vlekkeloos. Verkrachting 

was niet het meest evidente onderwerp om over te debatteren. Daarenboven gaf de pers vaak 

het vrouwelijke slachtoffer de schuld van de verkrachting, wat bij de besprekingen roet in het 

eten gooide.248 Toch beoogde men met deze wet de rechtszekerheid inzake verkrachting te 

herstellen. Dit vereiste een daadwerkelijke aanpak van het misdrijf, een verheldering van de 

omtrent verkrachting ontstane vooroordelen, een betere bescherming van een groter aantal 

slachtoffers, een efficiënte afschrikking van potentiële daders en een betere bestraffing van de 

effectieve daders.249 

 

 

 

                                                
245 D. MERCKX, “Verkrachting – het misdrijf” in OSS 2004, afl. 46, (67) 70-71.  
246 Verslag (BROUHON), Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/8, 15.   
247 D. MERCKX, “Verkrachting – het misdrijf” in OSS 2004, afl. 46, (67) 71. 
248 Interview met mevrouw Miet Smet te Lokeren op 18 maart 2014. 
249 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 441. 
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3.1.3. Wet 4 juli 1989  

 

115. De totstandkoming van deze wet moet gezien worden binnen het kader van een ruimer 

beleid. Met de strafbaarstelling wou men vroeger niet zozeer de seksuele integriteit bescher-

men, maar eerder de familiale orde. Door deze nieuwe wet werd daaraan een einde gesteld. 

Een verkrachting is in de eerste plaats een uiting van geweld. Door het misdrijf verkrachting 

te plaatsen onder titel VII van het strafwetboek ‘misdaden en wanbedrijven tegen de orde der 

familie en openbare zedelijkheid’ en niet onder titel VIII van het strafwetboek ‘misdaden en 

wanbedrijven tegen personen’ werd deze nieuwe doelstelling gerealiseerd.250  

 

116. Binnen de nieuwe wet zijn drie hoofdlijnen te onderscheiden: de bescherming van de 

privacy van het slachtoffer en vrijwaring van de anonimiteit; de uitbreiding van de toepas-

singsmogelijkheid van de strafrechtelijke bepalingen; en het voorzien in een aantal strengere 

straffen.251 De wetgever heeft door deze wetswijziging duidelijk willen stellen dat verkrach-

ting een inbreuk is op het seksuele zelfbeschikkingsrecht, waarbij de nadruk ligt op het gebrek 

aan toestemming als hoofdbestanddeel van het misdrijf. Het nieuwe artikel 375 Sw. luidt als 

volgt:  

 

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

middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. Toestemming is er 

met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang 

of list of mogelijk gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een 

geestelijk gebrek van het slachtoffer. Met opsluiting wordt gestraft ieder die de 

misdaad van verkrachting pleegt.”. 252  

 

117. De nieuwe definitie van het misdrijf verkrachting wordt, aan de hand van twee elemen-

ten, opgebouwd: een nieuwe omschrijving van het gekwalificeerde gedrag en van de manieren 

waarop een slachtoffer niet bij dit gekwalificeerde gedrag betrokken is.253 Het ontbreken van 

een geldige toestemming tot seksuele activiteiten is het meest essentiële element van het mis-

drijf. Daarnaast is voor het bestaan van verkrachting vereist dat de daad is opgedrongen ofwel 

                                                
250 F. HUTSEBAUT, “De nieuwe wetgeving op de verkrachting”, Panopticon 1990, 32-35.  
251 D. MERCKX, “Verkrachting – het misdrijf” in OSS 2004, afl. 46, (67) 71-72. 
252 F. HUTSEBAUT, “De nieuwe wetgeving op de verkrachting”, Panopticon 1990, 35. 
253 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 444-445.  
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door middel van geweld, dwang of list; of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of 

een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.254  

 

118. Uit een verslag, namens de Commissie voor de Justitie blijkt dat een strikte interpretatie 

van het begrip “list” vereist is. Het impliceert een vorm van machinatie zoals het toedienen 

van verdovende middelen of alcohol.255 De wet zelf specifieert niet wat dient te worden ver-

staan onder de begrippen onvolwaardigheid en lichamelijk of geestelijk gebrek. Volgens het 

verslag van de Kamercommissie slaan deze begrippen in elk geval niet alleen op een defini-

tief, doch ook op een tijdelijk gebrek als gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van geneesmid-

delen, alcohol of drugs.256 Het gebruik van het woord ‘of’ wijst erop, dat het bestaan van het-

zij een lichamelijk, hetzij een geestelijk gebrek voldoende is. Alhoewel het vanzelfsprekend 

is, dat niets belet dat beide aspecten tegelijkertijd aanwezig zouden zijn.257   

 

119. Op te merken valt dat de afwezigheid van een toestemming in hoofde van het slachtoffer 

niet gelijkgesteld wordt met de aanwezigheid van wilsbelemmerende factoren. De aanwezig-

heid van deze factoren impliceert wel de afwezigheid van een geldige toestemming. Wilsbe-

lemmerende factoren zijn een voldoende, maar geen noodzakelijke voorwaarde voor de afwe-

zigheid van toestemming in hoofde van het slachtoffer. De opsomming van deze factoren is 

van niet-limitatieve aard.258  

 

3.1.4. Huidige wetgeving  

 

120. Het huidige artikel 375 Sw. luidt als volgt:  

 

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

middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. Toestemming is er 

met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang 

of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of 

een geestelijk gebrek van het slachtoffer. Met opsluiting van vijf tot tien jaar 

wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt. Wordt de misdaad 

gepleegd op een persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien 
                                                
254 F. HUTSEBAUT, “De nieuwe wetgeving op de verkrachting”, Panopticon 1990, 40-41.  
255 Verslag (MERCKX-VAN GOEY), Parl.St. Kamer 1988-89, nr. 702/4, 10.  
256 Verslag (MERCKX-VAN GOEY), Parl.St. Kamer 1988-89, nr. 702/4, 12-13.  
257 D. MERCKX, “Verkrachting – het misdrijf” in OSS 2004, afl. 46, (67) 107-108. 
258 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 460. 
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jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van tien tot vijftien jaar. 

Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een kind boven de volle leeftijd 

van veertien jaar en beneden die van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft 

met de opsluiting van vijftien tot twintig jaar. Als verkrachting met behulp van 

geweld wordt beschouwd elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en 

met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle 

leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt. In dat geval is de straf opsluiting van 

vijftien tot twintig jaar. De straf is opsluiting van twintig tot dertig jaar, indien het 

kind geen volle tien jaar oud is.” 259  

 

121. In het huidige artikel 375 Sw. blijft de toestemming een belangrijk constitutief bestand-

deel van het misdrijf. Er is enerzijds geen sprake van verkrachting indien de betrokkene gel-

dig toestemt, anderzijds is de afwezigheid van toestemming voldoende om de daad van seksu-

ele penetratie als een verkrachting te beschouwen.260 Dit belang blijkt ook uit een arrest van 

het Hof van Cassatie waarin ze stellen dat verkrachting strafbaar wordt gesteld omdat het de 

persoonlijke integriteit rechtstreeks aantast. Ontstentenis van toestemming bij het slachtoffer 

is een fundamenteel bestanddeel van het misdrijf. Volgens het Hof van Cassatie impliceert de 

aanvaarding van lichamelijk contact geen instemming met elke seksuele penetratie van welke 

aard en door welk middel ook. Hiermee maakt het Hof een einde aan de controverse over 

‘toestemming gegeven is gegeven’. De loutere toestemming tot een lichamelijk contact geeft 

geen carte blanche voor eender welke seksuele penetratie.261  

 

122. Wanneer er sprake is van geweld, dwang, list, onvolwaardigheid of gebrek of wanneer 

een kind jonger is dan 14 jaar, geldt een wettelijke vermoeden van afwezigheid van toestem-

ming. Het gebruik van alcohol en/of drugs kan zowel een list als een onvolwaardigheid of een 

lichamelijk of geestelijk gebrek zijn. Een list is een kunstgreep waardoor de dader bij zijn 

slachtoffer de vrije wilsuiting onmogelijk maakt; bv. door het slachtoffer dronken te voeren. 

In het andere geval geeft men aan, dat de dader op een ongeoorloofde wijze misbruik maakt 

van de verminderde weerstand van het slachtoffer ingevolge haar fysieke of psychische toe-

stand; bv. zware dronkenschap, verlaagd bewustzijn of verdoving. De loutere vaststelling dat 

het slachtoffer een gebrek vertoonde, is niet voldoende. Er moet ook aangetoond worden dat 

de vrije wilsbeschikking om al dan niet toe te stemmen ingevolge het gebrek, ontbrak en af-
                                                
259 G. VERMEULEN, Strafrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2013, 116-117.  
260 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 15.  
261 Cass. 17 oktober 2007, P.07.0726.F/1. B. KETELS, “Cassatie verduidelijkt draagwijdte seksuele toestemming”, Juristen-
krant , 27 februari 2008, 3. 
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wezig was. Of het gebrek of de onvolwaardigheid dan wel blijvend of tijdelijk van aard is, 

speelt geen rol.262  

 

123. Artikel 376 Sw. beschrijft een aantal verzwarende omstandigheden bij het misdrijf ver-

krachting, waaronder de kwetsbare toestand van het slachtoffer. Door de wet van 1989 wordt 

deze bijzondere kwetsbaarheid van het slachtoffer gezien als een toestand van zwangerschap 

of ziekte, lichamelijk gebrek of onvolwaardigheid (artikel 376, lid 3 Sw.).263 De wet van 26 

november 2011 voert een wetswijziging in, waardoor de verzwarende omstandigheid erin 

bestaat dat het slachtoffer zich in een kwetsbare toestand bevindt. Dit is een toestand waarin 

verzet of verweer tegen de handelingen van de dader afwezig zijn ingevolge leeftijd, zwan-

gerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. Deze wet voegt daar-

aan ook toe dat het bestaan van die toestand ofwel duidelijk moet blijken uit de omstandighe-

den, het gedrag of de houding van het slachtoffer, ofwel bekend moet zijn voor de dader om-

dat hij het slachtoffer kent of regelmatig in haar omgeving komt of vertoeft.264  

 

124. Wanneer ik de interpretaties van artikelen 375 Sw. en 376,lid 3 Sw. samenleg, is hieruit 

een impliciete strafverzwaring af te leiden. Ten eerste is er sprake van een onvolwaardigheid 

of lichamelijk of geestelijk gebrek, wanneer het slachtoffer een tijdelijk gebrek vertoont, ver-

oorzaakt door drugs. Ten tweede verwijst artikel 376,lid 3 Sw. naar die onvolwaardigheid of 

dat gebrek. Door de samenlegging van deze twee interpretaties ontstaat een impliciete straf-

verzwaring bij het misdrijf verkrachting in hoofde van de dader, wanneer deze weet of uit de 

omstandigheden kan afleiden dat het slachtoffer onder invloed van drugs is.  

 

3.2. Aanranding van de eerbaarheid  

 

125. Het misdrijf aanranding van de eerbaarheid heeft door de invoering van het Belgische 

Strafwetboek in 1867 een afzonderlijke incriminatie gekregen, die losstaat van het misdrijf 

verkrachting. Zowel de Franse als Belgische rechtsleer aanvaardde toen reeds lang dat beide 

misdrijven gemeenschappelijke kenmerken vertoonden, maar dat ze een verschillend doel 

hadden. Aanranding van de eerbaarheid beoogt de eerbaarheid te kwetsen, verkrachting be-

oogt het voldoen van seksuele driften door gedwongen geslachtsverkeer. Het onderscheid 

                                                
262 I. DELBROUCK, “Verkrachting”, Postal Memorialis 1 juni 2012, (473) 18-19.  
263  Wet 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, BS 18 juli 1989, 12.546.   
264 Wet 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand 
van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te brei-
den, BS 23 januari 2012, 4569. I. DELBROUCK, “Verkrachting”, Postal Memorialis 1 juni 2012, (473) 497-498.  
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wordt ook duidelijk gesteld in het strafwetboek, waarin de artikelen 372 tot 374 Sw. betrek-

king hebben op aanranding van de eerbaarheid. De strafverzwaringen en bijkomende straffen 

zijn dan weer gezamenlijk voor beide misdrijven.265  

 

126. Een definitie van aanranding van de eerbaarheid heeft de wetgever sinds 1867 nog steeds 

niet gegeven. In het wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van de minder-

jarigen was het de bedoeling om het begrip “aanranding van de eerbaarheid” te vervangen 

door “aantasting van de seksuele integriteit”; wat elke daad met een seksueel karakter, met 

een persoon of met behulp van een persoon, die daar niet in toestemt, inhoudt. Met deze om-

schrijving ligt de nadruk op de aantasting van de persoonlijke integriteit en het seksuele zelf-

beschikkingsrecht van het slachtoffer. Door volksvertegenwoordiger Bourgeois werd het 

voorstel geherformuleerd naar ‘elke tegen het maatschappelijk eerbaarheidsgevoel indruisen-

de daad…’. Hij was van mening dat het invoeren van een subjectieve factor, m.n. het seksuele 

zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke integriteit, onverenigbaar is met het beginsel van de 

wettelijkheid van de strafbaarstelling. In de uiteindelijke goedgekeurde tekst werd dan ook 

afgezien van de subjectieve begripsomschrijving.266  

 

127. Recentelijk heeft het Hof van Cassatie het misdrijf omschreven als ‘iedere met de zeden 

strijdige en als dusdanig gewilde daad, welke op of met behulp van een welbepaalde persoon, 

zonder diens geldige toestemming werd gepleegd en waarbij het algemeen eerbaarheidsgevoel 

werd gekrenkt. Zij vereist dat handelingen van een bepaalde ernst worden gesteld die afbreuk 

doen aan de seksuele integriteit van een persoon zoals die door het collectieve bewustzijn van 

een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip wordt ervaren’. Daarnaast besliste het Hof 

ook, dat de rechter ten gronde op onaantastbare wijze oordeelt over het feit of de vermoedelij-

ke dader de seksuele integriteit van het slachtoffer heeft aangetast of niet.267 Deze omschrij-

ving bevestigt de klassieke visie op het gekwalificeerde gedrag van het misdrijf aanranding 

van de eerbaarheid: het beschermt niet de individuele eerbaarheid, maar wel het algemeen 

begrip van eerbaarheid zoals het op een bepaald ogenblik in de samenleving aanvoelt.268   

 

128. Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid zijn eigenlijk gradaties van eenzelfde 

soort seksueel misdrijf. Verkrachting is een bijzondere en zwaardere vorm van aanranding 

                                                
265 B. BULTHE, M. REMOUCHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 42-
43. 
266 I. DELBROUCK, “Aanranding van de eerbaarheid – het misdrijf” in OSS 2012, afl. 71, (9) 11. 
267 Cass. 24 mei 2011, P.10.1990.N/1.  
268 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, 
prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 467.  
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van de eerbaarheid; het veronderstelt penetratie in het vrouwelijk geslachtsdeel van het man-

nelijk lid. Deze stelling is door het Hof van Cassatie in 1981 bevestigd.269 Hieruit volgt dat de 

manieren waarop een slachtoffer strafrechtelijk niet bij het gekwalificeerde gedrag inzake 

verkrachting betrokken is, ook toepasbaar zijn op aanranding van de eerbaarheid. Het ontbre-

ken van een geldige toestemming omwille van geweld, bedreiging, dwang, list of het misbruik 

van een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijke gebrek van het slachtoffer, vol-

staat dus voor beide misdrijven als hét materieel element. Het blijven wel voldoende, maar 

geen noodzakelijke voorwaarden.270  

 

 Afdeling 2 De keten van de strafrechtsbedeling 
 

129. Deze tweede afdeling gebruikt de structuur van de keten van de strafrechtsbedeling als 

basis. Op elk echelon wordt de status quo in België bestudeerd. Ik ga van start met de gedra-

gingen, die het voorwerp uitmaken van de strafwetgeving. Dan volgt de opsporing, waarbij ik 

een aantal onderzoeksdaden bespreek. Daarna komen de vervolging, door het openbaar minis-

terie en de berechting, door de hoven en rechtbanken aan bod. Afsluiten doe ik met de straf-

uitvoering.  

 

130. Het verloop van een onderzoek naar DFSA omvat een hele reeks van onderzoekshande-

lingen: aangifte, ondervraging van slachtoffer en dader, onderzoek aan het lichaam, 

(huis)zoeking op de plaats van het misdrijf en woning van de dader, enz. Elke zaak is ver-

schillend en elk slachtoffer is anders, waardoor een individuele aanpak vereist is. Het perfecte 

onderzoek met alle bewijsmiddelen is een droom van elke onderzoeker. In de volgende on-

derdelen tracht ik deze gehele procedure zo volledig mogelijk te analyseren.  

 

1 Gedraging  

 

131. De strafwet stelt bepaalde gedragingen strafbaar. Binnen deze masterproef ligt de focus 

op de gedragingen verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. In de vorige afdeling is de 

                                                
269 Cass. 8 december 1981, Arr.Cass 1981-82, 483-485. L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit: de misdrijven inzake aan-
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strafwet hieromtrent uitvoerig besproken. Echter een specifieke strafbaarstelling van DFSA 

hebben we in België niet; we kunnen enkel impliciet uit de wetgeving afleiden dat het toedie-

nen van alcohol en/of drugs door de dader, ervoor zorgt dat het slachtoffer geen toestemming 

meer kan geven. De daad is dan opgedrongen door middel van een list. (art. 375, lid 2 Sw.). 

Door het samenlezen van de artikelen 375 Sw. en 376, lid 3 Sw. kan een verzwarende om-

standigheid in hoofde van de dader ontstaan, waarbij deze weet of kan afleiden uit de omstan-

digheden dat het slachtoffer onder invloed is.  

 

132. Om aan te tonen dat DFSA niet louter theoretisch is, maar zich ook voordoet in de reali-

teit, volgen hieronder een aantal anonieme getuigenissen en krantenartikelen waaruit het be-

staan van slachtoffers van DFSA blijkt.  

 

133. Op de website www.ikzwijgnietmeer.be, een initiatief van de Nederlandstalige Vrou-

wenraad, zijn tussen de vele getuigenissen van verkrachtingen een aantal verhalen terug te 

vinden waarin slachtoffers aangeven dat alcohol en/of drugs een rol hebben gespeeld. In twee 

verhalen vertellen slachtoffers dat iets in hun drankje gedaan werd, waardoor ze zich weinig 

tot niets meer herinneren van de feiten. Twee andere slachtoffers beschrijven gedragingen die 

kunnen wijzen op het toedienen van alcohol en/of drugs zoals vage herinnering, niet kunnen 

reageren, verlamd zijn, ‘mijn geest ging naar een andere plek’, gedesoriënteerd zijn en een 

moeilijke tijdinschatting beleven. Ook het feit dat de dader onder invloed is van alcohol, komt 

een aantal keer terug in de zin van ‘hij had teveel gedronken’. Daarnaast komt de combinatie 

van groepsverkrachting en het slachtoffer heimelijk onder invloed brengen van drugs, in een 

aantal verhalen voor. Ten slotte vertelt een slachtoffer dat zij door politieambtenaren beschul-

digd werd voor de verkrachting en dit ten gevolge van haar gedrag (alcohol drinken en alleen 

onderweg naar huis) en kledij (korte rok en topje, bij hoogzomer).  

 

134. Naast deze verhalen geeft ook de dagelijkse verslaggeving in de krant voldoende feiten 

weer, waaruit het gebruik van alcohol en/of drugs blijkt: een verdachte die door het gebruik 

van alcohol en drugs geen herinneringen meer heeft van zijn daden271, een dader die zijn min-

derjarig slachtoffer drugs had gegeven272, een poging tot verkrachting van een man onder 

invloed van alcohol en drugs273, daders die drugs in de Ice Tea van hun slachtoffer doen274 en 

                                                
271 LLO, “Verdachte van brutale verkrachting Retie blijft in de cel”, De Standaard 22 juni 1010, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20100622_069 (consultatie 12 maart 2014).    
272 IVB, “30 maanden cel na verkrachting 15-jarige”, De Standaard  18 november 2010, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20101119_129 (consultatie 12 maart 2014).  
273 SSG, “Vier jaar cel voor verkrachtingspoging”, De Standaard 17 juni 2010, http://www.standaard.be/cnt/mo2rl9ns (con-
sultatie 12 maart 2014).  
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een uit de hand gelopen feestje met alcohol en drugs dat eindigt met een groepsverkrach-

ting275.  

 

135. Naar aanleiding van een oproep op aantal fora en de website www.vrouwenraad.be heb-

ben verschillende slachtoffers hun getuigenis met mij gedeeld.276 Hieronder volgt een korte 

weergave van aantal verhalen.  

 

“ Ik was 14 jaar, ik ben dronken gevoerd, opgesloten en later die nacht verkracht. 

Ik ben daarna proberen ontsnappen, maar ben flauwgevallen en weet alleen nog 

hoe de vloer terugsloeg.” 

 

“ Ik was 16 jaar en ging naar het verjaardagsfeest van mijn ex bij hem thuis. Er 

werd daar veel drank gebruikt en ook ik had al heel veel op en was dus dronken. 

Op een gegeven moment vroeg mijn ex of ik mee naar zijn kamer wou komen om 

te praten want dat konden wij zo goed. Op zijn kamer schonk hij mij een vol glas 

tequila in en was mij aan het plagen dat ik het niet zou opdrinken. Om te tonen dat 

ik dat wel kon en ook omdat ik al dronken was, dronk ik het in 1 keer leeg. Wat 

daarna gebeurde weet ik niet meer. … De volgende dag werd ik naakt in zijn ka-

mer wakker en merkte ik dat ik seks had gehad. … Ik ben de volgende dag naar de 

politie gegaan onder druk van mijn ouders want zelf wou ik niet. Ik ben heel lang 

ondervraagd geweest. … Ik kreeg vragen zoals “Heb je duidelijk gemaakt dat het 

niet wou?”, “Was het niet gewoon een zatte flirt?”… Ik ben tot op de dag van 

vandaag nog steeds bang hem tegen te komen. … Ik heb later via mijn mama ge-

hoord dat de politie de zaak heeft geseponeerd wegens te weinig bewijs.” 

	  	  

136. Deze getuigenissen, verhalen en krantenartikelen tonen aan dat DFSA niet louter een 

mediafenomeen is dat enkel in grote landen zoals de Verenigde Staten van Amerika of het 

Verenigd Koninkrijk voorkomt, maar ook in België komt het voor. De slachtoffers blijven op 

wettelijk vlak in de kou staan en kunnen niet rekenen op de steun van justitie. In de volgende 

                                                                                                                                                   
274 X, “Zware straffen gevorderd voor verkrachtingen met drugs”, De Standaard 26 september 2009,  
http://www.standaard.be/cnt/372fp6cl (consultatie 12 maart 2014).  
275 MMA, “Uit de hand gelopen feestje draait uit op groepsverkrachting”, De Standaard 10 september 2009, 
http://www.standaard.be/cnt/bg2evvsn (consultatie 12 maart 2014).  
276 https://www.facebook.com/vrouwenraad (consultatie 17 maart 2014).  
https://www.facebook.com/groups/gerechtigheid.slachtoffers.verkrachting/?fref=ts (consultatie 17 maart 2014).  
https://www.facebook.com/groups/nietinmijnpretpark/630089987045592/?notif_t=group_activity (consultatie 17 maart 
2014). https://twitter.com/Vrouwenraad (consultatie 17 maart 2014).  
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onderdelen worden de verschillende procedurestappen onder de loep genomen. Hieruit zal 

blijken dat België, naast een wetswijziging, nood heeft aan procedurele vernieuwingen.  

2 Opsporing  

 

137. Het vooronderzoek of de fase van opsporing is de onderzoeksfase die het onderzoek ter 

terechtzitting of de fase van vervolging voorafgaat. Het heeft als doel de verdachte te identifi-

ceren en na te gaan of er voldoende bezwaren tegen hem bestaan. Het vooronderzoek kan 

twee vormen aannemen: het opsporingsonderzoek, onder leiding van de procureur des Ko-

nings en zijn hulpofficieren, en het gerechtelijk onderzoek geleid door de onderzoeksrechter 

op vordering van de procureur des Konings. Het vooronderzoek is geheim, niet-

tegensprekelijk en schriftelijk, wat ook wel samengevat kan worden in de term ‘het inquisitoir 

karakter’.277 Het bestaat uit verschillende onderzoekshandelingen: aangifte, onderzoek aan het 

lichaam, verhoor van het slachtoffer, verhoor van de dader, polygraaftest, DNA-analyse, huis-

zoeking, databeslag en ViCLAS. Deze onderzoekshandelingen worden hierna één voor één 

besproken. De meeste aandacht gaat naar onderzoek aan het lichaam en DNA-analyse.  

 

2.1. Aangifte  

 

138. De strafrechtspleging is niet mogelijk zonder de actieve medewerking van slachtoffers. 

Zij bepalen in belangrijke mate welke delicten ter kennis komen van de politie. Zonder een 

goede samenwerking met de burgers kan de politie geïsoleerd raken, waardoor het moeilijker 

wordt haar taak effectief uit te voeren. Politie en justitie zijn dus afhankelijk van de aangifte-

bereidheid en de getuigenverklaringen van slachtoffers.278  

 

139. Dat politiecijfers en slachtoffergegevens sterk uit elkaar liggen, is al lang geen nieuws 

meer. Vandaar de bijna spreekwoordelijk geworden uitdrukking dat politiestatistieken slechts 

de top laten zien van de ‘criminaliteitsijsberg’. Voor een aantal delicten is het verschil tussen 

de realiteit en de statistieken klein bv. inbraken. Voor andere misdrijven, waaronder ge-

weldsmisdrijven en zeker wanneer deze in de seksuele sfeer liggen, is dit verschil enorm 

                                                
277 C. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, Kennismaking met het strafprocesrecht, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 
2010, 20-21.  
278 J.M. WEMMERS en F.W. WINKEL, “Hulp aan Slachtoffers” in P. J. VAN KOPPEN (eds.), Het hart van de zaak: psy-
chologie van het recht, Arnhem, Gouda Quint, 1997, (622) 622-623.     
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groot. De belangrijkste verklaring hiervoor is het niet aangeven van het feit aan de politie.279 

Seksuele geweldpleging wordt daarom ook wel eens een stille epidemie genoemd.280  

 

140. Het feit dat de aangifte door slachtoffers faalt en het dark number zo hoog is, heeft tal 

van oorzaken waaronder de identiteit van de dader en de samenleving die verwacht dat vol-

wassenen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en relatie.281 Daarnaast heeft ook de 

specifiteit van DFSA gevolgen voor de aangiftebereidheid. Als eerste zijn de drugs niet altijd 

uitgewerkt, wat de fysieke toestand van het slachtoffer beïnvloedt. Als tweede is het slachtof-

fer vaak niet in staat om voldoende informatie te geven over de dader of de omstandigheden. 

Als derde kan de vrijwillige inname van alcohol ertoe leiden dat het slachtoffer zichzelf de 

schuld geeft of vreest dat anderen dit zullen doen. Bij vrijwillige inname van andere (illegale) 

drugs kan het slachtoffer bovendien ook vrezen voor gerechtelijke vervolging.282 Als vierde 

kan een slachtoffer angst hebben voor represailles, en schaamte en wantrouwen voelen. Ge-

brek aan bewijs en het geloof dat de feiten niet ernstig genoeg zouden zijn, weerhouden de 

meeste slachtoffers dan ook om een seksueel misdrijf aan te geven bij de bevoegde autoritei-

ten.283  

 

141. Een belangrijke beïnvloedingsfactor op slachtoffers is de verwachtingen die zij hebben 

ten aanzien van de actoren werkzaam binnen het strafrechtssysteem. Uit een interview met 

Commissaris Van De Vijver blijkt dat de eerste opvang van een slachtoffer zeer belangrijk en 

bepalend is voor het verdere verloop van het onderzoek. Het vergt een specifieke kennis en 

inzet van het politiepersoneel. Een correcte opvang van een slachtoffer moet onmiddellijk 

goed gebeuren want een tweede kans krijgt men niet. De politie is de eerste schakel in de ge-

rechtelijke procedure en als het daar al fout loopt, kan dit bepalend zijn voor de verdere kwali-

teit van het onderzoek. Ze is de mening toegedaan dat je beter op voorhand kan afwijzen om 

het slachtoffer op te vangen, dan eraan te beginnen en bij wijze van spreken een half afge-

                                                
279 M. PUTTAERT, “Seksueel geweld ten aanzien van vrouwen. Een meetbaar fenomeen?”, Panopticon 1991, (154) 160. 
280 A. ABBEY, T. ZAWACKI, P.O. BUCK, A.M. CLINTON en P. MCAUSLAN, “Alcohol and Sexual Assault”, Alcohol 
Research & Health 2001, afl.1, 43-51.   
281 E.J. KANIN, “Date rape: Unofficial Criminals and Victims”, Victimology: An International Journal 1984, afl.1, (98) 102-
103.  
282 E. AUDENAERT, Verkrachting met behulp van drugs (“drug-facilitated sexual assault”): schuldassociaties en verkrach-
tingsmythes bij universiteitsstudenten. Masterproef UGent Criminologische wetenschappen, 2011-12, 
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/891/773/RUG01-001891773_2012_0001_AC.pdf (consultatie 25 februari 2014), 12-
13. G. ABARBANEL, “The Victim” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual Assault, Cali-
fornië, Academic Press, 2001, 1-37. 
283 E. AUDENAERT, Verkrachting met behulp van drugs (“drug-facilitated sexual assault”): schuldassociaties en verkrach-
tingsmythes bij universiteitsstudenten. Masterproef UGent Criminologische wetenschappen, 2011-12, 
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/891/773/RUG01-001891773_2012_0001_AC.pdf (consultatie 25 februari 2014), 12. 
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werkt product af te leveren. Slachtoffers verdienen een persoonlijke aanpak door gespeciali-

seerde mensen.284 

 

2.2. Onderzoek aan het lichaam en Seksuele Agressie Set  

 

142. De algemene regels die voor het deskundigenonderzoek gelden, zijn ook van toepassing 

op medische experten die een slachtoffer onderzoeken. 285 Binnen dit domein bespreek ik 

enerzijds het onderzoek aan het lichaam en anderzijds de Seksuele Agressie Set.  

 

2.2.1. Onderzoek aan het lichaam  

 

143. Na een aangifte nemen de politiediensten contact op met de procureur des Konings die 

verdere bevelen zal geven, waaronder de aanstelling van een wetsgeneesheer voor onderzoek 

aan het lichaam (art. 90bis Sv.). Dit is “een ter exploratie van de intieme delen van het li-

chaam bevolen deskundigenonderzoek”, aldus het Hof van Cassatie.286 Indien de onderzochte 

meerderjarig is, kan dit onderzoek plaatsvinden met haar schriftelijke toestemming. Indien de 

onderzochte minderjarige is, dan is een bevel van de onderzoeksrechter noodzakelijk. Dit kan 

eventueel aan de hand van een mini-instructie (art. 28septies Sv.). Daarnaast kunnen ook de 

kamer van inbeschuldigingstelling of de vonnisrechter een onderzoek aan het lichaam beve-

len.287  

 

144. Het onderzoek aan het lichaam is een nieuwe maatregel die door de wet van 4 juli 1989 

is ingevoerd.288 Artikel 7 van deze wet vult artikel 25 van de wet van 20 april 1874 op de 

voorlopige hechtenis aan met de bepaling dat het slachtoffer haar onderzoek aan het lichaam 

kan laten bijwonen door een geneesheer naar zijn keuze.289 Deze nieuwe maatregel wordt 

ingevoerd opdat het onderzoek voor het slachtoffer minder traumatiserend zou zijn. Het cre-

eert ook een gunstiger klimaat om zedenmisdrijven ter kennis te brengen van het gerecht.290  

                                                
284 Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013.  
285 D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke aspecten” in OSS 2004, afl. 46, (127) 
152.  
286 Cass. 27 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 248-251.  
287 C. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel 2: Strafprocesrecht, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2009, 1019-1020. 
288 Wet 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, BS 18 juli 1989, 12.546.   
289 Wet 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 22 april 1874, 1165.  Wet 20 juli 1990 betreffende de voorlo-
pige hechtenis, BS  14 augustus 1990, 15779. Artikel 25 wordt door art. 44 van de wet van 20 juli 1990 omgevormd in artikel 
90bis Sv.  
290 Wetsvoorstel (L. REMACLE en M. SMET) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, 
Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/1, 2-3. 
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145. In het oorspronkelijk wetsvoorstel kreeg het slachtoffer ook de mogelijkheid zich te laten 

bijstaan door een sociaal assistente.291 Op de aanwezigheid van dergelijk persoon kwam al 

gauw kritiek. Bovendien waren er moeilijkheden bij het vinden van een gepaste definitie van 

‘sociaal assistente’.292 De Senaatscommissie oordeelde dat het niet ten goede zou komen van 

het slachtoffer indien men steeds meer “vreemde” personen bij de procedure zou betrekken.293  

 

146. Het slachtoffer kan zich aldus tijdens het onderzoek aan het lichaam, waaraan zij onder-

worpen wordt, laten bijstaan door een arts naar haar keuze. In de bij de Wet Franchimont 

doorgevoerde wijziging werd de mogelijkheid tot het laten bijwonen van het onderzoek aan 

het slachtoffer, door een arts naar keuze van de verdachte en van het slachtoffer, niet langer 

weerhouden. Wel bestaat de mogelijkheid voor de verdachte om een tegenexpertise te vra-

gen.294 De kosten die een slachtoffer heeft wanneer deze zich laat bijstaan door een genees-

heer waren oorspronkelijk eigen kosten, aldus de Kamercommissie.295 Ten gevolge een 

amendement van de heer Moreaux behoren de kosten nu tot de gerechtskosten.296 Bij een ver-

oordeling van de verdachte zullen de kosten ten zijnen laste vallen. Bij vrijspraak van de ver-

dachte kan, in bepaalde gevallen, ook de burgerlijke partij die in het ongelijk gesteld wordt, 

tot deze kosten veroordeeld worden, indien de rechter daartoe beslist.297  

 

147. De taak van de arts bestaat erin de persoon die het onderzoek ondergaat, gerust te stellen, 

te helpen en vertrouwen in te spreken. Het personeel van de politie is niet aanwezig bij het 

onderzoek. Ze beperken zich tot het in kennis stellen van de geneesheer van zijn opdracht, de 

gepleegde feiten en het geven van de Seksuele Agressie Set. De stelling of er instemming van 

het slachtoffer met een onderzoek aan het lichaam moet zijn, wordt betwist. Een meerderheid 

stelt dat zonder toestemming van de betrokkene geen onderzoek aan het lichaam kan plaats-

vinden. Indien de betrokken persoon geen medewerking verleent, zal de arts geen dwangmid-

delen kunnen aanwenden en moet men zich beperken tot het noteren van deze weigering tot 

medewerking.298 

 
                                                
291 Wetsvoorstel (L. REMACLE en M. SMET) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, 
Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/1, 3. 
292 Wetsvoorstel (L. REMACLE en M. SMET) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, 
Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/1, 2. Amendement (VAN DEN BOSSCHE) tot wijziging van sommige bepalingen betref-
fende het misdrijf verkrachting, Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/4, 2.  
293 Verslag (WECKX), Parl.St. Senaat 1981-82, nr. 306/2, 13. D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en 
strafprocesrechtelijke aspecten” in OSS 2004, afl. 46, (127) 150-152.  
294 I. DELBROUCK, “Verkrachting”, Postal Memorialis 1 juni 2012, (473) 508-509.  
295 Verslag (BROUHON), Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/8, 30. 
296 Amendement (MOUREAUX) tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, Parl.St. Ka-
mer 1985-86, nr. 242/6, 4. 
297 Cass. 16 december 1975, Arr.Cass. 1976, 473-475.  
298 I. DELBROUCK, “Verkrachting”, Postal Memorialis 1 juni 2012, (473) 508-509. 
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2.2.2. Seksuele Agressie Set   

 

148. Bij de misdrijven verkrachting en aanranding van de eerbaarheid dringt zich een genees-

kundig onderzoek op bij het slachtoffer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Seksuele 

Agressie Set. Ik bespreek eerst het ontstaan en wetgevend kader van de set. Daarna volgen de 

doelstellingen, het gebruik, de inhoud en de procedure. Afsluiten doe ik met een korte blik op 

de positie van het slachtoffer tijdens dit onderzoek. 

 

A Ontstaan  

 

149. Het statuut van slachtoffer brengt een aantal specifieke rechten met zich mee. Ten eerste 

heeft het slachtoffer recht op een correcte behandeling en eerbiediging, waardoor een secun-

dair slachtofferschap vermeden wordt. Ten tweede heeft het slachtoffer recht op het geven en 

verkrijgen van informatie, alsook rechtsbijstand, schadevergoeding en aangepaste hulp. Ten 

derde is er recht op eerbiediging en bescherming van het privéleven. Om deze rechten te ga-

randeren, zijn in het verleden al verschillende initiatieven genomen op politioneel, medisch en 

juridisch niveau. De ontwikkeling van de S.A.S. is hier één van.299  

 

150. De S.A.S. is gebaseerd op de Canadese ‘Sexual Assault Examination Kit’ en werd later 

via o.a. Nederland en Groot-Brittannië ook in België geïntroduceerd.300 Ingevolge de inwer-

kingtreding van de wet van 4 juli 1989 wordt een voorraad S.A.S. aangelegd teneinde het 

gerechtelijk onderzoek betreffende verkrachting en aanranding van de eerbaarheid positief te 

beïnvloeden. Drie jaar later werd de S.A.S. voor het eerst in België toegepast.301  

 

151. Het idee, om in België de S.A.S. in te voeren, kwam oorspronkelijk van de heer Brug-

geman, lid van de toenmalige Rijkswacht. Wegens succes in het buitenland bestudeerde ook 

onze Rijkswacht de set om deze in te voeren in België. De realisatie ervan steeg echter boven 

het louter politiewerk uit, waardoor ze contact opnamen met mevrouw Miet Smet. Zij heeft de 

coördinatie op zich genomen en deed beroep op verschillende ministeries, die elk een deeltaak 

kregen. Het ministerie van Justitie diende ervoor te zorgen dat de S.A.S. aanvaard werd als 

wettelijk onderzoeksmiddel met bewijskracht. Ze moest ook de erelonen van de onderzoeken-

                                                
299 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, 25-31. 
300 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 9.  
301 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 263.  
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de geneesheren bepalen en de gepaste laboratoria aanwijzen. Het ministerie van Binnenlandse 

Zaken zorgde voor de bekendheid van de set bij politie- en hulpdiensten. Het ministerie van 

Volksgezondheid zorgde o.a. voor het informeren van de geneesheren aangaande het gebruik 

van de set. Het ministerie van Landsverdediging zorgde voor de budgetten. Tenslotte zorgde 

het ministerie van Onderwijs voor de informatieverspreiding. Na alle vergaderingen en beslui-

ten, heeft het staatssecretariaat van Maatschappelijke emancipatie een medische firma de op-

dracht gegeven een prototype te ontwikkelen.302  

 

152. Voor het Belgische gebruik heeft men de Canadese set gedeeltelijk aangepast. Hierin zat 

bv. geen DNA-analyse maar enkel proteïne-analyse. Op het moment van de ontwikkelingen in 

België was Dr. Anne Leriche de enige deskundige die DNA-analyse uitvoerde voor het ge-

recht in continentaal Europa. Met haar inbreng werden in de set prevelementen gestoken voor 

DNA-analyse. Daarnaast werden er ook echte anale en vaginale spoelingen gebruikt in plaats 

van swaps, om zo alle spermasporen te hebben voor DNA-analyse.303 

 

153. Naar aanleiding van deze S.A.S. zijn een aantal verbeteringen ontstaan rond de behande-

ling van seksuele misdrijven. Mevrouw Miet Smet organiseerde enerzijds opleidingen voor 

politie en Rijkswacht en voor medische actoren zoals wetsdokters. De gerechtelijke actoren 

wouden niet meewerken. Ze waren niet te vinden voor het volgen van bijkomende opleidin-

gen. Anderzijds pleitte ze ook voor een betere setting waarin slachtoffers ondervraagd werden 

en de aanwezigheid van bv. een bed waarop een slachtoffer kan liggen in het politiekan-

toor.304  

 

154. Volgens haar was en is de S.A.S. nog steeds een moeilijke zaak, omdat men verwacht dat  

slachtoffers onmiddellijk na de feiten aangifte doen. Dit blijft dan ook doorheen de jaren de 

slogan van elk initiatief: “Zeg het” – het videoproject van Miet Smet in 1989, “Ik zwijg niet 

meer” – een project van de Nederlandstalige Vrouwenraad in 2014, “Verkrachting. Doorbreek 

de stilte” van de ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Justitie.305  

 

                                                
302 R. DE NEYER,  De set seksuele agressie in het kader van de gerechtelijke procedure, masterproef Criminologische 
Wetenschappen VUB, 1993-94, 37-48. K. POPELIER, De set seksuele agressie, masterproef Criminologische Wetenschap-
pen UGent, 1997-98, 51-53. L. COLPAERT, Moedige slachtoffers: Aangifte van verkrachting in het verleden. Een positieve 
evolutie na de wetswijziging van 1989?, masterproef Rechten UGent, 2011-12, 80-81. 
303 Interview met mevrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te 
Brussel op 20 maart 2014.  
304 Interview met mevrouw Miet Smet te Lokeren op 18 maart 2014. 
305 Interview met mevrouw Miet Smet te Lokeren op 18 maart 2014. 
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B Wetgevend kader  

 

155. In 1989 werden de eerste stappen gezet voor de invoering van de set in België.306 Op 3 

augustus 1992 hebben de procureurs-generaal een circulaire uitgevaardigd met betrekking tot 

het gebruik van de S.A.S.. Een technische groep, bestaande uit wetsdokters en vertegenwoor-

digers van diverse wetenschappelijke laboratoria, heeft aan de Minister van Justitie een nota 

bezorgd met voorstellen voor eventuele wijzigingen of verbeteringen. Bij het aanleggen van 

een nieuwe voorraad S.A.S. werd deze nota dan ook in acht genomen. In deze periode was er 

een set voor de dader en een set voor het slachtoffer.307 In de beginjaren was deze S.A.S., 

volgens grondlegster mevrouw Miet Smet, vrij volledig met uitzondering van kledij voor het 

slachtoffer.308  

 

156. Op 24 februari 1999 werd de nieuwe ministeriële richtlijn van 15 december 1998 betref-

fende de seksuele agressie set ten behoeve van de parketmagistraten en politiediensten (en ter 

informatie van de onderzoeksrechters), bekend gemaakt. Deze richtlijn is in werking getreden 

op 1 maart 1999 en maakt het voorwerp uit van een evaluatie van de vorige richtlijn uit 1992. 

In deze nieuwe richtlijn wordt rekening gehouden met de ervaringen uit het verleden en be-

langrijke wetswijzigingen. In belang van de slachtoffers is het gepast om de regels voor het 

gebruik van de S.A.S. te uniformiseren.309  

 

157. Met deze ministeriële richtlijn worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd waaron-

der de afschaffing van de S.A.S. voor verdachten. Deze werd weinig gebruikt en was voor-

namelijk bedoeld voor referentiestalen.310 Indien het toch noodzakelijk is om de verdachte te 

onderwerpen aan een onderzoek, kan gebruikt gemaakt worden van de los geleverde artikelen. 

Daarnaast kunnen administratieve inlichtingen betreffende de verdachte nuttig zijn voor het 

wetenschappelijk laboratorium. De S.A.S. bevat in dat kader een document dat door het Na-

tionaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie311 wordt verspreid onder de artsen die 

normalerwijze worden gevorderd om de S.A.S. te gebruiken.312  

 

                                                
306 Wet 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, BS 18 juli 1989, 12.546.   
307 Ministeriële richtlijn 15 december 1998 betreffende de seksuele agressie set.  
308 Interview met mevrouw Miet Smet te Lokeren op 18 maart 2014. 
309 Ministeriële richtlijn 15 december 1998 betreffende de seksuele agressie set, 3.  
310 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
311 Hierna ‘NICC’ genoemd.  
312 Ministeriële richtlijn 15 december 1998 betreffende de seksuele agressie set, 4.  
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158. De voorziene evaluatie van deze ministeriële richtlijn moest één jaar na de inwerkingtre-

ding plaatsvinden, maar deze kwam er pas in september 2005 met de aanneming van een 

nieuwe richtlijn; die op 1 oktober 2005 in werking is getreden.313 In deze richtlijn worden de 

leden van het parket belast met het nemen van een aantal noodzakelijke maatregelen.314 Daar-

naast worden er een aantal belangrijke verbeteringen aangebracht in de kwaliteit van het 

slachtofferonthaal en slachtofferbejegening, en in het optimaal gebruik van de uitgevoerde 

monsternames. Hiermee verwijst men naar de genetische analyse en registratie van de geneti-

sche profielen in de nationale DNA-gegevensbank van het NICC en de vergelijking ervan met 

de gegevens uit andere databanken.315 

 

159. De richtlijn van 2005 heeft tot doel om enerzijds de kwaliteit van het onderzoek naar 

verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid te waarborgen en anderzijds moet deze 

toelaten om psychologische verwarring, veroorzaakt door seksuele agressie, te beperken en 

secundair slachtofferschap te vermijden. De nadruk ligt voornamelijk op de praktische uitvoe-

ring van de richtlijn door bv. een lijst op te stellen van geneesheren en/of ziekenhuizen die 

gevorderd kunnen worden om slachtoffers van seksuele agressie te onderzoeken. Daarnaast 

wordt het afsluiten van samenwerkingsprotocollen aanbevolen, alsook het bepalen van op-

slagplaatsen en methoden voor de verdeling van de S.A.S.316  

 

160. In hoofdstuk zeven van de ministeriële richtlijn COL 10/2005 betreffende de S.A.S. is 

bepaald dat de toepassing van die richtlijn, met het oog op noodzakelijke aanpassingen, ge-

evalueerd zal worden en dit rekening houdend met zowel de juridische als de praktische pro-

blemen. De evaluatie van deze richtlijn vond plaats binnen het groter geheel van beleidsinitia-

tieven inzake de strijd tegen zedenmisdrijven. Het College van procureurs-generaal belastte 

de substituut-procureur-generaal van Luik met deze evaluatietaak. Hiervoor richtte hij een 

werkgroep op bestaande uit actoren van gerechtelijke en wetenschappelijke wereld, om de 

verschillende handelswijzen te toetsen aan de inhoud van COL 10/2005. Er werd methodolo-

gische ondersteuning gevraagd aan de Dienst voor Strafrechtbeleid317 en aan het NICC.318  

 

                                                
313 Ministeriële richtlijn 15 december 1998 betreffende de seksuele agressie set, 14. Ministeriële richtlijn 15 september 2005 
betreffende de seksuele agressie set. 
314 Omz. nr. COL 10/2005 van het College van procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep, 2.  
315 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 10-11. 
316 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 10-11.  
317 Hierna ‘DSB’ genoemd.  
318 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 11-12.  
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161. In een eerste fase verstuurde de DSB vragenlijsten naar de parketten-generaal, parketten, 

onderzoeksrechters, justitiehuizen, diensten van federale gerechtelijke politie en lokale poli-

tiezones. Het NICC stond in voor het medisch-wetenschappelijke luik van de evaluatie. Hier-

voor verstuurde ze ook vragenlijsten naar de labo’s van wetenschappelijke en technische poli-

tie, de erkende laboratoria en naar de betrokken artsen en ziekenhuizen. De resultaten van 

deze evaluatie geven een concreet beeld van de huidige situatie in België, waardoor het moge-

lijk is om het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake verkrachting verder te uniformiseren 

en te verbeteren.319  

 

162. In het eindrapport wordt het fenomeen DFSA een aantal keer vernoemd. Ten eerste mer-

ken de erkende DNA-laboratoria op dat verspreiding van informatie over het nut van toxico-

logische analyses noodzakelijk is. Ze stellen dat DFSA steeds vaker voorkomt en dat stap 21 

en 24 van de S.A.S. het mogelijk maken om bloed en urine van het slachtoffer te analyseren 

in dit kader.320 Ten tweede volgt uit de analyse van interviews met medische en wetenschap-

pelijke actoren dat meer communicatie nodig is omtrent die toxicologische analyses, in het 

licht van druggerelateerde seksuele misdrijven.321 Ten derde blijkt uit de afgenomen inter-

views met parketten, justitiehuizen, politie en wetenschappelijke/medische actoren dat urine- 

en bloedonderzoek niet systematisch worden uitgevoerd. Als aanpassing wordt voorgesteld 

om op uitdrukkelijke wijze het belang van urine- en bloedonderzoek te omschrijven in een 

volgende omzendbrief.322 

 

C Doel  

 

163. De S.A.S. is een instrument dat ertoe strekt de goede ontwikkeling van het gerechtelijk 

onderzoek bij aangifte van een seksueel misdrijf te waarborgen.323 De invoering en het ge-

bruik van de S.A.S. wordt gedreven door drie doelstellingen. Ten eerste het uniformiseren van 

de vaststellingen betreffende verkrachtingen of aanranding van de eerbaarheid. Ten tweede 

verzekeren dat het bewijsmateriaal over de schuld of onschuld van een verdachte wordt ver-

zameld en dit dankzij de vaststellingen van de genetische afdrukken van de dader. Zelfs in de 

                                                
319 Vr. en Antw. Senaat, 13 mei 2013, Vr. 5-9005 (N. LIJNEN).  
320 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 72.  
321 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 118-119.  
322 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 140.  
323 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 9.  



 67 

veronderstelling dat de monsternames ontoereikend zijn om een DNA-analyse uit te voeren, 

kan een analyse van microsporen (haren, vezels) het bewijs leveren van lichamelijk contact 

tussen het slachtoffer en de verdachte. Andere substanties dan sperma kunnen ook opgespoord 

worden. De afnames van urine en bloed op het slachtoffer laten toe na te gaan of psychoactie-

ve stoffen werden ingenomen/toegediend. Ten derde is aandacht en bijstand voor slachtoffer 

en zijn verwanten noodzakelijk om psychologische verwarring en secundaire slachtofferschap 

te vermijden.324  

 

D Gebruik, inhoud en procedure  

 

164. Bij verkrachting is het aangeraden om de S.A.S. te gebruiken binnen een tijdspanne van 

24 uur na het misdrijf. Nadien is een onderzoek alleen nog nuttig wanneer er verdachte biolo-

gische sporen worden vastgesteld. Bij aanranding van de eerbaarheid is een S.A.S. zinvol 

wanneer de dader elementen heeft nagelaten die als aanwijzing kunnen dienen.325 Er zijn drie 

actoren die een cruciale rol spelen bij het gebruik en de procedure van de S.A.S.. Ten eerste 

de politieambtenaren, ten tweede de gevorderde arts en ten derde het gevorderde laboratori-

um.  

 

165. De S.A.S. voorziet in een gids voor politiediensten, die een beschrijving geeft van hun 

rol. De politieambtenaar moet o.a. waken over de anonimiteit van het slachtoffer, de verzege-

ling van de doos en de snelle overbrenging van alle inbeslaggenomen kledij en voorwerpen 

naar het laboratorium. Daarnaast maakt de politie ook een onkostenstaat over aan het parket 

voor taxatie en stelt een proces-verbaal op waaraan het medisch rapport en de inventaris van 

kledij en voorwerpen worden gevoegd. De S.A.S. zelf kan enkel gebruikt worden door een 

arts met perfecte kennis van zaken. Dit is een onafhankelijke geneesheer of een geneesheer uit 

een ziekenhuis waarmee de procureur des Konings een samenwerkingsprotocol heeft afgeslo-

ten. Elke arts moet bij begin van het onderzoek de eed afleggen. De gevorderde arts wordt 

door de politieambtenaren eraan herinnerd dat nergens de naam van het slachtoffer mag ver-

meld worden en dat op geen enkel moment dwang mag worden uitgeoefend. De arts is ver-

plicht om voor de monsternames en vaststellingen de attributen uit de S.A.S. te gebruiken. Na 

het onderzoek geeft de arts de witte pagina’s van het medisch verslag onder briefomslag aan 

de politie, de gele pagina’s worden bij de S.A.S. of het zakje gevoegd en de blauwe pagina’s 

                                                
324 Ministeriële richtlijn 15 september 2005 betreffende de seksuele agressie set, 3.  
325 Structuur van W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, 261-277. R. CRAB, “De SAS 
kit in de praktijk” op Studiedag Code 37: Kan je een geheim bewaren?, 6 juni 2013, Brussel.  
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bewaart hij in zijn eigen dossier. Ten slotte analyseert het gevorderde laboratorium alle mon-

sternames die zijn opgenomen in de S.A.S.. Op het einde wordt alles terug overgemaakt aan 

de politie.326  

 

166. Het NICC staat in voor de vervaardiging van de set, alsook de bevoorrading, het stocke-

ren en de verspreiding naar de gevorderde artsen.327 Vroeger werd de S.A.S. op het politie-

kantoor bewaard, waar ze al snel het risico liepen om te vervallen. Nu liggen ze ter bewaring 

in één van de ziekenhuizen waarmee de procureur des Konings een samenwerkingsprotocol 

afgesloten heeft.328  

 

167. Inhoudelijk bestaat de set enerzijds uit een geheel van richtlijnen voor de arts, politie-

ambtenaar en het slachtoffer. Anderzijds bevat het onverpakt los geleverd materiaal en een 

voorverpakte set.329 Er zijn 24 stappen om een sporenonderzoek uit te voeren, die weten-

schappelijk bewijs van het misdrijf kunnen opleveren.330 Ik heb het genoegen gehad om deze 

set te kunnen bestuderen op het NICC, waarbij mij toelichtingen werden gegeven door me-

vrouw Marcotte Anne en mevrouw Samyn Nele. Hieronder volgt een beknopte bespreking 

van de inhoud:  

• Stappen 1 tot 10: kledij 
• Stap 11: maandverband of tampons 
• Stap 12: uitkleedpapier 
• Stap 13: orale seksuele betrekkingen of sporen ter hoogte van een beetwonde 
• Stap 14: sporen van sperma op de huid 
• Stap 15: sporen van sperma op haren 
• Stap 16: sporen van bloed op de huid 
• Stap 17: kam pubisstreek 
• Stap 18: nagelreinigers 
• Stap 19: sporen (andere dan bloed, speeksel of sperma) op het lichaam 
• Stap 20: referentieharen slachtoffer 

                                                
326 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 267-270. Interview met mevrouw Nele 
Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische expert DNA-laboratorium bij het 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
327 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 263-264. Interview met mevrouw Nele 
Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische expert DNA-laboratorium bij het 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
328 Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
329 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 263. Interview met mevrouw Nele 
Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische expert DNA-laboratorium bij het 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013.  
330 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 9-10.  
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• Stap 21: referentiebloed slachtoffer + bloed voor toxicologisch onderzoek 
• Stap 22: vaginale afnames (wisser, uitstrijkje, vaginale spoeling) 
• Stap 23: anale afnames (wisser, uitstrijkje, anale spoeling) 
• Stap 24: urine.331 

 

168. Op de doos plakt een korte beschrijving voor de politieambtenaar en in de doos zit een 

gids voor de slachtoffers. Voor de gevorderde arts is een Franstalig/Nederlandstalig medisch 

verslag in drie exemplaren aanwezig: 1 voor de magistraat, 1 voor de arts en 1 voor het labo-

ratorium. Dit medisch verslag bestaat uit verschillende hoofdstukken m.n. administratieve 

inlichtingen, verzamelen van kledingstukken, vaststellen van letsels die verband houden met 

seksuele gewelddaden met uitzondering van letsels aan geslachtsorganen en de anale streek, 

verrichten van afnames (speeksel, sperma, gedroogd bloed, lichaams- en hoofdharen, organi-

sche en anorganische stoffen, referentiestalen, bloed), onderzoek van de anale streek en van 

de genitaliën, toxicologisch onderzoek en ten slotte de mogelijkheid tot aankruisen van ver-

wondingen aan organen zoals genitaliën.332  

 

169. Bij de administratieve inlichtingen is het zeer belangrijk een tijdlijn te creëren aan de 

hand van vragen, bv. datum en uur van de feiten, van de afnames en van de meest recente 

ingestemde seksuele betrekkingen. Bij DFSA heeft het slachtoffer soms vage herinneringen, 

waardoor de bepaling van datum en uur bij benadering kunnen zijn. Bij de vaststelling van de 

letsels kan de arts gebruik maken van twee pagina’s met voorbeeldpersonen in mannelijk en 

vrouwelijk gedaanten, waarop men de letsels kan aanduiden.333  

 

170. Bij het toxicologisch onderzoek worden drie soorten stalen afgenomen: urinestalen (4 tot 

5 dagen na de feiten), bloedstalen (1 tot 2 dagen na de feiten) en haarbemonstering (vanaf 3 

tot 5 weken na de feiten).334 Het is niet interessant om een haarstaal af te nemen op het mo-

ment van de feiten, omdat men de drugs de gelegenheid moet geven in het haarsegment te 

integreren.335  

 

                                                
331 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
332 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
333 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
334 R. CRAB, “De SAS kit in de praktijk” op Studiedag Code 37: Kan je een geheim bewaren?, 6 juni 2013, Brussel. 
335 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
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171. Bij het gebruik van de S.A.S. is de ‘chain of custody’ een sleutelbegrip. Dit is het volle-

dige traject dat een staal zal afleggen van politie naar griffie. Hierbij heeft elke S.A.S. een 

unieke identificatiecode, waardoor de naam van het slachtoffer niet bekend geraakt. Het is pas 

bij het eigenlijke deskundigenverslag dat een link wordt gelegd tussen de naam en het num-

mer.336  

 

172. Op procedureel vlak moet de magistraat, die de leiding heeft van het strafonderzoek, 

twee vorderingen opstellen. Ten eerste een aanwijzing van de arts, die aan de hand van de 

S.A.S. het onderzoek aan het lichaam zal uitvoeren en ten tweede de aanduiding van een we-

tenschappelijk laboratorium, dat de sporen voortvloeiend uit de S.A.S. zal onderzoeken.337 In 

België bestaan er verschillende laboratoria en elk parket kiest in welk laboratorium de S.A.S. 

wordt verwerkt.338 Bij het parket van Dendermonde werken ze o.a. samen met het Forensisch 

Instituut van de Universiteit Gent.339 Het is dus niet zo dat alle te onderzoeken sets bij het 

NICC terecht komen. Uit de cijfers blijkt dat het NICC voornamelijk als bewaarplaats fun-

geert. In 2009 en 2010 kwamen 150 sets binnen en in 2011 170 sets. Hiervan was telkens 

vijfentachtig procent ter bewaring.340  

 

E Positie van het slachtoffer  

 

173. Bij elke stap van de procedure moet worden gewaakt over de beperking van het trauma. 

Men verwacht van elke actor dat hij of zij zijn bijdrage levert aan het vermijden en beperken 

van secundaire victimisatie. De politieambtenaar moet het slachtoffer opvangen in optimale 

materiële omstandigheden, bv. in een aangepast lokaal, dat beschut is tegen nieuwsgierige 

blikken en waar geen telefoon rinkelt. Het is bij voorkeur iemand die specifiek opgeleid is 

voor zedenzaken en slachtofferzorg, die het slachtoffer zal verhoren. Een doorverwijzing naar 

de dienst politiële slachtofferbejegening is aangewezen wanneer het slachtoffer zwaar ge-

traumatiseerd is en wanneer er een S.A.S. wordt afgenomen. Dit om het slachtoffer bij te 

staan bij de ingrijpende procedure van een S.A.S.. Slachtoffers hebben nadien nog vaak de 

                                                
336 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
337 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 266. 
338 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013.  
339 Interview met mevrouw Caroline Jonckers, substituut parket Dendermonde, te Dendermonde op 3 december 2013. 
340 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
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neiging om terug contact op te nemen met de politieambtenaren die hen verhoord heeft, maar 

dit zijn geen therapeuten. Een correcte doorverwijzing is zeker opportuun.341  

 

174. Voor de arts staan de aanbevelingen met betrekking tot slachtofferzorg in de handleiding 

van de S.A.S.. Slachtoffers moeten op hun gemak worden gesteld en de arts moet uitleggen 

wat en waarom hij iets doet. Bereidwillig luisteren en het nodige geduld en begrip tonen aan 

het slachtoffer zijn dan ook vereisten waaraan een arts moet voldoen.342  

 

2.3. Verhoor slachtoffer  

 

175. Bij het verhoor van een slachtoffer zijn er twee moeilijkheden die een politieambtenaar 

in acht moet nemen: het secundair slachtofferschap en het ‘rape trauma syndrome’. Vele 

slachtoffers lopen na hun ‘primair slachtofferschap’ tegen een muur van onbegrip en soms 

onfatsoen, waardoor zij als het ware voor de tweede keer slachtoffer worden. Hierbij kunnen 

we denken aan situaties waarin een politieambtenaar het slachtoffer te snel confronteert met 

de juridische gevolgen van een eventuele aangifte of te snel alles ‘juridiseert’ waardoor het 

slachtoffer niet de ruimte krijgt om het verhaal in haar eigen volgorde te vertellen.343  

 

176. Een tweede moeilijkheid waar politieambtenaren attent moeten voor zijn, is het ‘rape 

trauma syndrome’; wat een specifieke vorm van een posttraumatische stressstoornis is.344 

Burgers en Holmstrom beschreven dit reeds in 1974. Deze stoornis kent twee fases: de kritie-

ke fase en de fase op lange termijn. De kritieke fase wordt gekenmerkt door een totale desor-

ganisatie van de levenswijze. De gesprekken/het verhoor die/dat een politieambtenaar voert 

met het slachtoffer, situeren/situeert zich in de eerste fase. Kenmerkende emoties zijn angst, 

schuldgevoelens en woede. Wanneer het slachtoffer ten gevolge van een shocktoestand de 

gevoelens verdringt, dan zal ze rustig en kalm blijven doch weinig vertellen. In de tweede fase 

blijft een slachtoffer nog gevoelens van angst, onrust en onwerkelijkheid ervaren. Als politie-

                                                
341 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 273-275. Interview met mevrouw 
Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
342 Seksuele Agressie Set, handleiding en medisch verslag ten behoeve van de aangestelde geneesheer. Set ter beschikking 
gekregen tijdens interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, 
juridische expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 
2013. 
343 J.M. WEMMERS en F.W. WINKEL, “Hulp aan Slachtoffers” in P. J. VAN KOPPEN (eds.), Het hart van de zaak: psy-
chologie van het recht, Arnhem, Gouda Quint, 1997, (622) 629-631.     
344 X, “Rape Trauma Syndrome”, University of Alberta Sexual Assault Centre, 2009, 
http://www.sac.ualberta.ca/Information.aspx (consultatie 19 november 2013).   
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ambtenaar kan men begrip tonen en een gevoel van rust en veiligheid uitstralen, waardoor het 

slachtoffer niet de idee krijgt dat de verantwoordelijkheid van het misdrijf bij zichzelf ligt.345  

 

177. Het verhoor zelf bestaat uit een eerste gesprek met het slachtoffer en het eigenlijke ver-

hoor. Het eerste gesprek heeft een oriënterende functie en gaat over het gebeuren en de leef-

wereld van het slachtoffer. De politie geeft een kort overzicht van wat er allemaal zal gebeu-

ren en welke onderzoeksdaden zullen worden uitgevoerd. Op elk moment moet de politie oog 

hebben voor de vrijwaring van alle sporen. Als het slachtoffer moet urineren en de S.A.S. is 

nog niet afgenomen, dan moet men deze urine bewaren. Tijdens dit gesprek kan een slachtof-

fer klacht indienen waarbij de politieambtenaar duidelijk maakt dat klachtafstand niet moge-

lijk is bij verkrachting.346 Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de uitoefening van de 

strafvordering wegens verkrachting aan een voorafgaande klacht. Het feit dat een slachtoffer 

haar klacht intrekt of niet, heeft dus geen invloed op de mogelijkheid tot het instellen van 

strafrechtelijke vervolgingen.347  

 

178. Tijdens het eigenlijke verhoor wordt aandacht geschonken aan emoties, verwarring en 

angst van het slachtoffer. Het is de taak van de politie om het verhaal zo goed mogelijk te 

noteren.348 Om te vermijden dat het lijkt alsof een verklaring werd ingefluisterd of niet recht-

streeks van het slachtoffer afkomstig is, is het van belang om de exacte bewoording te note-

ren. Dit is vooral het geval bij kinderen. Indien een kindje spreekt over “haar muisje” of over 

“seksen” is het belangrijk om deze terminologie ook te gebruiken in het verhoor. Indien men 

deze woorden vervangt door woorden zoals geslachtsgemeenschap of geslachtsdeel, dan komt 

de verklaring van het kind niet geloofwaardig over omdat een kind dergelijke woorden niet 

gebruikt.349  

 

179. Een voorafgaande opgestelde vragenlijst kan als hulpmiddel dienen voor politieambtena-

ren. Een aantal voorbeeldvragen kunnen zijn: “Werd het slachtoffer misleid?”, “In welke toe-

stand bevond de dader zich (dronken, trance)?”. Over een eventuele dronken toestand of on-

der invloed zijn van het slachtoffer wordt in de bestaande vragenlijst niet gesproken.350 

 

                                                
345 W. BRUGGEMAN, “Seksuele agressie, gezien vanuit een politioneel referentiekader”, Panopticon 1990, 289. 
346 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 272. 
347 D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke aspecten” in OSS 2004, afl. 46, (127) 
139.   
348 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 272.  
349 Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
350 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 272-273.  
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2.4. Verhoor verdachte  

 

180. Wanneer de dader gevat is, start de onderzoeksprocedure met het gerechtelijke triptiek. 

Er worden foto’s en vingerafdrukken afgenomen en een individuele beschrijving van de ver-

dachte gegeven. Daarna volgt het eigenlijke verhoor.351 Verhoren is ‘the art of asking questi-

ons’. Een goede gespreksvoering kenmerkt zich door het achterwege laten van gesloten of 

sturende vragen en het leiden van de complexe interactie tussen politie en ondervraagde. Het 

doel van verhoren is betrouwbare, accurate en waarachtige informatie te verzamelen.352 Als 

politieambtenaar moet je bij het verhoren van een seksuele delinquent ‘open-minded’ zijn. 

Men mag de verdachte niet direct stigmatiseren als een verkrachter. Als de verdachte voelt dat 

een politieambtenaar zich menselijk opstelt, dan is de kans groter dat hij meer informatie zal 

geven.353  

 

181. Zoals hoger al vermeld, worden verhoren van seksuele delinquenten meestal en bij voor-

keur afgenomen door politieambtenaren die daarvoor een specifieke opleiding hebben geno-

ten. In de meeste politiezones gebeuren de verhoren door politieambtenaren die enige ervaring 

hebben, ’s nachts kan iemand van de recherche opgeroepen worden.354 Aan het verhoor gaat 

uiteraard een grondige voorbereiding vooraf, waardoor een ondervrager kennis krijgt van de 

plaats delict, de sporen, de zaak, de feiten en de verdachte. Daarnaast is het ook belangrijk dat 

de ondervrager zichzelf kent en weet wat zijn eigen goede en slechte kwaliteiten zijn.355  

 

182. Zowel bij het slachtoffer als bij de dader kan men de SCAN-methode gebruiken. Dit 

staat voor ‘Scientific Content Analysis’. Het is een verhoormethode waarbij de ondervraagde 

het incident zelf opschrijft, zonder enige tussenkomst van de politieambtenaar. Er is geen 

beïnvloeding van eerdere politionele/technische vaststelling  of van de politieambtenaar 

zelf.356 

 

 

                                                
351 Informeel gesprek met de heer Dominique Verhofstadt, agent van politie PZ Hamme-Waasmunster te Dendermonde op 10 
maart 2014. 
352 J. FRENKEN, “Seksuele Misdrijven en Seksuele Delinquenten” in P. J. VAN KOPPEN (eds.), Het hart van de zaak: 
psychologie van het recht, Arnhem, Gouda Quint, 1997, (177) 201.    
353 Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
354 Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
355 C. DE WEERDT, Het politioneel verhoor in zedenzaken: strategieën voor verdachten van verkrachting masterproef 
Criminologische Wetenschappen, 2003-04, 9.   
356 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 32.  
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2.5. Andere onderzoeksdaden  

 

183. Naast de bovenvermelde onderzoeksdaden zijn er ook nog vijf andere onderzoeksdaden 

waarvan sommige meer voorkomen dan andere: de polygraaftest, een DNA-analyse, een huis-

zoeking, databeslag en ViCLAS.  

 

184. Ten eerste is er het verhoor met de polygraaf. Dit is een bijzondere verhoortechniek en 

dient om de geloofwaardigheid van iemands verklaringen te testen. Het is een detectie van 

leugenachtige reacties, via de analyse van psychofysiologische reacties van het individu.357 

Uit cijfers van de Federale Politie blijkt dat de polygraaftest voornamelijk in zedenzaken ge-

bruikt wordt.358 Zoals hoger al vermeld, zijn materiële bewijzen soms schaars, waardoor men 

als onderzoeker aangewezen is op de verklaringen van dader, slachtoffer en (eventueel) getui-

gen. Wanneer men in een ‘woord-tegen-woord’-situatie komt, dan is de polygraaftest een 

goed hulpmiddel. Zowel dader, slachtoffer als getuigen kunnen deze test ondergaan.359 Be-

langrijk naar slachtoffers toe is ook de juiste informatie geven. Zij hebben daar nood aan en 

hebben dikwijls veel vragen over het verdere verloop van het onderzoek. Binnen de grenzen 

van het beroepsgeheim, heeft een slachtoffer recht op bepaalde informatie. Zij mogen bij-

voorbeeld weten wanneer een verdachte is aangehouden of terug in vrijheid wordt gesteld, 

maar het resultaat van een polygraaftest deelt men best niet mede aan het slachtoffer.360  

 

185. Ten tweede heeft men de techniek van vergelijkend DNA-onderzoek. Deze veronderstelt 

dat op de plaats van het misdrijf of op het slachtoffer een hoeveelheid menselijk celmateriaal 

wordt aangetroffen: bloed, sperma, haren en/of speeksel. Hiervan stellen deskundigen een 

DNA-profiel op, wat vervolgens vergeleken wordt met de DNA-structuur van celmateriaal dat 

de verdachte (al dan niet onder dwang) heeft afgestaan. Wanneer het DNA-profiel van het 

aangetroffen celmateriaal overeenstemt met het DNA-profiel van het afgenomen celmateriaal, 

dan is er absolute zekerheid dat de verdachte sporen heeft achtergelaten op de plaats van het 

misdrijf of op het lichaam van het slachtoffer.361  

 

                                                
357 http://www.polfed-fedpol.be/org/org_dgj_djt_nl.php (consultatie op 7 maart 2014).  
358 Vr. en Antw. Senaat, 2 februari 2012, Vr. 5-5478 (I. FAES).  
359 T. ROMBAUT, Hoe belangrijk is de polygraaf? Verkennend onderzoek naar de waarde van de aanwending van een 
polygraaftest doorheen de strafrechtsketen masterproef Rechten UGent, 2011-12, 40-41.  
360 T. ROMBAUT, Hoe belangrijk is de polygraaf? Verkennend onderzoek naar de waarde van de aanwending van een 
polygraaftest doorheen de strafrechtsketen masterproef Rechten UGent, 2011-12, 50.  Interview met mevrouw Hilde Van De 
Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
361 B. DE SMET, Vergelijkend DNA-onderzoek in strafzaken in CABG , Gent, Larcier, 2003, nr. 4, 1.  
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186. Het gebruik van DNA-materiaal als bewijs in strafzaken is geregeld in de Wet van 22 

maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken.362 Ingevolge 

deze wet kan de verdachte op bevel van de onderzoeksrechter worden gedwongen een hoe-

veelheid DNA-materiaal af te staan, om dit te vergelijken met DNA-codes van aangetroffen 

sporen.363 In strafzaken mogen enkel erkende deskundigen het DNA-profiel opstellen van 

aangetroffen en afgenomen celmateriaal. Deze beperking is nodig omdat het DNA-onderzoek 

meestal doorslaggevend is voor het bewijs en een tegenexpertise niet steeds kan uitgevoerd 

worden.364 Het is de Minister van Justitie die, op basis van de criteria in het KB van 4 februari 

2002 een laboratorium voor DNA-onderzoek erkent zoals bv. het NICC.365  

 

187. De bovengenoemde wet van 22 maart 1999 is recentelijk gewijzigd door de wet van 7 

november 2011 houdende wijzigingen van het wetboek van strafvordering en van de wet van 

22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken.366 Uit 

de praktijk bleek dat de oude DNA-procedure zeer log, tijdrovend en ingewikkeld was. De 

nieuwe wet zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie bij de aanvraag van DNA-analyse, 

de vergelijking van DNA-profielen en de rapportage. De onderzoekstermijnen zijn korter, de 

gegevensoverdracht naar DNA-databanken verloopt sneller en de inhoud van de databank 

‘veroordeelden’ is uitgebreider. Ten slotte zal een nationale cel binnen het Openbaar Ministe-

rie de DNA-codenummers toekennen en zullen DNA-profielen uit de Belgische databanken 

automatisch vergeleken kunnen worden met buitenlandse databanken.367  

 

188. In de S.A.S. zit materiaal verpakt om DNA-stalen af te nemen. DNA-analyses leveren 

immers een belangrijke bijdrage aan het opsporen en identificeren van daders en het opbou-

wen van de bewijslast.368 Afhankelijk van het feit of de dader gekend is of niet, moet er meer 

of minder aandacht zijn voor het verzamelen van celmateriaal. Wanneer de dader gekend is, 

ligt de focus op het bewijzen van het misdrijf aan de hand van sporen van sperma en 

drugs/alcohol. Wanneer de dader onbekend is, dan moeten onderzoekers zoveel mogelijk 

                                                
362 Wet 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken, BS 20 mei 1999, 17547.  
363 B. DE SMET, Vergelijkend DNA-onderzoek in strafzaken in CABG , Gent, Larcier, 2003, nr. 4, 7. 
364 B. DE SMET, Vergelijkend DNA-onderzoek in strafzaken in CABG , Gent, Larcier, 2003, nr. 4, 39.  
365 KB 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-
onderzoek in strafzaken, BS 30 maart 2002, 13461. 
366 Wet 7 november 2011 houdende wijzigingen van het wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betref-
fende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken, BS 30 november 2011, 70716.  
367 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 17.  
368 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 17.  
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celmateriaal verzamelen om via een DNA-analyse de dader te identificeren.369 Wanneer een 

S.A.S. bij het NICC terecht komt voor onderzoek, dan gaat deze zonder te openen onmiddel-

lijk naar het DNA-labo. Daar worden alle DNA-stalen onderzocht en opgenomen in een data-

bank. Volgens de wet van 22 maart 1999 worden alle DNA-gegevens gecentraliseerd in twee 

databanken bij het NICC: een databank Criminalistiek voor aangetroffen DNA-profielen (art. 

4) en een databank Veroordeelden voor afgenomen DNA-profielen (art. 5).370  

 

189. Het belang van DNA mag zeker niet onderschat worden. Wanneer DNA gevonden wordt 

van een persoon die beweert nooit op de plaats van het misdrijf te zijn geweest, dan kan je dit 

weerleggen met een vergelijkend DNA-onderzoek.371 Door de wet van 30 november 2011 

worden zowel procureur des Konings als onderzoeksrechter verplicht, om in het kader van 

aanranding van de eerbaarheid of verkrachting, zich te verantwoorden wanneer geen DNA-

profiel wordt opgesteld van sporen of van een referentiestaal aangetroffen of afgenomen bij 

onderzoek aan het lichaam van het slachtoffer. Dit zorgt ervoor dat ook magistraten bewust 

worden gemaakt van het belang van DNA bij zedenzaken.372 Maar voorzichtigheid is toch 

geboden, de aanwezigheid van DNA bewijst enkel dat de verdachte in de buurt van het 

slachtoffer is geweest of seksuele betrekking heeft gehad. Of er al dan niet toestemming was, 

kan je niet uitmaken op basis van DNA.373 

 

190. Ten derde is de huiszoeking een veel voorkomende onderzoeksdaad. Het is een daad van 

onderzoek die wordt uitgevoerd in de bij wet voorziene vormen, eventueel onder dwang, in 

een woning, een beschermde plaats of in de aanhorigheden ervan, om misdrijven op te sporen, 

of om bewijze à charge en à decharge te verzamelen en in beslag te nemen, of om daders 

en/of medeplichtigen te vatten.374 Wanneer DFSA heeft plaatsgevonden in het huis van het 

slachtoffer, dan kan zij toestemming geven tot huiszoeking.375 Wanneer DFSA op een andere 

locatie is gebeurd, bv. huis van de verdachte of een bar, en er is geen toestemming van die 

personen, dan is een huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter noodzakelijk. De onder-

zoeksrechter is evenwel beperkt door zijn saisine. Hij kan enkel die misdrijven opsporen die 
                                                
369 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie te Brussel op 2 april 2013.  
370 B. DE SMET, Vergelijkend DNA-onderzoek in strafzaken in CABG , Gent, Larcier, 2003, nr. 4, 8.  
371 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
372 Wet 8 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten 
van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft, BS 20 januari 2012, 4386.  
373 B. DE SMET, Vergelijkend DNA-onderzoek in strafzaken in CABG , Gent, Larcier, 2003, nr. 4, 3. 
374 C. ROMBOUX, “Huiszoeking en opsporing” in H. BERKMOES, W. BRUGGEMAN, I. DELBROUCK, D. DEWAN-
DELEER, F. DESTERBECK, H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, Ch. NUYTS, E. VAN DEN HEUVEL en e.a., 
Postal Memorialis, Kluwer, 2013, (35) 6. 
375 C. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel 2: Strafprocesrecht, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2009, 1026. 
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bij hem aanhangig werden gemaakt door hetzij de procureur des Konings, hetzij de benadeel-

de.376  

 

191. Ten vierde kan een procureur des Konings of de onderzoeksrechter de in een informati-

casysteem opgeslagen gegevens onderzoeken. Men zal de relevante gegevens, indien moge-

lijk, kopiëren op dragers van de overheid. Indien deze gegevens het voorwerp uitmaken van 

een misdrijf, uit een misdrijf zijn voortgekomen, of strijdig zijn met de openbare orde of de 

goede zeden, worden de gegevens absoluut ontoegankelijk gemaakt.377 Voorbeelden uit de 

praktijk waar databeslag heeft plaatsgevonden zijn foto’s van het slachtoffer dat bewusteloos 

en naakt op een zetel ligt, foto’s waarbij de daders zich vergrijpen aan het slachtoffer met 

wapenvertoon en sms’en waaruit blijkt dat nog meerdere personen uitgenodigd worden; als-

ook beelden (foto’s, filmen en live uitzendingen via het internet) van een ‘wapfeestje’. Dit is 

een bijeenkomst van mensen die bewust (party)drugs of libido-opwekkende drugs zoals XTC, 

cannabis of GHB nemen om gedurende een nacht(en) of dag(en) seksuele betrekkingen te 

hebben.378  

 

192. Ten vijfde kunnen de onderzoekers gebruik maken van het Violent Crime Linkage Sys-

tem of ViCLAS. Dit is een expertisedatabank voor experts, waarmee verbanden worden ge-

legd tussen misdrijven en de pogingen, waarvan het vermoedelijke motief van seksuele of 

gewelddadige aard is. Het gaat over misdrijven zoals verkrachtingen, aanrandingen van de 

eerbaarheid, doodslag en criminele ontvoeringen van minderjarigen. Aan de hand van gestan-

daardiseerde vragenlijsten wordt informatie over modus operandi en gedrag van daders gere-

gistreerd waarmee verbanden tussen verschillende feiten kunnen gelegd worden.379   

 

193. ViCLAS is ontstaan begin jaren ’90 en is afkomstig uit Canada. Naar aanleiding van 

complexe moordonderzoeken die zich over verschillende rechtsgebieden hadden verspreid, 

voelden onderzoekers de nood om een systeem te ontwikkelen voor de identificatie en het 

traceren van criminele feiten/criminelen. Seksuele geweldpleging of poging tot, is één van de 

misdrijven die deel uitmaakt van deze databank. Het is een systeem dat onderzoekers aan-

moedigt tot het samenwerken en communiceren, met als doel het oplossen van misdrijven 

                                                
376 C. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel 2: Strafprocesrecht, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2009, 1023. 
377 C. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel 2: Strafprocesrecht, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2009, 1041-1042.  
378 Interview met mevrouw Caroline Jonckers, substituut parket Dendermonde, te Dendermonde op 3 december 2013. 
http://www.wapfeestje.nl (consultatie 3 december 2013).  
379 Vr. en Antw. Senaat, 21 januari 2010, Vr. 4-109 (L. VAN ERMEN). B. DUPUIS, “ViClas: een breder perspectief voor 
onderzoeken”, Inforevue, december 2005,(22) 23.   
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door veelplegers.380  In Europa gebruiken o.a. België, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Duits-

land, Ierland, Zwitserland, Tsjechië en Groot-Brittannië VICLAS. Het gebruik van hetzelfde 

systeem in verschillende landen vergemakkelijkt het internationaal vergelijken van dos-

siers.381 Binnen het domein van DFSA, waar onbekende daders kunnen voorkomen omdat het 

slachtoffer zich niets meer herinnert als gevolg van de effecten van de gebruikte drugs of al-

cohol, kan dergelijke systeem zeer nuttig zijn. 

 

3 Vervolging 

 

194. De vervolging van DFSA verloopt volgens de normale regels, zoals bij een strafrechte-

lijke procedure. Wanneer het gaat over een opsporingsonderzoek zal de procureur des Ko-

nings beslissen tot niet-vervolging of een rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht. 

Er is geen tussenkomst van de onderzoeksgerechten vereist. Daarnaast kan de procureur des 

Konings ook beslissen tot een minnelijke schikking of een bemiddeling.382 Wanneer bij een 

gerechtelijk onderzoek het onderzoek voltooid is, maakt de onderzoeksrechter zijn dossier 

over aan de procureur des Konings. Deze stelt een eindvordering op waarmee het dossier aan-

hangig wordt bij de raadkamer. De procureur des Konings kan de buitenvervolgingstelling 

vorderen, een verwijzing naar vonnisrechter, de onderzoeksrechter ontlasten van zijn taak, 

internering of opschorting vragen en de nietigheid van onderzoekshandelingen in verband met 

de bewijsverkrijging vorderen. De zaak wordt afgesloten door de raadkamer in de regeling 

des rechtspleging. Bij deze procedure beslist de raadkamer of er voldoende bezwaren zijn 

tegen de verdachte en of deze rechtmatig verkregen zijn. Hoger beroep tegen de beslissing 

van de raadkamer is mogelijk bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Deze voert dan op 

zijn beurt controle uit op het onderzoek.383  

 

4 Berechting  

 

195. Binnen de huidige procedure inzake berechting van seksuele misdrijven zijn er drie ele-

menten van belang: voor welke rechtbank komt de zaak, hoe wordt de privacy van het slacht-

offer beschermd en beïnvloeding van de rechter. 

                                                
380 http://www.rcmp-grc.gc.ca/tops-opst/bs-sc/viclas-salvac-eng.htm (consultatie op 8 maart 2014).  
381 Vr. en Antw. Senaat, 21 januari 2010, Vr. 4-109 (L. VAN ERMEN). 
382 C. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, Kennismaking met het strafprocesrecht, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 
2010, 20-21. 
383 C. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel 2: Strafprocesrecht, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2009, 934-946.  
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196. De straffen voor het misdrijf verkrachting schommelen tussen de vijf en dertig jaar (artt. 

375-377bis Sw.). Normalerwijze komen misdrijven met een straf tussen acht dagen en vijf 

jaar voor een correctionele rechtbank (art. 25 Sw.); misdrijven met een straf die langer is dan 

vijf jaar, komen voor het Hof van Assisen (art. 216novies Sv.). Ingevolge de wet van 4 okto-

ber 1867 op de verzachtende omstandigheden kunnen misdaden inzake verkrachting gecorrec-

tionaliseerd worden indien de wettelijk voorziene straf niet boven de twintig jaar opsluiting 

gaat (art. 2, lid 3, 1°). 384 In de praktijk heeft dit voor gevolg dat enkel verkrachting met de 

dood tot gevolg (art. 376, lid 1 Sw.) en verkrachting van een kind dat geen volle tien jaar oud 

is (art. 375, laatste lid Sw.) voor het Hof van Assisen komen. Alle andere vormen van ver-

krachting, alsook aanrandingen van de eerbaarheid die strafbaar zijn met straffen tussen de 

zes maanden en vijftien jaar (artt. 372-373 Sw.), komen voor een correctionele rechtbank.  

 

197. De revolutionaire wet van 1989 voegde een nieuwe regeling aan het Strafwetboek toe, 

met betrekking tot de bescherming van de privacy en anonimiteit van het slachtoffer van ze-

denmisdrijven. Artikel 378bis Sw. bepaalt dat de verspreiding van informatie waaruit de iden-

titeit van het slachtoffer kan blijken, verboden is.385 Op dit verbod zijn twee uitzonderingen 

voorzien: een publicatie is toegelaten mits een schriftelijke toestemming van het slachtoffer of 

met akkoord van de met het onderzoek belaste magistraat, op voorwaarde dat het in het be-

lang van het onderzoek is. Deze bekendmaking kan zowel bij een opsporingsonderzoek als bij 

een gerechtelijk onderzoek.386 De bescherming van de privacy van het slachtoffer is volledig 

in overeenstemming met artikel 10 EVRM. Een beperking op het recht op vrije meningsuiting 

is mogelijk wanneer deze bij wet wordt voorzien, een rechtmatig doel heeft en voldoet aan de 

proportionaliteitsvereiste. Het is de bedoeling van de wetgever erover te waken, dat aan het 

slachtoffer verzekerd wordt, dat haar zaak met de nodige discretie en respect voor de mense-

lijke waardigheid wordt behandeld.387  

 

198. Naast het verbod tot bekendmaking van de identiteit van het slachtoffer wordt door arti-

kel 5 en 6 van de wet van 14 juli 1989 aangenomen dat de behandeling van de zaak ter te-

rechtzitting met gesloten deuren kan gebeuren. Dit geldt zowel voor correctionele rechtban-

ken als voor het Hof van Assisen. Het vonnisgerecht kan bevelen dat een zaak met gesloten 

deuren wordt behandeld indien één van de partijen of het slachtoffer het vraagt, met oog op de 
                                                
384 Wet 4 oktober 1867 betreffende de verzachtende omstandigheden, BS 5 oktober 1867.  
385 D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke aspecten” in OSS 2004, afl. 46, (127) 
145.  
386 D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke aspecten” in OSS 2004, afl. 46, (127) 
146.  
387 D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke en strafprocesrechtelijke aspecten” in OSS 2004, afl. 46, (127) 
145.  
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bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Een tegenargument bij de totstandkoming van 

deze wet was dat “de openbaarheid van de terechtzitting een basisprincipe vormt in ons 

rechtssysteem waaraan niet mag geraakt worden”. In het verslag van de Senaatscommissie 

blijkt echter dat men niet overtuigd is, waardoor artikel 5 en 6 worden aangenomen. Het is de 

rechter die ter zake oordeelt over de noodzakelijkheid van dergelijke maatregel. Ten slotte 

kunnen naast de procespartijen, ook slachtoffers die geen procespartij zijn, de sluiting der 

deuren vragen.388 Het huidige artikel 190 Sv. omschrijft de behandeling met gesloten deuren 

voor de vonnisgerechten bij de misdrijven aanranding van de eerbaarheid of verkrachting. 

Artikel 280, lid 3 Sv. bepaalt dat artikel 190 Sv. naar analogie wordt toegepast voor het Hof 

van Assisen.389  

 

199. Tenslotte blijkt uit een onderzoek van Lievore dat rechters zich bij hun beslissing soms 

laten beïnvloeden door de geloofwaardigheid van een slachtoffer. Deze kan aangetast worden 

door een laattijdige aangifte, tegenstrijdige verklaringen en risicovol gedrag zoals vrijwillige 

inname van alcohol en/of drugs.390 

 

5 Strafuitvoering  

 

200. Binnen het kader van de strafuitvoering stel ik mij de vraag of straffen wel de beste op-

lossing is. Verdienen daders van seksuele geweldpleging een bestraffing of eerder een behan-

deling, of een combinatie van beiden? De overheid heeft bij deze daders een dubbele taak. 

Enerzijds moeten ze het misbruik beteugelen en anderzijds is er nood aan een preventiebeleid. 

Vanuit de praktijk blijkt dat een behandeling maar effectief is wanneer er een verplichting aan 

verbonden is. Behandeling en bestraffing gaan dus (theoretisch gezien) hand in hand. Zo kan 

voorkomen worden dat de dader plots afhaakt op een moment dat de behandeling hem te ‘las-

tig’ wordt.391 Deze evolutie naar meer aandacht voor behandeling gaat parallel met de wetge-

vende initiatieven rond seksuele delinquenten. De belangstelling voor de behandeling van 

seksuele misbruikers wordt gedeeld door de publieke opinie en gerechtelijke instanties, die uit 

ervaring weten dat bestraffen alleen niet helpt. Daarnaast wordt deze mening ook gedeeld 

                                                
388 Verslag (BROUHON), Parl.St. Kamer 1981-82, nr. 166/8, 28. D. MERCKX, “Verkrachting – bijzondere strafrechtelijke 
en strafprocesrechtelijke aspecten” in OSS 2004, afl. 46, (127) 147-149.  
389 VERMEULEN, G., Strafrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2013, 359-360.  
390 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 44-45.  
391 K. VANHOECK en F. GAZAN, “Daders van seksueel misbruik. Een therapeutische kijk”, Panopticon  1994, (202) 202-
203.  
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door feministische groepen. De doelstellingen van dergelijke behandelingen zijn het voorko-

men van recidive en de aanvaarding door de dader van de volledige verantwoordelijkheid 

voor zijn deviant seksueel gedrag.392  

 

 Afdeling 3 Hulpverlening  
 

201. Binnen het kader van de hulpverlening zijn er een aantal moeilijkheden dat een hulpver-

lener kan ondervinden bij de behandeling van slachtoffers. Slachtoffers weten vaak niet dat 

wat hen overkomen is, in juridische termen als een verkrachting wordt gekwalificeerd. Uit 

onderzoek van Koss en Kilpatrick komt naar voor dat vrouwen die slachtoffer zijn van ‘date 

rape’, ‘acquaintance rape’ of verkrachting door hun partner minder snel deze ervaringen gaan 

bestempelen als verkrachting. Slachtoffers van ‘stranger rape’ doen dit wel sneller. De hulp-

verlener vervult hierbij een educatieve rol. Hij helpt het slachtoffer om de gebeurtenissen een 

naam te geven.393 Binnen de Belgische hulpverlening moet een onderscheid gemaakt worden 

tussen de niveaus waarop hulpverlening wordt verleend. Op politioneel niveau is er slachtof-

ferbejegening, bij het parket slachtofferonthaal en na de hele procedure is er het Centrum Al-

gemeen Welzijnswerk394 met slachtofferhulp.  

 

202. Slachtofferbejegening is de bevoegdheid van de federale overheidsdienst Binnenlandse 

zaken en verzorgt de eerste opvang aan het slachtoffer op het moment van of vlak na de fei-

ten.395 De slachtofferbejegening voor slachtoffers van seksueel geweld verloopt zoals slacht-

offerbejegeningen bij andere misdrijven. Indien onbeschermde penetratie heeft plaatsgevon-

den, zal het slachtoffer ingelicht worden over mogelijke zwangerschap en seksueel over-

draagbare aandoeningen.396 Het is niet aangeraden om het slachtoffer na een verhoor te laten 

gaan zonder uitleg te verschaffen over hoe het verdere onderzoek zal verlopen. Een belangrijk 

en nuttig hulpmiddel hierbij is de ‘Gids ter informatie van het slachtoffer’ die bij de S.A.S. is 

gevoegd. Daarnaast is het nuttig om het proces-verbaal-nummer mee te geven aan het slacht-

offer, waardoor de communicatie tussen politie en slachtoffer op eventuele latere tijdstippen 

vlotter kan verlopen. Hiermee eindigt de taak van de politie.397 Recent heeft Joëlle Milquet, 

                                                
392 P. COSYNS en D. DE DONCKER, “Ambulante dwangbehandeling van seksuele misbruikers”, Panopticon 1996, (25) 27-
30.  
393 L.G. HENSLEY, “Treatment for survivors of rape: issues and interventions”, JMHC 2002, afl. 24, nr. 4, 333-334.  
394 Hierna ‘CAW’ genoemd.  
395 NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD, Dossier en aanbevelingen 2011. Verkrachting en aanranding van de eer-
baarheid, Brussel, 2011, 40 p. 
396 Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
397 W. BRUGGEMAN, “Seksuele agressie, gezien vanuit een politioneel referentiekader”, Panopticon 1990, 293.  
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minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen een “memo seksueel geweld” verspreid 

ter attentie van het eerstelijnspersoneel. Deze memo is een hulpmiddel voor de opvang van 

slachtoffers. De nadruk ligt op gedragingen om aan het slachtoffer het medeleven, de mense-

lijkheid, maar ook de professionaliteit te bieden die zij terecht mag verwachten.398 

 

203. Slachtofferonthaal is de bevoegdheid van de FOD Justitie en situeert zich op niveau van 

het parket. De taken worden uitgevoerd door justitiehuizen en justitieassistenten. Ze informe-

ren het slachtoffer over het dossier en geven bijstand en ondersteuning bij de stappen die op 

parketniveau plaatsvinden.399 Deze assistenten dragen ertoe bij dat het slachtoffer gedurende 

de hele gerechtelijke procedure de nodige aandacht krijgt, alsook informatie ontvangt over het 

laten gelden van haar rechten.400  

 

204. Slachtofferhulp is de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap en biedt emotionele, 

juridische en praktische hulp aan slachtoffers, op een onafhankelijke wijze van politie en par-

ket.401 De slachtofferhulp die door CAW’s aangeboden wordt aan slachtoffers van DFSA is 

eerder van korte duur. Ze controleren of het trauma op een gezonde manier is verwerkt. Indien 

dit het geval is, dan stopt hun taak. Indien dit niet het geval is, dan geven ze een doorverwij-

zing naar gespecialiseerde therapie.402 Uit de praktijk blijkt dat in de afdeling slachtofferhulp 

te Dendermonde geen algemene procedures zijn voor slachtoffers van DFSA. Mevrouw Lies-

bet Geeurickx, de plaatselijke coördinator heeft zelf al 1 à 2 dossiers behandeld waarin vrou-

wen vrijwillig alcohol hadden geconsumeerd. Ze voelden zeer veel schaamte en kwamen niet 

gemakkelijk langs. Indien er sprake was van verslaving bij het slachtoffer, dan werd hierop 

doorgewerkt en volgde een doorverwijzing naar gepaste therapie.403 

 

 

 

                                                
398 J. MILQUET, “MEMO Seksueel geweld – Ter attentie van het onthaalpersoneel”, november 2013. X, “Internationale dag 
voor de eliminatie van geweld tegen vrouwen: Joëlle Milquet wil betere opvang bij de politie van vrouwen die slachtoffer 
zijn van geweld”, 25 november 2013, http://www.milquet.belgium.be/nl/internationale-dag-voor-de-eliminatie-van-geweld-
tegen-vrouwen-joëlle-milquet-wil-betere-opvang-bij (consultatie 25 november 2013). 
399 NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD, Dossier en aanbevelingen 2011. Verkrachting en aanranding van de eer-
baarheid, Brussel, 2011, 40. 
400 FOD JUSTITIE, “Brochure Slachtofferonthaal”, Brussel, 2011.  
401 NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD, Dossier en aanbevelingen 2011. Verkrachting en aanranding van de eer-
baarheid, Brussel, 2011, 40. 
402 Telefonisch interview met mevrouw Coralie Stevens, projectmedewerkster diversiteit Slachtofferhulp te Dendermonde, op 
19 november 2013.  
403 Telefonisch interview met mevrouw Liesbet Geeurickx, coördinator Slachtofferhulp te Dendermonde, op 4 december 
2013.  
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 Hoofdstuk 3 Lacunes in de Belgische status quo  
 

205. In dit derde hoofdstuk leg ik de bestaande lacunes omtrent het fenomeen DFSA in België 

bloot. Deze lacunes worden mij enerzijds aangereikt door de literatuur en anderzijds door een 

aantal geïnterviewde personen uit het vakgebied. Hierbij hanteer ik dezelfde structuur als in 

hoofdstuk twee. Ten eerste bespreek ik de lacunes op wetgevend vlak, ten tweede de lacunes 

binnen de keten van de strafrechtsbedeling en ten derde de lacunes binnen de hulpverlening.  

 

 Afdeling 1 Wetgeving  
 

206. In de Belgische strafwetgeving zijn er een aantal lacunes terug te vinden. Ten eerste be-

vat het strafwetboek geen expliciete strafbaarstelling van seksuele geweldpleging op slachtof-

fers die niet meer in staat zijn tot het geven van toestemming ingevolge alcohol en/of drugs. 

Binnen het gebied van DFSA zijn vier scenario’s denkbaar: slachtoffer vrijwillig onder in-

vloed, slachtoffer gedwongen onder invloed, slachtoffer vrijwillig en gedwongen onder in-

vloed en dader onder invloed. Geen van deze vier scenario’s worden expliciet vermeld in onze 

strafwetgeving. Het speelt dan ook geen rol of een dader nu misbruik maakt van een vrouw 

die alleen drinkt of alles tot in de puntjes op voorhand plant om een vrouw heimelijk drugs te 

laten innemen. Uit de bepaling van artikel 375, lid 2 Sw. kan worden afgeleid dat er geen 

toestemming is wanneer de daad wordt opgedrongen door een list; dit is het tweede scenario. 

Het eerste, derde en vierde scenario valt niet onder deze bepaling want de list is dan niet op-

gedrongen door de dader.  

 

207. Ten tweede is er mijn inziens in de huidige wetgeving een interpretatieproblematiek met 

betrekking tot artikel 375, lid 2 Sw. en artikel 376, lid 3 Sw.. Het is niet helemaal duidelijk of 

hieruit een impliciete strafverzwaring kan afgeleid worden.  

 

208. Ten derde zijn er stemmen van o.a. Dr. Anne Leriche en de Nederlandstalige en Fransta-

lige Vrouwenraad dat de Belgische strafwetgeving een tekortkoming vertoont bij de defini-

ering van het misdrijf verkrachting. Een ruimere en alomvattende definitie van verkrachting 

die door alle actoren wordt aanvaard en waarbij het gebruik van drugs strenger wordt gestraft, 
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is een waardevol alternatief.404 Het voorstel van de Nederlandstalige Vrouwenraad luidt als 

volgt:  

 

“ Een handeling die een aanslag vormt op de seksuele integriteit van een persoon, 

gepleegd op of met behulp van een levende persoon, zonder toestemming en ge-

pleegd met de bedoeling de eerbaarheid aan te randen, met uitzondering van ver-

krachting.” 

 

209. Een oorzaak voor het stilzwijgen van de wetgever is volgens het een aantal medewerkers 

van het NICC en Dr. Anne Leriche te wijten aan de zwakke politieke interesse in zedenmis-

drijven en de sterke politieke interesse in moordzaken. Uit de statistieken blijkt dat tussen 

2003 en 2012 het aantal moorden van 1078 naar 1259 is gestegen. Het aantal zedenfeiten 

(aanranding van de eerbaarheid en verkrachting) ligt in 2003 op 6604 feiten, in 2012 zijn dit 

8303 feiten.405 Er is een grotere stijging waar te nemen bij zedenzaken en het aantal ligt veel 

hoger dan bij moordzaken. Bovendien hebben zedenzaken meer te maken met onbekende 

daders, dan moordzaken. Hoe verklaart men dan de zwakke aandacht van politieke actoren 

voor deze gruwelijke zedenzaken? Volgens Dr. Anne Leriche is het antwoord te zoeken bij de 

perceptie van politiekers en magistraten: ‘een vrouw die niet wil verkracht worden, zal ook 

niet verkracht worden’. Maar met deze gedachte vergeet men dat de wil van slachtoffers bij 

DFSA uitgeschakeld is.406  

 

 Afdeling 2 De keten van de strafrechtsbedeling  

1 Gedraging 

  

210. Zoals omschreven in hoofdstuk twee over de Belgische aanpak van DFSA zijn de gedra-

gingen omschreven in de strafwetgeving. Lacunes hieromtrent zijn analoog aan de boven-

                                                
404 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 17-18. NEDERLANDSTALIGE VROU-
WENRAAD, Vrouwenraadeisen tegen seksueel geweld, Brussel, 14 februari 2014, 1. Interview met mevrouw Herlindis 
Moestermans, medewerkster Nederlandstalige Vrouwenraad België, te Dendermonde op 17 maart 2014. Interview met me-
vrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te Brussel op 20 maart 
2014.  
405 http://www.om-mp.be/stat/corr/jstat2012/n/home.html (consultatie 20 maart 2014).  
406 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. Inter-
view met mevrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te Brussel 
op 20 maart 2014. 
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staande lacunes van de Belgische strafwetgeving. Een expliciete omschrijving van de ver-

schillende gedragingen binnen het domein van DFSA is dan ook noodzakelijk.  

 

2 Opsporing  

2.1. Aangifte  

 

211. De aangifte bij seksuele misdrijven is zeer laag. Slechts tien procent van de slachtoffers 

komt terecht bij de politiediensten.407 Er zijn verschillende redenen die het lage cijfer kunnen 

verklaren o.a. ongeloof bij het slachtoffer, schaamte, angst voor vervolging bij eigen drugge-

bruik, angst om niet geloofd te worden en geen herinneringen.408 Uit een enquête van Amnes-

ty International Belgique Francophone blijkt dat bij ondervraging van 2000 personen tussen 

18 en 75 jaar, zesenveertig procent slachtoffer zijn of zijn geweest van ernstige seksuele ge-

weldpleging. Hiervan heeft veertig procent geen stappen ondernomen na de feiten en zestien 

procent heeft een klacht neergelegd. Van de slachtoffers die stappen hebben ondernomen 

voelde drieëntwintig procent zich eenzaam, achttien procent onbegrepen, tien procent onveilig 

en zeven procent voelde zich slechter.409 Deze cijfers in combinatie met de algemene lage 

aangiftebereidheid, tonen ons aan dat er iets schort aan de aangifteprocedure.  

 

2.2. Seksuele Agressie Set  

2.2.1. Wetgevend kader  

 

212. Een eerste lacune op wetgevend vlak is de in de COL 10/2005 omschreven maatregelen 

die elke procureur des Konings binnen zijn gerechtelijk arrondissement moet nemen. Ten 

eerste moet men een lijst opmaken van artsen en/of ziekenhuizen die gevorderd kunnen wor-

den voor een onderzoek van de slachtoffers. Ten tweede vraagt men om samenwerkingsproto-

collen af te sluiten met de ziekenhuizen die bereid zijn om bij hoogdringendheid slachtoffers 

van seksuele agressie te ontvangen. Ten derde moet men opslagplaatsen voor de S.A.S. vast-

leggen. Ten vierde eist men een verificatie van de omstandigheden waarin het laboratorium 

voor technische en wetenschappelijke politie de overtuigingsstukken onderzoekt. Er werd een 
                                                
407 X, “Internationale dag voor de eliminatie van geweld tegen vrouwen: Joëlle Milquet wil betere opvang bij de politie van 
vrouwen die slachtoffer zijn van geweld”, 25 november 2013, http://www.milquet.belgium.be/nl/internationale-dag-voor-de-
eliminatie-van-geweld-tegen-vrouwen-joëlle-milquet-wil-betere-opvang-bij (consultatie 25 november 2013). 
408 Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
409 P. HENSMANS, “L’après viol ou le parcours d’une victime de violence sexuelle en Belgique Francophone: enquête 
auprès des acteurs de terrain”, 7 maart 2014, http://www.amnesty.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/le-viol-en-
belgique/article/l-apres-viol-ou-le-parcours-d-une (consultatie 21 maart 2014).  
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termijn van 3 maanden na de inwerkingtreding vooropgesteld.410 In Brussel is al sinds 1992 

een samenwerkingsprotocol gesloten tussen politie, parket en zeven ziekenhuizen. In Antwer-

pen en Dendermonde hebben ze ook een samenwerkingsprotocol afgesloten.411  

 

213. Maar de naleving van deze maatregelen verloopt niet overal even vlot. De evaluatie van 

deze COL 10/2005 vermeldt dat met betrekking tot deze samenwerkingsprotocollen; de 

wachttijden en beschikbaarheid van medische actoren obstakels vormen. Het vermindert de 

doeltreffendheid van de procedure en kan de betrouwbaarheid van de stalen in gevaar bren-

gen. Daarnaast veroorzaakt het een secundaire victimisering, wat toch te allen tijde moet ver-

hinderd worden.412  

 

214. Een tweede lacune is het feit dat de S.A.S. wel voorziet in het nemen van stalen die kun-

nen wijzen op druggebruik, maar dat in de wetgeving niet gesproken wordt over het ge-

bruik/toedienen van drugs. Het resultaat van een positieve test wordt dus niet expliciet ge-

sanctioneerd in de strafwetgeving. Hierbij kan een onderzoeker zich de vraag stellen wat het 

nut hiervan dan is. 

 

2.2.2. Gebruik en procedure 

 

215. De lacunes bij het gebruik en de procedure van de S.A.S. kunnen in twee groepen wor-

den opgesplitst: de gebruiker van de S.A.S. en inhoudelijke tekortkomingen van de S.A.S..  

 

216. De dokters van de ‘stuurgroep geweld’ van het UZ Gent hebben kritiek op de behande-

ling van verkrachtingsslachtoffers. Ze stellen vast dat de S.A.S. niet altijd wordt gebruikt in 

een gerechtelijk onderzoek en de omslachtige procedure kan tot 1u30 duren, wat voor slacht-

offers met dergelijk trauma niet evident is413. Vanuit andere hoeken worden gynaecologen en 

spoeddiensten als ongeorganiseerd gezien. Ze lijken vaak overdonderd wanneer een slachtof-

fer het ziekenhuis betreedt en beseffen niet altijd het belang van de S.A.S.414 Uit de evaluatie 

van COL 10/2005 blijkt ook dat slechts vijftig procent van de deelnemende wetsgeneesheren 

                                                
410 Ministeriële richtlijn 15 september 2005 betreffende de seksuele agressie set, 2-3.  
411 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 41-47. Interview met mevrouw Hilde Van De 
Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013.  
412 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 52.  
413 CDH en VHN, “Kritiek op behandeling verkrachtingsslachtoffers”, Het nieuwsblad 30 mei 2013, 7.   
414 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 27.  
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kennis heeft van de ministeriële omzendbrief. Er is dus een duidelijk gebrek aan informatie en 

kennis.415  

 

217. De wetsgeneesheren en gynaecologen blijven nog steeds een heikel punt. Een wetsge-

neesheer staat in voor sporenonderzoek en een gynaecoloog voor lichamelijk onderzoek. Bei-

den vervullen andere taken, maar een samenwerking is noodzakelijk; wat voor praktische 

problemen kan zorgen. Een afstemming tussen het werk van beide artsen zou nuttig zijn. 

Daarnaast speelt het tergend tekort aan wetsgeneesheren en de soms gebrekkige opleiding een 

grote rol. In België wordt ook niet voorzien in een duidelijke regelgeving omtrent deskundi-

gen. Tenslotte blijft ook het argument dat deskundigen te laat of niet betaald worden, staande. 

Het zou niet de eerste wetsdokter zijn die daarvoor zijn taak laat vallen.416 Dit blijkt dan ook 

uit de praktijk, waar sommige deskundigen afhaken omdat er te weinig financiële middelen 

voorzien worden. De besparingen binnen justitie zijn dus niet in belang van de bevolking en 

brengen voor slachtoffers alleen maar nadelen met zich mee.417 

 

218. Inhoudelijk heeft de S.A.S. te kampen met een aantal tekortkomingen. Ten eerste bevat 

het huidige medische verslag bij de S.A.S. enkel vragen over het gebruik van drugs maar niet 

over het gebruik van alcohol.418 Bovendien is de invulling van deze verslagen soms incor-

rect.419 Ten tweede blijkt uit de COL 10/2005 dat DNA-materiaal nog steeds niet goed wordt 

opgeslagen of niet wordt geanalyseerd.420 Ten derde wordt door magistraten en artsen vaak 

vergeten dat urine hét belangrijkste biologische monster is bij DFSA, omdat het een langer 

detectievenster heeft dan bloed. Bij het NICC komen soms sets binnen die enkel een bloed-

staal bevatten en geen urinestaal.421 Bij erkende DNA-labo’s wordt ook zelden een toxicolo-

gische analyse gevraagd en dit desondanks het bestaan van stap 21 (monsternames van bloed 

van het slachtoffer) en stap 24 (monsternames van urine van het slachtoffer). De informatie 

rond DFSA en het nut van deze toxicologische analyses is dus nog niet optimaal.422 Wanneer 

                                                
415 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 87-88.  
416 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 23,46. Interview met mevrouw Anne Leriche 
Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te Brussel op 20 maart 2014. 
417 Interview met mevrouw Caroline Jonckers, substituut parket Dendermonde, te Dendermonde op 3 december 2013. 
418 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
419 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. M. 
TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 betreffende 
de Seksuele Agressieset, februari 2014, 27.  
420 Vr. en Antw. Senaat, 13 mei 2013, Vr. 5-9005 (N. LIJNEN). 
421 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
422 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 70-72.  
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toch biologische monsters worden afgenomen, dan is vaak de kostprijs een reden om geen 

toxicologische analyse te laten uitvoeren. Ten vierde wordt er aan magistraten ook gevraagd 

om oog te hebben voor de gerechtskosten. Ze zullen eerder financiële middelen steken in een 

DNA-analyse, wat als de ‘koningin der bewijzen’ wordt beschouwd, dan in een toxicolo-

gische analyse die hierdoor naar de achtergrond verdwijnt. Door deze gedachtegang te volgen, 

houden ze geen rekening met de eventuele afwezigheid van de toestemming bij het slachtof-

fer. Een DNA-staal levert echter geen bewijs van de afwezigheid van toestemming; toxicolo-

gische analyse zou dit wel kunnen.423  

 

219. Een steeds terugkomende kritiek op het gebruik van S.A.S. is dat duizenden sets stof 

liggen te vergaren in verschillende gerechtsgebouwen. Dit houdt in dat duizenden daders op 

vrije voet zijn.424 Een onderzoeker van het NICC klaagt bovendien het “bewaarbeleid” van de 

S.A.S. aan. Voor een goede bewaring van de stalen moet de S.A.S. zo snel mogelijk worden 

overgebracht naar een labo alwaar het wordt bewaard in een diepvries of frigo. Bij het NICC 

moeten ze soms tot één maand wachten vooraleer de doos aankomt, waardoor de sporen 

waardeloos zijn geworden. Ze uiten dan ook hun ongenoegen over het feit dat er geen beleid 

is voor het bijhouden van al deze materialen.425 Naast de bewaarproblematiek van de S.A.S. 

wordt ook vaak geklaagd over de gebrekkige interne communicatie tussen politie, magistraten 

en medici.426   

 

220. Uit het eindrapport van de evaluatie van de COL 10/2005 inzake de Seksuele Agressie 

Set volgen nog een aantal andere gebreken:  

• de werkwijzen bij de vorderingen tot het aanstellen van een arts en een wetenschappe-

lijk laboratorium variëren sterk. Er wordt voornamelijk een beroep gedaan op een 

wetsdokter, waarbij snelheid, nabijheid en beschikbaarheid een grote rol spelen; maar 

nadelig is juist die gebrekkige beschikbaarheid en het feit dat de wetsgeneesheer zich 

naar het ziekenhuis dient te verplaatsen;  

• de analyse van monsternames gebeurt maar door een aantal parketten. De voornaamste 

redenen voor het niet laten analyseren, zijn het drukken van de gerechtskosten wegens 

                                                
423 Interview met mevrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te 
Brussel op 20 maart 2014. 
424 Vr. en Antw. Senaat, 5 juli 2013, Vr. 5-9494 (F. PEHLIVAN). Hand. Senaat 2010-2014, 6 juni 2013, nr. 5-1039, 106.  
425 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
426 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. P. 
HENSMANS, “L’après viol ou le parcours d’une victime de violence sexuelle en Belgique Francophone: enquête auprès des 
acteurs de terrain”, 7 maart 2014, http://www.amnesty.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/le-viol-en-belgique/article/l-apres-
viol-ou-le-parcours-d-une (consultatie 21 maart 2014). 
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manifeste valse aangiftes, volgehouden bekentenis van de dader of wanneer dader en 

slachtoffer aangeven dat er seksuele handelingen waren en er enkel betwisting is over 

de toestemming;  

• lange wachttijden tussen de klacht van het slachtoffer en de beschikbaarheid van een 

arts;  

• de omvangrijke inhoud van de S.A.S.; 

• het niet overeenstemmen van de gids voor politie, geneesheren en slachtoffer. In de 

gids voor geneesheren wordt aanbevolen de naam van het slachtoffer op het etiket te 

vermelden, terwijl in de gids voor politie het tegendeel wordt voorgeschreven.427  

 

2.2.3. De positie van het slachtoffer 

 

221. Voor slachtoffers van seksuele geweldpleging is het onderzoek aan het lichaam een bij-

zonder pijnlijke ervaring. Het gaat over een zeer intiem onderzoek waarbij ze letterlijk en 

figuurlijk worden blootgesteld ten aanzien van een vreemd persoon. Bovendien is het niet 

toegelaten zich te douchen, om de sporen te vrijwaren. Uiteraard blijft dergelijk onderzoek 

noodzakelijk, maar een tegemoetkoming aan de omstandigheden waarbinnen het plaatsvindt, 

zou opportuun zijn.428 Daarnaast gaan er vanuit een aantal parketten stemmen op dat er te 

weinig uitleg wordt verschaft aan het slachtoffer. Artsen zouden te weinig empathie tonen en 

er zou een gebrek aan vrouwelijke artsen zijn, die beter geplaatst zijn voor de afname van de 

S.A.S. en het geruststellen van het slachtoffer.429 Volgens Dr. Rousseau van het Sint-Pieter 

ziekenhuis te Brussel is de steun die aan slachtoffers wordt gegeven slechts in vijf procent van 

de gevallen optimaal. De andere vijfennegentig procent van de slachtoffers krijgen geen opti-

male ondersteuning en hulpverlening. Tenslotte heeft België ook geen homogeniteit qua me-

dische opvang van slachtoffers.430  

 

 

 

                                                
427 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 29-31, 51. 
428 Hand. Senaat 2010-2014, 6 juni 2013, nr. 5-1039, 106. 
429 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 32.  
430 P. HENSMANS, “L’après viol ou le parcours d’une victime de violence sexuelle en Belgique Francophone: enquête 
auprès des acteurs de terrain”, 7 maart 2014, http://www.amnesty.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/le-viol-en-
belgique/article/l-apres-viol-ou-le-parcours-d-une (consultatie 21 maart 2014). 
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2.2.4. Bestaande initiatieven  

 

222. In België zijn er een aantal diensten die zich bezig houden met onderzoek aan het li-

chaam en de S.A.S.. De effectiviteit van deze diensten is o.a. gebleken uit de evaluatie van de 

COL 10/2005. Hieronder bespreek ik eerst enkele van deze initiatieven, daarna formuleer ik 

een antwoord op de vraag waarom deze diensten niet in andere arrondissementen worden 

georganiseerd. 

 

223. Het Institut médico-légal te Luik is een team van wetsgeneesheren dat alle schriftelijke 

vorderingen voor het onderzoek van slachtoffers van verkrachting op zich neemt. Ze werken 

samen met magistraten van Luik, Eupen, Verviers, Marche-en Famenne, Hoei en 

Neufchateau. Door de lange gesprekken die een geneesheren met het slachtoffer voert, kan 

bepaald worden welke analyses nuttig zijn voor het onderzoek. Het niet-gebruikte materiaal 

kan dan later nog dienen en gaat niet verloren tijdens het onderzoek. Deze manier van werken 

beperkt secundaire victimisering en stimuleert een vertrouwensrelatie tussen de arts en zijn 

patiënt. Tenslotte ontstaat ook tussen magistraten en artsen een vertrouwensband, waardoor 

het mogelijk is doeltreffender te werken.431  

 

224. Bij het parket van Hasselt werken ze met schouwartsen. Dit is een pool van artsen, die 

zich bereid verklaard hebben tot het afnemen van een S.A.S. bij slachtoffers van verkrachting. 

Bovendien zijn ze snel beschikbaar en nabij, waardoor de afstandsproblematiek van wetsdok-

ters deels wordt opgelost. Deze artsen hebben zelf een exemplaar van de S.A.S. in hun kabinet 

ter beschikking. Andere voordelen zijn o.a. laagdrempeligheid, grotere beschikbaarheid van 

huisartsen dan wetsartsen en/of gynaecologen en snelle afname.432  

 

225. In Brussel zijn ‘SOS Viol’ en ‘Centre de planning familial et de sexuologie d’Ixelles’,  

twee initiatieven rond seksuele geweldpleging.433 ‘SOS Viol’ is een VZW die medische, soci-

ale en juridische hulp biedt aan slachtoffers van seksueel geweld. Ze werken via telefoon, e-

mail, website of in persoon.434 In 2012 hebben ze aan 1114 slachtoffers van verkrachting hulp 

geboden, waarvan vijfenzeventig procent zijn dader kende. Opmerkelijk is dat ‘SOS Viol’ aan 

haar slachtoffers duidelijk maakt dat een klacht/aangifte niet automatisch een veroordeling zal 

                                                
431 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 112-113.  
432 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 93-94.  
433 http://www.sosviol.be (consultatie 21 maart 2014). http://www.planningixelles.be/accueil.php (consultatie 21 maart 2014).  
434 http://www.sosviol.be/activites-services.html (consultatie 21 maart 2014).  
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opleveren. Ze geven slachtoffers dus geen valse hoop.435 Het ‘Centre de planning familial et 

de sexuologie d’Ixelles’ heeft een iets ruimer aanbod van hulpverlening. Ze bieden zowel 

juridische als sociale en medische hulp aan. Bovendien wordt ook informatie en hulpverlening 

bij zwangerschappen, abortus, seksueel overdraagbare aandoeningen, … aangeboden.436 Deze 

organisatie heeft de laatste jaren een stijging waargenomen van jonge slachtoffers van seksue-

le geweldpleging die uit een sociaal milieu komen waar alcohol steeds aanwezig is.437  

 

226. Bij het lezen van deze bestaande diensten, waarbij men zich voor slachtoffers van seksu-

ele geweldpleging inzet, stel ik mij de vraag waarom er geen gelijkaardige initiatieven in an-

dere arrondissementen zijn ontstaan. Een mogelijk antwoord wordt mij aangereikt door Dr. 

Anne Leriche en de evaluatie van COL 10/2005. In België veronderstelt men dat artsen weten 

wat ze doen. Er worden dan ook geen verplichtingen opgelegd, maar enkel richtlijnen. Daar-

naast blijkt uit de evaluatie dat nog steeds bepaalde ziekenhuizen geen kennis hebben van de 

S.A.S. en dit ca. 20 jaar na zijn ontstaan. Het blijft echter moeilijk om een ziekenhuis te ver-

plichten deze set te gebruiken. Zij hebben als taak de slachtoffers op een medisch correcte 

wijze te verzorgen, waarbij ze geen aandacht moeten hebben voor de gerechtelijke aspecten. 

Men kan niet eisen dat er in elk ziekenhuis een dienst ‘zeden’ wordt opgericht. Tenslotte blijft 

het gebrek aan opleiding en het tekort aan wetsdokters roet in het eten gooien. Beide punten 

van kritiek tonen aan dat de weg naar nieuwe initiatieven nog lang niet vrijgemaakt is.438  

 

2.2.5. Evaluatie COL 10/2005 betreffende de Seksuele Agressie Set  

 

227. De hierboven vaak aangehaalde evaluatie van de COL 10/2005 betreffende de S.A.S. 

verdient een afzonderlijke bespreking. Deze evaluatie is een zeer leerrijk instrument, maar er 

blijven nog enkele punten van kritiek staande. Ten eerste werd de vooropgestelde termijn van 

drie jaar, ruimschoots overschreden. Ook de richtlijn van 1998, wiens evaluatie was voorzien 

in 2001-2002, werd pas geëvalueerd in 2005. Het was Dr. Anne Leriche die, begin jaren 

tweeduizend, aandrong om een tijdige evaluatie te laten uitvoeren. Haar initiatieven werden 

toen genegeerd. Volgens haar waren politici bang dat, door het uitvoeren van een evaluatie, 
                                                
435 P. HENSMANS, “L’après viol ou le parcours d’une victime de violence sexuelle en Belgique Francophone: enquête 
auprès des acteurs de terrain”, 7 maart 2014, http://www.amnesty.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/le-viol-en-
belgique/article/l-apres-viol-ou-le-parcours-d-une (consultatie 21 maart 2014). 
436 http://www.planningixelles.be/index.php (consultatie 21 maart 2014).  
437 P. HENSMANS, “L’après viol ou le parcours d’une victime de violence sexuelle en Belgique Francophone: enquête 
auprès des acteurs de terrain”, 7 maart 2014, http://www.amnesty.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/le-viol-en-
belgique/article/l-apres-viol-ou-le-parcours-d-une (consultatie 21 maart 2014). 
438 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014. Interview met mevrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk 
adviseur van het College van procureurs-generaal, te Brussel op 20 maart 2014. 
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ook wetswijzigingen moesten volgen. Hiervoor zouden dan weer nieuwe middelen nodig zijn, 

die er niet waren. Ten tweede hield men geen rekening met de slachtoffers. Ze werden niet 

geïnterviewd voor deze evaluatie. Alle andere actoren zoals politieambtenaren, parketten, 

onderzoeksrechters, Parket-Generaal, justitiehuizen, erkende DNA-laboratoria, geneesheren 

en laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie, hebben wel de kans gekregen om 

deel te nemen aan deze evaluatie. Ten derde werd tijdens deze evaluatie geen vergelijking 

gemaakt met buitenlandse sets. Ten vierde werd het fenomeen DFSA amper geëvalueerd. 

Men verwees naar de bestaande en toekomstige slachtoffers zonder een verdere aanbeveling 

te geven. Ten vijfde had men geen aandacht voor de wetgeving. De set is een bewijsmiddel 

voor seksuele misdrijven, maar niet de start van het hele proces. De start ligt bij de wetgeving 

zelf. In deze evaluatie wordt helemaal geen aandacht geschonken aan een eventuele wetswij-

ziging. Als de wet niet voorziet in hogere straffen wanneer bepaalde bewijsmiddelen bv. toxi-

cologisch bewijs aanwezig zijn, dan heeft het weinig zin om de set aan te passen. Expertise 

moet uitgevoerd worden in functie van de wet en niet omgekeerd.439 

 

2.3. Het slachtoffer  

 

228. Vanuit verschillende hoeken wordt, de opvang van slachtoffers door politieambtenaren, 

bekritiseerd. Al sinds de jaren ’80 pleit de werkgroep ‘Vrouwen tegen verkrachting’ voor 

meer vrouwelijke politieambtenaren.440 Deze mening wordt bijgetreden door professor Lies-

bet Stevens. Ze geeft aan dat slachtoffers zich soms in een overvolle wachtzaal moeten ver-

antwoorden waarom ze met een vrouwelijke inspecteur willen spreken.441 Het ongenoegen 

over de behandeling van slachtoffers is dus zeker aanwezig. Daarenboven blijkt de kans op 

secundair slachtofferschap te stijgen door een weinig discrete behandeling. De vraag naar 

veranderingen is dan ook prangend.442  

 

229. De opleiding van politieambtenaren lijkt ook niet altijd even goed te zijn. De gespeciali-

seerde politieambtenaren zijn niet 24 op 24 uur beschikbaar, terwijl slachtoffers het recht 

hebben om te allen tijde van bij het begin van een goed opgeleide persoon begeleiding te krij-

                                                
439 Interview met mevrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te 
Brussel op 20 maart 2014. 
440 K. COUCK, “I. De visie van vrouwen tegen verkrachting op de juridische aspekten van verkrachting en aanranding”, 
Panopticon 2 1981, (159) 165.   
441 V. BEEL, “Minister Milquet maant politie aan tot meer respect”, De Standaard 26 november 2013, 10-11.  
442 Vr. en Antw. Senaat, 13 mei 2013, Vr. 5-9005 (N. LIJNEN). 
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gen.443 Er blijkt ook nood te zijn aan een gecoördineerd beleid voor het onthaal en de onder-

vraging van slachtoffers. Daarnaast wordt gevraagd om onderzoek te voeren naar de moge-

lijkheid van audiovisuele opname van het verhoor bij meerderjarigen die daarin toestemmen, 

alsook het zone-overschrijdend werken voor specifieke misdrijven zoals DFSA.444 Tenslotte 

wordt bij de verhoren van slachtoffers niet systematisch gevraagd naar het gebruik van alco-

hol en/of drugs. Dit gebeurt enkel indien het slachtoffer er zelf naar verwijst. Naar de toestand 

van de dader wordt er wel gepeild. Een standaard vragenlijst bij zedenmisdrijven zou wense-

lijk zijn.445 

 

2.4. De verdachte  

 

230. Uit een enquête bij een aantal politieambtenaren volgen een aantal tekortkomingen die ze 

zelf ondervinden bij de uitoefening van hun job: infrastructuurgebreken, te weinig aangepaste 

verhoorkamers, tijdsspanne van 24 uur die soms in het gedrang komt, weinig begrip van ho-

gere directies voor de grote inzet die vereist is bij zedenzaken en te grote werklast waardoor 

een goede voorbereiding niet altijd mogelijk is.446 Niet alleen vanuit politionele hoek maar 

ook vanuit andere hoeken, worden trainingsprogramma’s gevraagd voor de ondervraging van 

daders en onderzoek naar het gebruik van daderanalyse of –profilering bij onbekende da-

ders.447  

 

2.5. Politie 

 

231. Op politioneel vlak kunnen de lacunes onderverdeeld worden in twee groepen. Enerzijds 

ondervindt men tekortkomingen bij de opleiding die een politieambtenaar geniet en anderzijds 

zijn er tekortkomingen bij de uitoefening van hun job.  

 

232. Sinds 2005 loopt aan de Oost-Vlaamse Politieacademie een voortgezette opleiding voor 

het verhoor van volwassen slachtoffers bij zedenzaken. Tot nu toe hebben ca. 230 personen 

                                                
443 NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD, Dossier en aanbevelingen 2011. Verkrachting en aanranding van de eer-
baarheid, Brussel, 2011, 40. Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 18. 
444 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 23. Interview met mevrouw Hilde Van De 
Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
445 W. D’HAESE, “Set Seksuele Agressie”, Postal Memorialis 1 augustus 2011, (261) 272-273. Interview met mevrouw 
Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013.  
446 C. DE WEERDT, Het politioneel verhoor in zedenzaken: strategieën voor verdachten van verkrachting masterproef 
Criminologische Wetenschappen, 2003-04, 103.  
447 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 23-24. NEDERLANDSTALIGE VROU-
WENRAAD, Dossier en aanbevelingen 2011. Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, Brussel, 2011, 30-31.  
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deelgenomen. Tijdens deze opleiding ligt de nadruk op de objectiviteit van de vaststellingen, 

het belang van een goed verhoor en correcte verwoording in het proces-verbaal.448 Wanneer 

men het aantal mensen die in België tewerkgesteld zijn bij de politie (ca. 40.000) vergelijkt 

met het aantal deelnemers aan deze opleiding, dan stelt men vast dat slechts 0,6% van al het 

politiepersoneel deze opleiding heeft gevolgd.449 Dit cijfer is naar mijn inziens niet in verhou-

ding met het groot aantal aangegeven zedenmisdrijven per jaar en het zeer grote aantal niet-

aangegeven zedenmisdrijven, waarmee we in België te maken hebben. Wanneer er mensen 

moeten opgeleid worden in zedenzaken/slachtofferhulp, is het belangrijk om gemotiveerde 

mensen naar de cursus te sturen. Iemand die niet gemotiveerd is om zich in dergelijke materie 

te verdiepen, zal vlug afhaken.450 Een evaluatie van deze voortgezette opleiding dringt zich 

op, alsook een uniformisering van alle politieacademies in België. Tenslotte worden voor het 

gebruik van de S.A.S. korte opleidingen georganiseerd. Politieambtenaren ervaren deze vaak 

als te technisch.451 Daarnaast vinden ze de procedures van de S.A.S. zoals het naleven van 

voorwaarden omtrent het gebruik, de verzegeling, het neerleggen ter griffie en het bewaren in 

de koelkast, te complex.452  

 

233. Een tweede groep van lacunes bevindt zich op het gebied van perceptie en handelings-

wijze van politieambtenaren. Ten eerste is het van groot belang dat veronderstellingen zoals 

‘de waarheid zal wel naar boven komen als we beide partijen met elkaar confronteren’ of ‘ze 

had gedronken dus ze vroeg erom’ achterwege blijven. Politieambtenaren die hierop verder 

bouwen, creëren een woord-tegen-woord situatie tussen dader en slachtoffer, waardoor het 

onderzoek vastloopt.453 Daarnaast is het moeilijk uit te maken of een slachtoffer dronken of 

gedrogeerd is. De effecten van sommige drugs zijn gelijkaardig aan de effecten van overmatig 

alcoholgebruik (zgn. kater-effecten). Wanneer politieambtenaren de symptomen van dronken-

schap verwarren met die van drugs, dan wordt het verhoor soms uitgesteld omdat het moeilijk 

is om iemand in een zogezegde dronken toestand te verhoren. Hierdoor kan kostbare tijd en 

bewijsmateriaal verloren gaan.454 Ten tweede moeten politieambtenaren blijvend oog hebben 

voor de zorg voor het slachtoffer en het afnemen van stalen. Deze twee elementen zijn vaak 

                                                
448 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 31. 
449 http://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/voorzorgen_nemen/veiligheidsdiensten/politie/ (consultatie 15 december 
2013).  
450 Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013.  
451 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
452 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 49.  
453 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, xix.  
454 Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 



 95 

belangrijker dan andere onderzoeksdaden.455 Ten derde komen situaties, waarbij het slachtof-

fer met een politievoertuig en mannen in uniform wordt overgebracht naar het ziekenhuis, te 

vaak voor. Het creëert bij het slachtoffer een gevoel van secundair slachtofferschap en onno-

dige aandacht van anderen.456 

 

234. In 2002 werd bij het parket van Antwerpen een expertisecel Zeden opgericht, bestaande 

uit vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, ziekenhuizen en parket. Samen heb-

ben ze o.a. het draaiboek voor zedenmisdrijven geschreven. Dit is een werkinstrument voor de 

politieambtenaren op het terrein.457 Het wordt o.a. door het Instituut voor de Gelijkheid van 

Mannen en Vrouwen als voorbeeld aangehaald voor alle andere gerechtelijke arrondissemen-

ten in België.458 Het feit dat zo’n draaiboek bestaat, zou al voldoende moeten zijn om dit ook 

in andere gerechtelijke arrondissementen in te voeren. Minister van Justitie Joëlle Milquet 

heeft pas op het einde van 2013 voorgesteld om een handleiding zedeninbreuken in te voeren, 

waarmee ze een gelijkwaardige aanpak van seksueel geweld in België beoogt. Dit zou politie-

ambtenaren moeten helpen bij de aanpak van seksuele misdrijven.459 

 

235. Tenslotte ondervindt men vanuit het wetenschappelijk domein een communicatiepro-

bleem tussen politie en laboratoria. Er zou in België een eilanden-mentaliteit zijn waarbij 

iedereen op zichzelf werkt en er een gebrek is aan communicatie en overleg.460 Deze lacune 

wordt in Dendermonde weerlegd, waar de communicatie tussen politie, parket en laboratoria 

vlot verloopt. Er is voldoende overleg en iedereen werkt samen.461 Toch blijft het gebrek aan 

communicatie een probleem dat zich op regelmatige tijdstippen bij elke actor voordoet; wat 

mij dan ook aanzet tot het mee opnemen in mijn voorstel voor België.  

 

 

                                                
455 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
456 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 23.  
457 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 41-42. M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. 
GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 betreffende de Seksuele Agressieset, februari 
2014, 145-148.  
458 IGMV, Knelpunten en aanbevelingen inzake de aanpak van seksueel geweld, Brussel, 13 februari 2014, 2, 12. 
459 J. MILQUET, “MEMO Seksueel geweld – Ter attentie van het onthaalpersoneel”, november 2013. X, “Internationale dag 
voor de eliminatie van geweld tegen vrouwen: Joëlle Milquet wil betere opvang bij de politie van vrouwen die slachtoffer 
zijn van geweld”, 25 november 2013, http://www.milquet.belgium.be/nl/internationale-dag-voor-de-eliminatie-van-geweld-
tegen-vrouwen-joëlle-milquet-wil-betere-opvang-bij (consultatie 25 november 2013). 
460 Interview met mevrouw Nele Samyn, Afdelingshoofd Drugs en Toxicologie en mevrouw Anne Marcotte, juridische 
expert DNA-laboratorium bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie te Brussel op 2 april 2013. 
461 Interview met mevrouw Caroline Jonckers, substituut parket Dendermonde, te Dendermonde op 3 december 2013. Inter-
view met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 december 2013. 
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3 Vervolging  

 

236. Op niveau van de vervolging worden er enerzijds vragen gesteld over de lage vervol-

gingsgraad en anderzijds over het groot aantal geseponeerde zaken en de redenen hiervoor. 

De lage vervolgingsgraad zou te wijten zijn aan  DNA-stalen die niet worden onderzocht. Een 

reactie hierop van de Minister van Justitie is dat de vervolging en veroordeling van daders 

geen sinecure is. Volgens haar wachten slachtoffers vaak te lang met de aangifte, omwille van 

schaamte- en schuldgevoelens, waardoor kostbare tijd en bewijzen verloren gaan.462 De Mi-

nister van Justitie legt dus onrechtstreeks de schuld bij de slachtoffers die te lang zouden 

wachten voor een aangifte, waardoor daders niet worden vervolgd. Dit geeft volgens mij dui-

delijk aan dat de aangifteproblematiek en de daaruit volgende vervolgingsproblematiek drin-

gend om herziening vraagt.  

 

237. Wanneer een zedenzaak dan toch wordt aangegeven en bij een parketmagistraat komt, 

dan wordt ruim vijftig procent geseponeerd. De meest voorkomende reden is het gebrek aan 

bewijs. Daarnaast is er ook nog ongenoegen over de andere redenen waarom een zaak wordt 

geseponeerd zoals het misdrijf is van relationele aard, gedrag van het slachtoffer, het nadeel is 

gering en het misdrijf heeft een beperkte maatschappelijke weerslag. Uit één van de hoger 

geciteerde getuigenissen kan worden afgeleid dat ‘gedrag van het slachtoffer’ als mogelijke 

seponeringsreden wordt gebruikt; het slachtoffer droeg een korte rok en topje, ze had gedron-

ken en liep ’s avonds alleen over straat.463 Tenslotte blijkt uit de praktijk dat magistraten soms 

geen of geen volledige motivatie geven bij de seponeringen, waardoor het secundair slachtof-

ferschap weer opduikt.464  

 

4 Berechting en strafuitvoering  

 

238. Ten eerste pleit de werkgroep ‘Vrouwen tegen verkrachting’ als sinds de jaren ’80 voor 

meer vrouwelijke procureurs en rechters bij de behandeling van seksuele misdrijven.465 Naar 

mijn mening is het niet noodzakelijk dat slachtoffers inspraak krijgen bij de keuze van het 

geslacht van een magistraat. Zowel mannelijke als vrouwelijke magistraten handelen in volle-

dige onafhankelijkheid en onpartijdigheid, wat in overeenstemming is met artikel 151 GW. 

                                                
462 Vr. en Antw. Senaat, 5 juli 2013, Vr. 5-9494 (F. PEHLIVAN). 
463 NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD, Vrouwenraadeisen tegen seksueel geweld, Brussel, 14 februari 2014, 6. 
464 IGMV, Knelpunten en aanbevelingen inzake de aanpak van seksueel geweld, Brussel, 13 februari 2014, 12.  
465 K. COUCK, “I. De visie van vrouwen tegen verkrachting op de juridische aspekten van verkrachting en aanranding”, 
Panopticon 2 1981, (159) 161-164.   
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Ten tweede wordt de correctionalisering in vraag gesteld. Politieambtenaren zouden tijdens 

hun onderzoek beïnvloed worden door de keuze van de rechtbank waar een seksueel misdrijf 

voorkomt. Bij correctionele rechtbanken zou een laksere houding zijn dan bij Hoven van As-

sisen.466  

 

239. Bij de bespreking van de status quo in België werd de vraag gesteld of daders een be-

straffing en/of behandeling moeten krijgen. De Nederlandstalige Vrouwenraad vraagt hier-

voor een onderzoek naar het Zweedse strafuitvoeringssysteem. Hierbij bevinden alle zedende-

linquenten zich in dezelfde gevangenis en krijgen ze twee maal per week individuele- en 

groepstherapie. Bij hun vrijlating wordt gezocht naar een psychiater in de buurt voor verdere 

opvolging. Deze wordt betaald met staatsmiddelen.467  

 

240. Om het deel over de lacunes af te sluiten, deel ik graag met u de inhoud van een aantal 

interviews die mij tot denken hebben aangezet. Een van de grote problemen bij seksuele ge-

weldpleging en DFSA is onze samenleving waarbinnen geweld op vrouwen bestaat. Iedereen 

denkt aan de bestraffing van deze gruweldaden, maar waarom denken we niet eens aan de 

oorzaak hiervan. Hoe komt het dat onze samenleving het toelaat dat jongeren vaak geweld 

sensu lato en geweld op vrouwen normaal gedrag vinden? Bij wie ligt het probleem; de 

school, de ouders, de sociale omgeving, type van persoon,… ? Preventie van het gedrag en 

heropvoeding kunnen jongeren doen inzien dat geweld op vrouwen niet als een norm geldt in 

onze samenleving.468 Doordat seksuele misdrijven zich vaak binnen de familiale sfeer bevin-

den, kunnen ouders hun taken van preventie en opvoeding niet altijd even goed volbrengen. 

Het lijkt dan ook aangewezen om de (her)opvoeding al te starten in de lagere school. Door de 

scholen in te schakelen, krijgen alle kinderen van alle sociale niveaus dezelfde preventie en 

opvoeding. Daarnaast kan deze maatregel ook bijdragen tot meer aangiftes. Wanneer jongeren 

enerzijds weten dat geweld op vrouwen niet aanvaard is en anderzijds van de (her)opvoeding 

gebruikt wordt gemaakt om jongeren vertrouwd te maken met alle hulpverleningsdiensten die 

er zijn, zou dit misschien voor een snellere aangifte kunnen zorgen.469 Tenslotte mag men niet 

uit het oog verliezen dat een verbetering van aangifte, vervolging- en veroordelingsgraad en 

slachtofferhulp een totaalpakket van maatregelen vereist.  

                                                
466 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, xx.  
467 NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD, Dossier en aanbevelingen 2011. Verkrachting en aanranding van de eer-
baarheid, Brussel, 2011, 35-36. NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD, Vrouwenraadeisen tegen seksueel geweld, 
Brussel, 14 februari 2014, 9. 
468 Interview met mevrouw Miet Smet te Lokeren op 18 maart 2014. 
469 Interview met mevrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te 
Brussel op 20 maart 2014. 
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 Hoofdstuk 4 Status quo op internationaal en Europees niveau  
 

241. Hoofdstuk vier handelt enerzijds over de internationale en Europese regelgeving rond 

DFSA, waarbij ik resoluties, guidelines, jaarlijkse rapporten en aanbevelingen van The Com-

mission on Narcotic Drugs, United Nations Office on Drugs and Crime, het International Nar-

cotics Controle Board, de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en het Europe-

an Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction bestudeer. Anderzijds voer ik een 

rechtsvergelijke studie uit, waarbij ik na ga hoe men in andere landen met slachtoffers van 

DFSA omgaat. Hierbij worden zowel wetgevingen als procedures onder de loep genomen. Ik 

kijk naar de situatie in onze buurlanden, alsook in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, 

Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Italië  .  

 

 Afdeling 1 Internationaal niveau  

1 The Commission on Narcotic Drugs  

 

242. ‘The Commission on Narcotic Drugs’470 uit in resolutie 52/8 haar bezorgdheden omtrent 

het fenomeen ‘date rape’. Ze maakt zich zorgen over de omvang van het fenomeen, waarbij 

daders legale en illegale middelen gebruiken om hun slachtoffers uit te schakelen en hierdoor 

seksuele geweldpleging vergemakkelijken. De CND verwijst voor de gebruikte middelen naar 

alcohol (in vruchtensap, bier, wijn en sterke drank) en drugs (GHB, cannabis, ketamine, …). 

Ze dringt erop aan dat haar leden maatregelen nemen voor de verhoging van het publieke 

bewustzijn en het aan banden leggen van alcohol en andere DFSA-middelen. Ze wil dat de 

farmaceutische industrie wordt aangezet tot het aanpassen van medicatie bv. kleur- en smaak-

stoffen toevoegen. Tenslotte dringt ze aan op een informatie-uitwisseling tussen alle partij-

en.471  

 

243. In resolutie 53/7 brengt de CND een aantal zaken in herinneringen zoals de resolutie 

52/8 en de ‘Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence’ van de WHO 

waarin praktische richtlijnen staan voor seksueel geweld en DFSA. Daarnaast vernoemt ze 

ook de publicatie van het EMCDDA (2008) waarin monitoring als een noodzakelijke eerste 

stap wordt aangehaald in de strijd tegen DFSA. De CND vindt het belangrijk te investeren in 

                                                
470 Hierna ‘CND’ genoemd.  
471 Resolution 52/8 of the Commission on Narcotic Drugs on its fifty-second session (11-20 March 2009), UN Doc. 
E/CN/7/2009/12, 21-22.  
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forensische laboratoria voor de analyse van seksuele geweldpleging. Ze verwacht zowel van-

uit juridische hoek als preventieve hoek een reactie op DFSA. Daarnaast blijft ook de zorg 

voor slachtoffers een belangrijk aandachtspunt.472 

 

244. Naast deze algemene bevindingen stelt de CND een aantal eisen ten aanzien van haar 

leden voorop:  

• Ze wil dat haar leden de strijd tegen DFSA aangaan door maatregelen te nemen die de 

belangstelling voor DFSA bij slachtoffers, medici en juridische actoren verhoogt.  

• Ze vraagt om alle informatie en onderzoeksresultaten naar het UNODC en het ‘Inter-

national Narcotics Control Board’473 door te spelen.  

• Ze verwacht dat de leden trainingsprogramma’s voor de sociale, juridische en medi-

sche actoren organiseren, waardoor ze betere professionele hulp kunnen bieden aan de 

slachtoffers.  

• Ze dringt erop aan dat internationale organisaties zoals het INCB, UNODC en WHO 

moeten samenkomen voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke definities en in-

ternationale guidelines.  

• Ze spoort haar leden aan tot het schrijven van aanbevelingen, gericht aan farmaceuti-

sche bedrijven, voor de aanpassing van medicijnen. Dit zou slachtoffers sneller alar-

meren en daders sneller afschrikken.  

• Ze wil dat er meer onderzoeken gebeuren die een bijdrage leveren aan de metingen 

van het fenomeen, de modus operandi van de daders en de identificatie van de ge-

bruikte middelen.  

• Ze vestigt de aandacht erop dat sommige nationale wetgevingen of guidelines het 

heimelijk gebruik van middelen om seksuele geweldpleging te plegen als verzwarende 

omstandigheid beschouwen.474  

 

2 United Nations Office on Drugs and Crime  

 

245. Naar aanleiding van resolutie 53/7 en op initiatief van Frankrijk, heeft het UNODC in 

2011 een conferentie georganiseerd waar een groep van internationale experten zich over het 

sterk onderschatte probleem van DFC en DFSA hebben gebogen Het resultaat van deze con-
                                                
472  Resolution 53/7 of the Commission on Narcotic Drugs on its fifty-third session ( 8-12 March 2009) UN Doc.  
E/CN.7/2010/18, 22-24. 
473 Hierna ‘INCB’ genoemd. 
474  Resolution 53/7 of the Commission on Narcotic Drugs on its fifty-third session ( 8-12 March 2009) UN Doc.  
E/CN.7/2010/18, 22-24.  
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ferentie is ‘Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other 

criminal acts’.475 De bedoeling van deze richtlijn is om voor alle stadia van het onderzoek 

aanbevelingen te doen aan magistraten, politiemensen, toxicologen en artsen. Ze wil hen sen-

sibiliseren tot erkenning van het probleem en meegeven welke stappen prioritair zijn wanneer 

een slachtoffer klacht indient voor druggerelateerde criminaliteit. Daarnaast wil deze richtlijn 

jonge mensen bewust maken van hun kwetsbaarheid wanneer ze drugs en/of alcohol gebrui-

ken. Ze adviseren om de klacht van een slachtoffer onmiddellijk au sérieux te nemen en de 

nodige stalen zo snel mogelijk te verzamelen. De staalname is prioriteit nummer één, pas 

daarna kan een onderzoek op de plaats van delict en andere onderzoeken plaatsvinden. Voor 

België heeft mevrouw Nele Samyn haar expertise geleverd. Ze is hoofd van de afdeling drugs 

en toxicologie van het NICC.476  

 

246. Justice Tettey, hoofd van de wetenschappelijke afdeling van het UNODC maakt met het 

volgende citaat duidelijk dat wetenschappelijk bewijs één van de belangrijkste elementen is 

bij het onderzoek naar DFSA:  

 

“ Quite often these crimes go unpunished because of lack of forensic evidence to 

convict the perpetrators as a result of poor, and often late, collection and analysis 

of vital evidence such as urine, blood or hair samples.” 477  

 

247. Daarnaast geeft de richtlijn nog een aantal uitdagingen mee waar onderzoekers rekening 

moeten mee houden, alsook aanbevelingen voor de interpretatie van de resultaten van bloed-, 

haar- en urineanalyses. Tenslotte volgen nog enkele opmerkingen rond het verzamelen van 

data.478 Deze guidelines zijn een loutere aanbeveling en dus niet afdwingbaar. Door de mede-

werking van mevrouw Nele Samyn wordt met deze guidelines, in de mate van het mogelijke, 

rekening gehouden in België.  

 

248. Het UNODC heeft, naast deze guidelines ook nog een aantal andere initiatieven geno-

men in de strijd tegen DFSA, zoals het uitbrengen van een brochure voor jongeren in India 
                                                
475 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, 
New York, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014). 
476 X, “Druggerelateerde criminaliteit. NICC-expertise mee aan de basis van nieuwe internationale guidelines”, NICC INCC 
Magazine, april 2012, 3. 
477  UNODC, “New UNODC forensic guidelines target “date rape” and similar criminal assaults”, 1 februari 2012, 
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/February/unodc-issues-new-forensic-guidelines-to-help-prosecute-drug-
facilitated-crime.html (consultatie 7 november 2013).  
478 UNITED NATIONS, Guidelines for the forensic analysis of drugs facilitating sexual assault and other criminal acts, 
New York, 2011, http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-the-forensic-analysis-of-drugs-facilitating-sexual-
assault-and-other-criminal-acts.htm (consultatie 8 februari 2014), 2-3.  
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waarin date rape wordt omschreven, alsook mogelijke beschermingsstrategieën om te voor-

komen dat men slachtoffer wordt van DFSA.479  

 

3 International Narcotics Controle Board  

 

249. Op internationaal niveau heeft naast de CND en het UNODC, ook het INCB haar be-

zorgdheid geuit over het fenomeen DFSA. Ze verwijst in haar jaarlijks rapport van 2009 naar 

het gebruik van drugs bij criminele feiten. Daarin zet ze alle overheden aan tot het implemen-

teren van resolutie 52/8. Ze verwacht dat de overheden alle mogelijke maatregelen nemen om 

het fenomeen DFSA de baas te worden, eventueel met aanpassingen in de wetgeving. Boven-

dien is elke overheid verplicht controle uit te voeren op de bij DFSA gebruikte middelen. Ten 

slotte wordt ook hier wederom belang gehecht aan de publieke belangstelling voor het feno-

meen.480  

 

250. In haar jaarlijks rapport van 2010 wordt DFSA opnieuw besproken. Ze wijst zowel op 

legale als illegale middelen, die op een heimelijke wijze in eten of drinken worden vermengd. 

Ze erkent de resolutie 53/7 en vraagt aan alle overheden om hiervoor aandacht te hebben. Uit 

haar cijfers blijkt dat zevenenveertig overheden melding hebben gemaakt van DFSA, waarbij 

deze overheden moeilijkheden ondervinden door de gebrekkige aangifte en bij de bewijsver-

zameling. Redenen hiervoor zijn o.a. de effecten van het gebruikte middel, profiel van de 

dader en zelfbeschuldiging bij het slachtoffer. Om dit probleem te verhelpen verwijst ze naar 

speciale opleidingen voor de gerechtelijke actoren.481  

 

251. In haar jaarlijks rapport van 2011 komt DFSA een laatste keer aan bod. Hierin uit ze haar 

zorgen over de jonge leeftijd van vele slachtoffers; deze zorgen zijn gebaseerd op indicatieve 

informatie. Ze vraagt dan ook extra inspanningen voor het verzamelen van de juiste informa-

tie over DFC. Daarnaast zet ze alle overheden aan tot het nemen van maatregelen voor de 

vergaring van forensisch bewijsmateriaal. Ten slotte zal het INCB blijven toezien op DFC en 

op de uitwisseling van informatie tussen alle overheden en internationale instanties.482  

 

252. Op internationaal niveau kan men wel degelijk spreken van een ruim draagvlak. Een 

aantal grote en belangrijke instellingen hebben elk binnen hun eigen kader aandacht voor 
                                                
479 http://www.unodc.org/pdf/india/publications/posters/leaflet_drugs_sex_hiv_1a.pdf (consultatie op 19 maart 2014).  
480 UN Doc. E/INCB/2009/1 (2009), 46-47.  
481 UN Doc. E/INCB/2010/1 (2010), 45-46.  
482 UN Doc. E/INCB/2011/1 (2011), 29-30.  
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DFSA. Het blijven natuurlijk enkel aanbevelingen, guidelines en jaarlijkse rapporten die niet 

bindend zijn voor België. Toch vind ik het geen verloren moeite om als internationale instel-

ling de aandacht hierop te vestigen. De morele kracht van dergelijke documenten zet hopelijk 

al haar leden aan tot het ondernemen van acties.  

 

 Afdeling 2 Europees niveau  

1 Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa  

 

253. In 2007 heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa een aanbeveling 

gemaakt omtrent DFSA.483 Het is een voorstel naar het Comité van Ministers, waarvan de 

implementatie valt onder de bevoegdheid van de lokale overheden. De uitvoering behoort dus 

niet tot de Parlementaire Vergadering zelf.484 Het is niet van bindende aard, maar heeft wel 

een morele autoriteit. Het zet staten aan tot het doorvoeren van veranderingen door maatrege-

len te treffen en antwoorden te bieden aan de vooropgestelde problemen.485 België is sinds 

1949 lid van de Raad van Europa waardoor deze aanbevelingen ook op ons van toepassing 

zijn.486  

 

254. In deze aanbeveling spreekt de Parlementaire Vergadering zowel het Comité van Minis-

ters als de lidstaten aan. Ze vraagt aan het Comité om alle intergouvernementele instellingen 

van de Raad van Europa instructies te geven voor onderzoek naar DFSA en voor de ontwikke-

ling van een juridische en technische wetenschappelijke uniforme Europese aanpak. Ten aan-

zien van haar leden geeft ze ook een aantal aanbevelingen:  

• leden moeten publieke belangstelling en aandacht van de overheden vestigen op 

DFSA;   

• organiseren van informatiecampagnes en informatie-uitwisseling;  

• maatregelen nemen voor een snelle medische en psychologische hulpverlening te kun-

nen aanbieden aan de slachtoffers;   

• aangepaste opleidingen ontwikkelen voor ondervragers van slachtoffers;   

• uitwerken van een gestandaardiseerde procedure bij het vaststellen van drugs in bloed, 

urine of haar;  

                                                
483Rec 1777, Parliametary Assembly, 22 januari 2007, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=17498&lang=en (consultatie 24 februari 2014).  
484 http://website-pace.net/en_GB/web/apce/documents  (consultatie 24 februari 2014).  
485 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 11. 
486 http://www.coe.int/en/web/portal/belgium (consultatie 24 februari 2014).  
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• erkenning van een onvervreemdbaar recht op abortus;  

• gender-neutrale wetgeving en een correcte omschrijving van het begrip ‘toestem-

ming’;  

• plaatsen van alle date-rape-drugs op de lijst van gecontroleerde drugs;  

• aanzetten van farmaceutische bedrijven tot het aanpassen van de gebruikte midde-

len.487  

 

255. Deze aanbevelingen geven een grote blijk van aandacht voor DFSA op Europees niveau. 

Hiermee worden alle zevenenveertig landen die de Parlementaire Vergadering aanspreekt, 

aangezet tot het nemen van gepaste maatregelen.  

 

2 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction  

 

256. In 2008 heeft het EMCDDA een ‘technical data sheet DFSA’ uitgebracht. Ze erkennen 

beide vormen van DFSA nl. proactief, waarbij de dader het slachtoffer op een heimelijke wij-

ze onder invloed brengt, en opportunistisch, waarbij het slachtoffer vrijwillig onder invloed 

is.488 Binnen het onderzoek naar DFSA merken ze op dat enerzijds bewijsverkrijging zeer 

moeilijk is en anderzijds dat bij geregistreerde feiten geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

het gebruik van alcohol of drugs bij seksuele geweldpleging en andere vormen van geweld.489 

De meeste Europese landen vermelden het gebruik van drugs bij seksuele geweldpleging niet 

expliciet in hun wetgeving. Daarentegen hebben vele landen wel strafrechtelijke bepalingen 

omtrent het gebruik van drugs bij diefstal of moord. Uit een onderzoek van Dorandeu et al. 

volgt dat voornamelijk Engelssprekende landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada en de 

Verenigde Staten van Amerika het gebruik van drugs bij seksuele geweldpleging als een ver-

zwarende omstandigheid of zelfstandig misdrijf aannemen. Het gebruik van alcohol daarente-

gen is minder duidelijk.490  

 

257. Als conclusie voor Europa stelt het EMCDDA dat informatie- en preventiecampagnes 

zich moeten richten naar zowel slachtoffers (vnl. vrouwen) als daders (vnl. mannen). Daar-

naast zal de controle op en vermindering van DFSA pas succesvol zijn, als het een combinatie 

                                                
487Rec 1777, Parliametary Assembly, 22 januari 2007, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=17498&lang=en (consultatie 24 februari 2014). 
488 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 3.  
489 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 6.  
490 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 9.  
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is van wetswijzigingen, wetenschappelijke verbeteringen en opleidingen voor justitiële en 

medische actoren.491  

 

 Afdeling 3 Voorbeeldlanden  
 

258. In deze afdeling bespreek ik de wetgeving en/of procedure van tien landen die als voor-

beeld dienen voor België. Deze tien landen zijn niet willekeurig gekozen. Het eerste deel om-

vat een aantal Common law landen en het tweede en derde deel een aantal Civil law landen. 

Hiermee onderzoek ik of het verschil in rechtsstelsel een rol speelt voor de strafbaarstelling 

van het misdrijf DFSA.  

 

259. Binnen de groep van Common law landen komen de Verenigde Staten van Amerika, 

Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland aan bod. De keuze hiervoor is 

ingegeven door een onderzoek van Dorandeu et al. waaruit blijkt dat voornamelijk Engels-

sprekende landen DFSA als afzonderlijk misdrijf of verzwarende omstandigheid strafbaar 

stellen.492 Ik heb gekozen voor de Common law landen waarover ik het meeste informatie 

over DFSA heb gevonden.  

 

260. Binnen de groep van Civil law landen komen Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en 

Zweden aan bod. De eerste drie landen zijn gekozen op basis van Dorandeu’s onderzoek en 

de andere twee landen heb ik gekozen omdat ze mij als voorbeeldland werden aangebracht 

tijdens een aantal door mezelf afgenomen interviews. 

 

 

 

 

 

 

                                                
491 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 13.  
492 D.OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 9.  
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1 Common law landen  

1.1. De Verenigde Staten van Amerika  

1.1.1. Wetgeving  

 

261. De Verenigde Staten van Amerika.493 is één van de Common law landen die als voor-

beeld voor België worden gebruikt. Uit verschillende studies blijkt dat in de VSA een hoge 

prevalentie van DFSA is terug te vinden. Hieronder worden een aantal resultaten opgesomd:  

• Bij 2/3 van de verkrachtingen werd er alcohol gebruikt door dader en/of slachtoffer;  

• 1 op de 10 vrouwen was slachtoffer van verkrachting wanneer ze, als gevolg van alco-

hol en/of drugs, geen toestemming of weerstand kon geven; 

• 2/3 van de daders was onder invloed van alcohol en/of drugs;  

• Alcohol is het meest voorkomende middel dat wordt gebruikt bij ‘drink spiking’, ge-

volgd door cannabis, GHB en Rohypnol®;  

• 3 op 4 vrouwelijke universiteitsstudenten was te dronken om toestemming te geven tot 

seksuele handelingen;  

• 6% van de Amerikaanse vrouwelijke bevolking zou ooit slachtoffer geweest zijn van 

DFSA.494 

 

262. De Amerikaanse grondwet voorziet in een federaal systeem. Ze geeft enerzijds aan de 

federale (nationale) overheid een aantal specifieke bevoegdheden en anderzijds blijven de 

bevoegdheden, die niet gedelegeerd zijn aan de federale regering, bij de staten. Elk van de 

vijftig staten heeft zijn eigen ‘state constitution’, overheidsstructuur, wetten en rechterlijke 

orde.495  

 

263. Het misdrijf verkrachting behoort niet tot de exclusieve bevoegdheid van de federale 

overheid. Wanneer een verkrachting gepleegd is binnen de grenzen van een staat, dan is de 

staat hiervoor bevoegd. De federale overheid is enkel bevoegd wanneer het slachtoffer een 

                                                
493 Hierna ‘VSA’ genoemd. 
494 TJADEN  en THOENNES, “Extent, Nature and Consequences of Rape Victimisation: Findings from the National Violen-
ce Against Women Survey”, National Institute of Justice, januari 2006. M. TESTA, C. VANZILE-TAMSEN en J. LI-
VINGSTONE, “The role of victim and perpetrator intoxication on sexual assault outcomes”, JSAD 2004, afl. 65, 329-330. S. 
PAPADODIMA, S. ANTHANASELIS en SPILIOPOULOU, “Toxicological investigation of drug facilitated sexual as-
saults”, Int J Clin Pract, februari 2007, afl. 61(2), 259-264. A. NEAME, “Beyond “drink spiking”. Drug and alcohol facilita-
ted sexual assault”, ACSSA Briefing, afl. 2,   november 2003, 1-11. D. KILPATRICK, H. RESNICK, K. RUGGERIRO, M. 
CONOSCENTI en J. MCCAULEY, “Drug faciltated, incapacitated, and forcible rape: a national study”, Medical University 
of South Carolina, National Crime Victims Research and Treatment Centre, juli 2007.  
495  INTERNATIONAL JUDICIAL RELATIONS OFFICE, “The U.S. Legal System: A short Description”, 
2007,http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/U.S._Legal_System_English07.pdf/$file/U.S._Legal_System_English07.pdf 
(Consultatie 25 februari 2014), 1-4.  



 106 

bepaalde status heeft bv. ambtenaar of consul; of wanneer het misdrijf plaatsvond op over-

heidsgebied of wanneer het misdrijf invloed heeft gehad op de handel tussen staten of de nati-

onale veiligheid.496  

 

264. Op federaal niveau worden seksuele misdrijven bestraft op verschillende plaatsen, waar-

onder in het militaire milieu door artikel 120 e.v. van de U.S. Code. Artikel 120(a)(5) bestraft 

seksuele geweldpleging aan de hand van toediening van alcohol en/of drugs aan het slachtof-

fer en artikel 120(b)(3)(A) bestraft seksuele geweldpleging ten aanzien van een persoon die in 

de onmogelijkheid is om toe te stemmen door het onder invloed zijn.497 In het gevangenismi-

lieu worden seksuele misdrijven bestraft door §2241 e.v. van de U.S. Code.498  

 

265. In ‘The Drug-Induced Rape Prevention and Punishement Act of 1996’ wordt het gebruik 

van een gecontroleerd middel met de intentie om geweldsdelicten te plegen, bestraft in section 

2 tot en met section 4. Section 2(7)(A) stelt dat een persoon die, met de bedoeling een ge-

weldsdelict te plegen waaronder ook verkrachting, zijn slachtoffer een gecontroleerde stof 

toedient zonder dat ze hiervan kennis heeft, gestraft wordt met maximum twintig jaar opslui-

ting en een boete. In (7)(B) wordt het element ‘niet weten of geen kennis hebben’ verder uit-

gelegd; het individu is zich niet bewust van het feit dat de stof eigenschappen bevat die ener-

zijds het vermogen van een persoon om gedragingen te beoordelen vermindert en anderzijds 

het vermogen van een persoon, om toestemming te geven of te kunnen communiceren aan de 

dader, wegneemt. Daarnaast krijgt de ‘Drug Enforcement Administration’499 in section 3 de 

opdracht een studie uit te voeren, die onderzoekt of de stof flunitrazepam (Rohypnol®) in 

‘Schedule I’ geklasseerd kan worden. Tenslotte bepaalt section 4 dat het openbaar ministerie 

opleidingen en leermateriaal over DFSA moet ontwikkelen voor de politie.500  

 

266. Het ‘Schedule I’ waarvan sprake is in section 3 maakt deel uit van de ‘Controlled Sub-

stance Act’ van 1970, waarin gecontroleerde drugs en andere stoffen worden onderverdeeld in 

vijf schema’s. De indeling gebeurt op basis van drie criteria: medisch gebruik, potentieel mis-

bruik en potentiële verslaving. Schema I bevat drugs die geen medisch gebruik of medisch 

gebruik onder toezicht kennen en die een hoog potentieel misbruik kunnen veroorzaken bv. 

LSD. Schema II en IIN zijn drugs die een hoge kans op misbruik en psychologische of fysieke 

afhankelijkheid kunnen veroorzaken en die een (beperkt) medisch gebruik hebben, bv. metha-
                                                
496 http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_the_United_States (consultatie 25 februari 2014).  
497 10 U.S.C. §920, http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/920 (consultatie 25 februari 2014).  
498 18 U.S.C. § 2241, http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2241 (consultatie 25 februari 2014).  
499 Hierna ‘DEA’ genoemd.  
500 The Drug-Induced Rape Prevention and Punishement Act of 1996, Pub. L. No. 104-305, 110 STAT. 3807.  
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don. Schema III en IIIN zijn middelen die een lagere kans hebben op misbruik dan schema I 

of II en die kunnen lijden tot matige fysieke of hoge psychologische afhankelijkheid. Ze ken-

nen ook een medisch gebruik in de VSA bv. buprenorfine. Schema IV bevat middelen die een 

lagere graad van misbruik hebben dan schema III, beperkte fysieke of psychologische afhan-

kelijkheid hebben en medisch gebruik kennen in de VSA bv. Valium. Schema V zijn midde-

len die een zeer laag potentieel misbruik veroorzaken en bestaan uit preparaten die een be-

perkte hoeveelheid van bepaalde verdovende middelen bevatten bv. ezogabine.501 Op de hui-

dige lijst met alle gecontroleerde stoffen (geraadpleegd op 12 maart 2014) staat Rohypnol® in 

schema IV. De vraag tot verplaatsing naar schema I is dus nog niet gerealiseerd.502  

 

267. Een paar jaar na de act van 1996 wordt de ‘Samantha Reid and Hillory J. Farias Date-

Rape Drug Prohibition Act of 2000’ geschreven. Deze act is een reactie op het stijgende 

GHB-gebruik in ministens twintig Staten van de VSA. Deze Staten rapporteren een stijging 

van deze drug bij seksuele geweldpleging, overdosissen in nachtclubs en het rijden onder 

invloed. De ‘Secretary of Health and Human Services’ krijgt de taak om rapporten te maken 

over het misbruik van GHB. Daarnaast moet hij ook een nationale campagne opzetten ter 

bescherming van jongvolwassenen, jongeren, juridische actoren, leraars, schoolverpleegsters, 

spoeddiensten en hulpverleners. Aan de hand van deze campagne zou het gevaar van date-

rape-drugs en de symptomen die wijzen op het gebruik ervan, aan deze groep individuen moe-

ten worden uitgelegd.503  

 

268. Om te weten of op statelijk niveau DFSA ook wordt gestraft, voerde ik zelf een steek-

proef uit. Ik heb de strafwetgeving onderzocht van drie Democratische staten (California, 

Ohio en New York) en drie Republikeinse staten (Louisiana, Texas en South Dakota).  

 

269. In California wordt verkrachting, waarbij een slachtoffer onder invloed is van bedwel-

mende, verdovende of andere gecontroleerde middelen en een dader die dit weet of had moe-

ten weten, gestraft met drie tot acht jaar gevangenisstraf en eventueel een boete (art. 261(a)(3) 

en art. 264(a) en (b)).504  

 

                                                
501 21 U.S.C. § 812, http://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/812 (consultatie 25 februari 2014). 
502 http://www.fda.gov/newsevents/testimony/ucm115087.htm (consultatie 25 februari 2014).  
503 Samantha Reid and Hillory J. Farias Date-Rape Drug Prohibition Act of 1999, S. 1561, 106th Cong.  
Samantha Reid and Hillory J. Farias Date-Rape Drug Prohibition Act of 1999, H.R. 3457, 106th Cong. Samantha Reid and 
Hillory J. Farias Date-Rape Drug Prohibition Act of 2000, H. R. 2130, Pub.L.No. 106-172, 106th Cong.  
504 CA Pen Code § 261-269, http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=pen (consultatie 21 april 2014). 
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270. In Ohio zijn er twee soorten strafbaarstelling van DFSA. Enerzijds wordt verkrachting 

waarbij drugs, drank of andere gecontroleerde middelen aan het slachtoffers worden toege-

diend, op een heimelijke of gewelddadige wijze, met de bedoeling haar weerstand uit te scha-

kelen, bestraft met minimum vijf jaar gevangenisstraf (art. 2907.02). Anderzijds wordt seksu-

eel contact met een andere persoon, of iemand ertoe aanzetten, waarbij ook drugs, drank of 

andere gecontroleerde middelen onder dezelfde voorwaarden worden gebruikt, bestraft (art. 

2907.05).505  

 

271. In New York wordt DFSA ook op twee manieren strafbaar gesteld. Ten eerste wordt in 

artikel 130.05 het begrip toestemming uitgelegd. Er is geen toestemming wanneer een per-

soon wilsonbekwaam is. Wilsonbekwaamheid wordt op zijn beurt in artikel 130.00.6 uitge-

legd als een persoon die tijdelijk niet meer in staat is tot het beoordelen of regelen van zijn 

gedrag als een gevolg van de invloed van een verdovend middel of een bedwelmende drank 

dat hem zonder zijn toestemming is toegediend. Ten tweede wordt het vergemakkelijken van 

een seksueel delict met het gebruik van een gecontroleerde stof specifiek strafbaar gesteld in 

artikel 130.90:   

 

“ … knowingly and unlawfully possesses a controlled substance or any preparati-

on… and administers such substance or preparation…to another person without 

such person’s consent and with the intent to commit against such person conduct 

constituting a felony defined in this article…”.506 

 

272. In Louisiana wordt zowel de hypothese waarbij het slachtoffer onder invloed wordt ge-

bracht, als de hypothese waarbij het slachtoffer al onder invloed is, strafbaar gesteld. Artikel 

42.1 bestraft gewelddadige verkrachting (slachtoffer wordt onder invloed gebracht) met mi-

nimum vijf jaar en maximum veertig jaar gevangenisstraf met dwangarbeid, artikel 43 bestraft 

eenvoudige verkrachting (slachtoffer is al onder invloed) met maximum vijfentwintig jaar 

gevangenisstraf.507  

 

273. In Texas wordt seksuele geweldpleging zonder toestemming, strafbaar gesteld. Onder het 

begrip ‘zonder toestemming’ vallen verschillende hypotheses o.a. wanneer de dader met opzet 

het slachtoffer een middel toedient, zonder dat ze hiervan kennis heeft en met de bedoeling 

haar gedrag te controleren (sec. 22.011(b)). Naast deze afzonderlijke strafbaarstelling is het 
                                                
505 ORC §2907, http://codes.ohio.gov/orc/29 (consultatie 21 april 2014).  
506 NYS PL §130, http://ypdcrime.com/penal.law/ (consultatie 21 april 2014).  
507 LA RS §14, http://legis.la.gov/lss/lss.asp?folder=88 (consultatie 21 april 2014).  
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gebruik van date-rape-drugs met de bedoeling een seksueel misdrijf te plegen, een verzwaren-

de omstandigheid. De wetgeving somt specifiek Rohypnol®, GHB en ketamine op als date-

rape-drugs (sec. 22.021(2)(IV)).508  

 

274. In South-Dakota wordt verkrachting waarbij een slachtoffer onmogelijk toestemming 

kan geven als gevolg van een bedwelmende, verdovende of anesthetisch middel, ook bestraft 

(sec. 22-22-1(4)).509  

 

275. In de Amerikaanse federale en statelijke wetgeving heeft de strafbaarstelling van DFSA 

een duidelijke plaats. Op federaal niveau wordt DFSA geïntroduceerd door de act van 1996 en 

die van 2000. Daarnaast wordt ook binnen het militaire en penitentiaire milieu DFSA bestraft. 

Op statelijk niveau voorzien zowel Democratische staten als Republikeinse staten in een 

strafbaarstelling. Opmerkelijk is de wetgeving van New York, waar DFSA als een afzonder-

lijk misdrijf wordt beschouwd. In andere staten is het gebruik van middelen eerder een (ver-

zwarende) omstandigheid. Daarnaast komt ook de hypothese waarbij het slachtoffer vrijwillig 

onder invloed is naar voor en verwijst Texas specifiek naar een aantal vormen van date-rape-

drugs. Men kan dus stellen dat in de VSA een duidelijk strafbaarstelling van DFSA aanwezig 

is.  

 

1.1.2. Procedure  

 

276. In het onderdeel van de procedure worden de meest relevante elementen uit de behande-

ling van DFSA-zaken in de VSA besproken, waarbij ik eerst het onderzoek en de vervolging 

bespreek, daarna volgt de behandeling van slachtoffers en preventie.  

 

277. Er zijn twee onderzoeksdaden die het onderzoek naar DFSA positief beïnvloeden. De 

zogenaamde ‘confrontation call’ of ‘pretext phone call’, waarbij het slachtoffer op vraag van 

de politie of het openbaar ministerie, belt naar de dader. Deze telefoongesprekken hebben als 

doel een bewijs te zoeken voor het gebrek aan toestemming, of een bewijs van de toestand 

waarin het slachtoffer zich bevond op moment van de feiten bv. dronken, bewusteloos. Daar-

naast zijn ook de zogenaamde ‘controlled buys’ een effectieve onderzoekstechniek. Hiermee 

proberen onderzoekers, aan de hand van een in scène gezette koop-verkoop, te weten te ko-

                                                
508 TX PC §21-22, http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/PE/htm/PE.21.htm (consultatie 21 april 2014). 
509 SD §22.22, http://legis.sd.gov/statutes/displaystatute.aspx?Type=Statute&Statute=22 (consultatie 21 april 2014). 
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men of de dader een dealer/klant was en op welke wijze hij aan de gebruikte middelen is ge-

raakt.510  

 

278. Als openbaar ministerie is van belang te weten welke kwalificaties mogelijk zijn voor 

DFSA. Naast de traditionele kwalificaties zoals verkrachting en aanranding van de eerbaar-

heid moet men ook aandacht hebben voor ontvoering en vergiftiging. Dit kan van belang zijn 

in zaken waarbij het wetenschappelijk bewijs beperkt is en men een jury moet overtuigen dat 

een slachtoffer gedrogeerd en verkracht is. Een openbaar ministerie moet dus creatief om-

springen met mogelijke kwalificaties.511  

 

279. Tenslotte is een belangrijk element uit de Amerikaanse procedure, het aantreden van 

allerhande experten tijdens een gerechtelijke procedure zoals forensische wetenschappers, 

toxicologen, medici, DNA-specialisten en apothekers. Dit geeft o.a. aan de jury de mogelijk-

heid tot het beter begrijpen van wetenschappelijke bewijzen. Het is belangrijk dat experten 

komen getuigen voordat het slachtoffer getuigt, zodat de jury en rechter(s) met voldoende 

kennis naar haar verhaal kunnen luisteren en erover oordelen.512  

 

280. In de VSA worden slachtoffers behandeld binnen een SART. Dit is een ‘Sexual Assault 

Response/Resource Team’, dat bestaat uit spoeddiensten, politie, openbaar ministerie, advoca-

ten, SANE en RCC. SANE staat voor ‘Sexual Assault Nurse Examiner’ en RCC voor ‘Rape 

Crisis Centres’. De samenstelling van het team kan variëren naargelang de behoeften van het 

slachtoffer. SART is afkomstig uit Californië en biedt een gecoördineerde behandeling van 

slachtoffers aan. Dit model vertrekt vanuit de overtuiging dat een team van mensen kan voor-

komen dat slachtoffers meerdere keren de feiten moeten herhalen en opnieuw beleven. Alle 

leden van het team staan klaar wanneer het slachtoffer een eerste verklaring aflegt.513 Binnen 

het SART-model zitten een aantal belangrijke actoren en hulpmiddelen die hierna één voor 

één worden besproken: SANE, RCC, Rape Kits en Rape Drug Screening.  

 

                                                
510 THE NATIONAL CENTER FOR WOMEN AND POLICING, Succesfully Investigating Acquaintance Sexual Assault: A 
national Training Manual for Law Enforcement, mei 2001, 
http://www.mincava.umn.edu/documents/acquaintsa/participant/participant.html#idp37980544 (consultatie 21 november 
2013). 
511 K. KERLIN, D.M. RIVEIRA en S.J. PATERSON, “Prosecution of DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), 
Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (273) 282-283. 
512 K. KERLIN, D.M. RIVEIRA en S.J. PATERSON, “Prosecution of DFSA” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), 
Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, (273) 291-297. 
513 J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Deve-
lopment & operation Guide”, NSVRC, 1999, 13.  
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281. SANE is een programma ontwikkeld ter bevordering van hulp aan slachtoffers van sek-

suele geweldpleging.514 Dit programma vindt zijn oorsprong bij Ann Burgess. Ze was één van 

de eerste onderzoekers die de impact op en behoefte van slachtoffers heeft bestudeerd. Ze 

identificeerde een psychologisch patroon dat de naam ‘Rape Trauma Syndrome’ kreeg.515 

Hieruit ontstonden er heel wat initiatieven rond seksuele geweldplegingen (verkrachting, hui-

selijk geweld, enz.) Begin jaren ’70 ontstonden her en der ook ‘Rape Centers’, die door vrij-

willigers draaiende werden gehouden. ‘The landmark Violence Against Women Act’ voorzag 

800 miljoen dollar voor opleidingen en organisaties, ter ondersteuning van deze ‘Rape Cen-

ters’.516  

 

282. Het ontstaan van het SANE-programma zelf is er gekomen onder invloed van verpleeg-

sters en advocaten die werkten met slachtoffers van verkrachting. Ze ondervonden dat de 

dienstverlening niet voldoende was en in vergelijking met andere slachtoffers van geweld, 

werd niet met dezelfde standaard gewerkt: lange wachttijden, gebrekkige opleiding van artsen 

en verpleegsters, verwondingen worden als minder ernstig beschouwd, emotionele begelei-

ding wordt over het hoofd gezien, schuld bij het slachtoffer leggen, … .517 In 1976 werd een 

eerste SANE-programma ontwikkeld in Memphis. In 2014 zijn er ca. zevenhonderdvijftig 

programma’s in de hele VSA.518  

 

283. De diensten die een SANE aanbiedt bestaan uit medische en juridische zorgen. Een me-

disch onderzoek heeft als doel het verzamelen van bewijsmateriaal en gebeurt aan de hand 

van een SAEK. Dit is een ‘Sexual Assault Evidence Kit’.519 Deze set dient om forensisch 

bewijs vast te leggen, waarbij de toestemming van het slachtoffer een noodzakelijke voor-

waarde is bij het gebruik.520 Deze medische zorgen zijn evenwel beperkt tot een basisverzor-

ging. Wanneer een slachtoffer zware verwondingen heeft, dan wordt ze doorgestuurd naar een 

spoeddienst binnen het SART. Tenslotte geeft een SANE ook juridische informatie aan het 

                                                
514 K. LITTEL, “Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) Programs: Improving the Community Response to Sexual Assault 
Victims, OVC Bulletin, april 2001, 1.  
515 J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Deve-
lopment & operation Guide”, NSVRC, 1999, 3. 
516 J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Deve-
lopment & operation Guide”, NSVRC, 1999, 4.  
517 J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Deve-
lopment & operation Guide”, NSVRC, 1999, 5.  
518 J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Deve-
lopment & operation Guide”, NSVRC, 1999, 6. Email correspondentie met Dr. Linda Ledray, stichter van het eerste SANE-
programma in 1977.  
519 J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Deve-
lopment & operation Guide”, NSVRC, 1999, 8-10.   
520 C.E., NEUMANN, Sexual crime: a reference handbook, Californië, ABC-CLIO, 2010, 53.   
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slachtoffer. Ze is geen advocate, maar helpt een slachtoffer wel bij de keuze om al dan niet 

klacht neer te leggen.521 

 

284. SANE biedt een 24 op 7 dienst aan vrouwelijke en mannelijke slachtoffers van seksuele 

geweldpleging. Om deze dienstverlening te kunnen realiseren, werken ze met een wachtdienst 

die bij het binnenkomen van een slachtoffer onmiddellijk een SANE van wacht en andere 

medewerkers bv. advocaat, verwittigt.522 Om voldoende slaagkansen te hebben moeten alle 

betrokken personen van een SART/SANE-programma samenwerken. Een gecoördineerde 

communicatie tussen alle medewerkers is het basis-ingrediënt voor het programma, waar de 

behoeften van slachtoffers op de eerste plaats komen.523 

 

285. Wanneer een SANE vermoedt dat bij het slachtoffer DFSA heeft plaatsgevonden, dan 

wordt mits toestemming, een urinestaal afgenomen. Daarnaast is het ook aangeraden om 

bloed- en haarstalen af te nemen. Indicaties voor DFSA zijn o.a. een slachtoffer dat vertelt 

helemaal weg geweest te zijn na het drinken van iets, tekenen van misselijkheid, weinig her-

inneringen en middelbare- of universiteitsstudenten. De SANE draagt een grote verantwoor-

delijkheid bij het neerschrijven van haar verhaal ( wie, waar, wanneer, … ).524 In San Diego 

wordt door de SANE een document ingevuld dat de naam ‘96-hour Drug History’ draagt. 

Hierop kan de verpleegster alles in verband met voorafgaand alcohol- en druggebruik neer-

schrijven.525 Daarbij hoort ook het verslag over alle verwondingen, dat men gebruikt om aan 

te tonen dat het slachtoffer geen weerstand heeft kunnen bieden ten gevolge van alcohol en/of 

drugs.526 Het volgen van deze correcte en doordachte procedure van bewijsverzameling maakt 

het mogelijk om als SANE te getuigen voor een rechtbank. Met hun kennis en expertise bete-

kenen ze een echte meerwaarde voor het proces.527  

 

286. Wanneer het vermoeden van de SANE klopt, dan krijgt het slachtoffer voldoende infor-

matie over het al dan niet uitvoeren van een ‘full-drug screen’. Deze test wordt gebruikt wan-
                                                
521 J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Deve-
lopment & operation Guide”, NSVRC, 1999, 8-10. 
522 J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Deve-
lopment & operation Guide”, NSVRC, 1999, 8-10.  
523 J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Deve-
lopment & operation Guide”, NSVRC, 1999, 15.  
524 L. LEDRAY, “Sexual Assault Nurse Examiners” in M.A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual 
Assault, Californië, Academic Press, 2001, 231-252. J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. 
TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Development & operation Guide”, NSVRC, 1999, 120-122.  
525 M.A. LEBEAU en A. MOZAYANI, Drug-Facilitated Sexual Assault, Californië, Academic Press, 2001, 302.  
526 L. LEDRAY, “Sexual Assault Nurse Examiners” in M. A. LEBEAU en A. MOZAYANI (eds.), Drug-Facilitated Sexual 
Assault, Californië, Academic Press, 2001, 231-252. J. RENO, R.C. FISHER, L. ROBINSON, N. BRENNAN en K. M. 
TURMAN, “Sexual Assault Nurse Examiner. Development & operation Guide”, NSVRC, 1999, 120-122.  
527 K. LITTEL, “Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) Programs: Improving the Community Response to Sexual Assault 
Victims, OVC Bulletin, april 2001, 7.  
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neer het slachtoffer geen zekerheid kan geven over het gebruikte middel. Men zoekt naar ben-

zodiazepines, amfetamines, spierontspanners, slaapmiddelen, anesthetische middelen, coca-

ine, marihuana, barbituraten, opiaten, ethanol en alle andere middelen die het centraal zenuw-

stelsel onderdrukken. Dergelijke test heeft zijn voor- en nadelen, enerzijds helpt het bij de 

identificatie van het middel wanneer een slachtoffer zelf geen informatie kan geven, maar 

anderzijds bevestigt het eventueel vrijwillig druggebruik van een slachtoffer en geeft het een 

bewijs van illegaal druggebruik. Daarom is het belangrijk dat een slachtoffer op voorhand 

wordt ingelicht over de gevolgen van deze test.528  

 

287. Binnen het SART hoort ook de RCC’s, waarvan er ca. 1200 in de VSA zijn. Deze centra 

bieden drie basisdiensten aan: een 24 op 7 hotline, individuele- of groepsbegeleiding en juri-

dische/medische advocaten. Het zijn voornamelijk deze advocaten die met de meeste uitda-

gingen geconfronteerd worden, waarbij ze proberen te allen tijde secundair slachtofferschap te 

vermijden. De ‘advocatendienst’ wordt bemand door vrijwilligers, die een opleiding hebben 

genoten om slachtoffers bijstand te geven bij de aangifte en om dringende medische zorgen te 

verlenen. De effectiviteit van dit soort advocaten is aangetoond door studies van Campbell et 

al. waaruit blijkt dat slachtoffers die met een RCC-advocaat hebben gewerkt, minder kans 

hebben op secundaire victimisering.529  

 

288. RAINN is de grootste nationale organisatie tegen seksueel geweld in de VSA. Ze nemen 

verschillende taken op zich zoals opleiding van hulpverleners, publieke belangstelling wekken 

en politieke beïnvloeding. Voor slachtoffers is het voornamelijk ‘The National Sexual Assault 

Hotline’ die een grote rol speelt. Sinds 1994 heeft deze al aan 1,5 miljoen slachtoffers, die 

betrokken waren bij seksuele geweldpleging hulp geboden. Deze hotline is bereikbaar via de 

telefoon en via een online chatsessie. De diensten zijn gratis, vertrouwelijk en 24 op 7 be-

schikbaar. Ze geven emotionele ondersteuning en  advies en doen aan crisisinterventie.530  

 

289. Op 22 november 2013 onderzocht ik zelf de RAINN online Hotline.531 Uit het gesprek 

kan je afleiden dat privacy een zeer belangrijk punt is. De gesprekspartner legt van bij het 

begin de nadruk op deze privacy en de veiligheid van het slachtoffer. Daarbij wordt ook de 

                                                
528 THE NATIONAL CENTER FOR WOMEN AND POLICING, Succesfully Investigating Acquaintance Sexual Assault: A 
national Training Manual for Law Enforcement, mei 2001, 
http://www.mincava.umn.edu/documents/acquaintsa/participant/participant.html#idp37980544 (consultatie 21 november 
2013). 
529 R CAMPBELL en P. Y. MARTIN, “Services for Sexual Assault Survivors. The Role of Rape Crisis Centers” in R. M. 
HOLMES en S. T. HOLMES (ed.), Current perspectives on seks crimes, Londen, Sage, 2002, (254) 254-261. 
530 http://www.rainn.org (consultatie 22 november 2013).  
531 Zie bijlage 1.  
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anonimiteit verschillende keren benadrukt. Tijdens het gesprek probeert de gesprekspartner 

het slachtoffer naar een SART/SANE-programma te verwijzen en hierbij legt ze ook uit wat 

deze inhouden. Tenslotte wordt het slachtoffer aangemoedigd en gesteund in haar beslissin-

gen. Woorden zoals ‘moedig’ en ‘sterke persoonlijkheid’ die mijn gesprekspartner gebruikt, 

helpen de slachtoffers om verder te gaan. Tijdens mijn gesprek heb ik één nadeel ondervon-

den: de wachttijd vooraleer er een antwoord kwam. Dit duurde soms enkele minuten. Deson-

danks dit kleine nadeel blijft het een zeer toegankelijk systeem voor jonge slachtoffers die 

vertrouwd zijn met het internet. Het lijkt mij bovendien gemakkelijker om je verhaal te vertel-

len via een online-chatroom, dan de woorden telefonisch of persoonlijk, te moeten uitspreken.  

 

290. Dat drugs en uitgaan onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar, is geen nieuwigheid. 

Middelgebruik in het uitgaansleven wordt dan ook algemeen aanvaard. We gaan bv. een pint-

je pakken na een drukke werkweek. Het is tijd voor ontspanning van lichaam en geest.532 

DFSA vindt o.a. plaats in bars, restaurants en discotheken. Dit zorgt ervoor dat de preventie 

zich voornamelijk op die plaatsen moet bevinden. Een van de preventie-initiatieven komt van 

het Amerikaanse bedrijf Drinksavvy. In de loop van 2014 gaan zij een assortiment van ‘smart 

cups & glasses’ op de markt brengen. Ze hebben bekers, glazen rietjes en flessen ontwikkeld, 

die van kleur en vorm veranderen wanneer deze in contact komen met date-rape-drugs. Hun 

doel is om producten op de markt te brengen die discreter zijn dan detecterende strips en op 

lange termijn de standaardnorm kunnen worden, om zo druggerelateerd seksueel geweld te-

gen te gaan.533  

 

291. Daarnaast bestaat in de VSA de functie van ‘forensic nurse’. De verpleegkundigen geven 

leiding aan de primaire preventie. Sinds de invoer in de jaren ’90 zijn seksuele geweldplegin-

gen met zestig procent gedaald. Hun takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van kennis en 

vaardigheden, het organiseren van primaire preventie op gemeenschapsniveau, het organise-

ren van opleidingen, het tot stand brengen van coalities en netwerken, het oplossen van orga-

nisatorische moeilijkheden en een invloed uitoefenen op politici en wetgever. Deze taken 

worden aangepast aan het doel dat men in zijn eigen regio wil bereiken.534 

 

                                                
532 S. GOOSSENS, “Drugwet-justitie-hulpverlening: This is not a Lovesong(PIL)”, Orde dag, afl. 26, juni 2004, (71) 77.  
533 Email correspondentie met de heer Brendan Walker, zaakvoerder van DrinkSavvy Inc. op 10 december 2013.  
534 X, “Forensic Nursing and Primary Sexual Violence Prevention, 
http://www.forensicnursing.org/resources/primaryprevention/ (consultatie 30 september 2013).  
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1.2. Canada  

1.2.1. Wetgeving  

 

292. Naast de VSA is ook Canada één van de Common law landen die ik als voorbeeld ge-

bruik voor België. Het feit dat Canada een gedeeltelijke Civil law traditie heeft in Québec, 

wordt hier buiten beschouwing gelaten.535 Het land wordt mij ook aangereikt tijdens de inter-

views die ik heb afgenomen.536 Om de prevalentie van DFSA in Canada aan te tonen, verwijs 

ik naar een onderzoek van Du Mont J et al. In juni 2005 startten ze een onderzoek naar de 

aanwezigheid van mannelijk DNA en drugs in het lichaam van een vrouw. Ze hebben 882 

slachtoffers onderzocht, waarvan 184 DFSA-slachtoffer waren. Bij ongeveer de helft van de 

DFSA-slachtoffers was er sprake van drugs die niet vrijwillig waren ingenomen. Bij tweeën-

veertig procent van de slachtoffers met onvrijwillig ingenomen drugs werd mannelijk DNA 

gevonden.537 Uit dit onderzoek blijkt dat ook Canada niet gespaard blijft van DFSA.  

 

293. In de ‘Criminal Code’ wordt seksuele geweldpleging strafbaar gesteld met maximum 

tien jaar (art. 271 (a)).538 De betekenis ervan is door het Hooggerechtshof van Canada be-

paald. Seksuele geweldpleging is een aanval van seksuele aard, die de seksuele integriteit van 

het slachtoffer aantast. Het gaat niet over contact tussen seksuele geslachtsdelen, maar over de 

aard van de aanval.539 Daarnaast is er geen sprake van een toestemming tot seksuele handelin-

gen wanneer het slachtoffer zich in de onmogelijkheid bevindt om toestemming te geven (art. 

273.1 (2)(b)). Deze onmogelijkheid heeft betrekking op dronkenschap, bewusteloosheid, on-

der invloed van drugs of slapende zijn. Tenslotte wordt in artikel 273.2 de dader de mogelijk-

heid ontnomen om zijn eigen intoxicatie ter verdediging te gebruiken, waardoor hij zou gelo-

ven dat het slachtoffer had toegestemd met de seksuele handelingen.540  

 

294. In Canada staat op seksuele geweldpleging geen verjaringstermijn. Het slachtoffer kan 

het misdrijf rapporteren aan de politie en vragen dat er geen formele klacht, ten aanzien van 

                                                
535 http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/harmonization/index.html (consultatie 5 maart 2013).  
536 Interview met mevrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te 
Brussel op 20 maart 2014. 
537 DU MONT,J., MACDONALD,S., ROTBARD, N., BAINBRIDGE,D., ASLLANI,E., SMITH,N. en COHEN,M.M. 
“Drug-facilitated sexual assault in Ontario, Canada: Toxicological and DNA findings”, JFLM, afl. 17(6), augustus 2010, 333-
338. . 
538 R.S.C., 1985, c. C-46, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/ (consultatie 21 april 2014).  
539 R v Chase [1987] 2 SCR 293.  
540 R.S.C., 1985, c. C-46, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/ (consultatie 21 april 2014).  X, “Defining Sexual As-
sault”, University of Alberta Sexual Assault Centre, 2009, 
http://www.sac.ualberta.ca/en/~/media/sac/Documents/Definitions_2011.pdf (consultatie 19 november 2013).   
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de dader, geformuleerd wordt. Het rapport blijft bij de politie beschikbaar wanneer het slacht-

offer op latere termijn toch een procedure wil starten.541  

 

1.2.2. Procedure 

 

295. Binnen de Canadese procedure zijn een aantal interessante elementen die als voorbeeld 

voor België kunnen dienen : de S.A.S., de slachtoffergidsen en de preventie. Aangezien de 

Canadese S.A.S. model was voor ons Belgische S.A.S., gelijken deze twee sterk op elkaar. 

Toch kunnen een aantal verschillen worden teruggevonden. Ten eerste wordt in de Canadese 

set de naam van het slachtoffer op elk formulier en op de set zelf gebruikt. Ten tweede dient 

de arts bij zijn onderzoek de emotionele toestand van het slachtoffer te beschrijven en tevens 

een kort relaas van de feiten te geven zoals dit wordt verteld door het slachtoffer.542  

 

296. Het ‘Sexual Assault Centre’ van de Universiteit van Alberta heeft een gids voor slachtof-

fers uitgebracht waarin de aangifteprocedure op een gedetailleerde wijze wordt beschreven, 

alsook de verschillende manieren waarop en hoe een slachtoffer aangifte kan doen. Daarnaast 

vermeldt deze gids de plaats van het verhoor, de aanwezige elementen in een verhoorkamer, 

duurtijd van een verhoor en de vragen die kunnen gesteld worden. Zo wordt de mogelijkheid 

gecreëerd voor een slachtoffer om zich, in de mate van het mogelijke, voor te bereiden op een 

aangifte.543  

 

297. Bij de preventie wordt in Canada afstand genomen van de standaard ‘do’s and don’t’s’-

lijstjes, die vrouwen toegestopt krijgen om zo hun risico op seksuele geweldpleging te ver-

minderen. Deze lijstjes leggen de verantwoordelijkheid bij een potentieel slachtoffer en niet 

bij de dader. Bovendien hebben ze vaak alleen aandacht voor seksuele geweldpleging door 

een vreemde en niet door een kennis/vertrouwenspersoon, terwijl statistisch gezien deze laat-

ste vorm meer voorkomt dan de andere.544  

 

298. Een van de opkomende preventiestrategieën is de integrale preventie, waarbij sociale, 

culturele en interpersoonlijke factoren worden betrokken. Deze strategie probeert de gedra-

gingen en opvattingen die seksuele geweldpleging ondersteunen, te verminderen. Inhoudelijk 
                                                
541 X, “Reporting a Sexual Assault”, University of Alberta Sexual Assault Centre, 2011, 
http://www.sac.ualberta.ca/en/~/media/sac/Documents/Definitions_2011.pdf (consultatie 19 november 2013). 
542 K. POPELIER, De set seksuele agressie, masterproef Criminologische Wetenschappen UGent, 1997-98, 63. 
543 X, “Reporting a Sexual Assault”, University of Alberta Sexual Assault Centre, 2011, 
http://www.sac.ualberta.ca/Information.aspx (consultatie 19 november 2013). 
544 http://www.sac.ualberta.ca/Prevention.aspx (consultatie 19 november 2013). 
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worden een aantal veranderingen vooropgesteld. Ten eerste moet iedereen een goed begrip 

hebben van het element ‘toestemming’. Men moet begrijpen dat wanneer een persoon slapen-

de is, gedronken heeft, onder invloed van drugs is of bewusteloos, dat in die gevallen geen 

geldige toestemming kan worden gegeven. Ten tweede is het drinken van alcohol geen uitno-

diging tot seksuele geweldpleging.545  

 

299. In de bovenvermelde studie van Du Mont J, et al. wordt aangeraden om de risico’s van 

de combinatie van alcohol en drugs op vrijwillige basis aan de hand van educatief leermateri-

aal duidelijk te maken.546   

 

300. Tenslotte som ik nog een aantal goede preventie-initiatieven op die in Canada of in be-

paalde steden van Canada worden gebruik:  

• een cursus ‘parenting’ op de Dr. J. M. Densison Secondary School. Leerlingen worden 

bewust gemaakt van o.a. de verschillende voorbehoedsmiddelen, zwangerschap en de 

gevaren bij uitgaan;547  

• een korte brochure over DFSA waarin feiten, verschillende drugs, veiligheidstips en 

politiegegevens worden vermeld. Hierdoor worden potentiële slachtoffers beter ge-

waarschuwd en bewust gemaakt van de problematiek.548  

 

1.3. Het Verenigd Koninkrijk  

1.3.1. Wetgeving 

 

301. Naast de VSA en Canada is ook het Verenigd Koninkrijk549 een Common law voorbeeld-

land voor België. Uit de ‘British Crime Survey’ van 2001 blijkt dat vijf procent van de slacht-

offers van vaginale/anale seksuele geweldpleging gedrogeerd waren en dat vijftien procent in 

de onmogelijkheid was om toestemming te geven ten gevolge van alcohol. Bij orale seksuele 

geweldpleging was zes procent gedrogeerd en zeventien procent in de onmogelijkheid om 

toestemming te geven ingevolge alcohol. Bij onderzoek naar de daders bleek achtenvijftig 

                                                
545 http://www.sac.ualberta.ca/Prevention.aspx (consultatie 19 november 2013).  
546 DU MONT,J., MACDONALD,S., ROTBARD, N., BAINBRIDGE,D., ASLLANI,E., SMITH,N. en COHEN,M.M. 
“Drug-facilitated sexual assault in Ontario, Canada: Toxicological and DNA findings”, JFLM, afl. 17(6), augustus 2010,  
547 Interview met mevrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te 
Brussel op 20 maart 2014. http://www.yrdsb.ca/schools/denison.ss/DeptPrograms/familystudies/Pages/Opportunities.aspx 
(consultatie 21 maart 2014).  
548http://www.hamiltonpolice.on.ca/NR/rdonlyres/FB2F5789-4757-40DE-AE4B-
5D16D5CC1B3C/0/DrugFacilitatedSexualAssaultApril42011.pdf (consultatie 21 maart 2014).  
549 Hierna ‘VK’ genoemd. 
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procent gedronken te hebben voor de aanval en twaalf procent was druggebruiker.550 In het 

VK ontwikkelde zich de voorbije jaren ook een ‘ladette culture’ waarin jonge vrouwen zich 

op een botte en ruwe wijze gedragen en overmatig alcohol gebruiken.551 Door het bestaan en 

beleven van deze cultuur wordt het overmatig consumeren van alcohol bij jongeren en meer 

specifiek bij jonge vrouwen als normaal beschouwd.552  

 

302. Het VK is ingedeeld in drie verschillende rechtsgebieden nl. Engeland en Wales, Noord-

Ierland en Schotland. Ze hebben elk hun eigen rechtssysteem en wetgeving.553 De eerste 

rechtsgebieden zijn gebaseerd op een Common law traditie, Schotland op een Civil law tradi-

tie.554 In deze rechtsvergelijkende studie plaats ik Engeland/Wales tegenover Schotland. 

Hiermee onderzoek ik of een Common law rechtsgebied en Civil law rechtsgebied die geogra-

fisch tot hetzelfde land behoren, verschillend kunnen zijn op gebied van wetgeving.  

 

303. In Engeland worden seksuele misdrijven, die gepleegd zijn tussen 1957 en 2004, straf-

baar gesteld door de Sexual Offences Act 1956.555 Als verkrachting wordt beschouwd een 

vrouw, die er niet in toestemt, tot geslachtsverkeer dwingen. De Engelse wetgever bepaalt een 

maximumstraf van levenslange vrijheidsberoving. De verkrachter kan ook schuldig worden 

bevonden aan een reeks minder zware misdrijven waaronder een vrouw bedwelmingsmidde-

len toedienen teneinde het geslachtsverkeer te bekomen of te vergemakkelijken. Dit misdrijf 

wordt gesanctioneerd met maximum twee jaar gevangenisstraf.556 Door artikel 4 § 1 wordt het 

toedienen van om het even welk verdovingsmiddel of ander middel, aan een vrouw met het 

doel haar derwijze te bedwelmen of te bedwingen dat eender welke man met haar ongeoor-

loofde geslachtsgemeenschap kan plegen, als afzonderlijk misdrijf bestraft. Indien zulke han-

delswijze, na een werkelijke bewusteloosheid te hebben teweeggebracht, door ongewettigd 

geslachtsverkeer wordt gevolgd, dan zal de verdachte bovendien strafbaar zijn wegens ver-

krachting.557  

 
                                                
550 A. FINNEY, “Alcohol and sexual violence: key findings from the research”, Home Office: Findings 215, Research, Deve-
lopment and Statistics Directorate, 2004.  
Advisory Council on the Misuse of Drugs, rapport, april 2007, 4-5. D., OLSZEWSKI, “Sexual assaults facilitated by drugs 
and alcohol”, Technical Data Sheet 2008, 1-3. 
551 A. STEVENSON (red.), Oxford Dictionary of English, Oxford, Oxford University Press, 2010, 986.  
552 J. PAYNE-JAMES en D. ROGERS, “Drug-facilitated sexual assault, ‘ladettes’ and alcohol”, JRSM, afl. 95, juli 2002, 
326-327.  
553 http://ox.libguides.com/content.php?pid=141334&sid=1205591 (consultatie 8 maart 2014). 
http://www.cilex.org.uk/about_cilex_lawyers/the_uk_legal_system.aspx (consultatie 8 maart 2014).  
554 X, “The British Government: The Legal System”, 2004, http://www.britannia.com/gov/gov8.html (consultatie 21 april 
2014).  
555 Sexual Offences Act 1956, pt 1, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/4-5/69 (consultatie 21 april 2014). 
556 B. BULTHE, M. REMOUCHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 62-
63. 
557 J. DELVA, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, APR 1967, 136. 
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304. In 2004 is een nieuwe Sexual Offences Act in werking getreden. Ze vervangt de Act van 

1956, waaruit enkel section 33 tot 37 overeind blijven. Onder section 1 vermeldt de wetgever 

expliciet dat verkrachting een misdrijf is met opzettelijke bedoelingen, waarbij dronkenschap 

niet als een element ter verdediging kan gebruikt worden door de dader. In section 74 e.v. 

wordt het begrip toestemming verder verduidelijkt: een persoon stemt toe als hij de vrijheid 

en het vermogen heeft om keuzes te maken. Wanneer de dader zich schuldig maakt aan ver-

krachting en hij wist dat bepaalde omstandigheden zoals omschreven in section 75(2)(f) aan-

wezig waren, dan wordt het slachtoffer niet geacht te hebben toegestemd. Deze omstandighe-

den houden o.a. in dat het slachtoffer onder druk van de dader en zonder toestemming, een 

middel heeft ingenomen waardoor ze verdoofd of overmeesterd is op het moment van de 

daad. 558 

 

305. In Schotland worden seksuele misdrijven strafbaar gesteld door de ‘Sexual Offences 

(Schotland) Act’ van 2009.559  In artikel 1 wordt het misdrijf verkrachting bestraft, in artikel 

11 het misdrijf DFSA. Dit misdrijf wordt als volgt omschreven: wanneer de dader, op een 

bewuste wijze aan het slachtoffer een middel toedient of ertoe aanzet een middel te nemen, 

met de bedoeling het slachtoffer te verdoven of te overmeesteren, zonder dat het slachtoffer 

dit weet of zonder dat de dader redelijkerwijze zou kunnen geloven dat het slachtoffer dit 

weet, waardoor seksuele betrekkingen plaatsgrijpen, dan is hij schuldig aan DFSA. De toe-

stemming, die zowel bij het misdrijf verkrachting als bij DFSA afwezig is, wordt omschreven 

als een vrijwillige overeenkomst. Er is dus geen toestemming wanneer het misdrijf zich voor-

doet terwijl een slachtoffer in de onmogelijkheid is om toestemming te geven ten gevolge van 

alcohol en/of drugs (artt. 12-13). Het misdrijf verkrachting wordt maximum met levenslange 

opsluiting en een boete gestraft, het toedienen van middelen met seksuele doeleinden is straf-

baar met maximum vijf jaar opsluiting en/of een boete.560  

 

306. Wanneer je beide wetgevingen naast elkaar legt, dan vallen een aantal dingen op. In bei-

de wetgevingen wordt het misdrijf DFSA bestraft. In het rechtsgebied Engeland/Wales komt 

de strafbaarstelling duidelijker naar voor bij de act van 1956 dan bij de act van 2004. In 1956 

is DFSA een afzonderlijk misdrijf, in 2004 een omstandigheid bij de omschrijving van het 

element toestemming. In het rechtsgebied Schotland is DFSA duidelijk een afzonderlijk mis-

drijf. Naast de omschrijving van het misdrijf is er ook een verschil van strafmaat. In Enge-
                                                
558 Sexual Offences Act 2003, pt 1, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents (consultatie 21 april 2014).  
559 Sexual Offences (Schotland) Act 2009, pt 1 – 2, http://www.legislation.gov.uk/asp/2009/9/contents (consultatie 21 april 
2014).  
560 Sexual Offences (Schotland) Act 2009, sch 2, http://www.legislation.gov.uk/asp/2009/9/contents (consultatie 21 april 
2014).  
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land/Wales wordt het toedienen van verdovingsmiddelen met seksuele bedoelingen bestraft 

met twee jaar, in Schotland met vijf jaar. Hieruit kan je onrechtstreeks afleiden dat men in 

Schotland zwaarder tilt aan DFSA dan in Engeland/Wales. Of je hieruit dan ook afleiden dat 

Civil Law landen meer geneigd zijn om DFSA strafbaar te stellen dan Common Law landen, 

is naar mijn inziens een brug te ver. In de laatste afdeling van dit hoofdstuk volgt een schema-

tisch overzicht van alle vormen van strafbaarstelling, waaruit ruimere conclusie afgeleid wor-

den.  

 

1.3.2. Procedure  

 

307. In 2000 voerde Peter Sturman, lid van de ‘Metropolitan Police’ in opdracht van ‘The 

Home Office under The Police Research Award Scheme’ een studie uit over DFSA in het 

VK. Zijn onderzoek handelt over de oorsprong en omvang van DFSA, waarbij hij een aantal 

aanbevelingen en mogelijke oplossingen formuleerde. Deze studie was voor het VK een eer-

ste stap in de strijd tegen DFSA. Hieronder som ik een aantal van zijn aanbevelingen op, die 

ook voor België relevant zijn. De meeste zijn evenwel reeds gerealiseerd in het VK:  

• om de aangifteproblematiek te verhelpen moet men vertrekken vanuit de gedachte dat 

een slachtoffer altijd op de eerste plaats komt;  

• preventie moet gericht zijn op slachtoffers en daders; 

• medische onafhankelijke hulpverleningscentra waar slachtoffers als patiënten worden 

behandeld zijn noodzakelijk;  

• het voorzien van gespecialiseerde onafhankelijke advocaten;   

• een 24 op 7 hulplijn;   

• een uniforme onderzoeksmethode voor biologische monsters van slachtoffers;  

• automatisch onderzoek naar alle benzodiazepines, GHB, alcohol en persoonlijk drug-

gebruik; 

• opleidingen voor alle actoren die bij een proces betrokken zijn;  

• erkenning door de samenleving.561  

 

308. In zijn studie adviseert Peter Sturman om klinische psychologen en toxicologen als des-

kundigen te laten optreden bij DFSA. De klinisch psycholoog geeft uitleg over de effecten 

van bepaalde drugs, de toxicoloog vergelijkt het gedrag van het slachtoffer met de typische 

                                                
561 P. STURMAN, Drug assisted sexual assault. A study for the Home Office under The Police Research Award Scheme, 
London: Home Office, 2000, 139-161.  
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gedragskenmerken van de drug in kwestie. Vanuit de forensisch wetenschappelijke sector 

klinken negatieve stemmen over het gebruik van klinisch psychologen en toxicologen als 

deskundigen. Volgens hun zijn klinische psychologen niet opgeleid in het vakgebied van 

middelenmisbruik en kunnen toxicologen geen advies geven over de effecten van drugs op 

een individu. Ze vinden dat wetsdokters veel beter geplaatst zijn om in een rechtszaak als 

deskundige op te treden. Deze geven, op basis van objectieve resultaten, een onderbouwd 

antwoord op de vraag of het slachtoffer al dan niet geïntoxiceerd was.562  

 

309. In 2007 maakte het ACMD opnieuw een aantal aanbevelingen rond DFSA. Het was vol-

gens hen een gemiste kans dat de wetgever, bij de wetswijziging in England/Wales, enkel 

proactieve DFSA heeft bestraft en dus niet opportunistische DFSA. Daarnaast vestigen ze de 

aandacht op testmateriaal zoals sticks en bierkaartjes. Het geeft geen behoorlijke waarschu-

wing aan potentiële slachtoffers en is dus nog niet voldoende ontwikkeld. Ten slotte blijkt dat 

de preventie voor alle mogelijke slachtoffers nog niet op punt staat.563  

 

310. In Groot–Brittannië bestaan er een zesenveertig-tal ‘Sexual Assault Refferal Centre’s’, 

waaronder het St Mary’s Centre in Manchester.564 Het zijn gespecialiseerde centra waar 

slachtoffers (mannen, vrouwen en kinderen) van verkrachting en andere seksuele geweldple-

ging worden opgevangen en begeleid.565 Een team is samengesteld uit actoren van de medi-

sche en juridische sector; waaronder politie, (jeugd)advocaten, kinderartsen, wetsdokters, 

psychologen en onafhankelijke adviseurs gespecialiseerd in seksuele misdrijven. Dergelijke 

centra hebben twee functies. Enerzijds vervullen ze taken van het forensisch onderzoek door 

bruikbare bewijzen te verzamelen bij een lichamelijk onderzoek. Anderzijds bieden ze thera-

pie aan die de schade van het slachtoffer moet beperken. Deze centra zijn 24 op 7 open en 

garanderen een volledige anonieme behandeling.566  

 

311. Samenhangend met het St Mary’s Centre in Manchester heeft ook de lokale politie ge-

specialiseerde afdelingen voor zware seksuele misdrijven opgericht. Deze speurders zijn da-

gelijks bezig met het onderzoek naar seksuele misdrijven. Een van de basisprincipes bij deze 

afdeling is dat elk slachtoffer wordt geloofd, ook al lijkt het een zeer ongeloofwaardig of on-

                                                
562 M. M. STARK, A. R. W. FORREST en A. OYEFESEO, “Drug-facilitated sexual assault”, JRSM, afl. 95, december 2002, 
631.  
563 Advisory Council on the Misuse of Drugs, rapport, april 2007, 10-12. 
564 http://www.stmaryscentre.org (consultatie 5 januari 2014).  
565 http://www.rapecrisis.org.uk/Referralcentres2.php (consultatie 5 januari 2014).  
566 BBC, “Raped” in PANORAMA, Verkracht, België, Canvas, 2013, afl. 1, 
http://www.canvas.be/programmas/panorama/2c00526c-a1a2-40ad-9657-56a9f0abd10c#panel-epi (consultatie 4 januari 
2014).    
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waarschijnlijk verhaal. Na het onderzoek door de politie gaat de zaak naar het parket, die op 

zijn beurt beslist over het al dan niet instellen van de vervolging. Hier werken ook gespeciali-

seerde openbare aanklagers en advocaten die dagelijks bezig zijn met seksuele misdrijven. 

Tenslotte worden slachtoffers gedurende het hele proces bijgestaan door een onafhankelijke 

adviseur. Deze voorkomt dat ze vroegtijdig afhaken en bereidt hen voor op vragen van rech-

ters, jury en de verdediging.567   

 

312. Naast de SARC bestaat ook de ‘Rape Crisis Federation’ voor Engeland en Wales. Deze 

federatie is een communicatie-platform voor alle lokale initiatieven. Ze biedt ondersteuning 

aan door o.a. het organiseren van opleidingen.568 Deze federatie is gebaseerd op een hoge 

kwaliteitsvolle hulpverlening en op het uitbouwen van een gemeenschappelijke expertise. Ze 

willen samen een halt toeroepen aan seksuele geweldplegingen.569  

 

1.4. Australië 

1.4.1. Wetgeving  

 

313. Naast VSA, Canada en VK is ook Australië een Common law land dat als voorbeeld 

voor België wordt gebruikt.570 Uit een aantal studies die in Australië werden uitgevoerd, blijkt 

dat de prevalentie van DFSA in het begin van de jaren 2000 hoger ligt dan in het midden van 

de jaren 2000. Een studie van het ‘Victorian Centre Against Sexual Assault’ in 2000-2001 

toont aan dat bij veertig procent van de onderzochte slachtoffers zich een vorm van ‘drink 

spiking’ (met alcohol of drugs) heeft voorgedaan. In latere studies van o.a. ‘New South Wales 

Health Service’  en  ‘Queensland Health’ daalt de prevalentie naar twintig tot vijfentwintig 

procent. Ten slotte blijkt uit een studie, uitgevoerd door de universiteit van Melbourne dat bij 

vijfentwintig procent van de slachtoffers iets in hun drankje was gedaan (alcohol bij alcoholi-

sche drank, alcohol bij niet-alcoholisch drank, Valium® en XTC).571  

 

314. In Australië wordt zowel een federale als statelijke wetgeving gehanteerd, waarbij beide 

niveaus exclusieve en concurrerende bevoegdheden hebben. Bij onenigheden tussen federale 
                                                
567 BBC, “Raped” in PANORAMA, Verkracht, België, Canvas, 2013, afl. 1, 
http://www.canvas.be/programmas/panorama/2c00526c-a1a2-40ad-9657-56a9f0abd10c#panel-epi (consultatie 4 januari 
2014).   
568 P. STURMAN, Drug assisted sexual assault. A study for the Home Office under The Police Research Award Scheme, 
London: Home Office, 2000, 45. 
569 http://www.rapecrisis.org.uk/aboutus1.php (consultatie 5 januari 2014).  
570 https://www.dfat.gov.au/facts/legal_system.html (consultatie 12 maart 2014).  
571 L. KASTEEL, “Literature review on drug facilitated sexual assault”,  Australian Social Work, afl. 57 (3), september 2004. 
NEAME, A., “Beyond “drink spiking”. Drug and alcohol facilitated sexual assault”, ACSSA Briefing, afl. 2, november 2003.  
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en statelijke wetgeving heeft de federale wetgeving voorrang.572 Het strafrecht is een be-

voegdheid waar zowel federaal als statelijk niveau geldende wetgeving heeft, maar het is 

voornamelijk de wetgeving op statelijke niveau die voor de burger van belang is.573  

 

315. Op federaal niveau geldt voor de strafbaarstelling van verkrachting de ‘Criminal Code 

Act 1995’ artikel 268.14. Er is sprake van verkrachting wanneer aan drie voorwaarden is vol-

daan: seksuele penetratie zonder toestemming, een dader die kennis heeft van het gebrek aan 

toestemming en opzet. In sectie 3 van artikel 268.14. wordt toestemming uitgelegd als ‘vrij-

willig en vrij, waarbij er geen sprake van kan zijn wanneer het slachtoffer slapende of bewus-

teloos is of onder invloed van alcohol en/of drugs is’. De straf is vijfentwintig jaar opslui-

ting.574  

 

316. Er zijn zes staten in Australië die elk hun eigen wetgeving hebben: Victoria, New South 

Wales, South Australia, Tasmania, Western Australia en Queensland.575  

 

317. In Victoria wordt verkrachting strafbaar gesteld door ‘Crimes Act 1958’, section 38. De 

gehanteerde definitie is gelijkaardig aan die van de federale wetgeving. Section 53 stelt het 

toedienen van drugs strafbaar. Wanneer een persoon drugs toedient of iemand aanzet tot het 

nemen van drugs, met de intentie die persoon in de onmogelijkheid te brengen om weerstand 

te bieden, en daarbij zichzelf de kans verschaft het slachtoffer seksueel te penetreren, wordt 

gestraft met maximum tien jaar opsluiting.576  

 

318. In New South Wales wordt verkrachting strafbaar gesteld door ‘Crimes Act 1900 no 40 – 

Division 10’. Artikel 61I stelt seksuele geweldpleging strafbaar met veertien jaar opsluiting. 

Hierbij is wederom de toestemming een belangrijk element. Er kan geen toestemming zijn 

wanneer het slachtoffer aanzienlijk onder invloed is van alcohol en/of drugs (art. 61HA-

(6)(a)).577  

 

                                                
572 https://www.dfat.gov.au/facts/legal_system.html (consultatie 12 maart 2014).   
573http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Browse_by_Topic/Crimlaw/
Historycriminallaw (consultatie 12 maart 2014). https://www.dfat.gov.au/facts/legal_system.html (consultatie 12 maart 
2014).  
574 Criminal Code Act 1995 (Cth) s 3, http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A04868 (consultatie 21 april 2014).  
575 http://australia.gov.au/about-australia/our-government/state-and-territory-government (consultatie 12 maart 2014).  
576 Crimes Act 1958 (Vic) s 38, s 53, 
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_notes/LDMS/PubLawToday.nsf/95c43dd4eac71a68ca256dde00056e7b/eac6
c9bd5ffed885ca257b0b001460b2!OpenDocument (consultatie 21 april 2014).  
577 Crimes Act 1990 no 40 (NSW) p 3, div 10, 
http://www.legislation.nsw.gov.au/maintop/view/inforce/act+40+1900+cd+0+N (consultatie 21 april 2014).  
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319. In South Australia wordt verkrachting strafbaar gesteld door de ‘Criminal Law Consoli-

dation Act 1935 – Division 11’. Artikel 48 bepaalt dat de dader van verkrachting maximum 

tot levenslang kan worden veroordeeld. Wanneer het slachtoffer tijdens de seksuele activiteit 

onder invloed is van alcohol, drugs of een combinatie van middelen waardoor ze onmogelijk 

vrijwillig kan instemmen, is er geen sprake van toestemming (art. 46(3)(d)).578  

 

320. In Tasmania wordt verkrachting strafbaar gesteld door artikel 185 van de ‘Criminal Code 

Act 1924’. Daarnaast wordt in artikel 169 het toedienen aan iemand van drugs of het aanzet-

ten van iemand tot het nemen van drugs om een misdrijf te vergemakkelijken, bestraft.579  

 

321. In Western Australia stelt artikel 325 van de ‘Criminal Code Act Compilation Act 1913’ 

verkrachting strafbaar met veertien jaar gevangenisstraf. In artikel 294 wordt het toedienen 

van drugs met de bedoeling het plegen van zijn misdrijf te vergemakkelijken, gestraft met 

twintig jaar opsluiting.580 

 

322. In Queensland stelt artikel 349 van de ‘Criminal Code Act 1899’ verkrachting strafbaar 

met levenslang. Er is sprake van verkrachting wanneer de dader weet dat het slachtoffer niet 

toestemt. Het begrip ‘toestemming’ wordt in artikel 348 uitgelegd als ‘vrij en vrijwillig gege-

ven door een persoon die het cognitieve vermogen heeft om toestemming te geven’.581 Een 

slachtoffer onder invloed van alcohol en/of drugs bezit geen cognitief vermogen meer om 

toestemming te geven.  

 

323. Besluitend kan ik stellen dat in Australië, zowel op federaal niveau als statelijk niveau 

wordt bepaald dat er geen toestemming kan zijn wanneer het slachtoffer onder invloed is van 

alcohol en/of drugs. In de staten Victoria, Tasmania en Western Australia wordt zelfs het toe-

dienen van drugs expliciet strafbaar gesteld. Hiermee wordt één van de vormen van DFSA 

strafbaar gesteld.  

 

                                                
578 Criminal Law Consolidation Act 1935 (SA) p 3, div 11, 
http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/CRIMINAL%20LAW%20CONSOLIDATION%20ACT%201935.aspx (consulta-
tie 21 april 2014).  
579 Criminal Code Act 1924 (Tas) p V, 
http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=;doc_id=69%2B%2B1924%2BAT%40EN%2B20140422000000;hist
on=;prompt=;rec=;term=  (consultatie 21 april 2014).  
580 Criminal Code Act Compilation Act 1913 (WA) p. V, 
http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle_218_homepage.html (consultatie 21 april 2014).   
581 Criminal Code Act 1899 (Qld.), ch 32,  
http://www.austlii.edu.au/au/legis/qld/consol_act/cc189994/index.html#s349 (consultatie 21 april 2014).  
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1.4.2. Procedure  

 

324. In Australië wordt de zorg voor slachtoffers van seksuele geweldpleging als een echt 

management opgevat. Een goede samenwerking tussen de begeleiding, medische hulp, finan-

ciële hulp en ondersteuning geeft het slachtoffer terug controle over haar eigen leven. Het is 

belangrijk dat slachtoffers weten waar en welke hulp ze kunnen krijgen. Vluchthuizen, ziek-

tebriefjes voor het werk en brieven voor school passen binnen deze hulpverlening. In de hele 

procedure zijn de veiligheid en de zorgen na een seksuele geweldpleging, een prioriteit. Daar-

naast bestaat voor de hulpverleners ook een stappenplan waarin de verschillende mogelijkhe-

den voor een slachtoffer worden omschreven. Het helpt hen bij het nemen van de juiste be-

slissingen.582 

 

1.5. Nieuw – Zeeland  

1.5.1. Wetgeving  

 

325. Nieuw-Zeeland is het laatste Common law land dat als voorbeeld dient voor België.583 

Dit land heeft ook een aanzienlijke prevalentie van seksuele geweldpleging onder invloed van 

alcohol en/of drugs. Uit een studie van het Ministerie van Justitie in 2008 blijkt dat op een 

totaal van eenenzestig gevallen van seksuele geweldpleging, vijftig daders alcohol en in min-

dere mate marihuana en Rilatine® hadden gebruikt. Bij de slachtoffers waren er zevenendertig 

die vrijwillig alcohol hadden gedronken, zeven hadden vrijwillig drugs genomen en twee 

werden gedwongen drugs te nemen.584  

 

326. De seksuele misdrijven en hun strafbaarstellingen zijn geregeld in de ‘Crimes Act 1961’. 

Artikel 128 stelt dat er sprake is van verkrachting wanneer aan drie voorwaarden voldaan zijn: 

(1) een seksuele band (2) waarbij er geen toestemming van het slachtoffer tot seksuele hande-

lingen is en (3) zonder op basis van redelijke gronden te geloven dat het slachtoffer had inge-

stemd. De Nieuw-Zeelandse wetgeving geeft in artikel 128A geen positieve doch een negatie-

ve definitie van wat deze toestemming inhoudt. Het bevat een niet-limitatieve opsomming van 

de omstandigheden waarin er geen sprake kan zijn van toestemming. Een van deze omstan-
                                                
582 J.K. MEIN, C.M. PALMER, M. C. SHAND, D. J. TEMPLETON, V. PAREKH, M. MOBBS, K. HAIG, S. E. HUFF-
MAN en L. YOUNG, “Management of acute sexual assault”, MJA, afl. 178, 3 maart 2003, 226-230. Zie bijlage 2.  
583 http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/t/the-new-zealand-legal-system (consultatie 13 maart 2014).  
584 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 22.  
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digheden is het onder invloed zijn van alcohol of drugs, wat met zich meebrengt dat het 

slachtoffer niet meer kan toestemmen of weigeren.585 Zoals hoger aangehaald bij Canada 

geldt ook in Nieuw-Zeeland de regel dat de dader zijn eigen intoxicatie niet als verdediging 

kan gebruiken.586  

 

2 Civil law landen 

2.1. Frankrijk  

2.1.1. Wetgeving  

 

327. Vroeger werd in Frankrijk het begrip verkrachting ingevuld door de rechtsleer en recht-

spraak. De Franse wetgever deed geen moeite om een definitie vast te leggen, maar hij be-

paalde wel een straf van tien tot twintig jaar opsluiting.587 Heden ten dagen wordt het misdrijf 

verkrachting wel gedefinieerd in artikel 222-23 als, elke daad van seksuele penetratie, van 

welke aard ook, gepleegd op een persoon door geweld, dwang, bedreiging of verrassing. De 

straf is vijftien jaar opsluiting. Wanneer de dader onder invloed is van alcohol of drugs, is dit 

een verzwarende omstandigheid waardoor de straf omhoog gaat naar twintig jaar (artikel 222-

24-12°). Deze verzwarende omstandigheid geldt ook bij andere seksuele geweldplegingen dan 

verkrachting en wordt gestraft met zeven jaar opsluiting en een geldboete (artikel 222-28-8°), 

alsook bij seksuele geweldplegingen ten aanzien van een persoon met een bijzonder kwets-

baarheid ten gevolge van leeftijd, ziekte, zwakheid, geestelijke/lichamelijke handicap of 

zwangerschap, die door de dader gekend is. Hierbij is de straf tien jaar opsluiting en een geld-

boete (artikel 222-30-7°).588  

 

2.1.2. Procedure  

 

328. In 1986 is op vraag van een aantal rechters van de Parijse Rechtbank van Eerste Aanleg 

een origineel systeem van steun aan slachtoffers en daders ontstaan. Ze ontwikkelde centra 

die hulpverlening aanbieden. Het eerste centrum is er gekomen in het klinisch forensische 
                                                
585 Crimes Act 1961, s7, http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM327382.html (consultatie 21 april 
2014).  
586 N. RUSSELL, A Review of the Associations between Drugs (including Alcohol) and Sexual Violence, Literature Review 
Report, 2008, http://www.justice.govt.nz/policy/supporting-victims/taskforce-for-action-on-sexual-
violence/documents/A%20Review%20of%20the%20Associations%20between%20Drugs%20-including%20Alcohol-
%20and%20Sexual%20Violence.pdf/view (consultatie 12 februari 2014), 49.    
587 B. BULTHE, M. REMOUCHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 64.  
588 Code pénal, Titre II, Chapitre II, section 3, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 (consultatie 21 april 2014).  
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departement van een ziekenhuis in Parijs. In 1989 werd een tweede centrum opgericht in het 

‘Jean Verdier University Hospital Centre’ in Bondy.589 Na het ontstaan in de Parijse regio was 

de rest van Frankrijk aan de beurt. Al deze centra zijn gegroepeerd in ‘Les Unités Médico-

Judiciaires’. 590  Ze bieden hulp aan slachtoffers van stadsgeweld, opzettelijk en niet-

opzettelijke aanrandingen, geweld op straat of op het werk, intra-familiaal geweld, seksueel 

geweld, verkrachtingen en aan minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast 

krijgen ook de vermeende daders hulpverlening aangeboden. De dokters werken zeer nauw 

samen met alle slachtoffers. Ze proberen de pijn te compenseren door bijstand te verlenen bij 

het procedurele doolhof waar een slachtoffer door moet. Deze centra hebben alleen bevoegd-

heden op basis van een juridisch verzoek door politie of magistraat. Er geldt dan ook geen 

beroepsgeheim met betrekking tot de verzoeker.591 Vanuit andere landen waaronder Zwitser-

land, België en Israël kwam een zekere interesse voor deze vorm van hulpverlening.592 In 

België is er, gelet op de bestaande initiatieven nog geen sprake van een groot aantal centra 

voor dergelijke slachtoffers.  

 

329. Het medische onderzoek dat plaatsvindt bij de slachtoffers van seksuele geweldpleging, 

begint in deze centra met een uitgebreid gesprek tussen slachtoffer en arts. Dit handelt over de 

aanval zelf bv. datum, uur, plaats, aantal daders en hun rollen, bedreigingen en wijze van pe-

netratie. Daarnaast bespreekt de arts ook de medische geschiedenis van het slachtoffer. Na dit 

uitgebreid gesprek volgt een lichamelijk onderzoek. Hierbij worden stalen afgenomen voor 

onderzoek naar o.a. DNA, seksueel overdraagbare aandoeningen, spermatozoïden, alcohol en 

drugs.593  

 

2.2. Duitsland  

2.2.1. Wetgeving  

 

330. In het Duitse Strafwetboek worden seksuele misdrijven strafbaar gesteld in hoofdstuk 13. 

Artikel 177 bestraft verkrachting met minimum zes maanden en maximum tien jaar opslui-

ting. Volgens § 3 is het gebruik van een middel om weerstand te voorkomen of te overwin-
                                                
589 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, 47. 
590 http://www.institutdevictimologie.fr/trouble-psychotraumatique/umj_63.html (consultatie 23 maart 2014).  
591 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, 47-50. 
592 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, 49.  
593 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, 58-63.  
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nen, met geweld of dreiging van geweld, een verzwarende omstandigheid. Deze wordt be-

straft met minimum drie jaar opsluiting.594 In het kader van diefstal geldt dezelfde verzwaren-

de omstandigheid (art. 244(1)(1)(b)). Het Hooggerechtshof van Duitsland heeft beslist dat het 

gebruik van ‘knock-out drugs’ met als doel de weerstand van een slachtoffer bij diefstal te 

voorkomen, een klassiek voorbeeld is van deze verzwarende omstandigheid. ‘Knock-out 

drugs’ slaan op drugs die een slachtoffer in staat van bewusteloosheid brengen of in een ‘van-

de-wereld-staat’. Een analoge interpretatie geldt voor misdrijven van seksuele geweldple-

ging.595 Tenslotte kan een dader die een geestelijk of fysisch weerstandloos slachtoffer tot 

geslachtsverkeer dwingt, veroordeeld worden met een straf van één tot tien jaar opsluiting 

(art. 179 (1)).596  

 

2.2.2. Procedure  

 

331. De Duitse onderzoekers Burkhard en Musshoff hebben een vragenlijst opgesteld die de 

politie kan gebruiken bij het verhoor van personen die vermoedelijk slachtoffer zijn geworden 

van DFSA. Deze lijst is gebaseerd op andere studies van collega-onderzoekers.597 Mogelijke 

vragen zijn: ‘Vrijwillige inname van alcohol, medicatie, illegale middelen; Zo ja: tijdstip en 

hoeveelheid’, ‘Drank of voedsel van een ander persoon aangenomen’, ‘Plotse verandering van 

de geestelijke toestand’ en ‘Wie heeft het drankje uitgegoten’.598  

 

2.3. Italië 

2.3.1. Wetgeving  

 

332. Naast Frankrijk en Duitsland maakt ook Italië deel uit van het onderzoek van Dorandeu 

et al. De Italiaanse strafwet stelt het misdrijf verkrachting strafbaar in artikel 609bis. Iedereen 

die door middel van geweld, bedreiging of misbruik van gezag een slachtoffer dwingt tot sek-

suele betrekkingen wordt gestraft met vijf tot tien jaar opsluiting. De dader die door zijn eigen 

                                                
594 Strafgesetszbuch 13 november 1998, Abschnitt Dreizehn, 
http://www.jusline.de/Strafgesetzbuch_(StGB)_Langversion.html (consultatie 21 april 2014).  
595 B. MADEA en F. MUSSHOFF, “K.-o.-Mittel: Häufigkeit, Wirkungsweise, Beweismittelsicherung”, Deutsches Ärzteblatt, 
afl. 20, 15 mei 2009, (341) 346. 
596 Strafgesetszbuch 13 november 1998, Abschnitt Dreizehn, 
http://www.jusline.de/Strafgesetzbuch_(StGB)_Langversion.html (consultatie 21 april 2014). B. BULTHE, M. REMOU-
CHAMPS en R. SCREVENS, De verkrachting en het slachtoffer, Brussel, Bruylant, 1979, 62. 
597 B. LUCK, L. AFFLERBACH en H. GRASS, “Wie der Verdacht au “K.-o.-Tropfen” bewiesen werden kann”, Deutsches 
Ärzteblatt, maart 2008, 108-109.  
598 B. MADEA en F. MUSSHOFF, “K.-o.-Mittel: Häufigkeit, Wirkungsweise, Beweismittelsicherung”, Deutsches Ärzteblatt, 
afl. 20, 15 mei 2009, (341) 343. 
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handelingen een slachtoffer in de fysieke of psychische onmogelijkheid brengt om toestem-

ming te geven tot seksuele betrekkingen, wordt eveneens gestraft met vijf tot tien jaar opslui-

ting. Artikel 613 houdt een aantal handelingswijze in, waaronder de situatie waarbij de dader 

op heimelijke wijze alcohol of drugs toedient aan zijn slachtoffer. De straf wordt dan ver-

meerderd met één jaar opsluiting.599  

 

3 Andere landen   

3.1. Nederland   

 

333. Nederland was niet betrokken bij het onderzoek van Dorandeu, maar toch neem ik dit 

land mee in mijn rechtsvergelijkende analyse. Het wordt door verschillende geïnterviewde 

personen als een vooruitstrevend land aangeduid.600 Dit zet mij aan om de wetgeving en pro-

cedure rond seksuele misdrijven en DFSA te bestuderen.  

3.1.1. Wetgeving  

 

334. In de Nederlandse strafwetgeving staat geen expliciete vermelding van de aanwezigheid 

van alcohol en/of drugs bij seksuele geweldpleging. Artikel 242 luidt als volgt: 

 

“ Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een 

andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan 

uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als 

schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf ja-

ren of een geldboete van de vijfde categorie.” 601  

 

335. Hierbij is de bewoording ‘door (bedreiging) geweld of andere feitelijkheid’ voor inter-

pretatie vatbaar. Dit kan gaan over fysieke handelingen, ontoelaatbare psychische druk, situa-

ties van ongelijke posities tussen de betrokkenen en het op slot doen van deuren. Bepalend is 

                                                
599 Codice penale, Libro II, Titolo XII, Sezione II, agg. al 28.10.2013, http://www.altalex.com/?idnot=36653 (consultatie 21 
april 2014).     
600 Interview met mevrouw Anne Leriche Interview, wetenschappelijk adviseur van het College van procureurs-generaal, te 
Brussel op 20 maart 2014. Interview met mevrouw Caroline Jonckers, substituut parket Dendermonde, te Dendermonde op 3 
december 2013. Interview met mevrouw Hilde Van De Vijver, Commissaris PZ Hamme-Waasmunster te Hamme op 14 
december 2013. 
601 Wet van 3 maart 1881, http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_21-04-2014#Opschrift (con-
sultatie 21 april 2014).  
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of de weerstand van het slachtoffer daardoor is gebroken of niet. Uit deze voorbeelden blijkt 

evenwel dat een ruime interpretatie van het begrip gehanteerd wordt.602  

 

336. Artikel 243 stelt dat wanneer de dader handelingen pleegt die bestaan uit of mede be-

staan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van iemand van wie hij weet dat hij in 

staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel 

aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt 

dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of 

daartegen weerstand te bieden, gestraft wordt met maximum acht jaar gevangenisstraf of een 

geldboete.603  

 

337. Bij artikel 243 is de toestand van het slachtoffer bepalend, bij artikel 242 staat de hande-

ling van de dader centraal. Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat o.a. het slachtoffer toe-

dienen van speed/amfetamines604, het slachtoffer toedienen van slaapmiddelen605 en als 

slachtoffer in een diepe slaap of slaapdronken zijn606 als een staat van bewusteloosheid, ver-

minderd bewustzijn of lichamelijke onmacht kan gekwalificeerd worden. De interpretatie van 

beide artikelen kan naar analogie worden toegepast op het misdrijf aanranding van de eer-

baarheid, dat strafbaar wordt gesteld in artikel 246 en 247.607  

 

3.1.2. Procedure  

 

338. In Nederland wordt de job van zedenrechercheur als zeer specifieke job beschouwd. Het 

is niet iets dat je mag verwachten van gewone politieagenten. Het is een thema dat zich ertoe 

leent om te voorzien in een afzonderlijke behandeling van slachtoffers door goed opgeleide 

mensen.608 Door een magistraat van het parket van Dendermonde wordt Nederland als een 

ideaal voorbeeld vooropgesteld. Hier vervolgt elke magistraat, met ondersteuning van parket-

                                                
602 R. KOOL, “Vrijheid, blijheid? Over het dilemma van de strafbare seksualiteit”, TvCr 2003, 349-350.  
603 Wet van 3 maart 1881, http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_21-04-2014#Opschrift (con-
sultatie 21 april 2014). 
604 Rb. Arnhem 8 juni 2010, 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2010:BM7959&keyword=05%2f508527-09 (consul-
tatie 1 april 2014).  
605 Hoge Raad 16 oktober 2007, 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2007:BA7650&keyword=01765%2f06 (consultatie 1 april 
2014).  
606 Rb. ’s Hertogenbosh 25 mei 2012, 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2012:BW6400&keyword=01%2f820235-12 (consul-
tatie 1 april 2014).  
607 Wet van 3 maart 1881, http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_21-04-2014#Opschrift (con-
sultatie 21 april 2014). 
608 J. BOORSMAN, “De Zedenrechercheur”, APB 27 mei 1995, afl. 11, 8.  
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juristen, een aantal grote zaken. Bovendien worden heel wat taken gedelegeerd aan de politie 

waardoor magistraten zich kunnen toespitsen op complexe dossiers.609  

 

339. Op gebied van deskundigen is Nederland met hun deskundigenregister, een grote stap 

vooruit op België. Deskundigen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden zoals beschik-

ken over voldoende kennis en het hebben van ervaring in het vakgebied waarop de aanvraag 

tot inschrijving betrekking heeft (art. 12.2.a Besluit register deskundige in strafzaken610). Dit 

besluit bevat geen richtlijnen maar regels die afdwingbaar zijn, wat in België niet het geval is. 

Het deskundigenregister is ingedeeld in zes categorieën van soorten deskundigen, waarvan de 

eerste, vierde en vijfde categorie voor DFSA van belang zijn: DNA-analyse en –interpretatie, 

forensische toxicologie en verdovende middelenanalyse en -interpretatie.611  

 

3.2. Zweden  

 

340. Zweden is, naast Nederland een tweede land dat geen deel uitmaakt van het onderzoek 

van Dorandeu et al. en toch als voorbeeldland voor België in aanmerking komt. Hiervoor zijn 

twee redenen. Ten eerste raadt mevrouw Magda De Meyer, voorzitter van de Nederlandstali-

ge Vrouwenraad aan het Zweedse systeem van daderbehandeling en therapie te onderzoeken 

voor eventuele toepassing in België. In Zweden zitten alle zedendelinquenten in één gevange-

nis waar begeleiding wordt voorzien.612 Ten tweede trekt het ‘Swedisch Center for Batterded 

Women and Raped Victims’ mijn aandacht. Dit unieke centrum biedt hulpverlening aan 

slachtoffers van gewelddadige en seksuele aanvallen.613 Deze twee elementen uit de Zweedse 

procedure hebben mij ertoe aangezet om de Zweedse wetgeving rond seksuele misdrijven en 

DFSA te bestuderen. 

 

3.2.1. Wetgeving  

 

341. De Zweedse strafwetgeving stelt seksuele misdrijven strafbaar in haar hoofdstuk 6. Sec-

tion 1 bestraft het misdrijf verkrachting. Een persoon is schuldig aan verkrachting wanneer hij 
                                                
609 Interview met mevrouw Caroline Jonckers, substituut parket Dendermonde, te Dendermonde op 3 december 2013. 
610 Besluit van 18 juni 2009 houdende instelling van het Nederlands register gerechtelijk deskundigen en kwaliteitseisen aan 
deskundigen in strafzaken, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026190/tekst_bevat_gerechtelijk%2Bdeskundige/geldigheidsdatum_31-03-2014 (consulta-
tie 31 maart 2014).  
611 http://www.nrgd.nl (consultatie 31 maart 2014).   
612 Hand. Senaat, Colloquium over seksueel geweld, 2010-2014, 8 maart 2013, 24. 
613 D. ZUCKER en L. ONKELINX, Verkrachting: gerechtelijke, politionele, medische en psychologische benadering, Brus-
sel, Kluwer, 2005, 71.  
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door gebruik van geweld of dwang met iemand seksuele betrekkingen heeft. Hierop staat een 

gevangenisstraf van minimum twee en maximum zes jaar.614 Door een recent ingevoerd 

amendement geldt diezelfde straf ook voor de situatie waarbij de dader misbruik maakt van de 

toestand waarin een slachtoffer zich bevindt. Deze toestand slaat op o.a. bewusteloosheid, 

slapend, ernstige angst, dronkenschap en het onder invloed zijn van drugs. Voor de misdrijven 

van seksuele dwang gelden dezelfde bepalingen, waarbij een dader misbruik maakt van de 

toestand van het slachtoffer.615  

 

 Afdeling 4 Schema wetgeving  
 

342. Door het samenbrengen van alle wetgevingen uit de tien voorbeeldlanden ontstaat vol-

gend schema. De vraag of de strafbaarstelling van DFSA meer voorkomt in Common law 

landen dan wel in Civil law landen kan ik positief beantwoorden. Enkel in Schotland en Zwe-

den, wat twee Civil law landen zijn, is er sprake van een afzonderlijke strafbaarstelling. Alle 

andere afzonderlijke strafbaarstellingen zijn afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika, 

Engeland/Wales, Australië en Nieuw-Zeeland. Hiermee worden de bevindingen uit het onder-

zoek van Dorandeu et al. bevestigd. In Civil law landen ziet men DFSA eerder als verzwaren-

de omstandigheid opduiken in de strafwetgeving. Desondanks deze resultaten lijkt het mij 

toch opportuun om voor België beide wegen voor te stellen. Het is dan aan de wetgever om 

een keuze te maken. Een voorstel tot nieuwe wetgeving en procedure volgen in hoofdstuk 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
614 DS 1999:36, http://www.government.se/sb/d/3926/a/27777 (consultatie 6 april 2014).  
615 SFS 2013:365, http://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/1655776/SFS-2013_365-Lag-om-andring-i-
brottsbalken?id=182971 (consultatie 6 april 2014).  
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Wetgeving Land 
Proactieve DFSA als afzonderlijk misdrijf  • Federale wetgeving VSA 

• New York  
• Ohio 
• Louisiana  
• Engeland/Wales – 1956 en 2004  
• Schotland  
• Victoria  
• Tasmania en Western Australia: toe-

dienen van een middel om een mis-
drijf te plegen 

Opportunistische DFSA als afzonderlijk mis-
drijf  

• Louisiana  
• Federale wetgeving Australië  
• Zweden 

Proactieve DFSA als verzwarende omstan-
digheid 

• Texas  
• Duitsland  
• Italië  
• Nederland 

Dader onder invloed als verzwarende om-
standigheid  

• Frankrijk 

Dader heeft kennis van de toestand van zijn 
slachtoffer (geen vermelding over vrijwillig 
of toediening) 
 

• Californië  
• Nederland 

De afwezigheid van toestemming bij het 
slachtoffer als gevolg van het onder invloed 
zijn van alcohol en/of drugs 

• Texas 
• South Dakota 
• Canada  
• Federale wetgeving Australië  
• New South Wales  
• South Australia  
• Queensland  
• Nieuw-Zeeland 
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 Hoofdstuk 5 Voorstel voor België  
 

343. In mijn vijfde en laatste hoofdstuk ontwerp ik voor België een nieuwe wetgeving en een 

aangepaste procedure. Binnen het wetgevend kader werk ik twee hypothesen uit: DFSA als 

een verzwarende omstandigheid en DFSA als een afzonderlijk misdrijf. Daarnaast ontwikkel 

ik een procedure die is samengesteld uit de verschillende procedures van de behandelde voor-

beeldlanden. Tijdens mijn denkproces had ik de keuze tussen twee verschillende wegen: de 

bestaande Belgische procedure behouden en voor elke lacune een afzonderlijke oplossing 

formuleren of de bestaande procedure overboord gooien en een geheel nieuwe procedure in-

troduceren. Ik heb voor de tweede weg gekozen. Hierin worden de lacunes gebundeld in vier 

groepen: preventie, politie/strafrechtelijk onderzoek, Seksuele Geweldpleging Unit en daders. 

Graag wil ik hierbij opmerken dat door de omvang en tijdsbestek van deze masterproef het 

onmogelijk was een zeer uitgebreide en complete procedure voor de behandeling van het mis-

drijf DFSA te ontwikkelen. Dergelijk voorstel zal het resultaat moeten zijn van een grootscha-

lig onderzoek. Toch hoop ik hiermee een aanzet te kunnen geven aan anderen om deze taak 

op zich te nemen en voor de slachtoffers en daders een procedure en behandeling te ontwikke-

len waar ze recht op hebben. 

 

 Afdeling 1 Wetgeving  
 

344. In een eerste hypothese neem ik aan dat DFSA in zijn vier voorkomende vormen ver-

zwarende omstandigheden zijn bij de misdrijven verkrachting en aanranding van de eerbaar-

heid. Uit de rechtsvergelijkende studie die ik heb uitgevoerd, volgt dat proactieve DFSA als 

verzwarende omstandigheid voornamelijk door Europese Civil law landen strafbaar wordt 

gesteld. Een specifieke strafbaarstelling voor het gebruik van date-rape-drugs komt dan weer 

voor in Texas, wat een Common law rechtstraditie heeft. De situatie waarbij de kennis van de 

dader over de toestand van het slachtoffer als verzwarende omstandigheid wordt aangenomen, 

geldt in Californië en Nederland. Tenslotte is de situatie waarbij een dader onder invloed is 

een verzwarende omstandigheid in Frankrijk en bovendien mag hij zijn eigen intoxicatie niet 

als element ter verdediging gebruiken in de VSA, Canada en Nieuw-Zeeland.  
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345. In de Belgische wetgeving staan er een aantal verzwarende omstandigheden in artikel 

376 Sw. die gelden voor de misdrijven aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.616 De 

verzwarende omstandigheden in het kader van DFSA sluiten bij dit artikel aan. Voor de 

strafmaat heb ik enerzijds rekening gehouden met de bestaande strafmaten die gelden bij de 

misdrijven aanranding van de eerbaarheid en verkrachting en anderzijds met de strafmaten die 

gelden in de voorbeeldlanden. Mijn voorstel luidt als volgt:  

 

“ Indien de aanranding van de eerbaarheid gepleegd is door een dader, die op heimelijke 

wijze alcohol en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psy-

chotrope stoffen of andere illegale of legale middelen toedient aan zijn slachtoffer, met de 

bedoeling de weerstand uit te schakelen en daarbij de aanranding te vergemakkelijken, wordt 

hij gestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar.”  

 

“Indien de aanranding van de eerbaarheid gepleegd is door een dader, op een slachtoffer, 

van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van alcohol en/of andere middelen waaronder 

slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen of andere illegale of legale midde-

len door de dader gekend is of zou moeten gekend zijn, wordt hij gestraft met opsluiting van 

twee tot zeven jaar.”  

 

“ Indien de aanranding van de eerbaarheid gepleegd is door een dader, op een slachtoffer, 

van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van alcohol en/of andere middelen waaronder 

slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen of andere illegale of legale midde-

len gekend was of gekend had moeten zijn, en waarbij de dader op heimelijke wijze alcohol 

en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen 

en andere illegale of legale middelen, toedient met de bedoeling de weerstand uit te schakelen 

en daarbij de aanranding te vergemakkelijken, wordt hij gestraft met opsluiting van tien tot 

vijftien jaar.”  

 

 

 

 

 

                                                
616 G. VERMEULEN, Strafrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2013, 117.  
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“ Indien de verkrachting gepleegd is door een dader, die op heimelijke wijze alcohol en/of 

andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen of 

andere illegale of legale middelen, toedient aan zijn slachtoffer, met de bedoeling de weer-

stand uit te schakelen en daarbij de verkrachting te vergemakkelijken, wordt hij gestraft met 

opsluiting van vijftien tot twintig jaar.”  

 

“Indien de verkrachting gepleegd is door een dader op een slachtoffer, van wie de kwetsbare 

toestand ten gevolge van alcohol en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdoven-

de middelen, psychotrope stoffen of andere illegale of legale middelen door de dader gekend 

is of zou moeten gekend zijn, wordt hij gestraft met opsluiting van tien tot vijftien jaar.”  

 

“ Indien de verkrachting gepleegd is door een dader, op een slachtoffer, van wie de kwetsba-

re toestand ten gevolge van alcohol en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdo-

vende middelen, psychotrope stoffen of andere illegale of legale middelen duidelijk was of 

had moeten zijn en waarbij de dader op heimelijke wijze alcohol en/of andere middelen waar-

onder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen en andere illegale of legale 

middelen, toedient, met de bedoeling de weerstand uit te schakelen en daarbij de verkrachting 

te vergemakkelijken, wordt hij gestraft met opsluiting van twintig tot vijfentwintig jaar.”  

 

 

 

“ Indien de aanranding van de eerbaarheid of de verkrachting gepleegd is door een dader, 

onder invloed van alcohol en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende mid-

delen, psychotrope stoffen of andere illegale of legale middelen, worden de straffen bepaald 

bij artikelen 373,lid 1 Sw. en 375, lid 3 Sw. verhoogd met drie jaar. Een dader mag hierbij de 

toestand waarin hij zich bevindt, niet opwerpen ter verdediging van zijn daden.”  
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346. In een tweede hypothese neem ik aan dat DFSA in zijn vier voorkomende vormen af-

zonderlijke misdrijven uitmaken. Bij mijn rechtsvergelijkend onderzoek ben ik tot de vaststel-

ling gekomen dat voornamelijk in landen met een Common law traditie, met uitzondering van 

Zweden en Schotland, DFSA als afzonderlijk misdrijf wordt aangenomen. Proactieve DFSA 

wordt bestraft in de VSA, New York, Ohio, Louisiana, Engeland/Wales en een aantal staten 

van Australië. Opportunistische DFSA komt voor in Louisiana en Australië. De hypothese 

waarbij de dader in het kader van DFSA onder invloed is, wordt in geen enkel voorbeeldland 

als afzonderlijk misdrijf aangenomen. Daarom behoud ik deze enkel als een verzwarende 

omstandigheid. In het Belgische strafwetboek worden bij de artikelen 373 Sw. en 375 Sw. 

twee nieuwe artikelen ingevoerd: artikel 373bis Sw. en artikel 375bis Sw. Deze luiden als 

volgt:  

 

“ 373bis. – De aanranding van de eerbaarheid, waarbij de dader, op heimelijke wijze alco-

hol en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stof-

fen of andere illegale of legale middelen, aan een slachtoffer toedient, met de bedoeling de 

weerstand uit te schakelen en daarbij de aanranding te vergemakkelijken, wordt bestraft met 

opsluiting van vijf tot tien jaar. 

De aanranding van de eerbaarheid gepleegd, door een dader, op een slachtoffer, dat zich om-

wille van alcohol en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, 

psychotrope stoffen of andere illegale of legale middelen, in een kwetsbare positie bevindt, 

waarvan de dader kennis heeft of kennis zou moeten hebben, wordt bestraft met opsluiting 

van twee tot zeven jaar.  

De aanranding van de eerbaarheid gepleegd door een dader, die op heimelijke wijze alcohol 

en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen 

of andere illegale of legale middelen, aan een slachtoffer toedient, dat zich omwille van alco-

hol en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stof-

fen of andere illegale of legale middelen, in een kwetsbare positie bevindt waarvan de dader 

kennis heeft of zou moeten hebben, met de bedoeling de weerstand uit te schakelen en daarbij 

de aanranding te vergemakkelijken, wordt bestraft met opsluiting van tien tot vijftien jaar.”  
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“ 375bis. – De verkrachting, waarbij de dader, op heimelijke wijze alcohol en/of andere 

middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen of andere 

illegale of legale middelen, aan zijn slachtoffer toedient, met de bedoeling de weerstand uit te 

schakelen en daarbij de verkrachting te vergemakkelijken, wordt bestraft met opsluiting van 

vijftien tot twintig jaar. 

De verkrachting gepleegd, door een dader, op een slachtoffer, dat zich omwille van alcohol 

en/of andere middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen 

of andere illegale of legale middelen, in een kwetsbare positie bevindt, waarvan de dader ken-

nis heeft of zou moeten hebben, wordt bestraft met opsluiting van tien tot vijftien jaar.  

De verkrachting gepleegd, door een dader, die op heimelijke wijze alcohol en/of andere mid-

delen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen of andere illegale 

of legale middelen, aan zijn slachtoffer toedient, dat zich omwille van alcohol en/of andere 

middelen waaronder slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen of andere 

illegale of legale middelen, in een kwetsbare positie bevindt waarvan de dader kennis heeft of 

zou moeten hebben, en met de bedoeling de weerstand uit te schakelen en daarbij de ver-

krachting te vergemakkelijken, wordt bestraft met opsluiting van twintig tot vijfentwintig 

jaar.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 139 

 Afdeling 2 Procedure  

1 Preventie  

 

347. Preventie van DFSA is een weinig besproken thema in mijn masterproef, omdat het in 

België zo goed als onbestaande is. Het door mij geformuleerde voorstel bestaat voornamelijk 

uit primaire preventie, waarmee voorkomen wordt dat DFSA zich überhaupt voordoet. Ener-

zijds schrijft ik een voorstel om preventie te organiseren binnen het kader van een school. 

Anderzijds raak ik kort de wetenschappelijke wereld aan van ‘dipsticks’ en ‘smartcups’.  

 

348. Preventie op scholen geldt zowel voor middelbare scholen als voor hogescholen en uni-

versiteiten. Een integrale aanpak vormt de hoeksteen, waarbij sociale, culturele en interper-

soonlijke factoren worden betrokken. Deze vorm van preventie probeert de gedragingen en 

opvattingen die seksuele geweldpleging ondersteunen, te verminderen. De praktische uitvoe-

ring kan worden verzorgd door de zogenaamde ‘forensic nurses’, die hun oorsprong vinden in 

de VSA. Inhoudelijk bestaat mijn voorstel uit verplichte informatiesessies en cursussen, aan-

gepast aan elke leeftijdscategorie. Hierin worden volgende onderwerpen besproken:  

• uitleg over de verschillende vormen van seksuele geweldpleging en DFSA;  

• uitleg over de gevaren van (vrijwillig) alcohol- en/of druggebruik;  

• weerleggen van mythes en verwachting met betrekking tot seksuele omgang bv. alco-

hol is een uitnodiging tot seksuele handelingen;  

• geweld op anderen (mannen en vrouwen) is te allen tijde uitgesloten. 

Zowel (potentiële) daders als (potentiële) slachtoffers zijn het voorwerp van deze preventie. 

Beide partijen moeten zich aangesproken voelen. Men mag niet de fout maken van preventie 

te ontwikkelen waarbij enkel (potentiële) slachtoffers worden bestookt met lijstjes van gedra-

gingen die ze beter niet stellen, bv. korte rok dragen, niet alleen op straat wandelen, … .  

 

349. Naast de preventie van het misdrijf DFSA zelf, hebben deze informatiesessies en cursus-

sen ook als doel de aangifteproblematiek te verhelpen. Aan alle (potentiële) slachtoffers en 

(potentiële) daders moeten de verschillende vormen van hulpverlening, wijze van aangifte, te 

volgen procedures en te verwachten resultaten, uitgelegd worden. Een slachtoffer dat weet 

waar naartoe en wat haar te wachten staat, zal sneller geneigd zijn aangifte te doen, dan een 

slachtoffer dat niet weet waar naartoe. Dit kan ook gebeuren aan de hand van slachtoffergid-

sen, die voldoende informatie bevatten over de aangifteprocedure in België.  
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350. Een tweede vorm van preventie bevindt zich op de plaatsen waar DFSA kan voorvallen. 

Hierbij gaat het over ‘dipsticks’ en ‘smartcups & glasses’. Dit zijn hulpmiddelen, die een po-

tentieel slachtoffer kan gebruiken, om haar consumptie of eten te testen op de aanwezigheid 

van drugs. Deze vorm van preventie zit echter nog in een beginfase en heeft de Belgische 

markt nog niet bereikt. Onderzoekers van de Nationale Universiteit van Singapore hebben een 

sneltest voor GHB ontdekt en het Amerikaanse bedrijf Drinksavvy brengt dit jaar nog testma-

teriaal op de markt zoals bekers, rietjes en onderleggers; die de aanwezigheid van bepaalde 

drugs in je consumptie zouden testen.617 Bij verdere ontwikkeling van deze initiatieven is een 

onderzoek naar de toepassing ervan in België aan te raden.  

 

2 Politie en onderzoek  

 

351. Op politioneel niveau zijn er lacunes bij de opleidingen en de inhoudelijke behandeling 

van DFSA-dossiers en DFSA-slachtoffers. Mijn voorstel bestaat uit twee delen: enerzijds een 

aanpassing van de opleidingen in combinatie met een zone-overschrijdende werking en an-

derzijds de invoering van een nationaal draaiboek met betrekking tot seksuele misdrijven.  

 

352. Voor de behandeling van DFSA-misdrijven lijkt het mij aangewezen om kleine, lokale 

politiezones samen te brengen. Binnen elke grote groep, bestaande uit een aantal lokale poli-

tiezones, kan men een expertisecel oprichten met goed opgeleide en gespecialiseerde politie-

ambtenaren, die dagelijks bezig zijn met het onderzoek naar seksuele misdrijven. Daarnaast 

zou ik voor elke lokale politiezone een draaiboek zedenmisdrijven ontwikkelen, waarin het 

misdrijf DFSA uitgebreid aan bod komt, alsook het organiseren van een cursus waaraan elke 

politieagent verplicht moet deelnemen. Deze cursus bestaat uit een soort van “EHBO bij 

slachtoffers van seksuele misdrijven” en geeft aan elke politieambtenaar de nodige bagage om 

aan een slachtoffer van DFSA de eerste zorgen te bieden. Hierin leren ze o.a. welke sporen 

belangrijk zijn, welke vragen wel of niet gesteld moeten worden en wat de kenmerken van 

DFSA zijn. Tenslotte moet er ook aandacht zijn voor een goede perceptie van elke politie-

ambtenaar en moet men vooroordelen vermijden.  

 

353. Met dit voorstel wordt enerzijds tegemoetgekomen aan de gebrekkige opleidingen; door 

een opsplitsing te maken tussen gespecialiseerde onderzoekers die vrijwillig kiezen om seksu-

                                                
617 PVD, “Sneltest voor verkrachtingsdrug”, De Standaard  8 april 2014, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140407_01059333 (consultatie 8 april 2014). Email correspondentie met de heer Brendan 
Walker, zaakvoerder van DrinkSavvy Inc. op 10 december 2013.   
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ele misdrijven (en DFSA) te bestrijden en elke andere politieambtenaar die in staat moet zijn 

de eerste zorgen te kunnen toedienen aan elk slachtoffer van DFSA. Anderzijds wordt het 

bestaande initiatief van het Antwerpse Zedendraaiboek uitgebreid naar alle lokale politiezones 

in België.  

 

354. Naast deze aanpassingen op politioneel niveau wordt ook een nieuwe onderzoekshande-

ling ingevoerd op niveau van de opsporing. Naar Amerikaans voorbeeld en passend binnen de 

Belgische rechterlijke orde, opteer ik voor de invoering van een ‘pretext phone call’. In het 

kader van de BOM-wetgeving is het mogelijk om dergelijke onderzoekshandeling uit te voe-

ren. Van uitlokking kan er geen sprake zijn, aangezien het niet gaat over het misdrijf zelf 

maar over de bewijsvoering voor het misdrijf. Uiteraard is deze onderzoekshandeling alleen 

mogelijk wanneer het slachtoffer meent te weten wie de dader is.  

 

3 Seksuele Geweldpleging Unit 

 

355. De bovenstaande aanpassingen op politioneel niveau passen binnen de huidige structuur 

en procedure van België. In dit onderdeel geef ik een allesomvattend voorstel, waar de taak 

van de politie een andere invulling krijgt. Dit doet mijn voorstel voor zone-overschrijdende 

werking, opsplitsing van opleiding en draaiboeken niet teniet. Het blijft van toepassing op 

slachtoffers die zich spontaan aanmelden bij onze politiediensten.  

 

356. Tijdens mijn onderzoek naar alle bestaande lacunes in de Belgische procedure kwam ik 

tot de vaststelling dat op elk niveau en bij elk onderdeel wel iets fout ging. Er zijn o.a. gebre-

ken bij de aangifte, deskundigen haken af wegens laattijdige betaling en bestaande initiatieven 

worden niet verder uitgebreid. Daarnaast zijn er ook nog een heleboel tekortkomingen bij het 

onderzoek aan het lichaam en de S.A.S.: lange wachttijden en beschikbaarheid van artsen, 

gebruiker van de S.A.S., inhoudelijke vragenlijst met te weinig aandacht voor gebruik van 

alcohol en/of drugs, geen aandacht voor bloed- en urinestalen, te weinig DNA-analyse en 

toxicologisch onderzoek, bewaarbeleid, communicatieproblemen, empathie naar het slachtof-

fer toe, … . Daarom heb ik ervoor gekozen om de bestaande procedures achterwege te laten 

en een nieuwe procedure te introduceren nl. een Seksuele Geweldpleging Unit, afgekort SGU.  

 

357. De SGU is een unit die uit twee componenten bestaat: een ambulant team en een statisch 

team. Het ambulante team bestaat enerzijds uit twee personen die de permanentie verzorgen 
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en anderzijds uit vier andere personen die werken in teams van twee (man en vrouw). De 

permanentie is in elke lokale politiezone aanwezig, maar ze zijn niet terug te vinden in het 

politiegebouw zelf. Ze bevinden zich op een andere plaats die makkelijk bereikbaar is voor 

slachtoffers en onopvallend is tussen andere gebouwen. Ze zijn 24 op 7 bereikbaar via een 

oproepnummer, online chat, e-mail en in persoon. De permanentie bestaat uit twee criminolo-

gen of kan eventueel gekoppeld worden aan de permanentie-dienst van de huisartsen. Hier-

door spaart men financiële middelen uit die kunnen dienen voor de invoering van andere ele-

menten uit deze vernieuwde procedure. Ze hebben een vragenlijst ter beschikking, waarop ze 

kunnen terugvallen als een slachtoffer weinig informatie geeft; bv. heeft u vrijwillig alcohol 

en/of drugs ingenomen, heeft u een plotse verandering van geestelijke toestand ervaren, heeft 

u drank aangenomen van een andere persoon,… . Het ambulante team bestaat uit personen die 

een gevarieerde opleiding krijgen waardoor ze politionele, wetenschappelijke, geneeskundige 

en justitiële hulp kunnen bieden aan slachtoffers. Deze moeten niet continu aanwezig zijn in 

het gebouw. Het volstaat dat ze te allen tijde bereikbaar zijn en op korte termijn ter plaatse 

kunnen komen. Elk team heeft een auto ter beschikking en rukt uit wanneer een slachtoffer 

zich meldt. Ze geven de eerste zorgen en contacteren het statisch team.  

 

358. In elke grote stad wordt een statisch team opgericht; bestaande uit politie, advocaat, par-

ket, psycholoog, wetsdokter, gynaecoloog, verpleegster, slachtofferhulp, laboranten, toxico-

loog, DNA-specialist en eventueel nog andere hulpverleners. Ze bevinden zich in een centrum 

dat erop gericht is een volledige behandeling van slachtoffers aan te bieden. Door de verte-

genwoordiging van alle noodzakelijke actoren wordt de zorg voor een slachtoffer opgevat als 

een management. Elke beslissing wordt in teamverband, eventueel in overleg met het slacht-

offer, genomen. Samenwerkingsprotocollen hoeven niet meer omdat politie, parket en artsen 

zich in één team bevinden. De problematiek rond het bewaarbeleid en de correcte sporenver-

zameling wordt opgelost door de aanwezigheid van een laborant, toxicoloog en DNA-

specialist. De communicatie tussen alle actoren zou door de samenwerking op één plaats en 

binnen één team moeten verbeteren. De S.A.S. heeft inhoudelijk wel een aantal aanpassingen 

nodig, zodat meer aandacht wordt besteed aan de aanwezigheid van alcohol en/of drugs bv. 

uitgebreide vragenlijst voor het slachtoffer en een uitgebreid gesprek met de wetsdok-

ter/gynaecoloog. Tenslotte zou ik binnen deze centra ook de mogelijkheid willen voorzien om 

een verhoorkamer met video-installatie in te richten. Door dergelijke verhoorkamer kan de 

politie in het centrum slachtoffers verhoren en kunnen de beelden later in een eventuele 

rechtszaak gebruikt worden. In dit kader moet ook de mogelijkheid worden voorzien dat alle 

leden van de SGU kunnen aantreden als deskundigen.  
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359. Om het kostenplaatje van dit voorstel te drukken, kies ik ervoor om dergelijke centra 

enkel op te richten in grote steden zoals Gent, Brussel, Antwerpen; en dus niet te koppelen 

aan lokale ziekenhuizen. De bereikbaarheid voor slachtoffers in kleinere steden waar geen 

centrum is, wordt opgevangen door het ambulante team dat ze vervoert naar het dichtstbij-

zijnde centrum. Uit verschillende bronnen blijkt dat ik niet alleen een voorstander ben voor de 

oprichting van dergelijke centra, ook Dr. Gillis uit Brussel en de parketten zijn vragende partij 

voor een medico-legaal opvangcentrum, per gerechtelijk arrondissement en buiten het zieken-

huismilieu.618 Tenslotte is de oprichting van een algemene federatie ter ondersteuning van 

deze centra, ook aangewezen. Deze zal onderzoek voeren naar verbeteringen en aanpassingen, 

maar kan ook kwaliteitscontrole uitvoeren op de verschillende centra.  

 

360. Als alternatief voor de bestaande vzw-projecten rond slachtofferbehandeling zoals Insti-

tut médico-légal te Luik en ‘SOS Viol’ en ‘Centre de planning familial et de sexuologie 

d’Ixelles’ te Brussel, stel ik voor om deze mee te integreren in een SGU. Het komt slachtof-

fers ten goede om alle hulpverlening te centraliseren op één plaats.  

 

4 Daders 

 

361. Het zou voor België aangewezen zijn om de behandeling van seksuele delinquenten te 

herzien. Aangezien gebleken is dat behandeling en bestraffing het best functioneren als ze 

samen worden opgelegd, lijkt het mij opportuun om een onderzoek te voeren naar het Zweed-

se model of anderen modellen zoals bv. chemische castratie.  

 

 

 

 

 

                                                
618 M. TAEYMANS, M. E. DEFOUR, V. GENGOUX en A. MARCOTTE, Eindrapport Evaluatie van de COL 10/2005 
betreffende de Seksuele Agressieset, februari 2014, 30. P. HENSMANS, “L’après viol ou le parcours d’une victime de vio-
lence sexuelle en Belgique Francophone: enquête auprès des acteurs de terrain”, 7 maart 2014, 
http://www.amnesty.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/le-viol-en-belgique/article/l-apres-viol-ou-le-parcours-d-une (consulta-
tie 21 maart 2014). 
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 Conclusie  
 

362. Bij de start van deze masterproef was het misdrijf DFSA voor mij een ver-van-mijn-bed-

show. Na vele opzoekingen en leeswerk bleek mijn opvatting dat het zich enkel voordeed in 

de VSA minder waar te zijn. Naarmate ik mij verder verdiepte in het onderwerp, werd mij 

duidelijk dat ook andere landen zoals Australië, VK, Canada, Frankrijk, … met dit fenomeen 

geconfronteerd werden. Bij nader inzien was het dus geen ver-van-mijn-bed-show maar eer-

der een dichtbij-mijn-bed-show en zelfs een in-mijn-bed-show, want ook België blijft niet 

gespaard van DFSA. Wanneer ik de bestaande Belgische strafwetgeving lees, blijkt dat deze 

niets vermeldt over de aanwezigheid van drugs bij seksuele geweldpleging. Dit was voor mij 

de perfecte incentive voor het schrijven van deze masterproef.  

 

363. Om een beter beeld te krijgen van wat DFSA is, onderzocht ik in een eerste hoofdstuk 

het fenomeen zelf. DFSA is per definitie een DFC en maakt dus deel uit van de groep psycho-

farmacologische delicten. Een eerste groot obstakel dat mij van in den beginnen duidelijk 

werd, was de aangifteproblematiek. Deze doet zich zowel op internationaal, Europees als na-

tionaal niveau voor. De gekende gevallen van DFSA zijn dus eigenlijk maar de top van de 

zogenaamde ‘criminaliteitsijsberg’. Een tweede obstakel waar DFSA mee te maken heeft, is 

het bewijs. Slachtoffers lijden vaak aan geheugenverlies omwille van de drugs, waardoor ze 

laattijdig aangifte doen en alle bewijsmateriaal al verdwenen is. Onderzoekers worden continu 

geconfronteerd met dit obstakel en gaan de uitdaging aan om bewijzen van DFSA te verzame-

len.  

 

364. In een tweede hoofdstuk bestudeerde ik de bestaande wetgeving, de actoren van de straf-

rechtsketen en de hulpverlening in België. Onze Belgische strafwetgeving is gebaseerd op 

seksuele vrijheid, wat als een onschendbaar persoonlijk goed wordt beschouwd. De basis voor 

seksuele handelingen is dan ook overeenstemming tussen de betrokken personen. Bij het mis-

drijf verkrachting wordt voor het eerst door het Belgische strafwetboek op een onrechtstreek-

se wijze aandacht geschonken aan DFSA. Enerzijds wordt het begrip “list” geïntroduceerd en 

anderzijds “de ernstige toevallige oorzaak”. Wanneer de dader zelf actie onderneemt en zijn 

slachtoffer onder invloed brengt van alcohol en/of drugs om daardoor zijn misdrijf te verge-

makkelijken, dan is er sprake van een “arglist”.  
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365. In de jaren ’80 ontstaat een nieuwe wending. Vrouwenbewegingen maken hun opmars en 

de wet van 1989 wordt, mede onder invloed van mevrouw Miet Smet, uit de grond gestampt. 

Het uiteindelijke doel van de wet om rechtszekerheid te creëren, is volbracht met de nieuwe 

definitie van verkrachting. Verkrachting is een uiting van geweld tegen personen en houdt een 

inbreuk tegen het seksuele zelfbeschikkingsrecht in. Wanneer geweld, dwang, list, onvolko-

menheid, lichamelijk of geestelijk gebrek aanwezig zijn, dan impliceert dit een afwezigheid 

van de toestemming. In de huidige strafwetgeving beschrijft artikel 375 Sw. het misdrijf ver-

krachting. Hierin blijft het element van de toestemming nog steeds een belangrijke rol spelen. 

Er is geen toestemming wanneer de dader met een list zijn slachtoffer op heimelijke wijze 

onder invloed brengt. Daarnaast zorgen ook een onvolwaardigheid of lichamelijk of geestelijk 

gebrek ervoor dat de toestemming niet aanwezig kan zijn.  

 

366. Na de wetgeving onderzocht ik ook elke fase in de keten van de strafrechtsbedeling. 

Naar aanleiding van een aantal getuigenissen en krantenartikelen voelde ik de nood aan een 

specifieke strafbaarstelling. Bij de opsporing werd uitvoerig aandacht besteed aan de verschil-

lende onderzoekshandelingen zoals de Seksuele Agressie Set en DNA-analyse. Dit zijn twee 

belangrijke onderzoekshandelingen bij de bewijsverzameling omtrent DFSA. Verder onder-

zocht ik de vervolging en berechting van DFSA-misdrijven waarbij aan het slachtoffer in een 

rechtszaak een aantal bijkomende voordelen worden gegeven; bv. bescherming van de priva-

cy en behandeling van de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren. Bij de strafuitvoering 

vroeg ik mij af of daders eerder een bestraffing, dan wel een behandeling moeten krijgen of 

een combinatie van beiden. In België gaan beiden (theoretisch gezien) hand in hand. Slachtof-

fers daarentegen hebben gedurende de hele procedure en op elk niveau de mogelijkheid om 

van hulpverlening te genieten met slachtofferbejegening, slachtofferonthaal en slachtoffer-

hulp.  

 

367. In een derde hoofdstuk vallen er voor België een aantal lijken uit de kast, die er al jaren 

liggen, maar waar de wetgever nog geen oog voor heeft gehad. Op wetgevend vlak is er geen 

expliciete strafbaarstelling van DFSA aanwezig in onze strafwetgeving. Daarnaast is er een 

interpretatieproblematiek tussen de artikelen 375 Sw. en 376 Sw. Wanneer we de keten van 

de strafrechtsbedeling bekijken, dan blijkt dat op elk niveau lacunes aanwezig zijn. Bij de 

opsporing is en blijft de aangifte een probleem. Dit geldt niet enkel voor DFSA, maar voor 

alle seksuele misdrijven waarvan slechts tien procent het voorwerp zou uitmaken van een 

aangifte. Bij de S.A.S. zijn de lacunes in verschillende groepen onder te brengen. Ten eerste 

ontbreekt een goede naleving van de opgelegde maatregelen in de COL 10/2005 en vertonen 
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de samenwerkingsprotocollen een aantal gebreken. Ten tweede voeren wetsdokters en gynae-

cologen een strijd voor het gebruik van de S.A.S. Beiden hebben goede en minder goede kwa-

liteiten. Ten derde zijn er twee, steeds terugkerende, punten van kritiek: de bewaarproblema-

tiek en een gebrekkige communicatie tussen alle actoren. Daarnaast worden bij het slachtoffer 

en de dader de lacunes voornamelijk teruggevonden bij de behandeling tijdens het onderzoek 

aan het lichaam, bij het verhoor en bij de hulpverlening. Tenslotte ligt er ook nog een zeer 

groot probleem bij de opleiding en perceptie van politieambtenaren.  

 

368. In hoofdstuk vier blijkt dat zowel op internationaal als Europees niveau door verschil-

lende instellingen aandachtig over DFSA wordt nagedacht. Ze schrijven resoluties, aanbeve-

lingen, guidelines, enzovoorts . Deze zijn echter niet bindend voor België, waardoor een strik-

te naleving achterwege blijft. Uit mijn rechtsvergelijkende studie blijkt evenwel dat verschil-

lende landen, waaronder Common law landen en Civil law landen hieraan gevolg geven door 

specifieke strafbaarstellingen van DFSA in zijn vier voorkomende vormen en ook voorzien in 

aangepaste procedures. Het zijn voornamelijk Common law landen en meer specifiek Engels-

sprekende landen die kiezen voor DFSA als afzonderlijk misdrijf. Civil law landen zijn wat 

afstandelijker ten opzichte van deze strafbaarstelling en kiezen eerder voor een strafverzwa-

ring.   

 

369. Om deze masterproef af te ronden spreek ik in hoofdstuk vijf onze wetgever aan. Een 

kant-en-klaar wetsvoorstel voor de strafbaarstelling van DFSA als verzwarende omstandig-

heid of zelfstandig misdrijf, bespaart hem al heel wat tijd en werk. De daarbij horende moge-

lijkheden qua procedure zijn ook al een stap in de goede richting. In de ideale wereld zou mijn 

voorstel perfect passen, maar ik weet ook dat dergelijke veranderingen tijd en financiële mid-

delen vragen, die in België vaak schaars zijn. Toch hoop ik met deze masterproef de aandacht 

van onze wetgever en politici te vestigen op de problematiek van DFSA. Zowel slachtoffers 

als daders van DFSA hebben wel degelijk recht op een correcte wetgeving en een adequate 

procedure.   
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 Bijlagen  
 

Bijlage 1. Gesprek met RAINN – National Sexual Assault Online Hotline  

 

Tallulah has joined the chat. 

Waiting for Anonymous to click 'Go Chat'... 

Anonymous has joined the chat. 

 

Tallulah: Hello, how may I help you? 

Anonymous: I think something happened to me 

Tallulah: I'm really glad you came to the hotline to talk. Before we go any further, though, I 

would like to check in about some safety and privacy concerns. Would that be all right? 

Anonymous: ok 

Tallulah: Also, just in case you get disconnected for any reason, I encourage you to go back to 

the waiting room to be reconnected - or you can call the National Sexual Assault Hotline: 1-

800-656-HOPE (4673). 

Anonymous: ok 

Tallulah: Are you in a safe place right now? 

Anonymous: yes 

Tallulah: Okay, good. I want to let you know that this is an anonymous service, so you do not 

have to share with me any personal information like your name, your age, or where you live. 

Do you have any additional questions about privacy issues or computer safety? 

Anonymous: no 

Tallulah: Okay, great. Thank you for reviewing this safety and privacy information. If you 

have other questions or concerns please let me know at any time. But now, would you like to 

continue to discuss what you think happened? 

 

Anonymous: I went to drink something and I met a boy in the bar, and the next thing i know 

is that I woke up at a bench in the park 

Tallulah: I'm sorry, that must have been very scary. How are you feeling? 

Anonymous: I feel weird, I don't know what happened 

Tallulah: I can see why you would feel that way. Did this happen last night? 

Anonymous: yes 
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Tallulah: Is there anyone that was with you last night that might have some idea what hap-

pened? Are there any signs that something bad occurred? 

Anonymous: I have bruises between my legs and I don't know where they come from 

Anonymous: no I was alone in the bar 

Anonymous: I don't think there were friends with me, I don't remember 

 

Tallulah: Are you thinking about possibly reporting or going to the hospital? The 

SANE/SART program offers sensitive, caring, and supportive care following a sexual assault. 

Their website provides a list of Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) programs in each 

state. These specialists are registered nurses, who have advanced education in forensic exami-

nation of sexual assault victims. If you want to get checked out. 

Anonymous: I feel very dizzy, I tried to remember, but it doesn't come back the memory 

Anonymous: I don't know who it was, so can I report this? 

Tallulah: I am not entirely sure, I would imagine if something bad happened there would be 

traces of DNA on your body. It sounds like this guy might have taken advantage of you, from 

what you have told me. Especially since you are dizzy. How would you feel about getting 

checked out at the hospital or your doctor or by a SANE nurse? 

Anonymous: I think I can go to a hospital 

Anonymous: do you think he has put something in my drink? 

Anonymous: I read a lot of stories about people who had the same as me 

Tallulah: I think that is a definite possibility, especially if you are dizzy this morning and can't 

remember anything that happened last night including how you ended up on a bench. I think 

going to the hospital is a tremendously brave decision, and one that would help you out a lot. 

Anonymous: ok 

Anonymous: thank you very much 

Tallulah: You're very welcome. How are you feeling now? 

Anonymous: better 

Anonymous: I’m going to the hospital 

Tallulah: You sound like a very strong individual. I'm so sorry that something bad happened 

to you, you are very brave for taking control and taking care of your health. Good luck 

Anonymous: thank you very much for the support 
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CLINICAL UPDATE

Services, Royal North Shore Hospital, Sydney, personal
communication). Suggestions on how to ask about sexual
assault are shown in Box 2.

Management
When responding to a disclosure of sexual assault, it is
important to:
■ ensure privacy, safety and adequate time for the victim;
■ acknowledge their courage in speaking out;
■ accept the victim’s story in a non-judgemental way — it is
the role of police to investigate story veracity;
■ explain that reactions to rape, such as shock, arousal,
anxiety and fear are normal, emphasising that the victim is
not to blame; and
■ understand that the aim of management is to return
control to the victim by enabling them to make choices about
reporting, counselling and medical therapy (see Box 3).

Further action is defined by whether the victim decides to
make a formal complaint. Most jurisdictions require that the
first person who hears an allegation of sexual assault must
give evidence if the complaint comes to trial, so document
the exact words used, even if the victim is referred for
forensic management.

History

Assess any injuries and ongoing safety and support. Emer-
gency accommodation may be needed if the victim’s home is
not safe. A brief history of when and where the assault took
place, who put what where, and contraception or condom
use will inform immediate treatment.

Ask whether the victim wants to report the assault to the
police. Early referral to a sexual assault service assists
forensic testing. A forensic assessment involves careful doc-
umentation of injuries and testing for the presence of foreign
DNA; the findings are compiled in a court medicolegal
report. Even if the victim is unsure about wanting to report
the assault, if there is any possibility of a complaint being
made forensic assessment will preserve evidence in case a
formal report is made to police at a later date. Ask about the
possibility of drug-assisted rape, which is becoming increas-
ingly common worldwide.14 Early forensic referral may
facilitate detection of commonly used drugs (eg, flu-
nitrazepam, ketamine) in the victim’s blood or urine. Test-
ing must be performed in a police laboratory to preserve
continuity of court evidence. If the patient keeps a spot
urine specimen, this can be handed directly to the police.

Examination

A thorough general and genital examination should be
performed and any injuries documented. Although most
sexual assault services use speculums for examining women,
this depends on both the woman (comfort versus her need
to know all is normal) and the practitioner (expertise and
requirement for testing), and should be discussed with the
woman before examination. Similarly, the use of a procto-
scope may be required. Victims are often afraid that there

has been genital damage which will make it obvious to
others that they have been raped. Feedback that everything
looks normal, as is usually the case,15 can be very reassuring.

Investigation

Tests for forensic purposes, sexually transmissible infections
and pregnancy are performed according to need. If a woman is
being transferred to a sexual assault service for forensic assess-
ment after unprotected vaginal rape, the initial dose of the
emergency contraceptive pill should be given first.

Forensics: If the victim is willing for the police to be
involved, he or she should be referred immediately to an
expert sexual assault service for forensic assessment (a list is

2: Asking about sexual assault

Have you ever been forced to have sex you didn’t want?
Have you ever had sex forced on you?
Have you ever been sexually assaulted?

3: Guide for sexual assault care

*Usually includes medical care; check with local service. †See resources 
section at end of article. ‡Some rural/remote general practitioners perform 
forensic assessments after consultation with a sexual assault service. 
STI=sexually transmitted infection.

Discuss options to determine 
further medical care

Give first dose of emergency 
contraception as soon as possible 
if required

No legal action or 
police report and no 
further action taken

Medical care
(delivered by general 

practitioner,  emergency 
department, remote area 

nurse or local sexual 
assault service)

Victim undecided

Assess and treat serious injuries
Preserve forensic evidence (ask patients not to 
wash themselves or the clothes worn during the assault)

Legal action

Refer for forensic medical 
examination*

Give emergency 
contraception as soon  
as possible if required

Manage the physical  
effects of the assault

Assess risk of STI — 
treat for chlamydia, 
vaccinate for  
hepatitis B. 
Refer for counselling

Evidence  
compiled into 
court report

Evidence  
collected and  

stored awaiting 
decision about 

legal action

Local sexual
assault medical
examiner† 

Police to 
organise referral 

A general  
practitioner if in  
a rural/remote  
area‡

Contact
Local sexual
assault medical
examiner†

A general  
practitioner if in  
a rural/remote  
area‡

Contact

Allegation of sexual assault


