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Noopt nieuwe seksuele criminaliteit tot 
nieuwe seksuele misdrijven?

Ann Dierickx*

I. Inleiding

1. Aanleiding tot het onderzoek

1. Het internet biedt ongeziene mogelijkheden om iemands seksuele intimiteit te 
grabbel te gooien en om iemand seksueel te misbruiken. Vooral jongeren zijn erg 
kwetsbaar in cyberworld. De drang om minderjarigen meer bescherming te bie-
den tegen seksueel en ander misbruik via chatrooms, webcam, Facebook, enzo-
voort, groeide Europees en resulteerde nationaal in de nieuwe strafbaarstellingen 
van grooming en cyberkinderlokkerij. De drang om eenieders seksuele intimiteit 
te beschermen tegen heimelijke gluurders gewapend met smartphones, leverde 
het nieuwe misdrijf van voyeurisme op. De aloude strafbaarstellingen schoten 
 tekort, zo meende onze strafwetgever.

2. Andere cybergerelateerde fenomenen zoals webcamseks, sexting1 en sextor-
tion2 worden vooralsnog niet afzonderlijk strafbaar gesteld. Nochtans toonde 
de lokpuber Sweetie in 2013 aan dat mannen van over heel de wereld het net af-
zoeken naar minderjarigen die ze seksueel kunnen misbruiken via de webcam. 
Naakt selfies worden door de jeugd van tegenwoordig vrolijk rondgestuurd via 
bijvoorbeeld snapchat. Vervolgens wordt hiervan een printscreen genomen en 
wordt deze, veelal tegen de wil van de minderjarige in kwestie in of zonder diens 
mede weten, “gedeeld”. Maar het blijft niet bij sexting. Seksueel getinte berichten en 
via snapchat of webcam verkregen beelden hebben een geldwaarde. Meer en meer 
 jongeren, maar ook meerderjarigen worden hiermee afgeperst.

2. Onderzoeksvragen

3. Deze recente vormen van seksueel misbruik en de reactie hierop van de straf-
wetgever – of het gebrek daaraan – doen vragen rijzen over de openheid van de 
klassieke strafbepalingen, en met name van de strafbepalingen die onze seksuele 
integriteit en intimiteit beschermen, en over de hierin beschermde rechtsgoede-
ren.

* Ann Dierickx is advocaat en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen.
1 Een samentrekking van sex en texting.
2 Een samentrekking van sex en extortion (afpersing).
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4. De eerste voor de hand liggende onderzoeksvraag is of de nieuwe strafbepalin-
gen wel nodig zijn. Wordt er door deze criminaliteit werkelijk geraakt aan nieu-
we rechtsgoederen of worden reeds beschermde rechtsgoederen op een door het 
strafrecht niet te herkennen wijze aangetast zodat wettelijk ingrijpen nodig is? 
Indien het rechtsgoed al beschermd wordt en de bestaande incriminaties die dit 
goed beschermen voldoende open zijn, zouden ze deze nieuwe realiteit moeten 
kunnen vatten.

Wat indien andere strafbaarstellingen zich aandienen die slechts één aspect van 
het seksueel misbruik vatten of die een ander niet aan de seksuele sfeer gerelateerd 
rechtsgoed beschermen, en de delictstypische grenzen hiervan voldoende rekbaar 
blijken om deze nieuwe seksuele criminaliteit – of een aspect ervan – aan te pak-
ken? De vraag rijst dan of die delictsomschrijving in die mate opengerekt mag wor-
den dat er feitenconstellaties in ondergebracht worden waarin op zich niet geraakt 
wordt aan het erin beschermde rechtsgoed, dan wel of de strafwetgever toch een 
nieuwe strafbaarstelling moet creëren die geënt is op de gehele feitenconstellatie 
en het specifiek aan de orde zijnde rechtsgoed. Vervallen in een overregulering 
door voor elk gegeven afzonderlijke strafbaarstellingen uit te vaardigen, is uiter-
aard evenmin gewenst.3

5. Een tweede onderzoeksvraag spruit voort uit het (voorlopige) stilzitten van de 
strafwetgever met betrekking tot webcamseks en sexting. Beide fenomenen ge-
schieden ook op consensuele basis. Niet elke webcamseks of elk sexting houdt 
seksueel misbruik in. De vraag is hier dus niet zozeer of nieuwe strafbaarstellin-
gen uitblijven omdat de aloude seksuele misdrijven voldoende open zijn om deze 
nieuwe feiten te vatten. Wel is het interessant na te gaan of de klassieke (seksuele) 
strafbaarstellingen de gewenste bescherming bieden, dan wel of ze te ver gaan en 
er eerder sprake is van een overregulering van deze “nieuwe” seksuele intimiteit.

3. Plan van aanpak

6. Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden worden hieronder eerst de nieu-
we in de strafwet opgenomen strafbaarstellingen van voyeurisme, grooming en 
cyberkinderlokkerij geanalyseerd (II.). Hierbij wordt telkens eerst de nieuwe straf-
baarstelling weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op haar ratio legis en consti-
tutieve bestanddelen. Ten slotte wordt nagegaan of deze nieuwe strafbaarstelling 
wel nodig was. Hiertoe worden verschillende mogelijke alternatieve kwalificaties 
geanalyseerd. Wetswijzigingen aan klassieke seksuele misdrijven zoals de aan-
randing van de eerbaarheid of het vervaardigen of bezit van kinderpornografie 
worden enkel behandeld voor zover dit dienend is om deze drie nieuwe strafbaar-
stellingen te analyseren.

7. In tweede instantie worden de andere seksuele fenomenen die tot op heden 
geen eigen strafbaarstelling kregen, zijnde webcamseks, sexting en sextortion, 
onder de loep genomen (III.). Voor het aan de nieuwe communicatietechnologieën 

3 L. Claus, “Cyberkinderlokkerij en grooming: daadkrachtig wetgevend optreden of een kwestie 
van overregulering”, NC 2015, 24; J. Rozie, “Beklaagde alwetend. Over het criterium van de rede-
lijke voorzienbaarheid als maatstaf van het lex certa-principe in strafzaken”, RW 2012-13, 803.
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 gerelateerde misbruik van een anders seksuele integriteit wordt nagegaan onder 
welke klassieke seksuele incriminatie deze gesubsumeerd kan worden. Daarnaast 
wordt geanalyseerd of deze klassieke strafbaarstellingen niet overregulerend 
 werken.

8. Ten slotte wordt teruggekoppeld naar de hierboven onder I.2. gestelde onder-
zoeksvragen (IV.).

II. Nieuwe seksuele strafbaarstellingen

1. Voyeurisme

A. Strafbepaling

9. Met de Wet van 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aan-
randing van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft,4 werd in het Strafwetboek 
artikel 371/1 ingevoegd. In dit wetsartikel wordt het voyeurisme strafbaar gesteld. 
De bepaling werd ingevoerd in Hoofdstuk V “Voyeurisme, aanranding van de eerbaar
heid en verkrachting” onder Titel VII “Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der fami
lie en tegen de openbare zedelijkheid” van Boek II van het Strafwetboek. De delicts-
omschrijving luidt:

“Met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft hij die:
1° een persoon observeert of doet observeren of van hem een beeld of geluidsopname maakt of doet 
maken,
– rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel,
– zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn medeweten,
– terwijl hij ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt, en
– terwijl hij zich in omstandigheden bevindt, waar hij in redelijkheid kan verwachten dat zijn 

persoonlijke levenssfeer niet zal worden geschonden;
2° de beeld of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele 
daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of ver
spreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.
Worden deze feiten gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige boven 
de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijf jaar tot 
tien jaar.
Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien 
jaar.
Het voyeurisme bestaat, zodra er begin van uitvoering is.”

10. Net zoals dat het geval is voor de aanranding van de eerbaarheid, is het misdrijf 
van voyeurisme voltrokken zodra er een begin van uitvoering bestaat. De poging 
wordt derhalve gelijkgesteld met het voltrokken misdrijf. Dit impliceert dat de vrij-
willige terugtred niet leidt tot de straffeloosheid van de feiten.

4 BS 19 februari 2016, inwerkingtreding 29 februari 2016.
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B. Ratio legis

11. In artikel 371/1 Sw wordt niet zozeer de seksuele integriteit beschermd, maar 
wel de seksuele intimiteit.5 Feiten van voyeurisme zijn immers geen echte daden 
van seksuele agressie. Wel tasten ze de privacy van het slachtoffer aan. Net daarom 
werd ervoor geopteerd om er een afzonderlijke strafbaarstelling van te maken6 en 
om niet te vertrekken vanuit de incriminatie van aanranding van de eerbaarheid 
om deze feiten strafbaar te stellen.7

12. De strafbaarstelling van het voyeurisme als afzonderlijk misdrijf drong zich 
volgens de strafwetgever op na enkele rechterlijke uitspraken waarin de feiten niet 
bestraft werden als aanranding van de eerbaarheid. Het waren allemaal gevallen 
van zogenaamd “passief” voyeurisme of voyeurisme in absentia. Met name de vol-
gende casussen leidden tot de vrijspraak van de beklaagde:
– het begluren van meisjes in een kleedhokje van een zwembad, die zich hiervan 

niet bewust waren;8

– het filmen van een vrijscène van een koppel in een hotelkamer van achter de 
spiegel door de hoteluitbater;9

– het aanschouwen zonder seksuele bijbedoelingen, zelfs bij verrassing, van twee 
naakte douchende meisjes in de hotelkamer van de beklaagde.10 In casu had hij 
de meisjes niet gedwongen zich uit te kleden, maar was hij alleen de badkamer 
binnengekomen op een moment dat ze zich reeds uit eigen beweging hadden 
uitgekleed om gebruik te maken van de badfaciliteiten;

– het met een gsm maken van beelden van speelsters van een damesvolleybal-
ploeg in de kleedkamer van de sporthal, door hun coach. De beelden werden 
gemaakt zonder de toestemming of het medeweten van de speelsters;11

– de opname met een camera van beelden van consensuele seksuele betrekkin-
gen die werd gemaakt door één van de partners zonder het medeweten van de 
andere.12

5 Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie van 21 december 2015, Wets-
voorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de Commissie voor de Justitie van 21 december 
2015, Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanran-
ding van de eerbaarheid betreft, ParlSt Kamer 2015-16, nr. 0699/006, 4; A. De Nauw, “Les limites 
de l’incrimination classique de l’attentat à la pudeur”, (noot onder Cass 31 maart 2015), JLMB 
2016, 751. 

6 Amendement 15 juli 2015, Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafbaar-
stelling van de aanranding van de eerbaarheid betreft, ParlSt Kamer 2015-16, nr. 0699/002, 4-5; 
Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie van 21 december 2015, Wets-
voorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van de 
eerbaarheid betreft, ParlSt Kamer 2015-16, nr. 0699/006, 4.

7 Amendement 15 juli 2015, Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafbaarstel-
ling van de aanranding van de eerbaarheid betreft, ParlSt Kamer 2015-16, nr. 0699/002, 4-5.

8 Corr Dendermonde 18 juni 2012, TStrafr 2012, 476, noot F. Schuermans (onontdekte zwembad-
gluurdersvonnis). Vergelijk: Corr Leuven 19 december 2006, TStrafr 2007, 217, waar de vrouw de 
begluring ontdekte, en er daarom verrassing en dus geweld aangenomen werd. Hier werd wel 
een aanranding van de eerbaarheid aangenomen (ontdekte zwembadgluurdersvonnis).

9 Cass 23 januari 2008, RABG 2008, 810, noot F. Schuermans (hotelspiegelarrest).
10 Antwerpen 16 oktober 2003, NC 2006, 130 (hoteldouchearrest).
11 Antwerpen 6 mei 2015, TStrafr 2015, 147, noot T. D.
12 Cass 27 november 2013 (vrijscènearrest), RDP 2014, 226, concl. D. Vandermeersch, TStrafr 2014, 

362, noot S. Vandromme, NC 2014, 407-408, RABG 2014, 499, noot L. Delbrouck.
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13. De vraag rijst of er zich geen andere strafbaarstellingen aandienden om de be-
klaagde te veroordelen.13 Mocht dat het geval zijn geweest, ware het misschien 
niet nodig om artikel 371/1 Sw in te voeren.

C. Constitutieve bestanddelen

14. Artikel 371/1 Sw viseert twee verschillende hypothesen: enerzijds het echte 
 voyeurisme of het voyeurisme sensu stricto (art. 371/1, lid 1, 1° Sw) en anderzijds de 
zogenaamde pornowraak (art. 371/1, lid 1, 2° Sw).

1. Voyeurisme sensu stricto

15. Er is in eerste instantie sprake van voyeurisme wanneer een persoon een ander 
observeert (of doet observeren) of van hem een beeld- of geluidsopname maakt (of 
doet maken). Artikel 371/1, lid 1, 1° Sw viseert dus niet het loutere kijken. Obser-
veren is immers meer dan louter kijken. Het veronderstelt een gadeslaan, en met 
 andere woorden een oplettend bekijken.14 Het gewoon toevallig kijken valt niet 
 onder deze delictsomschrijving.

Daarnaast is het vereist dat dit (doen) observeren of (doen) maken van een beeld- 
of geluidsopname gebeurt in de volgende omstandigheden:
– rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel;
– zonder de toestemming of buiten het medeweten van het slachtoffer;
– terwijl het slachtoffer ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt.

Dat het slachtoffer “ontbloot” moet zijn, betekent dat deze persoon een deel van 
zijn lichaam moet laten zien dat op grond van de huidige maatschappelijke nor-
men en het collectieve bewustzijn van de eerbaarheid bedekt zou zijn gebleven 
indien de persoon had geweten dat hij werd geobserveerd of gefilmd;15 en

– terwijl het slachtoffer zich in omstandigheden bevindt waarin het in redelijk-
heid kan verwachten dat zijn privacy niet zal worden geschonden.
Ter illustratie werd tijdens de parlementaire voorbereiding gewezen op de zon-
nebaadster op het eigen appartementsterras of het hotelterras. Zij wordt in deze 
bepaling niet beschermd aangezien zij er redelijkerwijze van uit moet gaan dat 
ze gezien kan worden.16 Maar is het kunnen “gezien” worden hetzelfde als het 
kunnen “gefilmd” worden, en moet je ervan uitgaan dat wanneer je “gezien” kan 
worden je ook “gefilmd” kan worden?

Het gaat om voorwaarden die cumulatief vervuld moeten zijn.17

13 Infra, II.1.D.3.-7.
14 Volgens Van Dale is “observeren” “gadeslaan” en “gadeslaan” een “oplettend bekijken”.
15 Amendement nr. 3 van Mevrouw Van Cauter van 27 november 2015, Wetsvoorstel tot wijziging 

van het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van de eerbaarheid betreft, 
ParlSt Kamer 2014-15, nr. 0699/003, 5. 

16 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van 
de eerbaarheid betreft, ParlSt Kamer 2015-16, nr. 0699/001, 4.

17 Amendement nr. 3 van Mevrouw Van Cauter van 27 november 2015, Wetsvoorstel tot wijziging 
van het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van de eerbaarheid betreft, 
ParlSt Kamer 2014-15, nr. 0699/003, 5; Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de 
Justitie van 21 december 2015, Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafbaar-
stelling van de aanranding van de eerbaarheid betreft, ParlSt Kamer 2015-16, nr. 0699/006, 7. 
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Ten slotte vereist artikel 371/1, lid 1, 1° Sw dat dit (doen) observeren of (doen) 
maken van een beeld- of geluidsopname wetens en willens gebeurt.18

16. Dat de seksuele intimiteit het in artikel 371/1, lid 1, 1° Sw beschermde rechts-
goed is, komt al te weinig naar voor in de delictsomschrijving. We moeten immers 
vaststellen dat er toch enige onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van deze 
strafbaarstelling. Het is namelijk niet meteen duidelijk of deze geacht zal worden 
van toepassing te zijn telkens er een opname gemaakt wordt van een ontbloot per-
soon of van iemand die een seksuele daad stelt, zonder diens medeweten. Neem 
iemand die vanop zijn terras toevallig getuige is van een verkrachting in een na-
bijgelegen tuin, en dit vlug filmt om het slachtoffer achteraf bewijzen te kunnen 
aanreiken.19 Ons buikgevoel zegt ons dat dit geen voyeur is. Maar hoe vertaal je 
dit buikgevoel rekening houdend met de constitutieve bestanddelen vermeld in 
artikel 371/1, lid 1, 1° Sw?

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd de noodtoestand naar voren ge-
schoven om tot de gewenste straffeloosheid te komen.20 De seksuele intimiteit 
(die aangetast wordt door het filmen) wordt opzij geschoven ter bescherming van 
de seksuele integriteit (die aangetast wordt door de verkrachting en die men wil 
beschermen). Ons lijkt deze rechtvaardigingsgrond niet de gewenste oplossing 
te bieden. Het is immers niet zeker of het filmen in alle gevallen zal worden be-
schouwd als de enige uitweg of het ultimum remedium om de seksuele integriteit 
van het slachtoffer te beschermen. In de plaats van het maken van de opname, zou 
de betrokkene immers misschien beter de politie bellen en/of zelf tussenkomen 
zodat de verkrachter gestopt wordt. Er zal dus zeker niet in alle gevallen een recht-
vaardigende noodtoestand aangenomen kunnen worden. Dat de onaangepaste re-
actie van het filmen niet in alle gevallen een noodtoestand zal opleveren, betekent 
evenwel niet dat de betrokkene dan maar meteen strafbaar moet zijn als voyeur. 
Het is niet omdat hij onaangepast reageert, dat hij dat verdient.

De op het eerste gezicht in het licht van artikel 371/1 Sw aangevoelde straffe-
loosheid lijkt trouwens van een fundamenteler niveau te moeten zijn. Nochtans 
is het niet meteen duidelijk welk constitutief bestanddeel afwezig is in de gevi-
seerde hypothese. Enkel via het laatste bestanddeel lijkt het mogelijk om onder 
de delicts typiciteit uit te komen. Aan alle andere voorwaarden is immers voldaan. 
Maar daarvoor moet dus aangenomen kunnen worden dat het slachtoffer van de 

18 L. Dupont, Beginselen van strafrecht, Leuven, Acco, 2000, 124; J. Rubbrecht, Inleiding tot het Belgisch 
strafrecht, Leuven, L. Wouters, 1958, 130; J. Verhaegen, “L’exigence de l’intention coupable dans les 
infractions aux lois et règlements particuliers”, RDP 1986, 947-955.

19 Dit voorbeeld werd gegeven tijdens de parlementaire voorbereiding: Verslag van de eerste  lezing 
namens de Commissie voor de Justitie van 21 december 2015, Wetsvoorstel tot wijziging van 
het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van de eerbaarheid betreft, ParlSt 
 Kamer 2015-16, nr. 0699/006, 6-7.

 Een ander voorbeeld dat tijdens de parlementaire voorbereiding gegeven werd, is dat van de be-
woner van een straat waarin aan straatprostitutie gedaan wordt, die filmopnamen maakt van 
deze prostitutie en deze naar de politie brengt. Dit voorbeeld lijkt eenduidiger. De prostituée 
bevindt zich op de openbare weg en mag er dus redelijkerwijze van uitgaan dat ze gezien kan 
worden. Er is bij het observeren of het maken van een beeldopname daarom dus geen sprake van 
voyeurisme. De delictstypiciteit ontbreekt.

20 Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie van 21 december 2015, Wets-
voorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van de 
eerbaarheid betreft, ParlSt Kamer 2015-16, nr. 0699/006, 7.
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verkrachting zich niet “in omstandigheden bevindt, waar hij in redelijkheid kan verwach
ten dat zijn persoonlijke levenssfeer niet zal worden geschonden”.

De verkrachting op zich houdt natuurlijk een aantasting in van het recht op res-
pect voor het privéleven beschermd in artikel 8 EVRM. Maar daar gaat het niet om. 
Het gaat om het filmen; en net dat filmen maakt deze casus moeilijk te beoordelen. 
Indien er niet gefilmd zou worden, maar de persoon toevallig ooggetuige zou zijn 
van de verkrachting, zou aangenomen kunnen worden dat er geen sprake is van 
het vereiste “observeren”, maar enkel van “kijken”, hetgeen onvoldoende is voor de 
delictstypiciteit. Via de in de delictsomschrijving gebruikte terminologie (obser-
veren) worden de feitenconstellaties die onder de strafbaarstelling moeten vallen 
omdat het beschermde rechtsgoed (seksuele intimiteit) geraakt wordt, gescheiden 
van de niet geviseerde feitenconstellaties die niet raken aan dit rechtsgoed. Maar 
dat is niet het geval wanneer er een opname gemaakt wordt.

Laat ons daarom de geviseerde casus en daarmee het probleem scherper stellen. 
Indien het slachtoffer zich zou bevinden in een privétuin die omgeven is door flat-
gebouwen met terrassen en degene die de opnamen maakt, zich zou bevinden op 
één van die terrassen, dan mag het slachtoffer er daardoor alleen al redelijkerwijze 
van uitgaan gezien te kunnen worden. Denk aan de zonnebaadster op het terras. 
Maar de omstandigheid waarin het gefilmde slachtoffer van de verkrachting zich 
bevindt, moet niet alleen ruimtelijk opgevat worden (de privétuin). Ze omvat ook 
het gegeven van de verkrachting. Artikel 371/1, lid 1, 1° Sw stelt bovendien niet 
voorop dat het slachtoffer zich in omstandigheden bevindt waarin het in redelijk-
heid kan verwachten “niet gezien te kunnen worden”. Wel wordt vereist dat het slacht-
offer zich in omstandigheden bevindt waarin het in redelijkheid kan verwachten 
dat “zijn persoonlijke levenssfeer niet zal worden geschonden”. De vraag is dus of de ver-
krachte persoon redelijkerwijze mag verwachten dat zijn persoonlijke levenssfeer 
terwijl hij verkracht wordt, geschonden wordt op nog een andere manier dan door 
de verkrachting, te weten door het filmen. Mag een verkracht persoon redelijker-
wijze verwachten tijdens de verkrachting gefilmd te worden? Het antwoord lijkt 
ons negatief te zijn, hetgeen ervoor zorgt dat het filmen delictstypisch is in het 
licht van artikel 371/1, lid 1, 1° Sw.

Tenzij een strikt ruimtelijke opvatting natuurlijk volstaat en de specifieke om-
standigheden waarin het slachtoffer zich bevindt (de verkrachting), niet relevant 
zijn. In dat geval moet geoordeeld worden dat een persoon in een privétuin omge-
ven door flatgebouwen redelijkerwijze moet verwachten altijd gezien of gefilmd 
te kunnen worden. Dan is er van voyeurisme geen sprake. Maar een dergelijke re-
denering lijkt geen steun te vinden in de delictsomschrijving aangezien deze uit-
drukkelijk verwijst naar de “omstandigheden” waarin de bekeken of gefilmde per-
soon zich bevindt; en deze omstandigheden worden niet ruimtelijk beperkt.

Om onder de delictstypiciteit uit te raken, zou men ook kunnen suggereren dat 
het filmen die persoonlijke levenssfeer niet schendt. De essentie van het recht be-
schermd in artikel 8 EVRM ligt immers van oudsher weliswaar in het recht alleen 
gelaten te worden, maar is geleidelijk aan geëvolueerd naar een recht op intimiteit 
en een recht op zelfbepaling.21 Artikel 8 EVRM biedt de garantie dat elkeen zijn 
persoonlijkheid kan ontplooien en zelf de wijze kan kiezen waarop hij zijn leven 

21 P. De Hert, “Recht op privacy”, in J. Vande Lanotte en Y. Haeck (ed.), Handboek EVRM, Deel 2, 
 Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 722-724. 
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uitbouwt.22 Kan men verdedigen dat het filmen van de aantasting van iemands 
seksuele integriteit deze zelfbepaling en keuzevrijheid overeind laat en niet aan-
tast? Het filmen gebeurt in onze casus in elk geval niet met de bedoeling om deze 
beelden te misbruiken en die keuzevrijheid in te perken, maar met de allerbeste 
bedoelingen: net om het slachtoffer van de verkrachting toe te laten zijn recht op 
zelfbepaling uit te oefenen. Wanneer het filmen daarentegen zou gebeuren met 
het oog op het uitbuiten van de beelden, bijvoorbeeld door ze online te zetten op 
pornosites, zou beweerd kunnen worden dat die keuzevrijheid en zelfbepaling wel 
ingeperkt worden door het filmen. Dan komt het recht vervat in artikel 8 EVRM 
in elk geval wel in het gedrang en wordt de in deze strafbaarstelling beschermde 
seksuele intimiteit zeker geschonden door het filmen. Deze redenering lijkt crea-
tief, maar ze mist de essentie van de delictsomschrijving. In deze redenering wordt 
de vraag of de seksuele intimiteit van het “slachtoffer” werkelijk geschonden wordt 
door het filmen, immers ingevuld aan de hand van de bedoelingen van de “dader” 
(wil degene die filmt, hiermee de persoonlijke levenssfeer van de verkrachte per-
soon schenden?). Maar dit is niet de vraag die de delictsomschrijving stelt. Om de 
delictstypiciteit te beoordelen, wordt immers verwezen naar het redelijke aanvoe-
len van het “slachtoffer” (bevindt de verkrachte persoon zich in omstandigheden 
waarin hij in redelijkheid kan verwachten dat zijn persoonlijke levenssfeer niet zal 
worden geschonden?).

De strafrechter zou ook via een eenvoudigere redenering kunnen oordelen dat 
het in artikel 371/1, lid 1, 1° Sw beschermde rechtsgoed, zijnde de seksuele intimi-
teit, niet geschonden wordt in de hier geviseerde casus omwille van de bedoelin-
gen van de filmer. Een dergelijk rechterlijk oordeel zou erop neerkomen dat de af-
wezigheid van elke materiële wederrechtelijkheid23 aangenomen wordt. De vraag 
is of ons hoogste gerechtshof hier niet zal menen dat deze strafrechter zich al te 
veel (beleids)ruimte toe-eigent.

2. Pornowraak

17. Een persoon is ook strafbaar indien hij de beeld- of geluidsopname van een ont-
blote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt, zonder diens 
toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, 

22 P. De Hert, “Recht op privacy”, in J. Vande Lanotte en Y. Haeck (ed.), Handboek EVRM, Deel 2, Arti
kelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 711.

23 De vraag naar de aan-, dan wel de afwezigheid van de materiële wederrechtelijkheid kan gesteld 
worden indien er geen formele rechtvaardigingsgrond kan worden ingeroepen. Deze vraag situ-
eert zich op het niveau van de delictstypiciteit. Een gedraging is materieel gezien niet wederrech-
telijk indien weliswaar aan alle expliciet in de delictsomschrijving vooropgestelde voorwaarden 
is voldaan, maar de in deze strafbepaling beschermde belangen toch niet worden geschonden. 
De vraag naar de materiële wederrechtelijkheid wordt in wezen beantwoord na afweging van 
de in de feitelijke context aanwezige belangen en/of waarden en de mate waarin deze (afweging 
van) belangen en/of waarden door het (straf)recht worden beschermd. 

 Over de materiële wederrechtelijkheid bijvoorbeeld: A. De Nauw, “Is de materiële wederrechte-
lijkheid een nuttig begrip in het Belgisch strafrecht?”, Panopticon 1992, 135; L. Dupont, “De situe-
ring van het begrip wederrechtelijkheid in de theorie van het misdrijf”, in Liber amicorum Jules 
D’Haenens, Gent, Mys en Breesch, 1993, 127 e.v.; H.J.J. Leenen, “Twee categorieën normen in het 
handelen van artsen; de medische exceptie”, in C.H. Brants, C. Kelk en M. Moerings (ed.), Er is 
meer. Opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief, Deventer, Gouda Quint, 
1996, 266.
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ook al heeft die persoon ingestemd met het maken van de opname (art. 371/1, lid 1, 
2° Sw). Of de opgenomen persoon al dan niet weet had van het feit dat hij opgeno-
men werd, is dus niet relevant voor de delictstypiciteit. Hier wordt de zogenaamde 
pornowreker geviseerd. Het gaat om de persoon die zich na de stopzetting van 
een relatie wil wreken op zijn ex door opnamen die voor privédoeleinden en met 
wederzijdse instemming gemaakt werden, te verspreiden bijvoorbeeld via het 
 internet of sociale media.24

18. Artikel 371/1, lid 1, 2° Sw vereist dat dit tonen, toegankelijk maken of versprei-
den wetens en willens gebeurt.25

D. Voldoen de klassieke strafbaarstellingen niet?

1. Algemeen

19. De wetgever achtte het na enkele rechterlijke uitspraken nodig om voyeurisme 
afzonderlijk strafbaar te stellen. Niet alle feitenconstellaties waarvan maatschap-
pelijk aangevoeld werd dat ze strafrechtelijk gezien niet getolereerd kunnen wor-
den,26 werden immers geacht een aanranding van de eerbaarheid op te leveren. Bij 
de invoering van dit nieuwe misdrijf voorzag de Wet van 1 februari 2016 tegelijk in 
een aantal wijzigingen aan het misdrijf van de aanranding van de eerbaarheid.27

Om te kunnen vatten waarom de strafbaarstelling van de aanranding van de 
eerbaarheid gepercipieerd werd niet te voldoen om feiten van voyeurisme aan te 
pakken, worden hieronder eerst de constitutieve bestanddelen van de aanranding 
van de eerbaarheid weergegeven zoals deze bestraft wordt in artikel 373 Sw (2.1.). 
Vervolgens wordt ingegaan op de grenzen van deze incriminatie (2.2.). Ten slotte 
wordt nagegaan of andere klassieke strafbaarstellingen de gepercipieerde leemte 
niet konden opvangen (3.-5.).

2. Aanranding van de eerbaarheid

2.1. Constitutieve bestanddelen
20. Tot vóór de invoering van het voyeurisme als autonoom misdrijf in het 
 Strafwetboek werd volgens artikel 373 Sw. bestraft “de aanranding van de eerbaar
heid, met geweld of bedreiging gepleegd op personen van het mannelijke of vrouwelijke 

24 Amendement nr. 3 van Mevrouw Van Cauter van 27 november 2015, Wetsvoorstel tot wijziging 
van het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van de eerbaarheid betreft, 
ParlSt Kamer 2014-15, nr. 0699/003, 2.; R. Vasseur, “Gluurders te kijk gezet: voyeurisme voortaan 
strafbaar”, De Juristenkrant 9 maart 2016, nr. 325; A. De Nauw, “Les limites de l’incrimination 
classique de l’attentat à la pudeur”, (noot onder Cass 31 maart 2015), JLMB 2016, 751.

25 L. Dupont, Beginselen van strafrecht, Leuven, Acco, 2000, 124; J. Rubbrecht, Inleiding tot het Belgisch 
strafrecht, Leuven, L. Wouters, 1958, 130; J. Verhaegen, “L’exigence de l’intention coupable dans les 
infractions aux lois et règlements particuliers”, RDP 1986, 947-955.

26 I. Delbrouck, “Aanranding van de eerbaarheid”, in Postal memorialis 1 december 2014, A20/8.1; 
R. Vasseur, “Gluurders te kijk gezet: voyeurisme voortaan strafbaar”, De Juristenkrant 9 maart 
2016, nr. 325.

27 Infra, II.1.D.2.1.
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 geslacht (…)”.28 Deze strafbaarheid veronderstelt de aanwezigheid van een algemeen 
opzet.29

21. Het Hof van Cassatie omschrijft de aanranding van de eerbaarheid als een 
aanranding onder dwang van de seksuele integriteit van het slachtoffer zoals die 
door het collectief bewustzijn wordt ervaren op het ogenblik van de feiten.30 Niet 
elke gedraging die seksueel getint is, maakt een aantasting van die integriteit uit. 
Daartoe dient de gedraging een zekere ernst te vertonen. Aanvankelijk bleek dit uit 
de vooropstelling dat het in de wet genoemde fysiek geweld gekenmerkt diende 
te zijn door een zekere gradatie en de vooropgestelde bedreigingen ernstig dien-
den te zijn.31 De term “geweld” had aanvankelijk uitsluitend betrekking op fysiek 
geweld van een zekere gradatie.32 Het moreel geweld of de verleiding viel er niet 
onder.33 Evenmin werd het misbruik maken van zijn invloed of gezag over de an-
dere persoon als geweld of bedreiging beschouwd.34 Sinds 1940 werd het evenwel 
vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie om elk middel van fysieke dwang als 
geweld te beschouwen, in die zin dat ook de verrassing ermee werd gelijkgesteld.35 
Daardoor was er ook wanneer de feiten konden plaatsvinden doordat de betrok-
kene verrast werd, mogelijks sprake van aanranding van de eerbaarheid.36 Later 
werd ook het gebruikmaken van een list beschouwd te beantwoorden aan het in de 
delictsomschrijving vereiste geweld.37 Afgezien van de situaties waarin de dader 
geweld gebruikt, kon een gedraging ook beantwoorden aan de delictsomschrij-
ving van artikel 373 Sw wanneer hij bedreigingen uitte. Dit zijn “alle middelen van 
morele dwang” die bij het slachtoffer de “vrees voor een dreigend kwaad” opwekken.38 
Na de Wet van 4 juli 1989 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het 
misdrijf van verkrachting39 blijkt de zekere graad van zwaarwichtigheid van het 

28 Artikel 373, lid 1 Sw.
29 Cass 30 september 2009, AC 2009, 2149, nr. 537, RDP 2010, 680; Cass 9 oktober 2012, RW 2013-14, 

nr. 3, 1, JLMB 2015, 465, noot F. Kuty, Pas 2012, 1867, TStrafr 2013, 115, noot G. Schoorens; Cass 
24 mei 2011 (roltraparrest), NC 2012, 60, noot B. Ketels en TJK 2012, 149, noot M. Colette; Brussel 
14 februari 2002, JT 2002, 342, noot O.K.

30 Cass 6 februari 2013, RDP 2013, 632, concl. D. Vandermeersch.
 Zo wordt het hebben van seksueel contact tussen een negentwintigjarige man en een vijftien-

jarig meisje op een fuif achter het gordijn in enkele luttele minuten geacht in te gaan tegen het 
geldend maatschappelijk eerbaarheidsgevoel. Gent 19 januari 2010, nr. N-20100119-2, raadpleeg-
baar via stradalex.

31 A. Dierickx, “Hoe ver reikt de bescherming van de strafbepalingen van aanranding van de eer-
baarheid en verkrachting?”, NC 2006, 98.

32 J. Delva, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brussel, Larcier, 1967, 98, nr. 188; L. Lang-
been, “Geweld en bedreigingen in art. 373 Sw.”, RW 1954-55, 1285; D. Merckx, “Verkrachting – het 
misdrijf”, CommStrafr, 32-33, nrs. 56-57.

33 J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, ou commentaire et complément du code pénal belge, III, 
Brussel, Bruylant-Chr. et Cie, 1868, 21.

34 J.S.G. Nypels, Le code pénal belge interpreté, II, Brussel, Bruylant-Chr. et Cie, 1878, 158, nr. 2.
35 Cass 3 juni 1940, Pas 1940, I, 158; Cass 11 februari 1942, AC 1942, 17 (geval waarin de verrassing 

geweld uitmaakt); Cass 13 maart 1944, AC 1944, 117; Cass 6 oktober 2004, JT 2005, 100; I. Del-
brouck, “Aanranding van de eerbaarheid – het misdrijf”, CommStrafr, 20, nr. 54; F. Kuty, “Les 
notions de violence, de menace et de surprise constitutives de l’attentat à la pudeur”, (noot onder 
Cass 9 oktober 2012), JLMB 2015, 471 e.v.

36 L. Langbeen, “Geweld en bedreigingen in art. 373 Sw.”, RW 1954-55, 1285.
37 Cass 6 oktober 2004, JT 2005, 100; Corr Brussel 24 november 1969, JT 1970, 121; I. Delbrouck, 

“Aanranding van de eerbaarheid – het misdrijf”, CommStrafr, 20, nr. 56.
38 Cass 7 maart 1989, AC 1988-89, nr. 380 en RDP 1989, 681, noot J.S.
39 BS 18 juli 1989.
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geweld dan wel de ernst van de bedreigingen te worden gekoppeld aan voornoemd 
collectief bewustzijn.40

22. Met de Wet van 1 februari 2016 werd de wettelijke lijst van omstandigheden 
waarvan de dader gebruik kan maken om een aanranding van de eerbaarheid te 
plegen, uitgebreid. De aanranding van de eerbaarheid bedoeld in artikel 373 Sw, 
wordt nu “gepleegd op personen of met behulp van personen van het mannelijke of vrouwelij
ke geslacht, met geweld, dwang, bedreiging, verrassing of list, of die mogelijk werd gemaakt 
door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer”. Niet 
alleen werden de termen “verrassing” en “list” expliciet opgenomen in artikel 373 
Sw. De rechter hoeft in die gevallen dus geen geweld meer aan te nemen en kan de 
feiten rechtstreeks onder artikel 373 Sw brengen. Ook werd uitdrukkelijk bepaald 
dat er sprake kan zijn van een aanranding van de eerbaarheid indien deze mogelijk 
gemaakt werd door dwang of door een onvolwaardigheid of geestelijk gebrek van 
het slachtoffer.

23. Om de eerder gepercipieerde nood aan een afzonderlijke incriminatie voor het 
voyeurisme te beoordelen, mag er evenwel niet uitgegaan worden van de begin 
2016 ingevoegde explicitering van de lijst met factoren waaruit blijkt dat de aan-
randing het slachtoffer tegen diens wil werd opgedrongen.

Evenmin mag er met een andere wijziging van de delictsomschrijving rekening 
gehouden worden. Tot voor de wetswijziging in 2016 voorzag artikel 373 Sw enkel 
dat de aanranding strafbaar was indien ze gepleegd werd “op” de persoon van het 
slachtoffer. Er werd niet uitdrukkelijk voorzien in de strafbaarheid van de aan-
randing van de eerbaarheid gepleegd “met behulp van” de persoon van het slacht-
offer. Toch gingen de rechtspraak en rechtsleer ervan uit dat er ook in dat laatste 

40 Cass 7 januari 1997, AJT 1998-99, 172, noot L. Stevens en RW 1997-98, 116, noot A. Vandeplas.
 De rechtspraak diende zich vervolgens te buigen over:

– het vastgrijpen, tegen zich aan drukken en in het aangezicht kussen. Cass 7 januari 1997, 
AJT 1998-99, 172, noot L. Stevens en RW 1997-98, 116, noot A. Vandeplas. In het betreffende 
geval hadden de appèlrechters volgens het Hof van Cassatie ten onrechte aangenomen dat 
er sprake was van een aanranding van de eerbaarheid op grond van de vaststelling dat het 
eerbaarheidsgevoel was geschonden zoals dat subjectief werd aangevoeld door de persoon 
ten aanzien van wie de betreffende gedraging was gesteld;

– het tongzoenen. Brussel 8 april 1998, RW 1998-99, 505, noot A. Vandeplas. In casu werd aan-
genomen dat een gedwongen tongzoen niet beantwoordde aan de delictsomschrijving van 
verkrachting omdat het niet ging om een “seksuele” penetratie. De appèlrechters lijken het 
ontbreken van het seksuele karakter van de penetratie te hebben ingeroepen teneinde de op-
gedrongen tongzoen, die op zich toch een penetratie (van welke aard en met welk middel 
ook) inhoudt, niet te moeten aanzien als een als verkrachting omschreven feit. Daardoor 
konden ze evenwel nog moeilijk aannemen dat de betreffende gedraging wel als een aanran-
ding van de eerbaarheid was omschreven. Dit aannemen zou veronderstellen dat aangeno-
men wordt dat de seksuele integriteit zoals deze overeenkomstig het collectief bewustzijn ter 
zake wordt begrepen, toch is geschonden. Teneinde de feiten in principe toch als een als mis-
drijf omschreven feit te kunnen aanzien, en omdat deze gepaard gingen met het verwonden 
van het aangezicht van de betrokkene, hebben de appèlrechters deze als opzettelijke slagen 
en verwondingen gekwalificeerd. Hierover: A. Dierickx, “Hoe ver reikt de bescherming van de 
strafbepalingen van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting?”, NC 2006, 108;

– het strelen van benen en lenden en het loshaken van de bh. Corr Brussel 30 juni 1999, JT 2000, 
87. Er werd aangenomen dat de feiten een aanranding van de eerbaarheid uitmaakten;

– het strelen van iemands rug, het in de nek zoenen en op de schouder en in de haren strelen. 
Brussel 2 februari 2000, RDP 2001, 347, noot. De feiten werden te licht bevonden om een aan-
randing van de eerbaarheid op te leveren.
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geval een aanranding van de eerbaarheid kon worden gepleegd.41 Met de Wet van 
1 februari 2016 werd deze rechtspraak geconsolideerd en werden in de delicts-
omschrijving de woorden “of met behulp van” opgenomen.

24. De uitdrukkelijk in de delictsomschrijving van de aanranding van de eerbaar-
heid opgenomen termen werden na verloop van tijd dus dermate breed geïnterpre-
teerd dat nagenoeg elke handeling die de seksuele integriteit aantast en die zonder 
de toestemming van het slachtoffer gesteld werd, eronder viel.42 De vraag rijst dus 

41 Cass 27 november 2013 (vrijscènearrest), RDP 2004, 226, concl. D. Vandermeersch, TStrafr 2014, 
362, noot S. Vandromme, NC 2014, 407-408, RABG 2014, 499, noot L. Delbrouck; Cass 24 mei 2011 
(roltraparrest), NC 2012, 60, noot B. Ketels en TJK 2012, 149, noot M. Colette; I. Delbrouck, Aan
randing van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 12; infra.

42 Volgens sommige auteurs diende artikel 373 Sw zo begrepen te worden dat er sprake was van 
een aanranding van de eerbaarheid zodra er in hoofde van het slachtoffer geen toestemming 
aanwezig was. Deze auteurs stelden de aanranding van de eerbaarheid op dit vlak gelijk met de 
verkrachting waarbij de afwezigheid van de toestemming van het slachtoffer uitdrukkelijk als 
constitutieve voorwaarde vooropgesteld wordt in artikel 375 Sw. Zie bijvoorbeeld: F. Schuermans, 
“Heimelijk cameravoyeurisme is nog geen aanranding van de eerbaarheid”, (noot onder Cass 
23 januari 2008), RABG 2008, 811, nr. 2; de conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch bij 
Cass 27 november 2013, RDP 2014, 227.

 Andere auteurs waren voorzichtiger en gingen er niet van uit dat de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie een dergelijke verregaande draagwijdte toegemeten mag worden. Zie bijvoorbeeld: 
B. Spriet en G. Marlier, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in het begin van de 
21ste eeuw (2000-2012)”, in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Verstraeten (ed.), Straf en strafprocesrecht. 
Themis 201213, Brugge, die Keure, 2013, nr. 4. 

 Volgens de letter van de wet kon (en kan) inderdaad niet met zekerheid worden gesteld dat elke 
gedraging die de seksuele integriteit van iemand tegen diens wil raakt (en die qua aanraking 
van die integriteit op zich – i.e. abstractie genomen van de aan- dan wel afwezigheid van de 
toestemming – onder de delictsomschrijving van aanranding van de eerbaarheid zou kunnen 
worden gesubsumeerd), dit strafbaar feit ook kan uitmaken. A. Dierickx, Toestemming en straf
recht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 92; M. Colette, “Aanranding van de eerbaarheid en seksuele 
integriteit”, (noot onder Cass 24 mei 2011), TJK 2012, 158. Strikt logisch gezien is het dus niet 
zeker dat de strafrechter zou hebben aangenomen/zal aannemen dat, net zoals bij het misdrijf 
van verkrachting, gewag mag worden gemaakt van een aanranding van de eerbaarheid zodra er 
de facto geen veroorlovende ingesteldheid aanwezig is. De tekst van beide delictsomschrijvingen 
verschilt namelijk: voor het misdrijf van verkrachting volstaat het gebrek aan toestemming, voor 
de aanranding van de eerbaarheid diende/dient één van de in artikel 373 Sw genoemde factoren 
aanwezig te zijn, die, zoals door de rechtspraak geïnterpreteerd en nu in de wet zelf opgenomen, 
het gebrek aan toestemming veronderstellen. 

 Desalniettemin heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 24 mei 2011 gesteld dat een aanran-
ding van de eerbaarheid “iedere met de zeden strijdige en als dusdanig gewilde daad” is “welke op of met 
behulp van een welbepaald persoon, zonder diens geldige toestemming werd gepleegd en waarbij het algemeen 
eerbaarheidsgevoel werd gekrenkt” [eigen onderlijning]. Hoewel dit arrest geen afbreuk kan doen 
aan de duidelijkheid van en de letter van de wet en aan voornoemd strikt logische redenering, 
zal een strafrechter er op heden vermoedelijk van uitgaan dat er sprake is van aanranding van de 
eerbaarheid zodra er geen veroorlovende ingesteldheid aanwezig is in hoofde van het slachtof-
fer. Zie in die zin: B. Ketels, “Volstaat de afwezigheid van toestemming voor aanranding van de 
eerbaarheid met geweld of bedreiging?”, (noot onder Cass 24 mei 2011), NC 2012, 67. Die afwe-
zigheid zal door de strafrechter wellicht steeds gesubsumeerd worden onder één van de factoren 
vermeld in artikel 373 Sw, zeker nu die lijst werd uitgebreid.

 Het is dan ook merkwaardig dat de strafwetgever tot twee keer toe afgezien heeft van het defi-
niëren van de aanranding op eenzelfde wijze als de verkrachting:
– zie over de eerste keer: Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de straf-

rechtelijke bescherming van minderjarigen, ParlSt Kamer 1989-99, nr. 1907/1, 17 e.v. en 100; 
I. Hameeuw, B. Heirbrant en P. Lefere, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van 
minderjarigen”, in G. Vermeulen (ed.), Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, 
Maklu, 2001, 52; I. Wattier, “La Loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des 
mineurs”, JT 2001, 435. I. Wattier stelt zelfs uitdrukkelijk dat het misdrijf van aanranding van 
de eerbaarheid derhalve nog steeds is gericht op de bescherming van de seksualiteit vanuit 
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waar precies de grenzen van deze incriminatie lagen die ertoe noopten voyeurisme 
afzonderlijk strafbaar te stellen.

2.2. Geen fysiek contact vereist maar wel een interactie
25. De vereiste zwaarwichtigheid en het feit dat gewelddaden van oudsher werden 
omschreven als daden van fysieke of materiële dwang gepleegd op de persoon van 
het slachtoffer zelf,43 zouden de indruk kunnen wekken dat de delictstypiciteit van 
het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid de aanraking door de dader van 
het al dan niet ontblote44 lichaam van het slachtoffer vooronderstelt. Toch is het zo 
dat “l’attentat ne doit pas obligatoirement se traduire par un attouchement”.45 Dit misdrijf 
veronderstelt een dwingende aantasting van de seksuele integriteit die plaatsvindt 
op een persoon of met behulp daarvan, zonder dat noodzakelijk een fysiek contact 
vereist is met die persoon.46

26. Fysiek contact is niet vereist en wel om twee redenen. Eerst en vooral is een be-
gin van uitvoering overeenkomstig artikel 374 Sw voldoende opdat een gedraging 
het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid oplevert. De vrijwillige terugtred 
leidt dus niet tot de straffeloosheid van de feiten.47 Om zich schuldig te maken 
aan een aanranding van de eerbaarheid, hoeft de dader het slachtoffer dus nog niet 
aan te raken. Uiteraard dient het opzet dat in zijnen hoofde bestaat, wel te zijn ver-
uitwendigd door één of andere gedraging.48 Enkel ondubbelzinnige handelingen 

het perspectief van de goede zeden, de orde der familie en de openbare moraal. I. Wattier, 
“La Loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs”, JT 2001, 435;

– daarnaast heeft de Wet van 1 februari 2016 de lijst van omstandigheden uitgebreid waarin er 
sprake kan zijn van een aanranding van de eerbaarheid, doch de afwezigheid van de toestem-
ming werd niet centraal gesteld. Bovendien werd de definitie van verkrachting niet in die zin 
gewijzigd dat de in artikel 375 Sw opgesomde omstandigheden die nu ook in artikel 373 Sw 
vermeld worden, limitatief genoemde omstandigheden betreffen.

43 J. Delva, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brussel, Larcier, 1967, 129, nr. 275; 
J.S.G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, ou commentaire et complément du code pénal belge, III, 
Brussel, Bruylant-Chr. et Cie, 1868, 23, nr. 37; J.S.G. Nypels, Le code pénal belge interpreté, II, Brussel, 
Bruylant-Chr. et Cie, 1878, 163, nr. 2.

44 Van oudsher werd aanvaard dat een schending van het algemeen eerbaarheidsgevoel niet vereist 
dat de gedraging raakt aan het blote lichaam of de huid van de andere persoon om te kunnen 
worden omschreven als een aanranding van de eerbaarheid. Het aanraken van de kledij is vol-
doende opdat een gedraging een aanranding van de eerbaarheid kan uitmaken (Les Novelles, Droit 
pénal, III, nr. 6145).

45 Cass 31 maart 2015, JLMB 2016, 746, noot A. De Nauw, NC 2015, 326, concl. M. De Swaef en TStrafr 
2015, 142, noot T. Decaigny; Les Novelles, Droit pénal, III, nr. 6145.

46 Cass 27 november 2013 (vrijscènearrest), RDP 2004, 226, concl. D. Vandermeersch, TStrafr 2014, 
362, noot S. Vandromme, NC 2014, 407-408, RABG 2014, 499, noot L. Delbrouck; Cass 24 mei 2011 
(roltraparrest), NC 2012, 60, noot B. Ketels en TJK 2012, 149, noot M. Colette; Cass 20 septem-
ber 2005, AC 2005, 1681 en RW 2005-06, 1661, noot A. Vandeplas; Cass 6 oktober 2004, AC 2004, 
nr. 458, NC 2006, 124 en JT 2005, 100; Luik 30 maart 2004, JLMB 2005, 527; Corr Dendermonde 
18 juni 2012, TStrafr 2012, 476, noot F. Schuermans; I. Delbrouck, “Aanranding van de eerbaarheid: 
het misdrijf”, CommStrafr, nr. 23; B. Spriet en G. Marlier, “Aanranding van de eerbaarheid en 
verkrachting in het begin van de 21ste eeuw (2000-2012)”, in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Ver-
straeten, Straf en strafprocesrecht. Themis 201213, Brugge, die Keure, 2013, nr. 6.

47 S. Vandromme, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid 
en/of aanzetten tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, Corr Antwerpen 25 juni 
2008 en Corr Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 177.

48 I. Delbrouck, “Aanranding van de eerbaarheid – het misdrijf”, CommStrafr, 12, nr. 28; J. Delva, 
Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brussel, Larcier, 1967, 65, nr. 94.
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komen daarvoor in aanmerking.49 Ter illustratie kan worden gedacht aan het laat 
op straat aanspreken van een jong meisje met de duidelijke bedoeling haar seksu-
eel aan te randen, waarbij de dader zijn seksuele bedoelingen niet volledig heeft 
uitgevoerd omwille van de reactie van het meisje.50

27. Dat het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid geen fysieke aanraking ver-
eist, is niet alleen gelegen in het feit dat een volledige uitvoering geen conditio sine 
qua non is voor de strafbaarheid van de gedraging. De dader kan zich immers ook 
schuldig maken aan een aanranding van de eerbaarheid indien er totaal geen fy-
siek contact is tussen de dader en diens slachtoffer, maar eerstgenoemde de ander 
gebruikt als instrument. Zo kan het dwingen van een ander om zich uit te kleden 
en zijn geslachtsdelen te laten zien, het misdrijf van artikel 373 Sw opleveren.51 
Ook wordt het misdrijf gepleegd wanneer de dader het slachtoffer verplicht om 
op zijn eigen persoon (het slachtoffer) een handeling te stellen die in strijd is met 
de eerbaarheid.52 Zelfs het aanzetten van een kind tot het aftrekken van de bikini-
slipjes van voorbijkomende meisjes onder de belofte van een ijsje, werd beschouwd 
als een aanranding van de eerbaarheid.53

28. Het Hof van Cassatie bevestigt dat er niet noodzakelijk sprake moet zijn van 
fysiek contact tussen dader en slachtoffer. Wel is het vereist dat het lichaam van 
het slachtoffer tegen diens wil betrokken wordt bij een daad die, op het ogenblik 
waarop ze gesteld wordt, schaamte teweegbrengt54 die wordt veroorzaakt door za-
ken die strijdig zijn met de gemene opvatting van het fatsoen.55 Advocaat-generaal 
Vandermeersch formuleert het als volgt: “(…) il n’est pas exigé qu’il y ait attouchement 
au sens d’un contact physique entre auteur et victime. Toutefois, il est requis qu’il y ait un acte 
portant une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle d’une personne. A mon sens, l’acte doit 
porter atteinte, par luimême, à cette intégrité sexuelle en ce sens qu’il doit être de nature à bles
ser la pudeur de la victime au moment il est commis et que consciente de cette situation, cette 
dernière éprouve une gêne. Ainsi, il est exigé, d’une part, que l’acte impliquant le corps de la 
victime soit posé ou imposé par la contrainte ou à tout le moins par la surprise, en ce sens qu’en 
dehors de ces circonstances, la victime ne l’aurait pas toléré ou s’y serait opposée et, d’autre part, 
qu’au moment où elle le subit, la victime éprouve une gêne ou un malaise résultant de l’atteinte 
à la pudeur telle qu’elle est perçue par la conscience collective au moment où les faits se sont 

49 Corr Dendermonde 18 juni 2012 TStrafr 2012, 476, noot F. Schuermans.
50 Antwerpen 26 mei 2004, NJW 2004, 94, 1421, noot J. Deene.
51 Cass 6 oktober 2004, JT 2005, 6168, 100; Luik 30 maart 2004, JLMB 2005, 527; Corr. Brussel 

19  december 1995, RDP 1996, 435; in die zin ook: I. Delbrouck, “Aanranding van de eerbaarheid – 
het misdrijf”, CommStrafr, 10, nr. 23; J. Delva, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brussel, 
Larcier, 1967, 48, nr. 52.

52 Cass 27 november 2013 (vrijscènearrest), RDP 2004, 226, concl. D. Vandermeersch, TStrafr 2014, 
362, noot S. Vandromme, NC 2014, 407-408, RABG 2014, 499, noot L. Delbrouck.

53 Zie hierover: I. Delbrouck, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, die Keure, 2015, 12.
54 Hieruit mag niet afgeleid worden dat het Hof van Cassatie het individuele aanvoelen als de norm 

vooropstelt. Het is immers niet aan het individu om te bepalen welk gedrag de eerbaarheid aan-
tast. Cass 10 juni 2015, RDP 2016, 139, noot I. Wattier en JLMB 2016, 751, noot E. Van Brustem; 
A. Dierickx, Toestemming en strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 91-92 en 493-494.

55 Cass 27 november 2013 (vrijscènearrest), RDP 2004, 226, concl. D. Vandermeersch, TStrafr 2014, 
362, noot S. Vandromme, NC 2014, 407-408, RABG 2014, 499, noot L. Delbrouck.
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produits.”56 Volgens het Hof van Cassatie moet er tussen dader en slachtoffer dus in 
elk geval sprake zijn van een interactie op het moment van de feiten.57

Dit standpunt wordt bevestigd in het arrest van het Hof van Cassatie van 
31 maart 2015.58 Hier stelt het Hof dat het heimelijk filmen van een naakt persoon 
zonder diens toestemming en medeweten en zonder dat daarbij enige dwang uit-
geoefend werd, geen aanranding van de eerbaarheid kan opleveren, en het Hof 
voegt daaraan toe: “ook al wordt het slachtoffer in zijn verwachtingen verschalkt”. Deze 
laatste toevoeging verwijst naar de uitspraak van de appèlrechters. Zij vermeld-
den dat het naakte douchende meisje dat gefilmd werd zonder haar medeweten en 
toestemming, pas na het filmen ingelicht werd door een derde; in die zin werd ze 
volgens de appèlrechters “verschalkt”.

Wanneer het lichaam van het slachtoffer niet tegen diens wil betrokken werd bij 
een daad die, op het ogenblik waarop ze gesteld wordt, schaamte teweegbrengt 
die wordt veroorzaakt door zaken die strijdig zijn met de gemene opvatting van het 
fatsoen, kunnen de feiten dus niet bestraft worden als een aanranding van de eer-
baarheid. Het filmen van een slapend slachtoffer kan diens eerbaarheid dus niet 
aanranden.59 In die gevallen komt de shock, als die er al komt, pas achteraf en niet 
op het moment van de feiten.60 Terecht werd geen aanranding van de eerbaarheid 
aangenomen in een zaak waarin een man zijn minderjarige schoondochter in de 
badkamer gedurende een lange periode stiekem fotografeerde.61 Terecht werd er 
dus evenmin een aanranding van de eerbaarheid aangenomen in het onondekte 
zwembadgluurdersvonnis,62 het hotelspiegelarrest,63 het hoteldouchearrest64 en 
het vrijscènearrest.65,66 Het feit dat het slachtoffer geen weet had van de feiten, sluit 
echter niet uit dat er een maatschappelijke norm overschreden wordt waarvan ge-
acht werd dat hij strafrechtelijk beschermd zou moeten worden.67 Dit was althans 
de beweegreden voor de strafwetgever om voyeurisme als zelfstandig misdrijf 
strafbaar te stellen.

56 Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch bij Cass 27 november 2013, RDP 2014, 229.
57 B. Spriet en G. Marlier, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in het begin van de 21ste eeuw 

(20002012)”, in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Verstraeten (ed.), Straf en strafprocesrecht. Themis 
201213, Brugge, die Keure, 2013, nr. 7: F. Schuermans, “Heimelijk cameravoyeurisme is nog geen 
aanranding van de eerbaarheid”, (noot onder Cass 23 januari 2008), RABG 2008, 812, nr. 4.

58 Cass 31 maart 2015, JLMB 2016, 746, noot A. De Nauw, NC 2015, 326, concl. M. De Swaef en TStrafr 
2015, 142, noot T. Decaigny; in die zin ook: Bergen 6 januari 2016, raadpleegbaar via stradalex.

59 Cass 10 juni 2015, RDP 2016, 139, noot I. Wattier en JLMB 2016, 751, noot E. Van Brustem; P. Van-
walleghem, “Cassatie zet seksuele bescherming van min-16-jarigen centraal”, De Juristenkrant 
2015, nr. 312, 2. Contra: Cass 20 september 2005, RW 2005-06, 1661, noot A. Vandeplas, waarbij 
een verpleegster aangerand werd door een arts nadat hij haar had verdoofd.

60 I. Delbrouck, “Aanranding van de eerbaarheid”, in Postal memorialis 1 december 2014, A20/8; 
S. Vandromme, “Voyeurisme”, De Juristenkrant 1 mei 2015, 16.

61 Naar deze zaak wordt verwezen door: P. Vanwalleghem, “Heimelijk filmen van seks geen aan-
randing van de eerbaarheid”, De Juristenkrant 15 januari 2014, 3.

62 Corr Dendermonde 18 juni 2012 TStrafr 2012, 476, noot F. Schuermans (onondekte zwembad-
gluurdersvonnis).

63 Cass 23 januari 2008, RABG 2008, 810, noot F. Schuermans (hotelspiegelarrest).
64 Antwerpen 16 oktober 2003, NC 2006, 130 (hoteldouchearrest).
65 Cass 27 november 2013 (vrijscènearrest), RDP 2004, 226, concl. D. Vandermeersch, TStrafr 2014, 

362, noot S. Vandromme, NC 2014, 407-408, RABG 2014, 499, noot L. Delbrouck.
66 Zie over deze arresten: II.1.B.
67 R. Vasseur, “Gluurders te kijk gezet: voyeurisme voortaan strafbaar”, De Juristenkrant 9 maart 

2016, nr. 325.
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De vraag rijst trouwens of die vereiste interactie aanwezig was in alle voyeurisme-
zaken waarin er wel een aanranding van de eerbaarheid aangenomen werd: in het 
ontdekte zwembadgluurdersvonnis,68 in een zaak waarin een dader foto’s nam 
onder de rok van een jong meisje op een roltrap in een station waarbij dit meisje 
opgeschrokken was door een aanraking van de dader,69 en in een geval waarbij er 
opnames gemaakt werden van een dame op het toilet in een ziekenhuis en er aan-
genomen werd dat zij hierdoor verrast werd.70 De enkele vaststelling dat het slacht-
offer verrast werd door de dader, is in het licht van bovenstaande rechtspraak van 
het Hof van Cassatie niet voldoende om aan te nemen dat de voor een aanranding 
van de eerbaarheid vereiste interactie aanwezig was.71 Het zelfstandige misdrijf 
van voyeurisme biedt alvast het voordeel dat gelijkaardige zaken in de toekomst in 
elk geval strafbaar zullen blijven, of die interactie nu aanwezig is of niet.

29. Na de arresten van het Hof van Cassatie van 27 november 2013 en 31 maart 
2015 kan men zich afvragen of deze interactie ook vereist is wanneer de feiten ge-
pleegd worden ten aanzien van minderjarigen onder de zestien jaar. In dat geval 
gaat  artikel 372, lid 1 Sw uit van een onweerlegbaar vermoeden72 dat deze minder-
jarige niet instemde met de feiten. De vraag rijst of dit vermoeden impliceert dat de 
aanranding van de eerbaarheid aangenomen kan worden ook al is er geen enkele 
interactie aanwezig tussen de dader en het minderjarige slachtoffer.

O.i. lijkt de interactie tussen dader en slachtoffer op het delictstypische niveau 
fundamenteel te zijn voor het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid, of deze 
nu gepleegd wordt op of met behulp van een meerderjarige dan wel een minder-
jarige. Die interactie lijkt vereist voor de aantasting van het rechtsgoed beschermd 
in de artikelen 372 en 373 Sw. Is er geen interactie, dan wordt de seksuele integri-
teit niet geschonden en kan er dus sprake zijn van aanranding van de eerbaarheid, 
of het slachtoffer nu meerderjarig of minderjarig is.73

Aan dit standpunt wordt geen afbreuk gedaan door het arrest van het Hof van 
Cassatie van 10 juni 2015. Hierin stelt het Hof dat het strafbare karakter van de 
handeling “niet af hangt van het bewustzijn of de inschatting die de minderjarige ervaren 
heeft op het ogenblik waarop jegens hem de handeling wordt gesteld en evenmin van het on
behagen, de gêne of de schaamte die de handelingen van de dader al dan niet bij hem hebben 
opgewekt”. Het Hof herhaalt hier immers enkel het uitgangspunt dat subjectieve, 
individuele gevoelens niet bepalend zijn om te oordelen of de eerbaarheid werd 
aangetast.74 Het “bewustzijn” dat volgens het Hof niet noodzakelijk aanwezig moet 

68 Corr Leuven 19 december 2006, TStrafr 2007, 217 (ontdekte zwembadgluurdersvonnis).
69 Waarbij het Hof van Cassatie het arrest van de appèlrechters niet verbrak omdat het volgens het 

Hof van Cassatie voldoende gemotiveerd was en omdat in één van de cassatiemiddelen de feiten 
ter beoordeling voorgelegd werden aan het Hof van Cassatie: Cass 24 mei 2011 (roltraparrest), 
NC 2012, 60, noot B. Ketels en TJK 2012, 149, noot M. Colette.

70 Corr Tongeren 24 november 2011, LimbRechtsl 2012, 148, noot I. Delbrouck.
71 In die zin ook: A. De Nauw, “Les limites de l’incrimination classique de l’attentat à la pudeur”, 

(noot onder Cass 31 maart 2015), JLMB 2016, 750.
72 Cass 14 december 1971, AC 1972, 372; Corr Kortrijk 28 maart 2006, TJK 2006, 388.
73 Zie in die zin, maar niet uitdrukkelijk ook met betrekking tot minderjarige slachtoffers: 

T.  Decaigny, noot onder Cass 31 maart 2015, TStrafr 2015, 143.
74 Zie hierover: A. Dierickx, Toestemming en strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 393-498.
 In een arrest van 14 september 2016 van het Antwerpse Hof van Beroep (onuitg.) vroegen de rech-

ters zich bij wijze van obiter dictum af of het masturberen tijdens het aanraken of bekijken van 
voeten door een voetenfetisjist wel een aanranding van de eerbaarheid zou kunnen uitmaken. 
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zijn in hoofde van het minderjarig slachtoffer, is het bewustzijn van het feit dat de 
handelingen de eerbaarheid aanranden. Het Hof heeft het niet over het “bewust
zijn” van het feit dat de handelingen gepleegd worden. De vraag naar de perceptie 
van de ernst van de feiten staat los van de vraag of er al dan niet sprake is van een 
interactie tussen slachtoffer en dader, hetgeen essentieel is om een aanranding 
van de eerbaarheid te kunnen aannemen, ook ten aanzien van minderjarigen.75

30. Passief voyeurisme waarbij het slachtoffer geen weet heeft van de feiten, kan 
dus niet aangepakt worden via de strafbaarstelling van de aanranding van de eer-
baarheid. De vraag blijft of dit impliceert dat er een nieuwe strafbaarstelling nodig 
was. Er zijn immers andere incriminaties die dergelijke feiten potentieel vatten.

3. Vervaardigen en bezit van kinderpornografie

31. De incriminatie van het bezit van kinderpornografie voorziet niet in een straf-
baarstelling die van toepassing is in elk geval van voyeurisme. Enkel wanneer een 
minderjarige (en dus niet een meerderjarige) niet alleen begluurd wordt, maar dit 
ook vastgelegd wordt op een drager,76 kan er sprake zijn van het vervaardigen en 
bezitten van kinderporno.77

Vóór de invoering in het Strafwetboek van de strafbaarstelling van het voyeuris-
me met de Wet van 1 februari 2016, was op grond van artikel 383bis, §1 Sw strafbaar 
“hij die zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere beelddragers die houdingen of 
seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken 
zijn of worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhan
digt, ze met het oog op de handel of de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert 
of doet invoeren, aan een vervoer of een distributieagent overhandigt”.78 De voyeur zal de 
gemaakte beelden echter veelal niet vastgelegd hebben met het oog op de handel 
of de verspreiding, maar voor “eigen gebruik”. Artikel 383bis, §1 Sw zal derhalve niet 
al te vaak een oplossing geboden hebben.

Daarom was artikel 383bis, §2 Sw van belang. Dit artikel bestrafte hij die wetens 
de “in §1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere beelddragers bezit 
of zich, met kennis van zaken, via een informaticasysteem of enig ander technologisch middel, 
de toegang daartoe verschaft”.79 Voor de strafbaarheid in het licht van artikel 383bis, 
§2 Sw is het dus voldoende om de beelden of afbeeldingen op een harde schijf van 

De vraag stelde zich niet omdat deze feiten in het voorliggende geval niet bewezen waren. Ook 
al wordt de dader seksueel geprikkeld door voeten, daarom wordt de seksuele integriteit maat-
schappelijk gezien nog niet geacht aangetast te zijn.

75 Zie over dit onderscheid: I. Wattier, “La jurisprudence récente relative à l’attentat à la pudeur: 
sans gêne ou mal à l’aise”, (noot onder Cass 10 juni 2015), RDP 2016, 142-143. Dit onderscheid 
wordt onterecht niet gemaakt door: E. Van Brustem, “Voyeurisme passif et attentat à la pudeur”, 
(noot onder Cass 10 juni 2015), JLMB 2016, 757. 

76 Het vastleggen op een drager is geen absolute vereiste om het bezit van kinderporno te kunnen 
aannemen. Het bekijken van internetbeelden via zijn computer is voldoende. Cass 20 april 2011, 
NC 2012, 301, Pas 2011, 1059, RABG 2011, 959, noot S. Berneman, RDP 2011, 1025, RDTI 2011, 27, 
noot N. Blaise; Cass 3 februari 2015, AR P.13.2070.N.

77 T. Decaigny, noot onder Cass 31 maart 2015, TStrafr 2015, 143-144; S. Vandromme, “Voyeurisme”, 
De Juristenkrant 1 mei 2015, 16.

78 Eigen onderlijning.
79 Eigen onderlijning.
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een computer of enig ander optisch of elektronisch medium zoals een smartphone 
te hebben.80

Maar het is dan weliswaar niet het vastleggen op de drager op zich dat bestraft 
wordt. De handeling die het slachtoffer rechtstreeks schade toebrengt, wordt niet 
geviseerd in artikel 383bis Sw.

32. Daarbij komt dat het, om het voyeurisme of beter dus het vastleggen en in bezit 
hebben van de beelden op een drager te kunnen vatten onder artikel 383bis Sw, 
diende te gaan om opnames (film, foto’s, …) met een pornografisch karakter. Veel-
al zal dit niet het geval geweest zijn,81 en dan kon artikel 383bis Sw geen soelaas 
bieden. Artikel 383bis Sw vereiste immers een houding (i.e. een statisch beeld) of 
een seksuele handeling (i.e. een actieve gedraging) met pornografisch karakter.82 
Om pornografisch te zijn diende ze de zinnelijke gevoelens van de persoon die ze 
bekijkt, buitennatuurlijk te prikkelen en diende ze wegens de vicieuze of tegen-
natuurlijke gedragingen of houdingen die ze toonde, het schaamtegevoel van de 
doorsneeburger te kwetsen.83 Het bijvoorbeeld filmen van een minderjarige die 
zich uitkleedt in de badkamer om te douchen, zal echter niet altijd seksueel prik-
kelend beeldmateriaal opleveren. Daartoe zouden de beelden al gemanipuleerd 
moeten worden, bijvoorbeeld om het zo te doen lijken alsof er geposeerd wordt 
voor degene die filmt.84 Vandaar ook dat de volleybalcoach die beelden maakte van 
de niets vermoedende speelsters, vrijgesproken werd voor het bezit van kinder-
porno.85 Artikel 383bis Sw bood dus zeker niet de gewenste strafbaarheid voor elke 
vorm van voyeurisme.

33. De wijziging van dit artikel 383bis Sw door de Wet van 31 mei 201686 doet hier-
aan geen afbreuk. De definitie die nu gegeven wordt aan “kinderpornografisch mate
riaal” laat immers niet toe om alle door de voyeur gefilmde poses wel onder deze 
wetsbepaling te vatten. Om van kinderporno te kunnen spreken, is het overeen-
komstig het huidige artikel 383bis, §4 Sw (en indirect ingevolge artikel 20 van het 
Verdrag van Lanzarote87) namelijk vereist dat het gaat om:

80 S. Berneman, “Navigatie op het internet en kinderpornografie”, (noot onder KI Gent 30 oktober 
2008), RABG 2009, 500.

81 Zie in die zin bijvoorbeeld ook: EHRM 12 november 2013, Söderman t. Zweden, §95.
82 Zie hierover: Verslag namens de commissie voor de justitie van 24 maart 1995, Ontwerp van wet 

houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, ParlSt 
Senaat 1993-94, nr. 1142/3, 52; Verslag namens de commissie voor de justitie van 16 juni 1994, 
Wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, ParlSt Kamer 1993-94, nr. 1381/6, 18. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om films of foto’s waarop in detail of in close-up de genitaliën van kinderen 
worden afgebeeld. Louter didactische foto’s of afbeeldingen vallen er niet onder. Voor een voor-
beeld, zie: Corr Brussel 9 februari 1998, niet gepubliceerd, maar vermeld door: F. Hutsebaut, 
“Kinderpornografie in het Belgisch strafrecht”, TStrafr 2000, 194. Het ging om foto’s van de ge-
nitaliën van een kind.

83 Toelichting bij het wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel van 28 maart 1994, ParlSt 
Kamer 1993-94, nr. 1381/1, 19; A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 
2010, 175, nr. 212.

84 In die zin: EHRM 12 november 2013, Söderman t. Zweden, §95-97.
85 Antwerpen 6 mei 2015, TStrafr 2015, 147, noot T. D.
86 Wet van 31 mei 2016 tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van sek-

suele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale 
binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf, BS 8 juni 2016.

87 Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting 
en seksueel misbruik van 25 oktober 2007, gedaan te Lanzarote, CETS nr. 201.
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“1° elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een minderjarige die 
deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave behelst van 
de geslachtsorganen van een minderjarige voor primair seksuele doeleinden;
2° elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een persoon die er als een 
minderjarige uitziet en die deelneemt aan echte of gesimuleerde expli ciete seksuele gedragingen, of 
dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van deze persoon voor primair seksuele doeleinden; 
of
3° realistische af beeldingen die de weergave behelzen van een nietbestaande minderjarige die deel
neemt aan expliciete seksuele gedragingen, of die de weergave behelzen van de geslachtsorganen van 
deze minderjarige voor primair seksuele doeleinden.”88

Daarenboven doet deze wetswijziging er niet aan af dat niet het voyeurisme op 
zich bestraft wordt in artikel 383bis Sw, maar wel het maken van de beelden met 
het oog op de handel of de verspreiding en het in bezit hebben ervan. De invoering 
van een afzonderlijke incriminatie voor voyeurisme zou met andere woorden niet 
overbodig geworden zijn.

4. Zedenschennis

34. Meerderjarige slachtoffers van de voyeur konden zich uiteraard niet beroepen 
op artikel 383bis Sw. Wanneer de voyeur de gemaakte beelden van zijn meerder-
jarige slachtoffer verspreidde, tentoonstelde of verkocht, konden ze wel terug-
vallen op artikel 383, lid 1 Sw. Dit artikel luidt immers: “Hij die liederen, vlugschriften 
of andere geschriften, al dan niet gedrukt, af beeldingen of prenten, die strijdig zijn met de 
goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt, wordt gestraft met (…).” Voor deze zeden-
schennis is het wel vereist dat het gaat om een met de goede zeden strijdig zijnde 
afbeelding. Bovendien moet er tentoongesteld, verkocht of verspreid worden. Het 
verspreiden via het internet komt in aanmerking,89 hoewel enige openbaarheid 
niet vereist is.90

35. Conform artikel 383, lid 4 Sw zal ook het bezit of liever het in voorraad hebben 
van deze afbeelding strafbaar zijn. Artikel 383, lid 4 Sw bestraft immers: “Hij die, 
met het oog op de handel of de verspreiding, liederen, vlugschriften, geschriften, af beeldingen 
of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, vervaardigt, in voorraad heeft, invoert of doet 
invoeren, vervoert of doet vervoeren, aan een vervoer of een distributieagent overhandigt, 
door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt.” Vereist is dan wel dat de voyeur de afbeel-
ding in de handel wil brengen of wil verspreiden.

36. Of het gaat om onzedige afbeeldingen zal beoordeeld worden door de rechter 
die daartoe moet nagaan of ze maatschappelijk gezien beschouwd moeten worden 
als strijdig met de goede zeden. Hij mag hierbij noch zijn persoonlijke gevoelens, 
noch de gevoelens van enkelen of velen laten meespelen.91 Net zoals dat het geval is 

88 Eigen onderlijning.
89 Antwerpen 8 november 2006, JT 2007, 287; S. Vandromme, “Seksuele betrekkingen met dieren 

niet strafbaar”, Juristenkrant 2006, afl. 140, 12; A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 
 Mechelen, Kluwer, 2010, 170, nr. 207.

90 Cass 22 december 1970, AC 1971, 409; Cass 25 november 1992, AC 1991-92, 1350.
91 Zie hierover: A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 171, nr. 208.
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bij kinderporno zullen dus niet alle beelden gemaakt door de voyeur gevat kunnen 
worden onder deze delictsomschrijvingen.

Bovendien stelt het misdrijf van zedenschennis het voyeurisme op zich natuur-
lijk niet strafbaar.

5. Belaging

37. In sommige gevallen zou de voyeur zich schuldig kunnen maken aan belaging 
in de zin van artikel 442bis Sw. Dit artikel bestraft immers “hij die een persoon heeft 
belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste 
persoon ernstig zou verstoren”.

Van dit misdrijf kan echter enkel sprake zijn indien het slachtoffer zich bewust 
is van het voyeurisme. Voor het zogenaamd passief voyeurisme biedt deze incri-
minatie geen oplossing. Men kan immers moeilijk beweren dat de rust van het 
onwetende slachtoffer verstoord werd.92

Maar zelfs in geval van actief voyeurisme kan men zich afvragen of deze straf-
baarstelling93 wel voldoende tegemoetkomt aan het in het geval van voyeurisme 
gekrenkte rechtsgoed. Artikel 442bis Sw beschermt immers de rust van het slacht-
offer in het algemeen. Van de bescherming van een seksuele component van de 
privacy of de seksuele intimiteit is hier geen sprake.

6. Onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens

38. Zodra het voyeurisme meer inhoudt dan het louter begluren, maar gebeurt met 
apparatuur zoals een camera, en dit gebeurt zonder de toestemming van de bespie-
de personen, kan er sprake zijn van een onrechtmatige verwerking van persoons-
gegevens in de zin van artikel 39 van de Privacywet.94,95 Deze wetsbinbreuk kan 
evenwel niet aangenomen worden indien de gefilmde persoon niet identificeer-
baar is (bijvoorbeeld omdat slechts een bepaalde lichaamszone in beeld komt),96 
erin toestemt97 of indien de opname voor uitsluitend persoonlijke doeleinden van 
de voyeur wordt verricht.98 Weliswaar wordt zodra in een openbare ruimte gefilmd 

92 S. Vandromme, “Zijn het stiekem filmen van seksuele betrekkingen en andere vormen van voyeu-
risme strafbaar als aanranding van de eerbaarheid”, (noot onder Cass 27 november 2013), TStrafr 
2014, 368.

93 En derhalve de strafmaat. Artikel 442bis Sw voorziet een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar 
en/of een geldboete van € 50 tot € 300. Ingeval de feiten worden gepleegd ten nadele van een per-
soon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan 
wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend 
was, wordt de minimumstraf verdubbeld.

94 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, BS 18 maart 1993. 

95 D. De Bot, “Voyeurisme via heimelijk filmen – Toch strafbaar via de Wet Verwerking Persoons-
gegevens”, RW 2015-16, 82; A. De Nauw, “Les limites de l’incrimination classique de l’attentat 
à la pudeur”, (noot onder Cass 31 maart 2015), JLMB 2016, 750; S. Vandromme, “Voyeurisme”, 
De  Juristenkrant 1 mei 2015, 16; F. Schuermans, “Louter gluren is geen aanranding van de eerbaar-
heid”, (noot onder Corr Dendermonde 18 juni 2012), TStrafr 2012, 479.

96 Artikel 1, §1 Privacywet.
97 Artikel 5, a Privacywet.
98 Artikel 3, §2 Privacywet.
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wordt, aangenomen dat de informatie niet louter om persoonlijke doeleinden ver-
werkt wordt.99

Vaak zal er in het geval van voyeurisme dus geen sprake zijn van het wederrech-
telijk verwerken van persoonsgegevens: ofwel omdat het gaat om het enkel beglu-
ren, ofwel omdat het filmen – en dus het verwerken in de zin van artikel 1, §2 van de 
Privacywet – enkel diende voor persoonlijk gebruik, ofwel omdat de beelden niet 
toelaten de gefilmde te identificeren.

39. Aangezien het voyeurisme meer inhoudt dan het onrechtmatig verwerken van 
persoonsgegevens, is ook de straf die hierop staat eerder inadequaat. Ze is duide-
lijk niet voorzien om de schending van de seksuele component van de privacy of 
de seksuele intimiteit te bestraffen. De Privacywet voorziet immers slechts in een 
geldboete tot € 100.000 en niet in een vrijheidsberovende straf.100

7. Overtreding van de camerawet

40. Als alternatieve bestraffing voor voyeurisme wordt in sommige rechtsleer 
verwezen naar artikel 10 van de Camerawet.101 Deze bepaling stelt dat “bewakings
camera’s (…) noch beelden (mogen) opleveren die de intimiteit van een persoon schenden, noch 
gericht (mogen) zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, 
syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand”. 
Een overtreding van dit verbod wordt bestraft met een geldboete tot € 1.000.102

Deze strafbepaling kan echter nagenoeg nooit een oplossing bieden voor het 
bestraffen van voyeurisme. Deze wet viseert immers enkel het gebruik van bewa-
kingscamera’s met het oog op bewaking en toezicht.103 Het zijn doorgaans niet 
deze camera’s die gebruikt worden door voyeurs.

8. Besluit

41. Indien men ervan uitgaat dat het maatschappelijk wenselijk is om voyeurisme 
te bestraffen, ongeacht in welke omgeving dit gebeurt, en op welke wijze – en dus 
ook wanneer er geen beelden of foto’s genomen worden – dan is een afzonderlijke 
strafbaarstelling nodig.104 Enkel op die manier kan het louter begluren, dan wel 
het filmen of fotograferen in huishoudelijke kring of om persoonlijke doeleinden 
van onwetende ontblote of seksueel actieve personen in elk geval bestraft worden.

De andere strafbepalingen voldeden niet: omdat ze het passief voyeurisme 
niet aanpakken (aanranding van de eerbaarheid en belaging), omdat ze mogelijk 
slechts één aspect van het voyeurisme vatten (kinderporno en zedenschennis), om-
dat ze een rechtsgoed beschermen zonder expliciet seksuele component (belaging 

99 HvJ 11 december 2014, C-212/13, Frantisek Rynes t. Urad pro ochranu osobnich udaju, nr. 33.
100 Artikel 39 Privacywet.
101 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, 

BS 31 mei 2007.
102 Artikel 13, lid 1 Camerawet.
103 P. Vanwalleghem, “Heimelijk filmen van seks geen aanranding van de eerbaarheid”, De Juristen

krant 15 januari 2014, 3; F. Schuermans, “Heimelijk cameravoyeurisme is nog geen aanranding 
van de eerbaarheid”, (noot onder Cass 23 januari 2008), RABG 2008, 814.

104 D. De Bot, “Voyeurisme via heimelijk filmen -Toch strafbaar via de Wet Verwerking Persoons-
gegevens”, RW 2015-16, 82.
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en de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens), ofwel omdat een totaal 
andere feitelijke context geviseerd wordt (overtreding van de Camerawet). De in-
voeging van artikel 371/1 in het Strafwetboek vulde dan ook een leemte in.

42. Uiteraard is het niet noodzakelijk om alle handelingen die raken aan de sek-
suele intimiteit en de psychologische integriteit, via het strafrecht aan te pakken. 
Maar indien de strafbepaling van voyeurisme zou zijn uitgebleven, dan zou er 
minstens burgerrechtelijk een voldoende bescherming moeten zijn voorzien.105 
Er zou dan een algemeen wettelijk verbod op voyeurisme ingevoerd moeten zijn, 
zodat er in elk geval een schadevergoeding kon worden geclaimd. Zo niet zou het 
respect voor de seksuele intimiteit beschermd in artikel 8 EVRM in het gedrang 
gekomen zijn.106

2. Grooming

A. Strafbepaling

43. Ingevolge de Wet van 10 april 2014 betreffende de bescherming van minderjari-
gen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele 
aard107 werden in het Strafwetboek twee strafbepalingen ingevoegd die grooming 
strafbaar stellen. De term “grooming” kan worden vertaald als “verzorgen” of “voor
bereiden”.108 Strafrechtelijk gezien is grooming het benaderen van kinderen voor 
seksuele doeleinden. Aangezien de term nog niet behoort tot ons dagelijks taalge-
bruik werd ervoor geopteerd om deze term niet op te nemen in de delictsomschrij-
ving, maar om aan te sluiten bij de Europeesrechtelijke omschrijving ervan.109

Grooming gebeurt vandaag in de regel via sociale media (online grooming). 
Het verbod op het online groomen werd als nieuwe incriminatie ondergebracht in 
Hoofdstuk V “Voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting” onder Titel 
VII “Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid” 
van Boek II van het Strafwetboek. Artikel 377quater Sw stelt online grooming als 
zelfstandig misdrijf strafbaar en luidt:

“De meerderjarige die door middel van de informatie en communicatietechnologie aan een minder
jarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar een voorstel doet tot ontmoeting met het oogmerk 
een misdrijf te plegen bepaald in dit hoofdstuk110 of in de hoofdstukken VI111 en VII112 van deze Titel, 
wordt, voor zover dit voorstel is gevolgd door materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoe
ting leiden, gestraft met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar.”

105 EHRM 12 november 2013, Söderman t. Zweden, §85 en §108-114.
106 EHRM 12 november 2013, Söderman t. Zweden, §85 en §108-114.
107 BS 30 april 2014, inwerkingtreding 10 mei 2014.
108 Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrech telijke 

bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 2. 
109 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming 

van kinderen tegen grooming, 12 februari 2014, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-1823/3, 2.
110 Voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.
111 Bederf van de jeugd en prostitutie.
112 Openbare schennis van de goede zeden.
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Ook al komt dit minder vaak voor, toch viseert onze strafwetgever ook het offline 
groomen van minderjarigen. Het offline groomen wordt evenwel niet opgenomen 
als een zelfstandige strafbaarstelling, maar wordt een verzwarende omstandig-
heid. Die zelfde strafverzwaring wordt trouwens ook aan het online groomen 
toebedeeld. De klassieke seksuele misdrijven worden zwaarder bestraft indien ze 
gepaard gaan met online of offline grooming. Artikel 377ter Sw luidt:

“In de gevallen bepaald in dit hoofdstuk113 of in de hoofdstukken VI114 en VII115 van deze Titel, wordt 
de minimumstraf van de bij die artikelen bepaalde straffen verdubbeld in geval van gevangenisstraf 
en met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting, wanneer de misdaad of het wanbedrijf is ge
pleegd ten aanzien van een minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar en deze misdaad 
of dit wanbedrijf is voorafgegaan door een benadering van deze minderjarige vanwege de dader met 
het oogmerk op een later tijdstip de in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken VI en VII van deze Titel 
bepaalde feiten te plegen.
In de gevallen bedoeld in artikel 377, vierde tot zesde lid, wordt de verhoging van de minimumstraf 
bepaald in het eerste lid beperkt in die mate dat deze, toegepast samen met de verhoging van de 
straffen bepaald in artikel 377bis, niet hoger komt te liggen dan de bepaalde maximumstraf.”

44. De poging om het wanbedrijf vervat in artikel 377quater Sw te plegen, wordt 
niet als dusdanig strafbaar gesteld.116 Nochtans verplichten artikel 24 van het 
Verdrag van Lanzarote en artikel 7 van de Richtlijn 2011/93/EU117 België ertoe 
de poging tot grooming strafbaar te stellen. De vraag rijst dus of de poging tot 
 grooming niet strafbaar gesteld wordt als een afzonderlijk misdrijf. Voor de straf-
baarheid van feiten als het voltrokken zelfstandig misdrijf van grooming is het 
vereist dat het voorstel van de dader om elkaar te ontmoeten, gevolgd wordt door 
materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden. Deze strafbaar-
heid vereist dus een begin van materiële uitvoering, hetgeen doet denken aan de 
logica van de strafbare poging. Het begin van uitvoering vereist voor de poging 
tot online grooming zou dan het loutere communiceren op zich betreffen, al dan 
niet gepaard gaand met het formuleren van een voorstel tot ontmoeting. Welnu, 
die strafbaarheid zal er in bepaalde gevallen wel zijn. Het louter communiceren 
kan immers de voltrokken misdrijven opleveren van het aanzetten tot ontucht118 of 
cyberkinderlokkerij.119

Het feit dat de poging tot grooming strafbaar gesteld wordt als zelfstandig mis-
drijf, doet de vraag rijzen naar de nood aan de afzonderlijke strafbaarstelling van 

113 Voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.
114 Bederf van de jeugd en prostitutie.
115 Openbare schennis van de goede zeden.
116 Grooming is immers een wanbedrijf en de poging tot het plegen van een wanbedrijf is enkel 

strafbaar indien de wet dat uitdrukkelijk stelt.
117 Richtlijn 2011/93/EU van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uit-

buiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van 
de Raad, PbL 17 december 2011.

118 Infra, II.2.D.3.-4.
119 Infra, II.3. Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen 

te beschermen tegen cyberlokkers van 13 september 2013, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/1, 8-9; 
Verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te bescher-
men tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/3, 2 en 5. Hier wordt uitdrukkelijk aan-
gegeven dat de cyberkinderlokkerij strafbaar gesteld wordt gelet op artikel 24 van het Verdrag 
van Lanzarote en artikel 7 van de Richtlijn 2011/93/EU.
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grooming. Vormt het formuleren van het voorstel tot ontmoeting en het begin van 
uitvoering zo een cruciaal verschil met deze beide alternatieve misdrijven om er 
een nieuwe strafbaarstelling voor te voorzien?

B. Ratio legis

45. De artikelen 377ter en 377quater Sw werden ingevoerd in navolging van arti-
kel 23 van het Verdrag van de Raad van Europa van 25 oktober 2007 inzake de be-
scherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gesloten 
te Lanzarote,120 en van artikel 6 van de Richtlijn 2011/93/EU van 13 december 2011 
van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.121 Zowel het Verdrag van 
Lanzarote als de Richtlijn 2011/93/EU verplicht de lidstaten immers tot het straf-
baar stellen van online grooming, en om te voorzien in een strafverzwaring in 
geval het misdrijf vooraf gegaan werd door grooming ten aanzien van personen 
die overeenkomstig het nationale recht nog niet seksueel meerderjarig zijn.122 Dat 
wordt nodig geacht omdat kinderen steeds meer via het internet benaderd en mis-
bruikt worden. De dader geniet er een ongekende anonimiteit en kan gemakkelijk 
zijn identiteit en persoonlijke kenmerken, zoals zijn leeftijd, verhullen.

In de Richtlijn 2011/93/EU worden de lidstaten er zelfs toe aangespoord om ook 
offline grooming strafbaar te stellen.123 Maar dit hoeft niet via een afzonderlijke 
incriminatie. Het kan evengoed door het strafbaar stellen van de voorbereiding 
van of de poging tot het plegen van seksuele feiten.

46. Groomers bereiden hun slachtoffer voor door er een hechte vertrouwensband 
mee op te bouwen, het kind te bevoorrechten, geheimhouding te bewerkstelligen 
en dan stapsgewijs hun grenzen te verleggen.124 De dader plant weloverwogen.125 
Een meerderjarige doet zich vaak voor als een kind of jongere, om dan gradueel 
over intiemere zaken te praten en het kind bloot te stellen aan seksueel getint 
materiaal om zo zijn of haar weerstand in verband met seks te verlagen.126 Door 
subtiele manipulatie vermijdt de dader dat hij geweld moet gebruiken of op enige 
andere wijze druk moet uitoefenen. Ook kan het misbruik zo langer in stand ge-

120 Artikel 23 Verdrag van Lanzarote.
121 Artikel 6 Richtlijn 2011/93/EU, 335.
122 Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke 

bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 
9-10; artikel 23 Verdrag van Lanzarote; artikel 6 en overweging 21 preambule Richtlijn 2011/93/
EU.

123 Overweging 19 van de preambule van de Richtlijn 2011/93/EU; Toelichting, Wetsvoorstel tot wij-
ziging van het strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen 
grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 9.

124 Toelichting, wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke 
bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 
2; Verslag namens de Commissie voor de Justitie van 26 februari 2014, wetsvoorstel tot wijzi-
ging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen 
 grooming, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-1823/4, 2.

125 Toelichting, wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrech telijke 
bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 2.

126 Verklarend Memorandum bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming 
van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van 25 oktober 2007, gedaan te 
 Lanzarote, CETS nr. 201.
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houden worden. Het kind wordt psychologisch bespeeld en wil de dader daardoor 
niet verraden. Het kind kan het misbruik niet plaatsen en voelt zich hiervoor zelf 
verantwoordelijk.127

Het doel van de dader kan er louter in bestaan om het kind seksueel getinte fo-
to’s of beelden te laten doorsturen of deze via webcam op te nemen. Dit levert de 
dader een chantagemiddel op om het misbruik verder in stand te kunnen houden. 
Andere groomers gaan uiteindelijk – indien ze zo ver geraken – voor cyberseks. Bij 
sommige daders is het evenwel de bedoeling om hun slachtoffer ook echt in real life 
te ontmoeten en seksueel te misbruiken.128

De strafbaarstelling van de online grooming (art. 377quater Sw), dan wel de 
 strafverzwaring bij seksuele misdrijven in geval van online of offline grooming 
(art. 377ter Sw) viseert evenwel enkel de communicatiefase tijdens dewelke kinde-
ren psychologisch en/of seksueel misbruikt worden.129 Dit is verantwoord omwille 
van de uitgebreide planning en voorbedachtheid die van de groomer uitgaat, en 
omwille van het effect dat dit heeft op het kind. In geval van seksueel misbruik 
wordt de seksuele integriteit geschonden, maar wanneer dit misbruik vooraf of 
gepaard gaat met grooming, wordt de impact bij het kind verdubbeld. De schaam-
te, de angst, de schuldgevoelens en de moeilijkheden om vertrouwensrelaties op 
te bouwen zijn veel groter en blijven langer voelbaar indien het seksuele geweld 
gepaard gegaan is met grooming.130 Het voorafgaand opbouwen van een vertrou-
wensband en de voorafgaande manipulatie maken de minderjarige extra kwets-
baar131 en vergroten het psychologische trauma.132

C. Constitutieve bestanddelen

1. De zelfstandige grooming

47. Het zelfstandige misdrijf van online grooming (art. 377quater Sw) vooronder-
stelt dat het gepleegd wordt:
– door een meerderjarige. Een minderjarige kan zich dus niet schuldig maken 

aan het als hoofddader plegen van dit misdrijf;

127 Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke 
bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 
2; Verslag namens de Commissie voor de Justitie van 26 februari 2014, wetsvoorstel tot wijzi-
ging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen 
 grooming, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-1823/4, 2.

128 Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke 
bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 6; 
Verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelij-
ke bescherming van kinderen tegen grooming, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/4, 6; S. Vandromme, 
“Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid en/of aanzetten 
tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, Corr Antwerpen 25 juni 2008 en Corr 
Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 176.

129 Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrech telijke 
bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 11.

130 Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrech telijke 
bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 3.

131 Wetsvoorstel strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming, ParlSt Senaat 2012-13, 
nr. 5-1823/1, 10.

132 Wetsvoorstel strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming, ParlSt Senaat 2012-13, 
nr. 5-1823/1, 10.
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– door middel van de informatie- en communicatietechnologie. De communica-
tie moet derhalve plaatsvinden via sociale media, telefoon, enzovoort. Hoewel 
de benaming “online” grooming laat vermoeden dat de communicatie moet ge-
schieden via het internet om strafbaar te zijn, is dit niet correct.
Offline grooming wordt niet afzonderlijk strafbaar gesteld;

– ten aanzien van een minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar.
Wanneer het in realiteit niet gaat om een minderjarige terwijl de dader daar wel 
van uitgaat, bijvoorbeeld wanneer een lokpuber gebruikt wordt, of het om een 
meerderjarig slachtoffer gaat, wordt het misdrijf volgens sommige auteurs niet 
gepleegd.133 Dit verdient enige nuance: het misdrijf wordt niet gepleegd in zijn 
normale vorm, doch er is wel sprake van een ondeugdelijke poging of een mis-
lukt misdrijf dat – afhankelijk van de toegepaste theorie – al dan niet strafbaar 
is.134 Bovendien is er mogelijks voldaan aan de constitutieve voorwaarden van het 
misdrijf van cyberkinderlokkerij;135

– en dat de dader het slachtoffer een voorstel doet om elkaar te ontmoeten.
Om als voltooid misdrijf strafbaar te zijn in de zin van artikel 377quater Sw moet 
de grooming dus niet geleid hebben tot een effectieve ontmoeting. Er moet geen 
daadwerkelijke ontmoeting geweest zijn,136 maar de ontmoeting moet wel voor-
gesteld worden.
Het louter voeren van seksueel getinte gesprekken wordt hier dus niet geviseerd, 
ook al wordt de minderjarige geconfronteerd met seksuele beelden van de dader 
of wordt het slachtoffer gevraagd seksueel getinte beelden van zichzelf over te 
maken.137

De dader moet het voorstel doen om strafbaar te zijn, niet de minderjarige.
De vraag rijst of het moet gaan om een voorstel om elkaar fysiek te ontmoeten 
in de reële wereld. Een voorstel om te chatten op een ander moment of elkaar 
elders virtueel te ontmoeten, volstaat volgens sommige auteurs niet.138 Wellicht 
stemt deze interpretatie overeen met de bedoeling van de strafwetgever. Er 
moeten immers materiële handelingen gesteld zijn die tot een dergelijke ont-
moeting zouden moeten leiden. De voorbeelden die gegeven worden voor deze 
 uitvoeringshandelingen, suggereren allemaal dat het gaat om een ontmoeting 
in de reële wereld. Nochtans laat de letter van de wet het open om er een ont-
moeting onder te verstaan in cyberworld. Denk aan de groomer die een min-
zestienjarige op een jarenoude computer voorstelt om enkele dagen later aan 
webcamseks te doen, en die zich daartoe bij wijze van voorbereiding een nieuwe 
computer aanschaft uitgerust met een webcam. Hij wil één van de geviseerde 

133 C. Conings en K. De Schepper, “Grooming en cyberkinderlokkerij strafbaar”, Computerrecht 2014, 
269.

134 De objectieve, subjectieve dan wel gemengde theorie. Zie hierover: C. Van den Wyngaert, Straf
recht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 321 e.v.

135 Infra, II.3.
136 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming 

van kinderen tegen grooming, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 11.
137 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming 

van kinderen tegen grooming, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 11.
138 L. Stevens, “Grooming en cyberlokking strafbaar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescher-

ming van de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace”, RW 2014-15, 849.
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seksuele misdrijven plegen tijdens een cyberontmoeting139 en stelt daartoe de 
nodige voorbereidingshandelingen.
Het gaat om een aflopend misdrijf. Het misdrijf is voltooid wanneer het voorstel 
tot ontmoeting geformuleerd wordt. Dat dit voorstel gevolgd moet worden door 
materiële uitvoeringshandelingen, is volgens de letter van de delictsomschrij-
ving niet determinerend voor het bepalen van het ogenblik waarop de strafbare 
handeling gesteld wordt. De strafbaar gestelde handeling is het formuleren van 
het voorstel, niet de achteraf gestelde uitvoeringshandelingen. Die laatste zijn 
enkel een vereiste voor de strafbaarheid van het formuleren van het voorstel. Die 
uitvoeringshandelingen moeten trouwens niet gesteld worden door de dader 
zelf;140

– met het oogmerk om een bepaald seksueel misdrijf te plegen. Het moet gaan 
om de misdrijven van voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid, verkrach-
ting, bederf van de jeugd, prostitutie, openbare zedenschennis dan wel kinder-
porno. Dat oogmerk zal meestal blijken uit de communicatie zelf.141

Om als voltooid misdrijf strafbaar te zijn in de zin van artikel 377quater Sw moet 
de grooming dus niet geleid hebben tot effectief gepleegde seksuele misdrijven;

– voor zover dit voorstel is gevolgd door materiële handelingen die tot een der-
gelijke ontmoeting leiden. Uit deze formulering mag niet afgeleid worden dat 
er effectief een ontmoeting geweest moet zijn.
Het gaat om “handelingen”. Er moet dus meer dan één handeling gesteld worden. 
Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het tijdig opdagen van de dader op de 
afgesproken ontmoetingsplaats of het treffen van voorbereidingen met het oog 
op de ontmoeting (het kopen van trein- of bioscooptickets, een dag vrijaf nemen 
op het werk, enzovoort).142 Daadwerkelijk fysiek contact tussen dader en slacht-
offer is niet vereist.143

Artikel 377quater Sw vereist niet dat deze materiële handelingen gesteld zijn door 
de dader, hoewel er tijdens de parlementaire voorbereiding wel enkele voorbeel-
den gegeven werden van voorbereidingshandelingen gesteld door de dader.144 
Dit impliceert dat de dader zich schuldig zal maken aan grooming wanneer zijn 
voorstel tot ontmoeting er bijvoorbeeld toe heeft geleid dat het slachtoffer het 
treinticket kocht om bij de dader thuis langs te gaan. Een andere lezing van deze 
wetsbepaling zou ertoe leiden dat de dader straffeloos blijft indien hij met het 

139 Infra, III.1.B.3.
140 Zie het laatste streepje in deze opsomming.
141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming 

van kinderen tegen grooming, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 11; C. Conings en K. De Schepper, 
“Grooming en cyberkinderlokkerij strafbaar”, Computerrecht 2014, 269; A. Bailleux, J. Huysmans 
en J. Vandeuren, “Overzicht van enkele recente wijzigingen in het straf- en strafprocesrecht”, 
Vigiles 2015, 65.

142 Verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrech-
telijke bescherming van kinderen tegen grooming, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/4, 16-17; 
L. Claus, “Cyberkinderlokkerij en grooming: daadkrachtig wetgevend optreden of een kwestie 
van  overregulering”, NC 2015, 19.

143 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming 
van kinderen tegen grooming, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 11.

144 Verslag namens de Commissie voor de Justitie van 26 februari 2014, wetsvoorstel tot wijzi-
ging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen 
 grooming, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-1823/4, 16-17.
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slachtoffer afgesproken heeft in zijn eigen woning en hij dus geen specifieke 
materiële handeling hoeft te stellen.145

Het gaat om cumulatieve voorwaarden.

48. Het misdrijf van grooming veronderstelt een algemeen opzet.146 Het formu-
leren van het voorstel moet derhalve wetens en willens gebeuren om strafbaar te 
zijn.

De kennis van de leeftijd van het slachtoffer in hoofde van de dader moet evenwel 
niet bewezen worden. Op dit punt volstaat onachtzaamheid. Enkel in geval van een 
onoverwinnelijke dwaling met betrekking tot de leeftijd van het slachtoffer zal de 
straffeloosheid aangenomen worden.147

2. De strafverzwarende grooming

49. Artikel 377ter Sw voorziet in een verzwarende omstandigheid indien:
– de in artikel 377quater Sw bedoelde seksuele misdrijven.

Er wordt niet gespecifieerd of deze misdrijven gepleegd moeten worden in de 
reële wereld dan wel in cyberworld;

– gepleegd worden tegenover een minderjarige beneden de volle leeftijd van zes-
tien jaar.
Ook hier moet het slachtoffer effectief minzestienjarig zijn. Indien een lok-
puber gebruikt wordt of een meerderjarige zich voordoet als minderjarige, kan 
de  strafverzwaring niet toegepast worden;

– voorafgegaan worden door een benadering van deze minzestienjarige door de 
dader.
Er wordt nergens in de wet gedefinieerd wat er precies verstaan mag worden on-
der dit “benaderen”. Doch er mag van uitgegaan worden dat dit neerkomt op het 
online of offline groomen van de minderjarige of, anders gezegd, het op eniger-
lei wijze benaderen en voorbereiden van de minderjarige om zijn vertrouwen te 
winnen om vervolgens te kunnen overgaan tot het plegen van deze misdrijven.148

Sommige auteurs menen dat het in artikel 377ter Sw vereiste “benaderen” enige 
tijd moet duren: anders zou er geen sprake kunnen zijn van het winnen van het 
vertrouwen van het minderjarige slachtoffer. Daarom menen ze dat de strafver-

145 L. Stevens, “Grooming en cyberlokking strafbaar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescher-
ming van de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace”, RW 2014-15, 850.

146 L. Stevens, “Grooming en cyberlokking strafbaar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescher-
ming van de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace”, RW 2014-15, 850; en indirect: 
L. Dupont, Beginselen van strafrecht, Leuven, Acco, 2000, 124; J. Rubbrecht, Inleiding tot het Belgisch 
strafrecht, Leuven, L. Wouters, 1958, 130; J. Verhaegen, “L’exigence de l’intention coupable dans les 
infractions aux lois et règlements particuliers”, RDP 1986, 947-955.

147 Zie hierover maar dan met betrekking tot de aanranding van de eerbaarheid: B. Spriet en 
G.  Marlier, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in het begin van de 21ste eeuw (2000-
2012)”, in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Verstraeten (ed.), Straf en strafprocesrecht. Themis 201213, 
Brugge, die Keure, 2013, nr. 10; I. Delbrouck, Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, Brugge, 
die  Keure, 2015, 36-37; S. Vandromme, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanran-
ding van de eerbaarheid en/of aanzetten tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, 
Corr Antwerpen 25 juni 2008 en Corr Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 178.

148 A. Bailleux, J. Huysmans en J. Vandeuren, “Overzicht van enkele recente wijzigingen in het straf- 
en strafprocesrecht”, Vigiles 2015, 65.
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zwaring voorzien in artikel 377ter Sw niet van toepassing is wanneer het gaat om 
het klassieke schoolvoorbeeld van het snoepjes geven aan de schoolpoort met 
het oog op het – volgens hen – “ter stond” plegen van bijvoorbeeld een verkrach-
ting. In dit klassieke schoolvoorbeeld is er volgens hen geen sprake van het op-
bouwen van een vertrouwensband met het slachtoffer.149 De wet stelt nochtans 
geen specifieke tijdsduur voorop. Wij menen dat ook in dit klassieke schoolvoor-
beeld het slachtoffer zijn vertrouwen gezocht wordt door het geven van snoep. 
De minderjarige wordt benaderd en diens vertrouwen wordt gezocht. Hij wordt 
voorbereid om op een later tijdstip de verkrachting te kunnen plegen. Er lijkt 
ons dus voldaan aan de constitutieve voorwaarden vermeld in artikel 377ter Sw;

– met het oogmerk om deze seksuele misdrijven op een later tijdstip te plegen.
Hoe dit “later” precies begrepen moet worden, wordt niet nader gespecificeerd. 
De vraag is of er in voornoemd schoolvoorbeeld sprake is van het plegen van een 
misdrijf op een later tijdstip. O.i. is dit wel het geval.

D. Voldoen de klassieke strafbaarstellingen niet?

1. Algemeen

50. Een strafverzwaring voorzien wanneer seksuele misdrijven vooraf gegaan zijn 
door online of offline grooming, is zeker verdedigbaar omwille van de impact hier-
van op het slachtoffer. Of het zelfstandig strafbaar stellen van de online grooming 
noodzakelijk was, is echter moeilijker te beoordelen. Afhankelijk van de concrete 
feiten kon de grooming immers reeds vóór deze strafbaarstelling aangepakt wor-
den via de meer klassieke seksuele misdrijven, en via andere misdrijven waaraan 
op het eerste gezicht misschien niet gedacht wordt. Een afzonderlijke strafbaar-
stelling voor grooming was dus zeker niet voor alle gevallen noodzakelijk.

De strafwetgever besefte dit. Maar hij meende dat er omwille van het gebrek 
aan een zelfstandige strafbaarstelling geen eenduidige rechtspraak bestond over 
hetzelfde fenomeen. De klassieke strafbaarstellingen die toegepast kunnen wor-
den op online grooming, werden verouderd geacht. Ze houden onvoldoende reke-
ning met de nieuwe kanalen waarlangs misdrijven gepleegd kunnen worden. Het 
is deze gepercipieerde leemte in de wetgeving die volgens de wetgever leidde tot 
een onsamenhangende aanpak en onduidelijkheid.150 De bestaande incriminaties 
werden dus geacht niet te voldoen aan de huidige noden. Men meende dat er nood 
was aan een specifieke strafbepaling die het fenomeen grooming volledig omvat 
gezien de gevaarlijke trend van seksueel misbruik die samengaat met de nieuwe 
informatie en communicatietechnologieën. Tevens werd belang gehecht aan de 
signaalwerking van een afzonderlijke strafbaarstelling.151

De vraag is natuurlijk of er enkel en alleen omwille van de signaalwerking die er-
van uitgaat, een afzonderlijke strafbaarstelling in het leven moet worden  geroepen. 

149 A. Bailleux, J. Huysmans en J. Vandeuren, “Overzicht van enkele recente wijzigingen in het straf- en 
strafprocesrecht”, Vigiles 2015, 65.

150 Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrech telijke 
bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 8.

151 Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrech telijke 
bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 8.
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Hieronder wordt nagegaan of, wanneer en waarom de klassieke ( seksuele) incri-
minaties grooming straffeloos lieten of op enige andere wijze tekortschieten.

2. Aanranding van de eerbaarheid

51. Grooming gaat vaak gepaard met de vraag om bepaalde expliciet seksuele po-
ses aan te nemen of seksuele handelingen te stellen voor de webcam. Een heel aan-
tal gedragingen die nu gekwalificeerd kunnen worden als grooming, konden in 
elk geval worden bestraft via artikel 372 Sw, desgevallend samen met artikel 374 
Sw dat de poging om een aanranding van de eerbaarheid te plegen, gelijkstelt met 
het voltooide misdrijf.

Het minderjarige slachtoffer wordt immers goed beschermd in artikel 372 Sw. 
Minderjarigen onder de zestien jaar worden geacht niet te kunnen toestemmen 
met handelingen die de eerbaarheid schenden. Artikel 372 Sw stelt elke aanran-
ding van de eerbaarheid strafbaar die “zonder geweld of bedreiging gepleegd wordt op of 
met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden 
de volle leeftijd van zestien jaar”. De afwezigheid van de toestemming van de minder-
jarige hoeft dus niet bewezen te worden. Het gebrek aan toestemming wordt ver-
moed. Het gaat om een onweerlegbaar vermoeden.152 Of het slachtoffer nu de facto 
instemde met de hem door de groomer gevraagde te verrichten handelingen, is 
dus irrelevant voor de strafbaarheid omwille van het veronderstelde onvoldoende 
ontwikkelde normbesef en de onervarenheid van de minzestienjarige. Dat is zelfs 
het geval wanneer de minderjarige de feiten zou hebben uitgelokt.153 Daarenboven 
is, net zoals in het licht van artikel 373 Sw, fysiek contact tussen dader en slachtof-
fer geen vereiste154 en is er sprake van een aanranding van de eerbaarheid wanneer 
de dader het slachtoffer ertoe aanzet seksuele handelingen op zichzelf te plegen.155 
De aanranding wordt dan gepleegd niet op, maar wel met behulp van de persoon 
van het slachtoffer.

Er werd dan ook een aanranding van de eerbaarheid aangenomen wanneer de 
dader het slachtoffer via webcam dwingt bepaalde seksuele handelingen te ver-
richten op zichzelf.156 Louter seksuele voorstellen doen, bijvoorbeeld om seksueel 

152 Cass 14 december 1971, AC 1972, 372.
153 S. Vandromme, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid 

en/of aanzetten tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, Corr Antwerpen 25 juni 
2008 en Corr Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 177.

154 A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 139, nr. 162.
155 I. Delbrouck, “Aanranding van de eerbaarheid”, in Postal memorialis 1 december 2014, A20/8.3; 

A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 138, nr. 162; B. Spriet 
en G. Marlier, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in het begin van de 21ste eeuw 
(2000-2012)”, in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Verstraeten, Straf en strafprocesrecht. Themis 201213, 
 Brugge, die Keure, 2013, nr. 6.

156 Corr Antwerpen 27 juni 2008, TStrafr 2009, 175, noot S. Vandromme. De dader stuurde de vijf-
tienjarige seksueel getinte boodschappen, vroeg haar allerlei intieme details, dwong haar uit-
eindelijk om haar borsten te laten zien en zichzelf te masturberen voor de webcam onder de 
bedreiging haar computer te hacken. Er wordt een aanranding van de eerbaarheid met geweld 
aangenomen.

 Corr Antwerpen 25 juni 2008, TStrafr 2009, 174, noot S. Vandromme. De dader gaf zich bij het 
dertienjarige slachtoffer uit voor een jongen van vijftien, stuurde haar meerdere seksueel getinte 
berichten en vroeg haar om voor de webcam seksuele handelingen te stellen. Er wordt een aan-
randing van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging aangenomen zelfs al ging het slacht-
offer niet op zijn vragen in.
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contact te hebben,157 of seksueel getinte gesprekken voeren, volstaat echter niet.158 
Er is dan immers nog geen sprake van enige aantasting van de seksuele integri-
teit.159 Er moet minstens een begin van uitvoering zijn.160 Dat begin van uitvoe-
ring werd wel aangenomen wanneer er uit seksueel getinte chatgesprekken met 
een minderjarige afgeleid kon worden dat de dader de bedoeling had oneerbare 
handelingen uit te lokken.161 Ook wanneer de dader reeds begon te dreigen, maar 
het slachtoffer nog niet overgegaan was tot het stellen van de gewenste seksuele 
handelingen, werd een begin van uitvoering en dus een aanranding van de eer-
baarheid aangenomen.162 Zelfs het eerst storten van een bedrag van € 250 en het 
vervolgens aan een moeder voorstellen om hem haar naakte dochter te laten zien 
via webcam, werd als een begin van uitvoering en dus als een aanranding van de 
eerbaarheid beschouwd.163 Een inbreuk op artikel 372 Sw werd daarentegen niet 
aangenomen in het geval waarin de dader de minderjarigen aanzette tot het ne-
men en het hem doorsturen van naaktfoto’s waarbij bepaalde door hem gekozen 
poses dienden aangenomen te worden. Die aanranding werd niet bewezen geacht 
ook al zocht hij eerst contact met de meisjes, beloofde hij hen in ruil voor naakt-
foto’s oplaadkaarten voor hun gsm’s, en dreigde hij vervolgens die foto’s online te 
zetten indien ze hem geen andere naaktfoto’s zouden sturen waarop ze bepaalde 
poses aannamen.164

De rechtspraak bleek dus verdeeld over de handelingen die als een begin van 
uitvoering in aanmerking genomen kunnen worden en kunnen resulteren in een 
inbreuk op artikel 372 iuncto 374 Sw. Minstens was de lijn vanaf wanneer er in het 
geval van grooming een begin van uitvoering van de aanranding van de eerbaar-
heid aangenomen kon worden, zeer dun en werd ze casuïstisch getrokken. Een 
begin van uitvoering is nochtans wel het minimum dat moet worden aangeno-
men alvorens de voorafgaande communicatie en manipulatie gekwalificeerd kan 
worden als aanranding van de eerbaarheid. Vanuit deze rechtspraak kan de nood 
aan een eenduidige zelfstandige strafbaarstelling van de online grooming zeker 
begrepen worden.

52. Maar die lost niet alles op. Ook de zelfstandige strafbaarstelling van online 
grooming vereist in zekere zin een begin van uitvoering. Grooming is immers 
enkel strafbaar voor zover het voorstel tot ontmoeting om een seksueel misdrijf 
te plegen, is gevolgd door materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoe-
ting leiden. De vraag naar de toegevoegde waarde van de afzonderlijke strafbaar-
stelling van grooming dringt zich dus op. Indien er al een dergelijk voorstel tot 
ontmoeting geformuleerd wordt, en er al een begin van uitvoering is door middel 
van materiële handelingen, zal er vaak meteen ook sprake zijn van een begin van 
uitvoering van de aanranding van de eerbaarheid, hetgeen – gelet op artikel 374 

157 Gent 22 januari 2007, TStrafr 2007, 204; Brussel 19 maart 2003, JT 2003, 486.
158 Gent 10 december 2009, nr. N-20091210-9, raadpleegbaar via stradalex; A. De Nauw, Inleiding tot 

het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 138-139, nr. 162.
159 Gent 22 januari 2007, TStrafr 2007, 204.
160 Antwerpen 19 juni 2013, LimbRechtsl 2013, 297.
161 Corr Antwerpen 25 juni 2008, TStrafr 2009, 174, noot S. Vandromme.
162 Corr Antwerpen 20 juni 2008, TStrafr 2009, 173, noot S. Vandromme.
163 Corr Tongeren 20 december 2012, LimbRechtsl 2013, 185.
164 Corr Antwerpen 20 juni 2008, TStrafr 2009, 173, noot S. Van Dromme.
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Sw – bestraft wordt als het voltrokken misdrijf. Vaak, maar niet altijd. De  online 
 grooming veronderstelt immers materiële handelingen die tot een ontmoeting 
leiden, maar deze moeten niet per se uitgaan van de groomer zelf. Ze kunnen 
ook gesteld worden door het minderjarige slachtoffer.165 Die handelingen zullen 
niet dienend zijn in het licht van artikel 372 iuncto 374 Sw. In die zin biedt artikel 
377quater Sw dus wel een meerwaarde ten opzichte van de klassieke aanranding 
van de eerbaarheid.

53. Een bijkomende reden waarom de zelfstandig strafbaar gestelde online 
 grooming niet de wonderoplossing biedt, is gelegen in de strafmaat. Artikel 372 
Sw voorziet in een hogere strafmaat (tot 10 jaar opsluiting) dan artikel 377 quater 
Sw (tot 5 jaar gevangenisstraf).166 In geval van eendaadse samenloop zal er op 
 heden dus nog altijd gekozen moeten worden voor de kwalificatie van de aanran-
ding van de eerbaarheid. De discussie of er al dan niet sprake is van een inbreuk op 
artikel 372 Sw, al dan niet iuncto artikel 374 Sw, zal zich dus blijven stellen, zij het 
dat er het vangnet bestaat van artikel 377quater Sw.

Ten slotte biedt artikel 377quater Sw geen bescherming aan minderjarige slacht-
offers van zestien jaar of ouder en aan meerderjarigen. Ook voor deze slachtoffers 
zal er dus nog steeds nagegaan moeten worden of de groomer zo ver is gegaan dat 
er sprake is van een inbreuk op de seksuele integriteit en derhalve van een aanran-
ding van de eerbaarheid. Ten aanzien van hen zal er daarenboven sprake moeten 
zijn van geweld of bedreigingen, of – sinds de Wet van 1 februari 2016 – van dwang, 
verrassing, een list of een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek 
van het slachtoffer.

Bepaalde auteurs menen dan ook dat er geen behoefte bestond aan artikel 
377quater Sw.167

3. Aanzetten tot ontucht, bederf of prostitutie van de jeugd

54. Het via chatten of mailen voorbereiden van minderjarigen om later seksuele 
misdrijven te kunnen plegen, kon vóór de invoering van de zelfstandig strafbare 
grooming vaak gekwalificeerd worden als het misdrijf van het aanzetten tot on-
tucht, bederf of prostitutie van de jeugd in de zin van artikel 379, lid 1 Sw.168 Deze 
bepaling bestraft het plegen van “een aanslag tegen de zeden doordat hij, teneinde eens 
anders driften te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van het 
mannelijke of vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of vergemakkelijkt”. Het begrip on-
tucht omvat gedragingen van grove zinnelijkheid en onzedelijkheid in de brede zin 
die maatschappelijk als buitensporig worden beschouwd, onder meer rekening 
houdende met de leeftijd van de betrokken minderjarige, terwijl het begrip bederf 

165 L. Stevens, “Grooming en cyberlokking strafbaar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescher-
ming van de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace”, RW 2014-15, 850.

166 L. Claus, “Cyberkinderlokkerij en grooming: daadkrachtig wetgevend optreden of een kwestie 
van overregulering”, NC 2015, 20.

167 L. Claus, “Cyberkinderlokkerij en grooming: daadkrachtig wetgevend optreden of een kwestie 
van overregulering”, NC 2015, 20.

168 S. Vandromme, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid 
en/of aanzetten tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, Corr Antwerpen 25 juni 
2008 en Corr Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 179.
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slaat op het gevolg dat dergelijke handelingen hebben of kunnen hebben voor de 
seksualiteitsbeleving van de minderjarige.169

Van het aanzetten tot ontucht170 en volgens sommige auteurs171 zelfs van het aan-
zetten tot prostitutie is bijvoorbeeld sprake wanneer een minderjarige in een chat-
sessie uitgenodigd wordt om tegen betaling (bijvoorbeeld extra belkrediet) seks 
te hebben.172 Ook wanneer de dader erop uit is om de minderjarige aan te zetten 
tot webcamseks173 of tot het maken en hem toesturen van naaktfoto’s in bepaalde 
door hem gekozen poses,174 zet hij aan tot ontuchtige handelingen en is hij straf-
baar op grond van artikel 379 Sw, lid 1. Er is in beide gevallen immers sprake van 
de vereiste positieve daad, zijnde het opwekken, begunstigen of vergemakkelij-
ken.175 Bovendien beoogt de dader een anders driften te voldoen. De minderjarige 
is immers een “andere” in de zin van artikel 379, lid 1 Sw.176 Indien de dader enkel 
de bedoeling heeft om zijn eigen driften te voldoen, zal deze strafbepaling niet 
toepasbaar zijn.177 Meestal zullen de uitnodigingen en vragen aan de minderjarige 
echter wel de bedoeling hebben om deze minderjarige aan te zetten tot het stellen 
van seksuele handelingen zodat aan deze voorwaarde voldaan zal zijn.

De bedoelde ontucht of het bederf is niet het gedrag waartoe de minderjarige 
aangezet wordt, of het zich uitkleden, het zich naakt vertonen, het zich strelen, het 
masturberen, enzovoort op zich. Buitensporig en abnormaal, en derhalve straf-
baar, is wel het feit dat de minderjarige hiertoe aangezet wordt door een – in het 
geval van grooming – meerderjarige178 chatpartner.179

55. Natuurlijk moet het slachtoffer wel aangezet worden tot ontuchtige handelin-
gen. Niet elke groomer zal al zover zijn. De aanvangsfase van het benaderen en 
het manipuleren zal dus niet geviseerd kunnen worden onder artikel 379, lid 1 Sw.

Artikel 379, lid 1 Sw vereist niet dat de minderjarige daadwerkelijk is overgegaan 
tot het plegen van ontuchtige handelingen met de dader.180 Er moet immers geen 
gevolg gegeven worden aan het aanzetten van de dader. Het gaat om een gevaar-
zettingsdelict.181

169 Cass 17 januari 2012, Pas 2012, 122.
170 Cass 12 februari 2013, TJK 2013, 286, noot L. Stevens.
171 S. Vandromme, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid 

en/of aanzetten tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, Corr Antwerpen 25 juni 
2008 en Corr Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 179.

172 Gent 10 december 2009, nr. N-20091210-9, raadpleegbaar via stradalex.
173 Corr Antwerpen 27 juni 2008, TStrafr 2009, 175, noot S. Vandromme; A. De Nauw, Inleiding tot het 

bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 157, nr. 188.
174 Corr Antwerpen 20 juni 2008, TStrafr 2009, 173, noot S. Vandromme.
175 A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 157, nr. 188.
176 Cass 9 december 2014, NC 2015, 56; Cass 12 februari 2013, TJK 2013, 286, noot L. Stevens; Cass 

8 september 1992, AC 1991-92, 1082; Corr Gent 10 oktober 2007, TStrafr 2008, 328.
177 S. Vandromme, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid 

en/of aanzetten tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, Corr Antwerpen 25 juni 
2008 en Corr Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 179.

178 Enkel deze hypothese wordt geviseerd omdat de zelfstandige strafbaarstelling van de online 
grooming uitgaat van een meerderjarige dader.

179 S. Vandromme, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid 
en/of aanzetten tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, Corr Antwerpen 25 juni 
2008 en Corr Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 179.

180 A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 156, nr. 187; L. Stevens, 
“Grooming via internet”, (noot onder Cass 12 februari 2013), TJK 2013, 293.

181 A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 156, nr. 187.
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4. Openbaar aanzetten tot ontucht

56. Artikel 380bis Sw biedt een alternatieve kwalificatie om een enkele groomer 
aan te pakken. Deze bepaling stelt immers de persoon strafbaar “die in een open
bare plaats door woorden, gebaren of tekens iemand tot ontucht aanzet”. De leeftijd van 
het slachtoffer is geen constitutief element. De minderjarigheid werkt enkel straf-
verzwarend.182

Het is dus vereist dat de aanzetting tot ontucht in het openbaar geschiedt. Indien 
de aanzetting plaatsvindt in een chatroom die voor iedereen toegankelijk is, kan 
aan deze incriminatie voldaan zijn. In het geval van online grooming geschiedt 
het grensoverschrijdend seksueel gedrag evenwel vaak in een een-op-eenrelatie. 
Conversaties blijven veelal privé en ontoegankelijk voor derden.183 In dat geval kan 
artikel 380bis Sw geen soelaas bieden.

5. Bezit van kinderporno

57. De incriminatie van het bezit van kinderpornografie voorziet niet in een straf-
baarstelling voor elk geval van grooming. Enkel wanneer de groomer de minder-
jarigen ertoe brengt om hem bijvoorbeeld naaktfoto’s te sturen in bepaalde door 
hem gekozen poses, en hij dergelijke foto’s in zijn bezit heeft, zal hij zich schuldig 
maken aan het bezit van kinderporno, strafbaar gesteld in artikel 383bis, §2 Sw.184

Deze strafbepaling was derhalve zeker geen volwaardig alternatief voor de be-
straffing van de online grooming. Niet elke groomer zal immers beschikken over 
dergelijke beelden: omdat hij de vertrouwensrelatie nog aan het opbouwen is, om-
dat hij daar niet naar vraagt en meteen in de reële wereld wil afspreken, of omdat 
de minderjarige niet op zijn vraag is ingegaan. Bovendien wordt in artikel 383bis, 
§2 Sw niet het groomen op zich bestraft, maar enkel het in het bezit hebben van 
het resultaat ervan.

6. Zedenschennis

58. Wanneer de groomer beschikt over seksueel getinte communicatie185 of sek-
sueel geladen foto’s van het slachtoffer, kan hij zich in bepaalde gevallen schuldig 
maken aan zedenschennis.186 Vereist is dan wel dat hij hiermee aan de slag gaat. 
Artikel 383, lid 1 Sw187 veronderstelt immers dat het met de goede zeden strijdige 

182 Artikel 380bis Sw voorziet een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete 
van € 26 tot € 500. De straf wordt verdubbeld als het misdrijf tegenover een minderjarige wordt 
 gepleegd.

183 Toelichting, Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de strafrech telijke 
bescherming van kinderen tegen grooming, 25 oktober 2012, ParlSt Senaat 2012-13, nr. 5-1823/1, 8.

184 Corr Antwerpen 20 juni 2008, TStrafr 2009, 173, noot S. Vandromme.
185 Een e-mail of zelfs een sms wordt beschouwd als een geschrift. Een geschrift is immers elke 

grafische weergave van de gesproken taal. S. Vandromme, “Bedreigingen (art. 327 – 331bis Sw)”, 
CommStrafr, 2008, 9, nr. 29

186 E. Lievens, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch perspectief”, 
in P. Valcke, P.J. Valgaeren en E. Lievens (ed.), Sociale media, Actuele juridische aspecten, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 38.

187 Supra, II.1.D.4.
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geschrift188 of de afbeelding tentoongesteld, verkocht of verspreid wordt, bijvoor-
beeld via het internet.189 Conform het vierde lid van deze wetsbepaling190 zal ook 
het in voorraad hebben van dit geschrift of deze afbeelding strafbaar zijn indien 
de groomer beoogt deze in de handel te brengen of te verspreiden.

Ook hier stelt het misdrijf van zedenschennis het manipuleren op zich natuurlijk 
niet strafbaar.

7. Belaging

59. In bepaalde gevallen zal het mogelijk zijn om de online groomer aan te pakken 
via artikel 442bis Sw dat de belaging strafbaar stelt. Wanneer de groomer het gevi-
seerde slachtoffer niet gerust laat en het blijvend bestookt met chats, berichten of 
e-mails, is er voldaan aan de vereiste constitutieve bestanddelen. Hij weet of moet 
immers weten dat hij door dit gedrag de rust van het slachtoffer ernstig verstoort.

Nu het sinds de Wet van 25 maart 2016 tot wijziging van artikel 442bis van het 
Strafwetboek191 niet langer vereist is dat het slachtoffer een klacht neerlegt voor-
aleer er vervolgd kan worden, zou deze strafbepaling meer perspectieven bieden 
om verstokte online groomers aan te pakken. Doch het blijft een doekje voor het 
bloeden gelet op de voorziene strafmaat, zijnde een gevangenisstrafstraf tot twee 
jaar en/of een geldboete tot € 300. Deze straf staat uiteraard in verhouding tot het 
in dit artikel beschermde rechtsgoed. Onder artikel 442bis Sw wordt de groomer 
immers niet aangepakt omwille van het schenden van de seksuele intimiteit van 
zijn slachtoffer, maar wel omwille van het verstoren van diens rust. De vraag is of 
deze strafbaarstelling voldoende is om de groomer aan te pakken, dan wel of de 
grooming een strafbepaling verdient die geënt is op de als beschermenswaardig 
aangemerkte kwetsbaarheid van de minderjarige.

60. Van elektronische belaging is sprake in artikel 145, §3bis van de Wet van 
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.192 Hierin wordt strafbaar 
gesteld193 “de persoon, die een elektronischecommunicatienetwerk of dienst of andere elek
tronische communicatiemiddelen gebruikt om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent 
of schade te berokkenen alsook de persoon die welk toestel dan ook opstelt dat bestemd is om 
de voorgaande inbreuk te begaan, alsook een poging om deze te begaan”. Ook deze bepaling 
is van toepassing op de niet-aflatende groomer. Deze strafbepaling veronderstelt 
uiteraard wel dat er sprake is van een reactie van het slachtoffer, anders kan laatst-
genoemde niet als de in de delictsomschrijving geviseerde “correspondent” aange-
merkt worden.194

188 Een e-mail of zelfs een sms wordt in de rechtsleer beschouwd als een geschrift in de zin van 
deze wetsbepaling. Een geschrift is immers elke grafische weergave van de gesproken taal. 
S. Vandromme, “Bedreigingen (art. 327 – 331bis Sw)”, CommStrafr, 2008, 9, nr. 29.

189 Antwerpen 8 november 2006, JT 2007, 287; S. Vandromme, “Seksuele betrekkingen met dieren 
niet strafbaar”, De Juristenkrant 2006, nr. 140, 12; A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 
 Mechelen, Kluwer, 2010, 170, nr. 207.

190 Supra, II.1.D.4.
191 BS 5 april 2016, inwerkingtreding 15 april 2016.
192 BS 20 juni 2005, inwerkingtreding 30 juni 2005.
193 Met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van € 50 tot € 300.
194 K. Van Cleemput, E. Lievens en S. Pabian, “Een empirisch en juridisch perspectief op cyberpesten: 

naar een holistische aanpak”, TJK 2016, 13.
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Ook in deze strafbaarstelling staat het berokkenen van overlast centraal en der-
halve niet het manipuleren op zich.

8. Bedreiging

61. Het bedreigen op zich van de minderjarige om aan naaktfoto’s te geraken of 
beelden met seksuele poses of handelingen, kan bestraft worden via artikel 327, 
lid 1 Sw195 dan wel 330 Sw.196 Deze artikelen bestraffen hij die, hetzij mondeling 
(bijvoorbeeld tijdens een webcamsessie), hetzij bij een naamloos of ondertekend 
geschrift, iemand onder een bevel of onder een voorwaarde, bedreigt met een ern-
stige aanslag op personen (i.e. het slachtoffer zelf of een ander) of eigendommen. 
De e-mail of zelfs de sms van de groomer is een geschrift in de zin van deze wets-
bepaling. Een geschrift is immers elke grafische weergave van de gesproken taal.197 
Wat betreft de vereiste bedreigingen kan het bijvoorbeeld gaan om het dreigen met 
een levensdelict of met het plegen van een aanslag op iemands vrijheid of fysieke 
of morele integriteit, bijvoorbeeld door het online plaatsen van eerder ontvangen 
beelden of foto’s, hetgeen in bepaalde gevallen als zedenschennis of het aanzetten 
tot ontucht gekwalificeerd kan worden.198 De dader moet de bedoeling hebben bij 
het bedreigde slachtoffer gevoelens van schrik te doen ontstaan.199

Afhankelijk van het misdrijf waarmee gedreigd wordt, is artikel 327, lid 1 dan 
wel artikel 330 Sw van toepassing. Indien gedreigd wordt met een misdaad, voor-
ziet artikel 327, lid 1 Sw een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en geld-
boete van € 100 tot € 500. Wanneer er gedreigd wordt met een wanbedrijf waarop 
minstens een gevangenisstraf van drie maanden is gesteld, dan voorziet artikel 
330 Sw een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete 
van € 26 tot € 100. Indien de groomer zou dreigen om bepaalde foto’s of beelden 
 online te plaatsen en zich derhalve schuldig te maken aan zedenschennis, dan zal 
hij strafbaar zijn onder artikel 330 Sw. Zowel artikel 383, lid 1 als 385 Sw voorziet 
als sanctie immers in een gevangenisstraf van meer dan drie maanden.

Deze strafbaarstellingen viseren dus slechts één aspect van de grooming, zijnde 
het bedreigen. Bovendien zal niet elke groomer overgaan tot het gebruiken van 
dergelijke bedreigingen. Niet elke in de artikelen 377ter en 377quater Sw bescherm-
de minderjarige wordt in de artikelen 327, lid 1 en 330 Sw dus recht gedaan.

9. Afpersing

62. Zelfs een klassiek eigendomsmisdrijf dient zich aan om de groomer te vatten. 
Opnieuw wordt niet het groomen op zich geviseerd, maar slechts een bepaald on-
derdeel daarvan. Zo maakt de groomer zich schuldig aan het misdrijf van afper-

195 Strafbaar is hij die “hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift, iemand onder een 
bevel of onder een voorwaarde, bedreigt met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een crimi
nele straf gesteld is”.

196 Strafbaar is hij die “hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift iemand onder een 
bevel of onder een voorwaarde bedreigt met een aanslag op personen of eigendommen, waarop gevangenisstraf 
van ten minste drie maanden gesteld is”.

197 S. Vandromme, “Bedreigingen (art. 327 – 331bis Sw)”, CommStrafr, 2008, 9, nr. 29. 
198 S. Vandromme, “Bedreigingen (art. 327 – 331bis Sw)”, CommStrafr, 2008, 7, nr. 21.
199 Cass 19 januari 1959, AC 1959, 400.
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sing indien hij zijn slachtoffer ertoe brengt om hem opnamen, beelden of naakt-
foto’s te sturen, eventueel in bepaalde door hem gekozen poses of terwijl bepaalde 
seksuele handelingen verricht worden, bijvoorbeeld met de bedreiging dat hij het 
materiaal dat hij reeds ontving anders online plaatst. Er is dan sprake van een 
vorm van “sextortion”.200 Artikel 470 Sw stelt immers strafbaar “hij die met behulp 
van geweld of bedreiging afperst, hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, 
biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een 
verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt”. De onder bedrei-
ging opgevraagde foto of beelden moeten immers beschouwd worden als een roe-
rend goed in de zin van deze delictsomschrijving. Roerend is immers al wat niet 
onroerend is.201 Volgens het Hof van Cassatie bestaat het misdrijf van afpersing er 
in essentie in om zich andermans goed, dan wel een onrechtmatig voordeel toe 
te eigenen.202 Welnu, minstens beoogt de groomer een onrechtmatig voordeel te 
verwerven door middel van de afpersing, zijnde foto’s of beelden om op te kicken, 
dan wel om online te zetten. Bovendien hebben digitaal of online opgeslagen data 
een vermogensrechtelijke waarde.203 Aan artikel 470 Sw is dus zeker voldaan.

In deze strafbaarstelling wordt de persoon van de minderjarige evenwel op geen 
enkele wijze rechtstreeks beschermd. Hij wordt louter beschermd tegen het hem 
ontnemen van zijn vermogen.204

10. Valsheid in de informatica

63. Zelfs de misdrijven die de informaticacriminaliteit bestrijden, bieden de kans 
om sommige groomers onrechtstreeks te vatten. Zo wordt het creëren van een 
vals internetprofiel en e-mailadres om minderjarigen voor te bereiden om later 
 seksuele misdrijven te kunnen plegen, geacht een valsheid in de informatica op 
te leveren in de zin van artikel 210bis, §1 Sw.205 Deze incriminatie stelt de persoon 
strafbaar die een “valsheid pleegt, door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of over
gedragen door middel van een informaticasysteem, in te voeren in een informaticasysteem, 
te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de mogelijke aanwending van 
gegevens in een informaticasysteem te veranderen, waardoor de juridische draagwijdte van 
dergelijke gegevens verandert”. Het gebruik van dit profiel wordt strafbaar gesteld in 
artikel 210bis, §2 Sw. Niet alleen het aanmaken en gebruiken van een profiel (bij-
voorbeeld op Facebook) en/of e-mailadres waarbij andermans naam misbruikt 
wordt, valt onder artikel 210bis Sw.206 Ook het aanmaken en gebruiken van een 

200 Infra, III.3.
201 A. Verbeke, B. Tilleman en V. Sagaert, Vermogensrecht in kortbestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 31. 

Het sui generis statuut (niet roerend en niet onroerend) waarover V. Sagaert het heeft (V. Sagaert, 
Beginselen van het Belgisch privaatrecht, deel V, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 114-115) voor 
“nieuwe” onlichamelijke goederen is niet meteen toepasbaar op digitaal bewaarde foto’s of beel-
den omdat deze afgeprint en dus op een drager vastgelegd kunnen worden. De onlichamelijke 
goederen zoals de goodwill en de domeinnaam waarover hij het heeft, zijn van een andere meer 
immateriële orde.

202 Cass. 17 februari 2016, AR P.15.1593.F.
203 E. Adriaens, “Digitale nalatenschap. Terreinverkenning en wegmarkering”, NJW 2015, 218-220.
204 D. Merckx, “Afpersing”, CommStrafr, 2014, 6-7.
205 Cass 12 februari 2013, TJK 2013, 286, noot L. Stevens; in die zin ook al: J. Kerkhofs en Ph. Van 

Linthout, “Cybercriminaliteit doorgelicht”, TStrafr 2010, 182.
206 Corr Gent 21 september 2011 (vals profiel), Computerrecht 2012, 161, noot B. Bruyndonckx, 

H.W.K. Kaspersen en E. Kindt; Corr Dendermonde 28 november 2005 (vals e-mailadres), NJW 
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misleidend en vals internetprofiel bijvoorbeeld met een jongere leeftijd, en e-mail-
adres zonder dat hierbij gebruikgemaakt wordt van de naam van een derde, kan 
hieronder gevat worden.207

Vereist is wel dat het aanmaken208 gebeurde met het vereiste bedrieglijk opzet of, 
anders gezegd, het opzet om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te 
verschaffen of met het oogmerk om te schaden.209 Het creëren van een vals profiel 
en e-mailadres om potentiële minderjarige slachtoffers te benaderen met het oog 
op het uitnodigen van de minderjarige tot het hebben van seks, voldoet aan deze 
vereiste: de dader wenst hierdoor zichzelf een onrechtmatig voordeel te verschaf-
fen.210

Opnieuw wordt de essentie van het groomen hier niet geviseerd. Bovendien zal 
niet elke groomer gebruikmaken van een vals profiel of e-mailadres.

11. Poging om een ander misdrijf te plegen

64. Sommige grooming-daden die nu gesubsumeerd kunnen worden onder arti-
kel 377quater Sw, konden voorheen aangepakt wordt door middel van de strafbare 
poging tot het plegen van een ander misdrijf.

Opdat handelingen een strafbare poging kunnen opleveren in de zin van ar-
tikel 51 Sw, moet de dader het voornemen hebben een misdaad of wanbedrijf te 
plegen. Dit voornemen moet geopenbaard worden door uitwendige daden van de 
dader die een begin van uitvoering van die misdaad of dat wanbedrijf uitmaken. 
Het is dus niet vereist dat het wezenlijk bestanddeel van de misdaad of het wan-
bedrijf zelf reeds een aanvang heeft genomen.211 Het begin van uitvoering moet 
in een noodzakelijk verband staan met het misdadig opzet van de dader: de ge-
stelde daden moeten dus enkel verklaard kunnen worden vanuit diens wil om een 
 welbepaald misdrijf te plegen dat rechtstreeks en onmiddellijk beoogd wordt door 
de gestelde daden. Enkel de daad die geen enkele twijfel laat bestaan over de be-
doeling van de dader, kan dus een begin van uitvoering uitmaken die de strafbare 
poging kenmerkt.212 Het misdrijf mag zich ten slotte niet voltrokken hebben. Er is 
evenwel enkel sprake van een strafbare poging indien de uitwendige daden alleen 
ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader onafhankelijk, zijn ge-
staakt of hun uitwerking hebben gemist.213

Vaak zal de grooming een begin van uitvoering van een ander misdrijf inhou-
den. Er zal immers minstens sprake zijn van een voorstel tot ontmoeting met het 
oogmerk om een bepaald seksueel misdrijf te plegen. Dit zal bovendien gevolgd 
zijn door materiële handelingen die normaal gezien tot een dergelijke ontmoe-

2006, 229, noot J. Deene; J. Kerkhofs en Ph. Van Linthout, “Cybercriminaliteit doorgelicht”, TStrafr 
2010, 182; L. Stevens, “Grooming via internet”, (noot onder Cass 12 februari 2013), TJK 2013, 294.

207 Cass 12 februari 2013, TJK 2013, 286, noot L. Stevens.
208 Het gebruik bedoeld in artikel 210bis, §2 Sw vereist daarentegen een algemeen opzet. De wet stelt 

immers: “Hij die, terwijl hij weet dat aldus verkregen gegevens vals zijn, hiervan gebruik maakt.” In die zin 
ook: J. Kerkhofs en Ph. Van Linthout, “Cybercriminaliteit doorgelicht”, TStrafr 2010, 183. Beide 
auteurs wijze evenwel op de discussies die hierover in de rechtsleer bestaan.

209 Artikel 193 Sw.
210 Cass 12 februari 2013, TJK 2013, 286, noot L. Stevens.
211 Cass 3 november 2004, RDP 2005, 327, RW 2005-06, 1583, noot C. De Roy. 
212 Cass 3 november 2004, RDP 2005, 327, RW 2005-06, 1583, noot C. De Roy. 
213 Cass 11 juni 2013, RW 2014-15, 110.
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ting leiden. In de gevallen dat er grooming aangenomen kan worden, kan er dus 
 mogelijks sprake zijn van de strafbare poging tot het plegen van het seksuele mis-
drijf dat de dader beoogde.214

Dat is mogelijk, maar dat zal niet altijd effectief zo zijn. Dat blijkt alleen al uit 
het feit dat de voor artikel 377quater Sw vereiste materiële handelingen niet ge-
steld moeten worden door de groomer zelf. Daarnaast gaan de gestelde daden 
misschien niet altijd ver genoeg om zeker te zijn van het voornemen van de dader. 
De dader zal derhalve niet noodzakelijk steeds zelf zijn overgegaan tot een begin 
van materiële uitvoering die ver genoeg gaat om de poging tot het plegen van één 
van de klassieke seksuele misdrijven aan te nemen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
rechtspraak waarbij de vraag aan de orde was of er al dan niet sprake was van een 
aanranding van de eerbaarheid.215

12. Besluit

65. Tal van strafbepalingen konden eventueel van nut zijn om de groomer aan te 
pakken en hem te veroordelen. Enige systematiek zat hier weliswaar niet in: er kan 
niet met zekerheid gezegd worden dat er telkens minstens één strafbepaling voor 
handen geweest zou zijn om de grooming strafrechtelijk te beteugelen (aanran-
ding van de eerbaarheid, aanzetten tot ontucht). Alleen al daarom is de afzonder-
lijke strafbaarstelling verantwoord.

Daarnaast viseerden de eventueel toepasselijke strafbepalingen niet de essen-
tie van de grooming, maar slechts een aspect ervan (kinderporno, zedenschen-
nis, belaging, bedreiging, afpersing, informatica valsheid). Ze zijn immers niet 
rechtstreeks gericht op het psychologisch en/of seksueel misbruik waarmee de 
 grooming gepaard gaat. Er worden andere rechtsgoederen in beschermd, zoals de 
rust van een persoon, of diens vermogensrechtelijke bezittingen.

3. Cyberkinderlokkerij

A. Strafbepaling

66. Met de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kin-
deren te beschermen tegen cyberlokkers216 werd een Afdeling VIII met als titel 
“Lokken van minderjarigen via informatie en communicatietechnologieën met het oog op het 
plegen van een misdaad of een wanbedrijf” ingevoegd in het Strafwetboek. Deze afde-
ling werd ondergebracht in Hoofdstuk III “Aantasting van de persoon van minderjari
gen, van kwetsbare personen en van het gezin” onder Titel VIII “Misdaden en wanbedrijven 

214 Zie hetgeen in dit verband uiteengezet werd onder de aanranding van de eerbaarheid; in die zin: 
L. Claus, “Cyberkinderlokkerij en grooming: daadkrachtig wetgevend optreden of een kwestie 
van overregulering”, NC 2015, 22.

215 Supra, II.2.D.2.
216 BS 30 april 2014, inwerkingtreding 10 mei 2014.
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tegen personen” in Boek II van het Strafwetboek. Deze wet voegt artikel 433bis/1 Sw 
in, dat luidt:

“Met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar wordt gestraft de meerderjarige die door mid
del van informatie en communicatietechnologieën communiceert met een kennelijk of vermoedelijk 
minderjarige om het plegen van een misdaad of een wan bedrijf jegens hem te vergemakkelijken:
1° indien hij zijn identiteit, leeftijd en hoedanigheid heeft verzwegen of hierover heeft gelogen;
2° indien hij de nadruk heeft gelegd op de in acht te nemen discretie over hun gesprekken;
3° indien hij enig geschenk of voordeel heeft aangeboden of voorgespiegeld;
4° indien hij enige andere list heeft aangewend.”

67. De poging om het wanbedrijf van cyberkinderlokkerij te plegen, wordt niet 
strafbaar gesteld. In de seksuele context wordt het misdrijf op zich immers opge-
vat als de strafbaarstelling van de voorbereidingshandelingen van de grooming.217 
Het strafbaar stellen van de poging tot cyberkinderlokkerij zou derhalve wel heel 
erg ver terug gaan in de bestraffingsketen.

B. Ratio legis

68. Met de invoering van het misdrijf van cyberkinderlokkerij wou de strafwet-
gever de minderjarige op verdergaande wijze beschermen tegen elke vorm van 
 manipulatie en tegen online seksueel misbruik, cyberpesten, het verheerlijken van 
anorexia, het oproepen tot zelfverminking, enzovoort.218 Een dergelijke uitbrei-
ding van de bescherming van minderjarigen werd in een snel wijzigende maat-
schappij waarin internet en sociale media steeds belangrijker worden en waarmee 
kinderen opgroeien, zeker maar niet uitsluitend voor wat betreft het plegen van 
seksuele delicten, noodzakelijk geacht.219 Deze strafbaarstelling viseert dus niet 
alleen de seksuele kinderlokkerij.

In de seksuele context was het de uitdrukkelijke wil van de strafwetgever om 
verder te gaan dan de strafbaarstelling van grooming waarbij het essentieel is dat 
er een voorstel tot ontmoeting geuit wordt. Het is hier voornamelijk het kinder-
lokkersgedrag tijdens de fase waarin het kind gelokt en gemanipuleerd wordt en 

217 Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te bescher-
men tegen cyberlokkers van 13 september 2013, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/1, 8-9; Verslag 
namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek 
teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/3, 2 en 5. 
Hier wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de cyberkinderlokkerij strafbaar gesteld wordt gelet op 
artikel 24 van het Verdrag van Lanzarote en artikel 7 van de Richtlijn 2011/93/EU.

218 Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te bescher-
men tegen cyberlokkers van 13 september 2013, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/1, 2-3 en 8; Ver-
slag namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwet-
boek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/3, 3.

219 Verslag namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het Straf-
wetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers van 13 september 2013, ParlSt 
 Kamer 2013-14, nr. 53-3450/002, 3.
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het misbruik van de kwetsbaarheid van kinderen, dat men strafbaar wil stellen,220 
hetgeen neerkomt op het strafbaar stellen van de poging tot grooming.221

C. Constitutieve bestanddelen

69. Het misdrijf bedoeld in artikel 433bis/1 Sw veronderstelt dat het gepleegd wordt:
– door een meerderjarige;
– die door middel van informatie- en communicatietechnologieën communi-

ceert.
Volgens de benaming van het misdrijf lijkt het alsof dit enkel gepleegd kan wor-
den in cyberspace. Doch bijvoorbeeld ook de telefoon of gsm valt onder de in de 
wet geviseerde informatie- en communicatietechnologieën.
Volgens sommige auteurs222 zou uit de parlementaire voorbereiding blijken 
dat één enkele communicatie niet volstaat om het misdrijf te plegen. Er zou-
den meerdere in de tijd gespreide contacten nodig zijn. Los van het feit dat dit 
niet met zoveel woorden vooropgesteld wordt door de parlementaire voorberei-
ding, kan hieraan getwijfeld worden. Uiteraard wordt er bij de parlementaire 
bespreking uitgegaan van een aanhoudende manipulatie door de dader en dus 
van meerdere contacten tussen dader en slachtoffer.223 Daarnaast wordt er welis-
waar gesteld dat hetgeen strafbaar gesteld wordt niet de intentie op zich is, maar 
wel de handelingen waarvoor bewijzen bestaan. Daaraan wordt toegevoegd dat 
het niet gaat om één enkele handeling, maar om een over een bepaalde periode 
gespreide uitgewerkte manipulatiestrategie met een heel aantal objectieve ken-
merken, bedoeld om de zwakheid van de minderjarige te misbruiken.224

Maar daarmee is nog niet gezegd dat de uiteindelijk weerhouden letter van de 
wet meerdere communicaties vereist alvorens er sprake kan zijn van strafbaar-
heid. De wet gebruikt de term “communiceren”, hetgeen zoveel betekent als “in 
verbinding staan” en “persoonlijk contact hebben”. Wij zijn er dus in elk geval niet van 
overtuigd dat er slechts van “communiceren” sprake is indien de dader meermaals 
met het slachtoffer contact opgenomen heeft. De vraag is trouwens ook of het 
wenselijk is om meerdere communicaties te vereisen. Indien in een enkele com-
municatie duidelijk blijkt dat aan de overige voorwaarden van artikel 433bis/1 Sw 
voldaan is, zou er toch ingegrepen moeten kunnen worden? Temeer daar deze 

220 Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te bescher-
men tegen cyberlokkers van 13 september 2013, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/1, 8.

221 Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te bescher-
men tegen cyberlokkers van 13 september 2013, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/1, 8-9; Verslag 
namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek 
teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/3, 2 en 5. 
Hier wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de cyberkinderlokkerij strafbaar gesteld wordt gelet op 
artikel 24 van het Verdrag van Lanzarote en artikel 7 van de Richtlijn 2011/93/EU.

222 L. Stevens, “Grooming en cyberlokking strafbaar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescher-
ming van de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace”, RW 2014-15, 854.

223 En met name uit: Verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kin-
deren te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/3, 8.

224 Verslag namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het 
Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, 
nr. 5-2253/3, 8; Verslag namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging 
van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Kamer 2013-
14, nr. 53-3450/002, 4.
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éne enkele communicatie uiteraard voortvloeit of voorbereid wordt gedurende 
een langere periode en in die zin meerdere handelingen en een strategie van de 
cyberlokker vooronderstelt.
In elk geval gaat het om een voortdurend misdrijf. Het misdrijf duurt voort zo 
lang het communiceren duurt;

– met een kennelijk of vermoedelijk minderjarige.
Wanneer de dader een echte meerderjarige die zich voordoet als een minderja-
rige, dan wel een virtuele lokpuber zoals Sweetie, benadert, is hij dus nog altijd 
strafbaar.225 Het gaat dan om een persoon waarvan de dader vermoedt dat hij 
minderjarig is. De strafbaarheid wordt in een dergelijk geval dus eigenlijk niet 
gegrond op het gevaar van de dader voor een reëel slachtoffer, maar wel voor 
potentiële slachtoffers zoals bij een gevaarzettingsdelict dat de gedraging straf-
baar stelt omwille van het potentiële gevaar voor het beschermde rechtsgoed.226 
Zelfstandig strafbaar wordt hier immers de criminele intentie van de dader of 
het gevaar dat hij in zich draagt,227 en dit alles om daders te kunnen vatten die 
echte minderjarigen in gevaar brengen.228 In geval van een lokpuber is er in het 
licht van artikel 433bis/1 Sw dus geen sprake van een ondeugdelijke poging of 
mislukt misdrijf;

– om het plegen van een misdaad of een wanbedrijf jegens hem te vergemakkelij-
ken.
Hier wordt niet beperkend gesteld om welke misdrijven het moet gaan. Het gaat 
dus niet noodzakelijk om seksuele delicten, maar bijvoorbeeld ook om gewelds-
delicten, ontvoering, sektarische of terroristische rekrutering,229 enzovoort. 
Zo zal er bijvoorbeeld sprake zijn van cyberkinderlokkerij indien de dader de 
minderjarige ertoe verleidt om pornografische beelden door te sturen;230

– en hij hiertoe:
1° zijn identiteit, leeftijd en hoedanigheid heeft verzwegen of hierover heeft 

gelogen;
2° de nadruk heeft gelegd op de in acht te nemen discretie over hun gesprek-

ken;
3° enig geschenk of voordeel heeft aangeboden of voorgespiegeld;
4° enige andere list heeft aangewend. Er kan gedacht worden aan het bena-

deren van de minderjarige met een seksueel getint mopje dat de dader in 

225 Bij de virtuele lokpuber Sweetie was er geen sprake van uitlokking. Overeenkomstig artikel 30 
VTSv is er immers slechts sprake van provocatie van een misdrijf wanneer in hoofde van de dader 
het voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, of is bevestigd 
terwijl hij dit wilde beëindigen, door de tussenkomst van een politieambtenaar of van een derde 
handelend op het uitdrukkelijk verzoek van deze ambtenaar. In dat geval is de strafvordering 
onontvankelijk wat deze feiten betreft.

226 C. Van den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 
2006, 196.

227 Verslag namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het 
Straf wetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, 
nr. 5-2253/3, 3.

228 Verslag namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het 
Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, 
nr. 5-2253/3, 3-4.

229 Bestraft in artikel 442quater Sw.
230 C. Conings en K. De Schepper, “Grooming en cyberkinderlokkerij strafbaar”, Computerrecht 2014, 

142.
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staat stelt om de seksuele maturiteit van het slachtoffer in te schatten, of het 
chanteren van het slachtoffer met naaktfoto’s.231

Hoewel dit niet letterlijk in de wet vermeld wordt, mag men ervan uitgaan dat 
slechts één van deze vier modaliteiten voor handen moet zijn.232 Anders zou er 
onder het vierde punt niet “enig andere” list vermeld worden. De vraag rijst dan 
ook of de eerste drie modaliteiten expliciet opgenomen dienden te worden. De 
verwijzing naar het gebruik van een list had volstaan. De eerste drie modali-
teiten zijn echter de meest voorkomende wijzen waarop minderjarigen gelokt 
worden. Vandaar leek het de wetgever wellicht logisch om deze op te nemen.

70. De cyberkinderlokkerij lijkt op het eerste gezicht veel weg te hebben van de 
strafbaarstelling van de online grooming. Doch er zijn een aantal belangrijke ver-
schillen. Zo is de cyberkinderlokkerij niet beperkt tot de seksuele sfeer. Er kan van 
cyberkinderlokkerij sprake zijn ook al heeft de dader niet het plegen van seksuele 
misdrijven op het oog. Daarnaast hoeft het slachtoffer van cyberkinderlokkerij in 
realiteit niet echt minderjarig te zijn. Bovendien worden alle (kennelijke/vermoe-
delijke) minderjarigen beschermd en niet enkel de minzestienjarigen. Ten slotte 
moet de cyberkinderlokker geen voorstel formuleren om elkaar te ontmoeten. De 
strafbaarstelling van de cyberkinderlokkerij gaat dus op een aantal punten verder 
dan de zelfstandig strafbaar gestelde grooming.

71. Als moreel bestanddeel wordt het algemeen opzet vooropgesteld. Maar op-
nieuw mag ervan uitgegaan worden dat de kennis van de leeftijd van het slacht-
offer niet bewezen moet worden. Op dit punt volstaat onachtzaamheid. Enkel 
de onoverwinnelijke dwaling over de leeftijd van het slachtoffer in hoofde van de 
 dader zal leiden tot straffeloosheid.233

D. Voldoen de klassieke strafbaarstellingen niet?

72. De strafwetgever besefte dat het bestaande strafrechtelijk kader de moge-
lijkheid bood om cyberlokkers in bepaalde omstandigheden aan te pakken, on-
der meer met de hierboven in het licht van de strafbaarstelling van de grooming 
besproken misdrijven, of met de poging om het niet-seksuele misdrijf te plegen. 
Toch wou hij een duidelijke en uitdrukkelijke strafbaarstelling voorzien.234 Voor 

231 L. Stevens, “Grooming en cyberlokking strafbaar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescher-
ming van de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace”, RW 2014-15, 855.

232 Verslag namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het 
Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, 
nr. 5-2253/3, 8; L. Claus, “Cyberkinderlokkerij en grooming: daadkrachtig wetgevend optreden 
of een kwestie van overregulering”, NC 2015, 18; L. Stevens, “Grooming en cyberlokking straf-
baar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van de seksuele integriteit van minder-
jarigen in cyberspace”, RW 2014-15, 853.

233 L. Claus, “Cyberkinderlokkerij en grooming: daadkrachtig wetgevend optreden of een kwestie 
van overregulering”, NC 2015, 18; Verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwet-
boek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Senaat 2013-14, nr. 5-2253/3, 2.

234 Verslag namens de commissie voor de justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het Straf-
wetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, ParlSt Kamer 2013-14, nr. 53-
3450/002, 3.
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wat betreft de seksuele context werd hij daar trouwens ook internationaal toe aan-
gezet.235

De vraag rijst toch of het strafrechtelijke landschap gebaat is bij twee gelijkaar-
dige strafbaarstellingen: die van de online grooming en die van de cyberkinder-
lokkerij; de ene enkel van toepassing in de seksuele context en de andere – qua 
vereiste handelingen van de dader iets minder verregaand – ook in een ruimere 
context. O.i. ware het beter geweest indien er slechts één strafbaarstelling voor-
zien geweest zou zijn, zij het een getrapte, waarbij het via informatie- en commu-
nicatietechnologieën verleiden van de kennelijke of vermoedelijke minderjarige 
met het oog op het plegen van een strafbaar feit jegens hem, op zich strafbaar 
gesteld zou worden. Die verleiding zou dan strafbaar gesteld kunnen worden in 
alle feitelijke contexten en ten aanzien van alle minderjarigen, en dus niet alleen 
in de seksuele context en ten aanzien van minzestienjarigen. Het beschermde 
rechtsgoed zou dan de kwetsbaarheid van de minderjarige zijn, in welke context 
dan ook. Er zou vervolgens een strafverzwaring voorzien kunnen worden ener-
zijds in geval van de zeer jeugdige leeftijd van het slachtoffer en anderzijds wan-
neer die verleiding zo ver gaat dat er een voorstel tot ontmoeting geuit wordt en er 
voorbereidingshandelingen voor een ontmoeting gesteld worden. De poging om 
een dergelijk misdrijf te plegen zou dan straffeloos blijven omdat de grens van de 
strafbaarheid al heel snel bereikt wordt.

III. Nieuwe seksuele criminaliteit

1. Webcamseks

A. Fenomeen

73. De virtuele lokpuber Sweetie toonde aan dat er wereldwijd tal van (voorname-
lijk) mannen kicken op webcamseks. Het wijdverbreide internet heeft dit soort van 
misbruik exponentieel doen toenemen. Het doel van de dader bestaat er hierbij in 
om ter bevrediging van zijn eigen lusten een andere persoon, veelal een minder-
jarige, aan te zetten tot het stellen van seksuele handelingen op zichzelf en deze 
via de webcam te filmen en live door te zenden naar de dader.

B. Voldoen de klassieke strafbaarstellingen?

1. Algemeen

74. Het aldus via webcamseks misbruiken van de ander en diens seksuele inte-
griteit is niet zelfstandig strafbaar gesteld. Wel kan dit misbruik afhankelijk 
van de handelingen die de dader het slachtoffer opdringt, strafbaar gesteld wor-
den onder de klassieke seksuele misdrijven. Net zoals dat het geval kan zijn bij 
 grooming en cyberkinderlokkerij kan er hier sprake zijn van het aanzetten tot on-
tucht, bederf of prostitutie van de jeugd, het openbaar aanzetten tot ontucht, bezit 

235 Supra, II.2.A.
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van kinderporno, enzovoort. Interessanter omdat deze hier nog niet behandeld 
werd, is echter de vraag of de seksuele integriteit in geval van opgedrongen web-
camseks in die mate geacht wordt geschonden te zijn dat er sprake kan zijn van ver-
krachting (III.1.B.3.). Mocht dat niet steeds het geval zijn, dan dringt ook hier een 
afzonderlijke strafbaarstelling zich op. Uit hetgeen uiteengezet werd in het licht 
van grooming, blijkt dat er in elk geval wel sprake kan zijn van een aanranding van 
de eerbaarheid (III.1.B.2.).

2. Aanranding van de eerbaarheid

75. Het Hof van Cassatie neemt aan dat er sprake kan zijn van een aanranding van 
de eerbaarheid indien dader en slachtoffer elkaar niet fysiek aanraken, maar er 
wel sprake is van een interactie waarbij het lichaam van het slachtoffer tegen diens 
wil betrokken wordt bij een daad die, op het ogenblik waarop ze gesteld wordt, 
schaamte teweegbrengt die wordt veroorzaakt door zaken die strijdig zijn met de 
gemene opvatting van het fatsoen.236 Voortgaand op deze rechtspraak moet aan-
genomen worden dat er, wanneer er tussen de dader en het slachtoffer een visuele 
interactie bestaat via een online verbinding, sprake kan zijn van aanranding van de 
eerbaarheid.237 In dat geval wordt de seksuele integriteit geschonden en dringt de 
strafbaarheid zich op.

Zo werd een aanranding van de eerbaarheid aangenomen wanneer de dader:
– tijdens een chatsessie een vijftienjarig meisje seksueel getinte boodschappen 

stuurt, haar allerlei intieme details vraagt en haar begluurt via de webcam en 
haar dwingt haar borsten te tonen en zichzelf te masturberen voor de webcam 
onder de bedreiging om haar computer te hacken;238

– naakte kinderen via de webcam begluurt en hen overhaalt om bepaalde seksu-
ele handelingen te stellen terwijl hij toekijkt;239

– zich voordoet als een jongen van vijftien jaar, en een dertienjarig meisje via sms 
en msn240 meerdere seksueel getinte berichten stuurt en haar vraagt om voor 
de webcam seksuele handelingen te stellen. Het meisje gaat hier evenwel niet 
op in, maar geeft duidelijk aan dat ze deze seksueel getinte berichten niet wil 
ontvangen.241

Van echte seksuele handelingen was er nog geen sprake. Toch werd reeds een 
aanranding van de eerbaarheid aangenomen. Zonder dat dit uitdrukkelijk uit 
het gepubliceerde fragment van het vonnis blijkt, baseerde de rechter zich ver-
moedelijk op artikel 374 Sw volgens hetwelk de aanranding bestaat zodra er een 
begin van uitvoering is;242

236 Cass 27 november 2013 (vrijscènearrest), RDP 2014, 226, concl. D. Vandermeersch, TStrafr 2014, 
362, noot S. Vandromme, NC 2014, 407-408, RABG 2014, 499, noot L. Delbrouck.

237 A. De Nauw, “Les limites de l’incrimination classique de l’attentat à la pudeur”, (noot onder Cass 
31 maart 2015), JLMB 2016, 750.

238 Corr Antwerpen 27 juni 2008, TStrafr 2009, 175 noot S. Vandromme. 
239 Corr Gent 10 oktober 2007, TStrafr 2008, 331.
240 Destijds een populair chatprogramma.
241 Corr Antwerpen 25 juni 2008, TStrafr 2009, 174, noot S. Vandromme. 
242 S. Vandromme, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid 

en/of aanzetten tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, Corr Antwerpen 25 juni 
2008 en Corr Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 178.
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– als volwassen leraar met twee zestienjarige leerlingen seksueel getinte chat-
gesprekken (msn-berichten) voert en oneerbare voorstellen doet, waaruit dui-
delijk de intentie blijkt om oneerbare handelingen uit te lokken. De oneerbare 
voorstellen worden als een begin van uitvoering van aanranding van de eer-
baarheid beschouwd ingevolge artikel 374 Sw.243

Er werd evenwel geen aanranding van de eerbaarheid aangenomen wanneer de 
dader jonge meisjes via het internet overhaalde om naaktfoto’s van zichzelf toe te 
sturen, maar ook één van deze meisjes ertoe kon overhalen om haar borsten via de 
webcam te laten zien.244 Gelet op dit ontbloten van de borsten werd er onterecht 
geen aanranding aangenomen.245

Afgezien van een enkele niet verdedigbare rechterlijke uitspraak zal er afhanke-
lijk van de leeftijd van het slachtoffer in dergelijke gevallen van webcamseks een 
inbreuk aangenomen worden op artikel 372 Sw (minzestienjarige slachtoffers) 
dan wel 373 Sw (meerderjarige slachtoffers). In het laatste geval is het natuurlijk 
vereist dat er sprake is van één van de factoren uitdrukkelijk genoemd in de wet, 
zijnde voor de Wet van 1 februari 2016 geweld of bedreiging, en na deze Wet, “ge
weld, dwang, bedreiging, verrassing of list” of “een onvolwaardigheid of een lichamelijk of 
geestelijk gebrek van het slachtoffer”. Daders die de seksuele handelingen moeten af-
dwingen via bedreigingen, dwingen hun slachtoffers doorgaans tot de seksuele 
handelingen omdat ze ermee dreigen de eerder bekomen naaktfoto’s online te zul-
len plaatsen246 of door te sturen aan de ouders,247 de computer van het slachtoffer 
te zullen hacken,248 enzovoort. Bij minzestienjarige slachtoffers wordt het gebrek 
aan toestemming onweerlegbaar aangenomen en is het dus niet vereist dat er ge-
bruik werd gemaakt van geweld of bedreiging. Indien er hiervan toch sprake is, 
dan gaat het om een strafverzwarend factor.249

3. Verkrachting

76. Indien de dader verder gaat en het slachtoffer ertoe beweegt zichzelf te 
 penetreren voor de webcam, rijst de vraag of dit slachtoffer verkracht wordt.

Overeenkomstig artikel 375, lid 1 en 2 Sw is verkrachting “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, bedreiging, verrassing of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardig
heid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.” De termen “bedreiging” 

243 Corr Hasselt 25 oktober 2012, onuitg. (waartegen hoger beroep werd aangetekend), maar ver-
meld door B. Spriet en G. Marlier, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in het begin 
van de 21ste eeuw (2000-2012)”, in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Verstraeten, Straf en strafproces
recht. Themis 201213, Brugge, die Keure, 2013, nr. 6.1.

244 Corr Antwerpen 20 juni 2008, TStrafr 2009, 173, noot S. Vandromme.
245 B. Spriet en G. Marlier, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in het begin van de 

21ste eeuw (2000-2012)”, in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Verstraeten (ed.), Straf en strafprocesrecht. 
Themis 201213, Brugge, die Keure, 2013, nr. 6.1.

246 Corr Antwerpen 20 juni 2008, TStrafr 2009, 173, noot S. Vandromme.
247 S. Vandromme, “Aanzetten van minderjarigen tot webcamseks: aanranding van de eerbaarheid 

en/of aanzetten tot ontucht”, (noot onder Corr Antwerpen 27 juni 2008, Corr Antwerpen 25 juni 
2008 en Corr Antwerpen 20 juni 2008), TStrafr 2009, 177.

248 Corr Antwerpen 27 juni 2008, TStrafr 2009, 175, noot S. Vandromme.
249 Artikel 374, laatste lid Sw voorziet dan in een opsluiting van 10 tot 15 jaar.
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en “verrassing” werden hieraan toegevoegd door de Wet van 1 februari 2016. Het 
ging om een explicitering van de rechtspraak ter zake. Er werd immers al langer 
aangenomen dat er ook in geval van “bedreiging” en “verrassing” sprake kon zijn van 
verkrachting.250 De lijst van factoren die de afwezigheid van toestemming implice-
ren, dient als niet-limitatief te worden beschouwd.251 Het is dus niet noodzakelijk 
dat wordt bewezen dat de dader op een door de wet voorziene wijze is ingegaan te-
gen de wil van het slachtoffer. Het bewijs van de afwezigheid van de toestemming 
in hoofde van het slachtoffer is op zich voldoende. Het Hof van Cassatie stelt in het 
arrest van 17 oktober 2007252 dan ook terecht dat de ontstentenis van toestemming 
in hoofde van het slachtoffer een fundamenteel bestanddeel is van het misdrijf.

Indien de verkrachting gepleegd wordt op een minveertienjarige, dan wordt de 
afwezigheid van de toestemming onweerlegbaar aangenomen.253 Overeenkomstig 
artikel 375, lid 6 Sw wordt “als verkrachting met behulp van geweld (…) 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”. Er wordt dan 
dus sowieso geweld aangenomen.

77. De vraag die de casussen van webcamseks doen rijzen, is of er van verkrach-
ting sprake kan zijn indien het slachtoffer zichzelf penetreert door toedoen van de 
dader. Er is in elk geval sprake van een seksuele penetratie.254 Ervan uitgaande dat 
het slachtoffer zichzelf penetreert onder dwang of bedreiging, wordt deze daaren-
boven ook gepleegd “op een persoon die daar niet in toestemt”.255 Er lijkt dus voldaan te 
zijn aan de wettelijke definitie van verkrachting,256 ook al bevinden dader en slacht-
offer zich niet in dezelfde fysieke ruimte. Dat is ook verdedigbaar aangezien in 
die gevallen de in artikel 375 Sw beschermde seksuele integriteit en de seksuele 

250 L. Stevens, Strafrecht en seksualiteit, Antwerpen, Intersentia, 2002, 57-58; D. Merckx, “Verkrach-
ting – het misdrijf”, CommStrafr, 103 en 104, nrs. 60 resp. 63.

251 Cass 25 september 2007, Jdrjeun 2008, 276, 52 en RW 2007-08, 1503, noot S. Vandromme.
252 Cass 17 oktober 2007, NC 2010, 80, noot A. Dierickx, Pas 2007, 1813, RDP 2008, 427, RW 2008-09, 

570, noot B. Ketels.
253 A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 148, nr. 170.
254 Het gaat om elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook. Los 

van het feit dat ze een seksueel karakter moet hebben, kan de penetratie dus vaginaal, anaal of 
oraal zijn en gebeuren door middel van het mannelijk geslachtorgaan of enig ander voorwerp. 
B. Spriet, “(Lichaams)grens aan verkrachting: van Antwerpse vrijspraak tot nieuwe wetgeving”, 
in F. Deruyck, e.a. (ed.), Amicus curiae. Liber amicorum M. De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
320-321. Er kan zelfs sprake zijn van verkrachting wanneer het slachtoffer (een baby) oraal gepe-
netreerd wordt door een borst. Cass 26 maart 2014, Pas 2014, 820, concl. R. Loop, RDP 2014, 803, 
concl. R. Loop, noot O. Bastyns.

255 Hiervan moet de vraag onderscheiden worden of er sprake is van verkrachting indien de dader 
zijn eigen lichaam penetreert of doet penetreren. De penetratie geschiedt dan niet “op” een 
persoon die daarin niet toestemt zodat er van een inbreuk op artikel 375 Sw geen sprake kan 
zijn. Tot op heden stelt artikel 375 Sw niet de penetratie “met behulp van” een persoon die daar-
in niet toestemt, strafbaar. Artikel 375 Sw vereist dus een slachtofferpenetratie. Zie hierover: 
B. Spriet, “(Lichaams)grens aan verkrachting: van Antwerpse vrijspraak tot nieuwe wetgeving”, 
in F.  Deruyck, e.a. (ed.), Amicus curiae. Liber amicorum M. De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
326 e.v. 

256 In die zin ook: B. Spriet en G. Marlier, “Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting in het 
begin van de 21ste eeuw (2000-2012)”, in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Verstraeten (ed.), Straf en 
strafprocesrecht. Themis 201213, Brugge, die Keure, 2013, nr. 16; B. Spriet, “(Lichaams)grens aan 
verkrachting: van Antwerpse vrijspraak tot nieuwe wetgeving”, in F. Deruyck, e.a. (ed.), Amicus 
curiae. Liber amicorum M. De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 329-330.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



180

zelfbeschikking257 wel degelijk aangetast wordt. Er werd dan ook een verkrachting 
aangenomen wanneer een zevenjarig meisje zichzelf penetreerde met haar eigen 
vinger in aanwezigheid van de dader die haar tot deze daad bracht.258 Ook werd 
een verkrachting aangenomen wanneer een minzestienjarig slachtoffer werd ge-
dwongen om zichzelf voor de webcam te penetreren met een aantal voorwerpen.259

4. Besluit

In het geval van webcamseks is er duidelijk sprake van de vereiste interactie tussen 
dader en slachtoffer die ertoe leidt dat de seksuele integriteit van laatstgenoemde 
aangetast wordt. De klassieke strafbaarstellingen van de aanranding van de eer-
baarheid en de verkrachting blijken voldoende open te zijn om de seksuele integri-
teit ook in deze context te beschermen. Een specifiek voor dit webcammisbruik 
gecreëerde delictsomschrijving blijkt derhalve onnodig.

2. Sexting

A. Fenomeen

78. Sexchatting betreft het online chatten met een seksueel expliciete inhoud. Sex-
chatten kan door beide partijen gewild zijn. Het gaat dan om consensueel sexchat-
ten. Wanneer de ontvanger van de boodschap deze niet wenst of gevraagd heeft, is 
er sprake van ongewild sexchatten.

Sexting is ruimer en omvat sexchatting, maar daarenboven ook het verzen-
den van foto’s of beelden met een seksueel expliciete inhoud via sms, allerhande 
apps, sociale netwerksites, enzovoort.260 Er kan een onderscheid gemaakt worden 
 tussen primair sexting waarbij de foto of de beelden uitgewisseld worden tussen 
(minderjarige) partners (bijvoorbeeld via snapchat), bijvoorbeeld een minder jarige 
neemt een naaktfoto van zichzelf en stuurt deze vrijwillig door naar zijn lief je. 
Vandaag hoort dergelijke communicatie bij de seksuele zelfontplooiing van de 
jeugd.261 Maar blijkbaar worden dergelijke via primair sexting ontvangen foto’s 
vaak verder gedeeld, bijvoorbeeld na er een printscreen van te hebben genomen, en 

257 Cass 17 oktober 2007, NC 2010, 80, noot A. Dierickx, Pas 2007, 1813, RDP 2008, 427, RW 2008-09, 
570, noot B. Ketels.

258 Antwerpen 20 december 2012, 21, onuitg. maar vermeld door: B. Spriet en G. Marlier, “Aan-
randing van de eerbaarheid en verkrachting in het begin van de 21ste eeuw (2000-2012)”, in 
F.  Verbruggen, B. Spriet en R. Verstraeten (ed.), Straf en strafprocesrecht. Themis 201213, Brugge, 
die  Keure, 2013, nr. 16. 

259 Corr Hasselt 6 april 2012, onuitg. maar vermeld door: B. Spriet en G. Marlier, “Aanranding van 
de eerbaarheid en verkrachting in het begin van de 21ste eeuw (2000-2012)”, in F. Verbruggen, 
B. Spriet en R. Verstraeten (ed.), Straf en strafprocesrecht. Themis 201213, Brugge, die Keure, 2013, 
nr. 16. Dit geschiedde voor en na de leeftijd van veertien jaar: ervoor ging het om verkrachting 
bij gelijkstelling (art. 375, lid 6 Sw), erna om een verkrachting gepleegd door middel van een list 
aangezien de beklaagde zich had voorgedaan als een jongen van dezelfde leeftijd als het slacht-
offer (art. 375, lid 2 Sw).

260 E. Lievens, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch perspectief”, 
in P. Valcke, P.J. Valgaeren en E. Lievens (ed.), Sociale media, Actuele juridische aspecten, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 32.

261 E. Lievens, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch perspectief”, 
in P. Valcke, P.J. Valgaeren en E. Lievens (ed.), Sociale media, Actuele juridische aspecten, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 32.
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dit zonder de toestemming of het medeweten van de persoon om wiens afbeelding 
het gaat. Dit fenomeen wordt aangeduid als secundair sexting.262

B. Voldoen de klassieke strafbaarstellingen?

1. Gaan ze ver genoeg om ongewild sexchatten en secundair sexting te vatten?

79. Het versturen van seksueel getinte berichten waarbij deze het slachtoffer op-
gedrongen worden en/of het zich doen overmaken van foto’s of beelden via de 
moderne communicatiemethoden kan, indien voldaan is aan alle constitutieve 
voorwaarden, deel uitmaken van feiten die het misdrijf van grooming of cyber-
kinderlokkerij uitmaken. Maar het is mogelijk dat het ongewild sexchatten en 
secundair sexting niet gevat kunnen worden onder deze twee nieuwe strafbaar-
stellingen, bijvoorbeeld omdat de dader minderjarig is, omdat het slachtoffer te 
oud is, en / of omdat het niet de bedoeling is om vervolgens enig ander misdrijf 
te plegen ten aanzien van de persoon met wie gecommuniceerd wordt. Evenmin 
volstaat het klassieke misdrijf van aanranding van de eerbaarheid. Daartoe moet 
er immers minstens een begin van uitvoering zijn. Het louter voeren van seksueel 
getinte conversaties is onvoldoende om dit aan te nemen.263

80. In die gevallen van ongewild sexchatten of secundair sexting dienen de vol-
gende klassieke strafbaarstellingen zich wel aan:
– het doorsturen van een afbeelding of beelden op zich kan in geval van secun-

dair sexting en op voorwaarde dat het slachtoffer herkenbaar is, het onrecht-
matig verwerken van persoonsgegevens inhouden. Het doorsturen gebeurt 
dan immers zonder de toestemming van de persoon om wiens afbeelding het 
gaat;

– secundair sexting en het via chat doorsturen van seksueel getinte berichten of 
beelden, kunnen afhankelijk van de inhoud ervan, ook een inbreuk opleveren 
op:
• artikel 380bis Sw (openbaar aanzetten tot ontucht). De communicatie moet 

dan wel plaatsvinden in het openbaar en dus bijvoorbeeld in een chatroom 
of via een app zoals snapchat waarbij de communicatie voor meerderen toe-
gankelijk kan zijn;

• artikel 379, lid 1 Sw (aanzetten tot ontucht, bederf of prostitutie van de 
jeugd). De communicatie moet er dan wel op gericht zijn een anders (dege-
ne die de communicatie ontvangt) driften te voldoen. Bovendien moet het 
slachtoffer minderjarig zijn.

 Verder moet uiteraard aangenomen kunnen worden dat er door de woor-
den, foto’s of beelden aangezet wordt tot ontucht of – in het licht van artikel 
379, lid 1 Sw – tot prostitutie. De vraag is of daarvan altijd sprake zal zijn. 
Het aanzetten tot ontucht (en ten aanzien van een bepaald slachtoffer zelfs 
prostitutie) werd bijvoorbeeld aangenomen wanneer een meerderjarige da-

262 Zie over dit onderscheid: E. Lievens, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit 
juridisch perspectief”, in P. Valcke, P.J. Valgaeren en E. Lievens (ed.), Sociale media, Actuele juridische 
aspecten, Antwerpen, Intersentia, 2013, 32.

263 Supra, II.2.D.2.
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der met meerdere minderjarige meerdere seksueel getinte gesprekken voer-
de en hun vroeg om in real life bepaalde seksuele handelingen te stellen bij 
hem en andere mannen;264

– van het bezit van kinderpornografie (art. 383bis Sw) zal wel vaker sprake zijn 
na secundair sexting indien het gaat om een uitdagende naaktpose van een 
minderjarige;

– het bezitten om te verspreiden en het vervolgens verspreiden van seksueel gela-
den berichten of afbeeldingen kan zedenschennis opleveren in de zin van arti-
kel 383, lid 1 resp. lid 4 Sw. Vereist is dan wel dat de berichten of afbeeldingen 
strijdig zijn met de goede zeden. Wanneer deze verstuurd worden via sociale 
media, zal er aan de delictsomschrijving voldaan zijn.265 Indien er sprake is van 
een voldoende verspreiden zodat openbare zedenschennis aangenomen kan 
worden, dan dient artikel 385 Sw zich aan;

– het ongewild ontvangen van seksueel getinte chatberichten, kan uiteraard ook 
een vorm van belaging uitmaken.

81. Het is dus zeker niet zo dat ongewenst sexchatting en secundair sexting niet 
strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. Uiteraard wordt die strafbaarstelling 
niet kant en klaar voorgeschoteld in een expliciete strafbaarstelling waarin deze 
feiten onmiddellijk herkend worden, zoals dat nu wel het geval is voor voyeurisme, 
grooming en cyberkinderlokkerij.

De klassieke strafbaarstellingen lijken evenwel voldoende specifiek om secun-
dair sexting zo nodig aan te pakken, evenals de schending van het vertrouwen dat 
gepaard gaat met het ongewenst verspreiden van seksuele berichten of foto’s van 
de betrokkene. Dat dit online gebeurt, lijkt niet in die mate bijzonder te zijn dat de 
klassieke strafbaarstellingen niet zouden voldoen en volstaan.

Of het ongewild sexchatten (en dus het ongewild bestookt worden met seksu-
ele berichten) adequaat aangepakt wordt, is minder zeker. Achter het ongewild 
sexchatten zit meestal een manipulator. Die manipulatie wordt op zich niet gevat 
onder de klassieke hierboven genoemde misdrijven. De vraag die voorligt aan de 
strafwetgever, is dus of die manipulatie dus niet op zich strafbaar gesteld moet 
worden door het verruimen van de strafbaarstellingen van grooming en cyber-
lokkerij naar minderjarige daders en eventueel zelfs ook naar meerderjarige 
slachtoffers toe.

2. Gaan ze niet te ver door het consensueel sexchatten en primair sexting te 
vatten?

82. Een afzonderlijke strafbaarstelling zou zich ook opdringen indien vastge-
steld wordt dat de bestaande seksuele strafbaarstellingen te ver gaan. De klas-
sieke strafbaarstellingen zouden de op heden tussen jongeren normaal geachte 
seksueel getinte communicatie zoals het consensueel sexchatten of primair sex-
ting, moeten toelaten. Het kan toch niet de bedoeling zijn om strafrechtelijk in te 

264 Gent 10 december 2009, nr. N-20091210-9, raadpleegbaar via stradalex.
265 E. Lievens, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch perspectief”, 

in P. Valcke, P.J. Valgaeren en E. Lievens (ed.), Sociale media, Actuele juridische aspecten, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 44.
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grijpen wanneer het gaat om sexchatten zonder enige wederrechtelijke bedoeling? 
Het lijkt ons ook al te ver te gaan om minderjarigen in die mate tegen zichzelf te 
beschermen door zelfs primair sexting tussen minderjarigen strafrechtelijk aan te 
pakken, onder meer vanuit de idee dat men moeilijk aan een afbeelding kan zien of 
deze met de toestemming van de betrokkene genomen en doorgestuurd wordt.266

Daarnaast moet het online seksueel getint communiceren tussen meerderjari-
ge partners toch niet strafrechtelijk beteugeld worden? Een dergelijke benadering 
zou de seksuele intimiteit al te veel reguleren.267 O.i. kan het evenmin de bedoeling 
zijn om de seksuele intimiteit in die mate te reguleren dat zelfs de communicatie 
die kadert in de seksuele opvoeding tussen ouders en kind strafrechtelijk aange-
pakt kan worden. Denk aan de minderjarige die geconfronteerd met zijn ontlui-
kende seksualiteit, een naaktfoto of beelden doorstuurt naar één van zijn ouders 
waarmee hij bijvoorbeeld omwille van de werkomstandigheden van de ouder in het 
buitenland, enkel online of via gsm communiceert.

83. Van grooming zal er bij consensuele sexchatting en primair sexting geen  sprake 
zijn. Seksuele consensuele communicatie tussen meerderjarige partners dan wel 
tussen minderjarige partners is immers niet strafbaar onder artikel 377quater Sw. 
De dader wordt in deze delictsomschrijving immers verondersteld meerderjarig 
te zijn en het slachtoffer een minzestienjarige. Bovendien moet de meerderjarige 
dader een voorstel tot ontmoeting formuleren met het oogmerk een misdrijf te 
 plegen. Deze laatste voorwaarde zal bij consensuele sexchatting en primair sex-
ting niet vervuld zijn.

Hetzelfde geldt voor de cyberkinderlokkerij. Dit misdrijf kan enkel gepleegd 
worden door een meerderjarige jegens een minderjarige. Tussen partners of in een 
ouder-kind-gesprek zou er weliswaar nog sprake kunnen zijn van het vragen om 
de gesprekken of foto’s discreet te houden, doch de communicatie zal niet gericht 
zijn op het vergemakkelijken van het plegen van een misdrijf.

84. Vervolgens rijst de vraag of de klassieke strafbaarstellingen die mogelijks van 
toepassing zijn op het ongewild sexchatten en secundair sexting, ook het consen-
sueel sexchatten en primair sexting vatten.

Voor het misdrijf van het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens en het 
misdrijf van belaging zal dit niet het geval zijn. Het consensuele karakter van de 
communicatie verhindert immers dat het consensueel sexchatten en het primair 
sexting gevat worden onder deze delictsomschrijvingen. Indien de persoon om 
wiens persoonsgegevens het gaat toestemt in de verwerking, worden deze immers 
niet onrechtmatig verwerkt.268 Hetzelfde kan verdedigd worden ten aanzien van 
het misdrijf van belaging: het ernstig verstoren van iemands rust via chatting ver-
onderstelt dat de betrokkene niet instemt met de aan hem gerichte communica-
tie.269

266 E. Lievens, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch perspectief”, 
in P. Valcke, P.J. Valgaeren en E. Lievens (ed.), Sociale media, Actuele juridische aspecten, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 46.

267 Zie hierover: A. Dierickx, Toestemming en strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 449-454.
268 Artikel 5, a Privacywet.
269 De rechter moet immers tevens rekening houden met de perceptie van het slachtoffer (F. Dhont, 

“Belaging”, CommStrafr, 155, nr. 13). “Tevens”, maar niet “uitsluitend” want de feitenrechter mag 
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De overige klassieke seksuele strafbaarstellingen (aanzetten tot ontucht, bederf 
en prostitutie van de jeugd, zedenschennis en kinderporno) blijven echter in be-
ginsel wel toepasselijk. Bij het misdrijf van zedenschennis is de leeftijd van het 
slachtoffer niet constitutief. Zowel het consensueel sexchatten of primair sexting 
tussen meerderjarigen onderling, minderjarigen onderling, als meerderjarigen 
met minderjarigen zou er onder kunnen vallen. Bij het misdrijf van aanzetten tot 
ontucht, bederf en prostitutie van de jeugd en het misdrijf van het verspreiden en 
bezitten van kinderporno ligt dat uiteraard anders. Daarbij moet het slachtoffer 
minderjarig zijn. De vraag is of deze verregaande strafbaarheid wenselijk is ervan 
uitgaande dat de hedendaagse via de moderne communicatiemethoden consensu-
eel gedeelde seksuele intimiteit tussen partners en de seksuele zelfontplooiing van 
minderjarigen veelal samengaat met dergelijke communicatie.270 Er zou natuurlijk 
omwille van de feitelijke context aangenomen kunnen worden dat er geen sprake 
is van ontucht, dat de gesprekken of de afbeeldingen de zeden niet zouden schen-
den, resp. dat het niet zou gaan om pornografisch materiaal. Daartoe is geen wet-
gevend ingrijpen noodzakelijk. De (hogere) rechtspraak zou de consensualiteit in 
aanmerking kunnen nemen bij de invulling van begrippen als “ontucht” en “goede 
zeden”. Die lijken daarvoor open genoeg te zijn. Wat betreft het verspreiden resp. 
bezitten van kinderporno biedt de huidige delictsomschrijving zeker een aankno-
pingspunt voor een dergelijke interpretatie. Sinds de Wet van 31 mei 2016 vereist 
deze immers zowel voor het doorsturen of bezitten van het geviseerde materiaal 
een “wederrechtelijk” karakter.271 Het consensuele karakter van de communicatie 
tussen minderjarigen zou die wederrechtelijkheid kunnen wegnemen.272 Indien de 
minderjarigen te jong zijn (minzestienjarigen) of er een te groot leeftijdsverschil 

er zich niet toe beperken om zijn beoordeling te gronden op de gevolgen van het gedrag van de 
dader zoals die subjectief door het slachtoffer worden ervaren (Cass 20 februari 2013, Pas 2013, 
456). De rechter mag zijn beoordeling dus niet louter gronden op de gevolgen van het gedrag 
van de dader zoals die subjectief door het slachtoffer ervaren worden, maar hij moet de ernst 
van de verstoring van de rust afwegen tegen de gevolgen die in de algemene opinie dergelijk 
onverantwoord, irritant en herhaald gedrag op de bevolking of het betrokken sociaal milieu kan 
hebben (Cass 10 februari 2016, AR P.15.1536.F). Uit deze rechtspraak volgt evenwel niet dat de 
strafrechter een belaging zou kunnen aannemen indien het zogenaamde slachtoffer de feiten 
niet als rustverstorend percipieert. Er kan verdedigd worden dat de strafrechter in dat geval zal 
aannemen dat niet alleen het slachtoffer, maar ook de algemene opinie de feiten niet als bela-
ging aanziet.

270 In die zin ook: E. Lievens, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch 
perspectief”, in P. Valcke, P.J. Valgaeren en E. Lievens (ed.), Sociale media, Actuele juridische aspecten, 
Antwerpen, Intersentia, 2013, 32.

271 Artikel 383bis, §1 en §2 Sw luiden nu: “§1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt 
hij die wederrechtelijk kinderpornografisch materiaal tentoonstelt, aanbiedt, verkoopt, verhuurt, uitzendt, 
levert, verdeelt, verspreidt, ter beschikking stelt of overhandigt, of kinderpornografisch materiaal vervaardigt, 
invoert of doet invoeren, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van € 500 tot 
€ 10.000. 

 §2. Hij die wetens en wederrechtelijk kinderpornografisch materiaal verwerft, bezit of zich, met kennis van 
zaken, door middel van informatie en communicatietechnologie, de toegang daartoe verschaft, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van € 100 tot € 1.000.” [eigen onder-
lijning].

272 Zie overweging 20 bij de Richtlijn 2011/93/EU: “Deze richtlijn is niet van toepassing op het beleid van 
de lidstaten betreffende seksuele handelingen met onderlinge instemming waarbij kinderen betrokken kunnen 
zijn en die kunnen worden beschouwd als uiting van de normale ontdekking van de seksualiteit in het kader 
van de persoonlijke ontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende culturele en juridische 
tradities en met nieuwe vormen van het aanknopen en onderhouden van betrekkingen tussen kinderen en 
adolescenten, onder meer via informatie en communicatietechnologie. Deze kwesties vallen buiten het toe
passingsgebied van deze richtlijn.” [eigen onderlijning]
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tussen de communicerende personen zou bestaan, zou er dan toch nog steeds aan-
genomen kunnen worden dat de betrokkene beschermd dient te worden door de 
feiten strafbaar te stellen.273 Er anders over oordelen door in elk geval bestraffend 
op te treden, bijvoorbeeld ook wanneer het gaat om seksueel meerderjarig geachte 
minderjarigen, zou ertoe leiden dat zij wel consensuele seksuele handelingen mo-
gen stellen maar geen seksueel getinte beelden naar elkaar mogen doorsturen.274

Dat de consensualiteit tot de straffeloosheid van de communicatie zou leiden, 
is in elk geval niet vreemd wanneer de opvoedkundige ouder-kind-communicatie 
onder de loep genomen wordt. In die context kan immers moeilijk aangenomen 
worden dat artikel 379, lid 1 Sw (aanzetten tot ontucht) geschonden wordt. In de 
opvoedkundige ouder-kind-communicatie zal er immers geen sprake zijn van de 
vereiste bedoeling om “een anders driften te voldoen”. Diezelfde context is evenwel 
niet probleemloos. Wat indien de ouder die de naaktfoto of beelden ontvangt, deze 
doorstuurt naar zijn echtgenoot om erover te kunnen praten? De vraag is dan of 
er sprake is van het verspreiden van een afbeelding in strijd met de goede zeden 
in de zin van artikel 383, lid 1 Sw.275 De vraag is ook of er in dat geval sprake zal 
zijn van het verspreiden resp. bezitten van kinderporno in de zin van artikel 383bis 
Sw. Denk aan de ouder die van zijn kind met opvoedkundige bedoelingen een foto 
ontvangt van zijn geslachtsorganen, en deze vervolgens doorstuurt naar de andere 
ouder. Vóór de wetswijziging van dit artikel door de Wet van 31 mei 2016 was het 
niet evident om onder deze kwalificatie uit te raken.276 De ene ouder die de ontvan-
gen foto doorstuurt naar de andere ouder, zou wel eens geacht kunnen geweest 
zijn pornografisch materiaal te verspreiden. Daarenboven riskeerde het louter in 
bezit hebben ervan strafbaar geweest te zijn onder artikel 383bis, §2 Sw.277 De eni-
ge manier om onder deze strafbaarstelling uit te raken, bestond erin aan te nemen 
dat de foto geen pornografisch karakter had. Op zich is dat zeker verdedigbaar, 
aangezien de foto en het doorsturen ervan niet de bedoeling heeft om seksueel 
prikkelend te zijn, of anders gezegd, om de zinnelijke gevoelens van de persoon 

273 Zie in die zin artikel 8.3 van de Richtlijn 2011/93/EU: “Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van 
de lidstaten om te beslissen of artikel 5 (kinderporno), leden 2 (verwerven en in bezit hebben) en 6 (vervaardi
gen), van toepassing is op het vervaardigen, verwerven of in bezit hebben van materiaal waarbij kinderen zijn 
betrokken die seksueel meerderjarig zijn, wanneer dit materiaal is vervaardigd en in bezit wordt gehouden met 
de toestemming van die kinderen en uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de betrokkenen, voor zover het 
niet met misbruik gepaard ging.” [eigen toevoeging tussen haakjes]. Het doorgeven van dit materi-
aal wordt hier niet uitdrukkelijk als uitsluitbaar aangemerkt. Men zou evenwel kunnen oordelen 
dat het gelet op overweging 20 (zie vorige voetnoot) niet de bedoeling was van de Europese wet-
gever om dit consensueel doorgeven tussen minderjarigen te regelen.

274 E. Lievens, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch perspectief”, 
in P. Valcke, P.J. Valgaeren en E. Lievens (ed.), Sociale media, Actuele juridische aspecten, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 45.

275 Artikel 383, lid 1 Sw luidt: “Hij die liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, af
beeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt, wordt gestraft 
met (…).”

276 Artikel 383bis, §1 Sw stelde immers strafbaar: “Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 
380 wordt hij die zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s of andere beelddragers die houdingen of sek
suele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden 
voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhandigt, ze met het oog op de handel 
of de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, aan een vervoer of een distribu
tieagent overhandigt, gestraft met (…).”

277 Deze paragraaf luidde immers: “Hij die wetens de in §1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, 
dia’s of andere beelddragers bezit of zich, met kennis van zaken, via een informaticasysteem of enig ander 
technologisch middel, de toegang daartoe verschaft, wordt gestraft met (…).”
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die ze bekijkt, buitennatuurlijk te prikkelen en wegens de vicieuze of tegennatuur-
lijke gedragingen of houdingen die hij toont, het schaamtegevoel van de door-
sneeburger te kwetsen. Al is het niet zeker of elke feitenrechter die mening zou 
gedeeld hebben. Op heden is het makkelijker om onder deze delictsomschrijving 
onderuit te komen. Nu vereist deze immers zowel voor het doorsturen of bezitten 
van de foto een “wederrechtelijk” karakter.278 Bovendien wordt nu uitdrukkelijk in 
de wet gesteld dat een dergelijke foto slechts kinderporno oplevert indien de ge-
slachtsorganen “voor primair seksuele doeleinden” weergegeven worden.279 Men kan 
bezwaarlijk aannemen dat hieraan in de hier geviseerde opvoedkundige commu-
nicatie voldaan is.

Indien de strafrechter niet bereid zou gevonden worden tot een evolutieve inter-
pretatie van de klassieke strafbaarstellingen, moet voorzien worden in een afzon-
derlijke strafbaarstelling waaruit blijkt dat het consensueel sexchatten en primair 
sexting toegelaten zijn. De vraag is of de naar beschrijvende strafbaarstellingen 
neigende strafwetgever een afwachtende houding zal aannemen.

3. Sextortion

A. Fenomeen

85. Een ander relatief nieuw fenomeen kan worden benoemd als “sextortion”. Het 
gaat om de seksuele afpersing van minder- of meerderjarigen. Via sociale media 
wordt er contact gelegd. De afpersers brengen hun slachtoffers zover dat ze seksu-
eel getinte filmpjes maken, seksueel getinte handelingen stellen voor de webcam 
of foto’s doorsturen via apps zoals snapchat. Met deze beelden of foto’s worden 
ze vervolgens afgeperst, ofwel om explicietere foto’s of beelden, ofwel om geld te 
ontvangen.280

B. Voldoen de klassieke strafbaarstellingen?

86. Het afpersen van seksueel getinte foto’s of beelden via de moderne commu-
nicatiemethoden kan, indien voldaan is aan alle constitutieve voorwaarden, het 

278 Artikel 383bis, §1 en §2 Sw luiden nu: “§1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt 
hij die wederrechtelijk kinderpornografisch materiaal tentoonstelt, aanbiedt, verkoopt, verhuurt, uitzendt, 
levert, verdeelt, verspreidt, ter beschikking stelt of overhandigt, of kinderpornografisch materiaal vervaardigt, 
invoert of doet invoeren, gestraft met (…). §2. Hij die wetens en wederrechtelijk kinderpornografisch materiaal 
verwerft, bezit of zich, met kennis van zaken, door middel van informatie en communicatietechnologie, de 
toegang daartoe verschaft, wordt gestraft met (…).” [eigen onderlijning]

279 Artikel 383bis, §4 Sw luidt immers: “Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder ‘kinderpor
nografisch materiaal’: 
1° elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een minderjarige die deelneemt 

aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave behelst van de geslachts
organen van een minderjarige voor primair seksuele doeleinden;

2° elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een persoon die er als een minder
jarige uitziet en die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave 
behelst van de geslachtsorganen van deze persoon voor primair seksuele doeleinden; of

3° realistische af beeldingen die de weergave behelzen van een nietbestaande minderjarige die deelneemt aan 
expliciete seksuele gedragingen, of die de weergave behelzen van de geslachtsorganen van deze minderjarige 
voor primair seksuele doeleinden.” [eigen onderlijning]

280 Zie over dit fenomeen: Vr. en Antw. Kamer 2015-16, 18 februari 2016, nr. 54/068, 25 (vr.nr. 1068 
B. Pas).
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misdrijf van grooming of cyberkinderlokkerij opleveren. Maar dan moet het nood-
zakelijk gaan om een meerderjarige dader en een minderjarig slachtoffer. Daar-
naast zullen ook de alternatieve klassieke seksuele incriminaties (aanzetten tot 
ontucht of bederf of prostitutie van de jeugd, zedenschennis, kinderporno) mo-
gelijks toepasselijk zijn, afhankelijk van de delictsomschrijving ook wanneer het 
gaat om meerderjarige slachtoffers. Zelfs de aanranding van de eerbaarheid resp. 
de verkrachting waarbij de feiten mogelijk gemaakt zijn door het aanwenden van 
een list, zijn niet uitgesloten kwalificaties. Indien de afpersing gepaard gaat met 
bedreigingen, zijn daarnaast ook artikel 327, lid 1 Sw dan wel artikel 330 Sw van 
toepassing. Maar al deze kwalificaties viseren niet het afpersen op zich.

Dat is wel het geval indien het misdrijf van afpersing weerhouden wordt. Van een 
inbreuk op artikel 470 Sw zal er in elk geval sprake zijn indien er geld gevraagd 
wordt in ruil voor het teruggeven en/of het vernietigen van de communicatie, beel-
den of foto’s die de dader in zijn bezit heeft.281 Wat er afgeperst wordt, is dan zon-
der twijfel van vermogensrechtelijke aard. Indien de dader in ruil voor het anders 
online plaatsen van foto’s of beelden, nog seksueel explicietere foto’s of beelden 
toegestuurd wenst te krijgen, is deze kwalificatie iets minder evident. Er zal dan 
slechts van afpersing sprake kunnen zijn indien de strafrechter aanneemt dat de 
gevraagde foto’s of beelden een vermogensrechtelijke waarde hebben.282 Indien 
artikel 470 Sw op een evolutieve wijze geïnterpreteerd wordt, rekening houdend 
met de huidige moderne communicatiemiddelen, zal een wetgevende ingreep en 
een afzonderlijke strafbaarstelling van sextortion onnodig zijn. De recente recht-
spraak van het Hof van Cassatie283 waaruit volgt dat de afpersing erin kan bestaan 
dat een onrechtmatig voordeel toegeëigend wordt, biedt alvast de nodige moge-
lijkheden voor de strafrechter.

IV. Besluit

87. Nieuwe technologieën en communicatiemogelijkheden tonen aan dat de sek-
suele intimiteit en kwetsbaarheid niet afdoende beschermd worden in de klassieke 
seksuele misdrijven.

Dat blijkt uit de analyse van de rechtspraak over voyeurisme en pornowraak. 
Deze feiten namen toe gelet op de mogelijkheden die de meer gesofisticeerde 
gsm’s en smartphones bieden. De klassieke strafbaarstelling waaraan gedacht 
werd om deze feiten in onder te brengen, i.e. de aanranding van de eerbaarheid, 
beschermt de seksuele integriteit. Maar dit rechtsgoed blijkt toch net voldoende 
anders geconceptualiseerd te worden dan de seksuele intimiteit, waardoor de be-
staande strafbaarstelling van de aanranding van de eerbaarheid inadequaat wordt 
om deze feiten steeds te vatten. De schending van de seksuele integriteit veron-
derstelt immers een interactie tussen dader en slachtoffer. De schending van de 
seksuele intimiteit door deze nieuwe technologieën niet, en daar lag het probleem. 
Een afzonderlijke strafbaarstelling was dus nodig om het louter begluren van, dan 

281 Zie in die zin het antwoord op voornoemde parlementaire vraag.
282 In die zin: E. Adriaens, “Digitale nalatenschap. Terreinverkenning en wegmarkering”, NJW 2015, 

218-220.
283 Cass. 17 februari 2016, AR P.15.1593.F.
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wel het filmen of fotograferen in huishoudelijke kring of om persoonlijke doelein-
den van ontblote of seksueel actieve onwetende personen in elk geval te kunnen 
bestraffen.

Omdat online seksuele manipulatie evenmin die voor een aanranding vereiste 
interactie tussen dader en slachtoffer vooronderstelt, was het ook nodig om groo-
mers en cyberkinderlokkers via een afzonderlijke strafbaarstelling aan te pakken. 
Of er hiertoe twee verschillende strafbaarstellingen nodig waren, kan betwijfeld 
worden. Maar vast staat wel dat de cybermanipulatie omwille van de modus operandi 
ingrijpender is, in die zin dat veel meer slachtoffers makkelijker getroffen wor-
den dan bij de klassieke seksuele manipulator die aan de schoolpoort staat met 
snoep. Niet alleen blijkt de hier aangetaste kwetsbaarheid op zich niet afdoende 
beschermd in de klassieke seksuele misdrijven omwille van de ontbrekende inter-
actie, de modus operandi vergt een andere meer doorgedreven aanpak die de straf-
baarheid zelfs weerhoudt indien lokpubers ingezet worden.

De vraag is alleen of de strafbaarstellingen van grooming en cyberkinderlok-
kerij wel voldoende feiten omvatten: de minderjarige dader en het meerderjarige 
slachtoffer vallen er bijvoorbeeld niet onder. Ook kunnen lokpubers enkel ingezet 
worden tegen cyberkinderlokkers, maar niet tegen groomers. De vraag of de wet-
gever wel voldoende doordacht ingreep, rijst ook ten aanzien van het voyeurisme. 
Hoewel die strafbaarstelling zeer expliciet geformuleerd werd, werd het toepas-
singsgebied niet al te doordacht afgebakend.

De klassieke aanranding van de eerbaarheid die de seksuele integriteit be-
schermt, bleek dus niet voldoende open geformuleerd en jurisprudentieel inge-
vuld om deze nieuwe realiteit geheel te kunnen vatten en de seksuele intimiteit 
en kwetsbaarheid afdoende te beschermen. Zodra die interactie er wel is, bijvoor-
beeld in het geval van webcamseks, volstaan de klassieke aanranding van de eer-
baarheid en verkrachting dan weer wel. In die gevallen wordt immers niet langer 
enkel geraakt aan de seksuele intimiteit, maar wordt de seksuele integriteit geacht 
te zijn geschonden.

De seksuele intimiteit en kwetsbaarheid blijken dus voldoende afgescheiden 
rechtsgoederen om deze afzonderlijk strafrechtelijk te beschermen.

88. Andere misdrijven dan de aanranding van de eerbaarheid dienden zich uiter-
aard ook aan om deze nieuwe criminaliteit te vatten. Maar die vatten doorgaans 
slechts een bijkomstig aspect van het nieuwe seksuele misbruik of zijn geënt op 
 geheel andere rechtsgoederen dan de seksuele intimiteit of kwetsbaarheid. Denk 
aan de groomer of voyeur die bestraft wordt voor de verkregen kinderporno, resp. 
aan de groomer die bestraft wordt voor belaging. Dergelijke strafbaarstellingen 
laten de dader uiteraard niet onbestraft. Maar de schending van het rechtsgoed 
waarvan geacht mag worden dat deze strafrechtelijk gesanctioneerd moet wor-
den, zijnde de seksuele intimiteit en kwetsbaarheid, wordt op zich niet bestraft. 
Ook om deze reden kan verdedigd worden dat het invoeren van deze nieuwe incri-
minaties verantwoord is.

89. Dat het nieuwe seksuele misbruik niet adequaat gevat wordt door de klas-
sieke misdrijven mag niet veralgemeend worden. In het geval van sextortion en 
 secundair sexting kan verdedigd worden dat klassieke strafbaarstellingen zoals 
de afpersing resp. het aanzetten tot ontucht of bederf of prostitutie van de jeugd, 
zedenschennis en kinderporno wel volstaan en dus voldoende open blijken om 
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deze nieuwe realiteit te vatten. Hetzelfde geldt voor webcamseks. Deze wordt 
 adequaat aangepakt als aanranding van de eerbaarheid resp. verkrachting.

Al vatten de klassieke seksuele misdrijven misschien wel net te veel. De  nieuwe 
technologieën en communicatiemogelijkheden leiden immers ook tot consen-
suele seksuele communicatie. Prima facie zou ook deze communicatie gevat kun-
nen worden onder het aanzetten tot ontucht of bederf of prostitutie van de jeugd, 
 zedenschennis en kinderporno. Hier is dus een cruciale rol weggelegd voor de 
strafrechter: hij moet deze open geformuleerde strafbaarstellingen zo invullen 
dat ze deze consensuele realiteit niet vatten. Er wordt hier immers niet geraakt aan 
de seksuele intimiteit en kwetsbaarheid. Het strafrecht heeft hier derhalve geen 
rol te spelen.
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