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Hoofdstuk 1: Recht en sekse
1.

Inleiding

“Beter zonder geslacht?”
Waarom hebben we zoiets als een juridisch concept als een geslacht?
Op je identiteitskaart ligt je ID vast: v/m, maar ook impliciet via het rijksregisternummer:
-

2.

Kijk naar het derde laatste cijfer:
o

Bij vrouwen is dit even

o

Bij mannen is dit oneven

Terminologie

Seksuele identiteit:
-

Momenteel is er iets vreemd aan de hand met identiteit. De prof twijfelt een beetje bij het
gebruik van deze term. In onze samenleving wordt identiteit tegenwoordig heel erg gebruikt
om iemand vast te pinnen in een vakje.

-

Seksuele identiteit bestaat minstens uit 4 lagen die allen even belangrijk zijn:
o

Sekse:
§

Het gaat hierbij over het biologische geslacht. De fysieke, biologische,
geslachtelijke opmaak.

§

Het geheel van de uiterlijk waarneembare geslachtskenmerken, het
hormonaal geslacht, gonadaal geslacht en DNA.

§

Maar ook het biologisch geslacht is eigenlijk een construct (boekentip: Judith
Butler)

o

Genderidentiteit:
§

Wordt gebruikt om uit te drukken hoe iemand zich op dat spectrum van
seksuele identiteit voelt.

o

Genderexpressie:
§

Hoe je je voelt, is nog niet per se hoe je je uit. Het kan heel goed zijn dat je
gedurende vele jaren geleefd hebt volgens de normen van je
geboortegeslacht, terwijl je je eigenlijk anders voelt. Dan is je genderexpressie
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niet in overeenstemming met je genderidentiteit, maar met je biologische
geslacht. Waarom zou je dat in godsnaam doen?
•

Simpel: omdat het helaas moeilijk aanvaard is in de maatschappij. Ze
willen geen slachtoffer worden van geweld, uitsluiting…

o

Seksuele oriëntatie:
§

Iedereen heeft een oriëntatie en die kan ook veranderen en evolueren
doorheen de tijd.

Interseksuele personen:
-

Mensen die op het vlak van sekse niet beantwoorden aan de middenmaat noemen we
intersekse personen.

-

Meeste mensen ontwikkelen een genderidentiteit die in overeenstemming is met hun sekse
bij de geboorte.

Transgender:
-

Mensen waarbij hun genderidentiteit niet in overeenstemming is met hun sekse van bij de
geboorte noemen we transgender.

Cross-dressing:
-

3.

Heel expliciet kleden of gedragen zoals het andere geslacht.

Juridisch concept ‘geslacht’

Meestal staan we niet stil bij waarom concepten zijn zoals ze zijn. ‘Geslacht’ wordt als begrip in geen
enkele wet gedefinieerd. Dat wil echter niet zeggen dat het recht geen invulling zou geven aan de notie
‘geslacht’. Het hanteert een aantal, meestal impliciete, vooronderstellingen of uitgangspunten m.b.t.
de notie ‘geslacht’ die wel degelijk mee bepalen wat ‘geslacht’ maatschappelijk betekent en hoe het
in onze maatschappij als een ordeningsprincipe functioneert.
Het recht heeft dus allerlei regels over wat en hoe het geslacht moet zijn, en geeft daardoor mee vorm
aan sekse door verschillende zaken aan te geven;
o

Uitgangspunten:
1) Iedereen is vrouw of man.
2) Iedereen heeft een geslacht
3) Iedereen heeft slechts één geslacht.
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4) Geslacht is een gegeven.
5) Geslacht is in principe onveranderlijk.
6) Geslacht is weinig privacygevoelig
o

o

4.

Knelpunten/ uitdagingen
-

Interseksualiteit

-

Transseksualiteit

-

Non-binaire genderidentiteit

Juridische relevantie van het geslacht

Juridische uitgangspunten inzake het concept geslacht

1) Iedereen is vrouw of man (of nog: er is geen derde/andere mogelijkheid; binair geslachtsconcept)
Het recht kent maar twee geslachten. Geen enkele wet bepaalt dat en ook niet welke ‘soorten’
geslacht in het recht gehanteerd worden, maar uit allerlei wettelijke bepalingen kan men afleiden dat
het recht maar twee geslachten kent, nl. het mannelijke en het vrouwelijke.
Zie art. 373 al. 1 Strafwetboek.: “De aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging
gepleegd op personen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, wordt gestraft met
gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.”
à Doel van deze was is om aan te tonen dat iedereen slachtoffer kan worden van aanranding van de
eerbaarheid. ‘Iedereen’ wordt in dit artikel vertaald naar ‘personen van het mannelijke of vrouwelijke
geslacht’. Of nog: iedereen is een man of een vrouw.
Zie ook de – intussen voorbijgestreefde – rechtsleer inzake het huwelijk: “De huwenden moeten van
verschillend geslacht zijn.” Dit vereiste wordt in onze rechtsopvatting zo vanzelfsprekend geacht,
dat geen enkele wettelijke regel het uitdrukkelijk vooropstelt.

Er bestaat dus geen derde categorie. Ook dit principe werd als zo vanzelfsprekend beschouwd dat het
lange tijd niet gecontesteerd werd, ook niet in de rechtspraktijk. Daarin kwam verandering in 2007 in
Nederland. Een man-naar-vrouw transseksueel was na een tweede geslachtsveranderende operatie
tot de overtuiging gekomen dat hij zich noch man noch vrouw voelde en daarom verder als ‘het’ door
het leven wilde gaan. Zijn verzoek tot doorhaling van de vermelding van het mannelijke geslacht in de
geboorteakte zonder een nieuwe geslachtsaanduiding aan te brengen, werd afgewezen. Een derde
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‘soort’ geslacht, of nog: het geslacht ‘onzijdig’, wordt juridisch vooralsnog niet erkend. (Wel nu in
Australië!!)
[Duitsland: zie afzonderlijk document]
[België: zie afzonderlijk document]
Het geslacht is een element van de staat van de persoon. De staat van de persoon is een juridisch
concept dat verwijst naar het geheel van kenmerken die iemands plaats, rechten en plichten in de
familie en samenleving bepalen. Het bewijs van iemands geslacht is daarom aan strenge regels
onderworpen, net zoals het bewijs van de andere elementen van de staat van de persoon. Men kan
het geslacht niet zomaar door om het even welk middel bewijzen, maar slechts door de akte van
geboorte. Wat daarin staat vermeld, geldt als bewijs! Vanaf je geregistreerd wordt, besta je pas
juridisch. Het geslacht waarmee je aangegeven werd, was dus lange tijd het geslacht voor heel je leven.
2) Iedereen heeft een geslacht (of nog: er zijn geen geslachtloze mensen)
Dat iedereen een geslacht heeft, is zo vanzelfsprekend dat dit uitgangspunt nergens uitdrukkelijk in een
wettekst opgenomen is. Impliciet kan het afgeleid worden uit het feit dat in elke geboorteakte een
geslacht vermeld moet worden (cf. art. 57 BW). Immers, als niet iedereen een geslacht zou hebben, zou
je niet voor iedereen een geslacht in de geboorteakte kunnen laten opnemen. Uit het feit dat dit wel moet,
blijkt dus dat ervan uitgegaan wordt dat iedereen een geslacht heeft.
Art. 57 Burgerlijk Wetboek
De akte van geboorte vermeldt:
1° de dag, het uur, de plaats van geboorte, alsmede het geslacht, de naam en de voornamen van het kind;
2° het jaar, de dag, de plaats van geboorte, de naam, de voornamen en de woonplaats van de moeder en de
vader, zo de afstamming langs vaderszijde vaststaat;
3° de naam, de voornamen en de woonplaats van de aangever.

3) Iedereen heeft slechts één geslacht (of nog: er zijn geen mensen die tegelijkertijd tot meerdere
geslachten behoren)
Ook het feit dat elke mens ‘maar’ één geslacht heeft, wordt zo vanzelfsprekend geacht dat het nergens
uitdrukkelijk in een wettekst opgenomen is. Impliciet blijkt dit uitgangspunt uit het gebruik van het
lidwoord ‘het’ bij het begrip ‘geslacht’ in art. 57 BW. Immers, als mensen juridisch meerdere geslachten
zouden kunnen hebben, zou er naar ‘een’ geslacht of ‘de geslachten’ verwezen worden i.p.v. naar ‘het’
geslacht.
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Art. 57 Burgerlijk Wetboek
De akte van geboorte vermeldt:
1° de dag, het uur, de plaats van geboorte, alsmede het geslacht, de naam en de voornamen van het kind.
Voor kinderen van wie het geslacht onduidelijk is, kan de geslachtsvermelding door de vader of de moeder
dan wel door beide ouders worden aangegeven binnen een termijn van drie maanden, mits een medische
verantwoording wordt overgelegd.;
2° het jaar, de dag, de plaats van geboorte, de naam, de voornamen en de woonplaats van de moeder en de
vader, zo de afstamming langs vaderszijde vaststaat;
3° de naam, de voornamen en de woonplaats van de aangever.

4) Geslacht is een gegeven (of nog: je mag je geslacht niet kiezen)
Juridisch krijg je je geslacht door de aangifte van de geboorte (zie art. 57 BW). Het geslacht wordt op het
ogenblik van de geboorteaangifte vastgelegd aan de hand van de verklaring van een arts, meestal,
gebaseerd op de uiterlijk waarneembare kenmerken bij de geboorte van het kind. Er bestaat dus naar
Belgisch recht geen “recht op vrije geslachtskeuze”.1
PROCEDURE?
De wet bepaalt evenmin wie het geslacht moet vaststellen in het kader van de aangifte van de geboorte.
Krachtens art. 56 §4 BW vergewist de ambtenaar van de burgerlijke stand zich van de geboorte van het
kind aan de hand van een verklaring van een door haar of hem toegelaten arts of vroedkundige. In dat
geval ziet de ambtenaar het kind dus niet zelf en gebeurt de bepaling van het geslacht de facto door de
arts. Slechts zeer uitzonderlijk begeeft de ambtenaar zich naar het pasgeboren kind en zal zij- of hijzelf het
geslacht van het kind vaststellen. Bv. als het gaat om een lid van de koninklijke familie komt iemand van
de burgerlijke stand wel het geslacht controleren.
De geboorteaangifte moet uiterlijk binnen de vijftien dagen na de bevalling gebeuren (art. 55 BW). De
geboorteakte moet na deze aangifte onmiddellijk en zonder enige vertraging worden opgemaakt (art. 56
§4 BW). Wie verplicht is om de geboorte van een kind aan te geven of een ambtenaar van een geboorte
op de hoogte te brengen en dat niet doet, maakt zich schuldig aan een misdrijf (art. 361 Sw.).

1

Dit mag niet worden verward met de keuze van het geslacht van hun toekomstig kind door de ouders. Art. 14 van
de Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde verbiedt het gebruik van technieken voor medisch begeleide
bevruchting om de keuze van het geslacht van het embryo te bepalen, behalve wanneer daardoor een ernstige
geslachtsgebonden genetische aandoening kan worden voorkomen.
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WELKE CRITERIA?
Zoals hierboven al aangehaald wordt het begrip ‘geslacht’ zelf niet uitdrukkelijk in een wet gedefinieerd.
Net zomin wordt wettelijk bepaald welke criteria gehanteerd moeten worden om het geslacht vast te
stellen. Wanneer in het recht een begrip niet gedefinieerd wordt, is het aan de rechtspraak en rechtsleer
om het te omschrijven.
Heden ten dage wordt ‘geslacht’ in de rechtspraak en rechtsleer omschreven als een geheel van
somatische en psychosociale kenmerken. Het recht houdt dus niet alleen rekening met lichamelijke
kenmerken, zoals de uiterlijk waarneembare morfologische geslachtskenmerken (de primaire en
secundaire geslachtskenmerken), de gonadische (eierstokken en teelballen), hormonale en genetische
kenmerken (XX en XY-chromosomen). Daarnaast zijn ook de genderidentiteit – het subjectieve gevoel een
vrouw of man te zijn – en de genderrol – de manier waarop de genderidentiteit maatschappelijk tot uiting
komt – van belang voor de invulling van het juridische concept geslacht.
Op het ogenblik van de geboorte kan er natuurlijk enkel rekening gehouden worden met de lichamelijke
kenmerken. In het verleden ging de Belgische rechtspraak in het algemeen uit van de opvatting dat de
bepaling van het geslacht op het ogenblik van de aangifte van de geboorte gebeurt op grond van de
uiterlijk waarneembare morfologische geslachtskenmerken (de primaire geslachtsorganen). In het
verleden was het gewoon ook niet doenbaar om van andere criteria gebruik te maken. Heden ten dage
kan men bij onduidelijke uiterlijk waarneembare morfologische geslachtskenmerken bij de geboorte ook
het gonadische, hormonale en genetische profiel van de pasgeborene onderzoeken. (Prevalentie: Slechts
1/30 geborene per jaar met ambigue geslachtsdelen.)
Art. 55 BW
De aangifte van geboorte wordt gedaan aan plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand binnen vijftien
dagen na de bevalling. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag,
dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
Art. 56 BW
§ 1.
In geval van bevalling in ziekenhuizen, klinieken, kraaminrichtingen of andere verpleeginrichtingen,
wordt de geboorte van het kind aangegeven door de vader of door de moeder of door beide ouders of,
wanneer deze er zich van onthouden de aangifte te doen, door de persoon die de leiding van de inrichting
uitoefent, of zijn afgevaardigde.
De persoon die de leiding van de inrichting uitoefent of zijn afgevaardigde zijn gehouden aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand kennis te geven van de bevalling, uiterlijk de eerste daaropvolgende werkdag.
§ 2.
In de andere gevallen wordt de geboorte van het kind aangegeven door de vader of door de moeder
of door beide ouders of, wanneer deze er zich van onthouden de aangifte te doen, door de geneesheren,
vroedvrouwen of andere personen die bij de bevalling tegenwoordig zijn geweest of door de persoon bij wie
de bevalling heeft plaatsgehad.
De geneesheer of, bij ontstentenis, de vroedvrouw of, bij ontstentenis, de andere personen die bij de
bevalling tegenwoordig zijn geweest of bij wie de bevalling heeft plaatsgehad, zijn gehouden aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand kennis te geven van de bevalling, uiterlijk de eerste daaropvolgende
werkdag.
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§ 3.
Indien de aangifte niet is geschied binnen de bij artikel 55 bepaalde termijn, geeft de ambtenaar van
de burgerlijke stand, binnen drie werkdagen volgend op het verstrijken van die termijn, daarvan mededeling
aan de persoon die hem van de bevalling kennis heeft gegeven. Deze is gehouden de aangifte te doen binnen
drie dagen na de ontvangst van de mededeling; is de derde dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag, dan kan de aangifte nog worden gedaan de eerste daaropvolgende werkdag.
§ 4.
De ambtenaar van de burgerlijke stand vergewist zich van de geboorte aan de hand van een
verklaring van een door hem toegelaten geneesheer of gediplomeerde vroedvrouw, of indien zulks niet
mogelijk is, door zich persoonlijk naar het pasgeboren kind te begeven.
§ 5.
In alle gevallen wordt de akte van geboorte zonder vertraging opgemaakt.
Art. 57 BW
De akte van geboorte vermeldt:
1° de dag, het uur, de plaats van geboorte, alsmede het geslacht, de naam en de voornamen van het kind.
Voor kinderen van wie het geslacht onduidelijk is, kan de geslachtsvermelding door de vader of de moeder
dan wel door beide ouders worden aangegeven binnen een termijn van drie maanden, mits een medische
verantwoording wordt overgelegd.;
2° het jaar, de dag, de plaats van geboorte, de naam, de voornamen en de woonplaats van de moeder en de
vader, zo de afstamming langs vaderszijde vaststaat;
3° de naam, de voornamen en de woonplaats van de aangever.

5) Geslacht is in principe onveranderlijk (of nog: je kan – in principe – niet van geslacht veranderen)
Je verwerft je geslacht op definitieve wijze op het ogenblik waarop dit wordt vermeld in de akte van
geboorte. De vaststelling van het geslacht in de geboorteakte is dus in principe definitief. De geboorteakte
is als zodanig niet voor wijziging vatbaar.
Dit principe is ondertussen niet meer zo sterk als de andere principes. Uitzonderlijk zijn er aanpassingen
mogelijk, maar daarvoor bestaan strenge voorschriften. Er zijn drie mogelijke situaties:
1. Er werd een materiële vergissing begaan bij het opstellen van de geboorteakte. De ambtenaar
van de burgerlijke stand vulde bij vergissing een “fout” geslacht in of vergat zelfs helemaal om
een geslacht in te vullen. In dat geval kon men vroeger via een juridische procedure de akte
laten verbeteren. Sinds 2007 kan men in dergelijke gevallen via een eenvoudigere,
administratieve procedure de akte laten verbeteren.
2. In gevallen van interseksualiteit. Vroeger was dit onderdeel van de materiële vergissingen. Op
het ogenblik van het opstellen van de geboorteakte was er onduidelijkheid over het geslacht.
Het gaat om mensen van wie de fysieke geslachtskenmerken bij de geboorte niet eenduidig
waren en die later psychologisch tot het andere geslacht blijken te behoren dan dat wat in hun
geboorteakte vermeld staat. Er werd dan een geslacht ‘gegokt’ (vaak gekozen voor een meisje
want het is chirurgisch makkelijker om een meisje te maken). Ook in deze gevallen kon men
vroeger via een juridische procedure de akte laten verbeteren. Sinds 2007 heeft men ook voor
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dergelijke gevallen een eenvoudigere, administratieve procedure uitgewerkt (cf. infra). (~Bv
john/joan/john casus).
-

Als artsen interseksualiteit vaststellen, krijgen ze drie maanden de tijd om uit te
zoeken welk geslacht het is aan de hand van onderzoeken.

-

De ‘interseksualiteits-beweging’ staat nog in de kinderschoenen, maar klaagt een
aantal dingen aan, onder andere:
o

Er wordt veel te snel medisch ingegrepen… Maar hoe komt dat nu?
§

Veel druk vanuit de maatschappij en de eerder besproken heersende
ideeën. Iemand heeft sowieso een geslacht, is of jongen of meisje.
Ook als een kind geboren wordt, en de ouders krijgen de vraag ‘is het
een jongen of een meisje?’, maar kunnen daar niet op antwoorden, is
dat voor hun zeer moeilijk (omwille van de heersende normen).

§

Ouders en medici voelen grote sociale druk om de situatie uit te
klaren, dus wordt het kind heel snel heel zwaar geopereerd. Dit
ondanks men normaal gezien zou moeten opereren vanuit de idee dat
je enkel ingrijpt op het moment dat het kind effectief schade zou
hebben door niet opereren.

§

Pleidooi van de verenigingen: niet urgente medische zorg moet
eigenlijk uitgesteld worden tot het kind daarover mee kan beslissen.

3. In gevallen van transgender personen (transseksualiteit mag niet meer gebruikt worden2). In
deze gevallen gaat het om mensen bij wie de fysieke geslachtskenmerken éénduidig zijn, maar
die psychologisch tot het andere geslacht behoren (genderidentiteit), wat eventueel versterkt
wordt door de kenmerken van hun sociale leven (genderrol). Een man voelt zich vrouw of
omgekeerd, maar op het ogenblik van het opstellen van de geboorteakte is er geen
onduidelijkheid over het geslacht. Lange tijd werd een oplossing gezocht via gerechtelijke weg:
ofwel via een gerechtelijke vordering tot ‘verbetering’ van het geslacht in de geboorteakte
ofwel via een gerechtelijke vordering tot wijziging van het geslacht. Sinds de Wet op
transseksualiteit uit 2007 is er ook voor deze problematiek een eenvoudigere, administratieve
procedure uitgewerkt (cf. infra). De Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen

2

In het begin ging de aandacht alleen uit naar mensen die een volledige transitie ondergingen. Mensen die een
transitie ondergingen werden heel lang transseksueel genoemd. Daarin zit het woord seksueel – seksualiteit, en
daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat niet over een seksuele oriëntatie en evenmin over een seksuele
activiteit, maar over identiteit: hoe voel ik mij? De transgendercommunity heeft zich verzet tegen deze term en
willen niet als transseksueel, maar als transgender benoemd worden.
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inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht
in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (hierna: Transgenderwet)
veranderde deze administratieve procedure fundamenteel (cf. infra).
6) Geslacht is weinig privacy-gevoelig
In principe mag u niet gevraagd worden of u ouders/grootouders uit het buitenland komen, je allochtone
afkomst is eigenlijk privacy. Ook u seksuele oriëntatie is eigenlijk privacy en daar ben je niet verplicht om
op te antwoorden. Maar ook je geslacht is eigenlijk heel bepalend voor je identiteit en toch is dit concept
niet privacygevoelig. Je moet bijna op elk document aangeven welk geslacht je hebt.
à Gegevens die we normaal beschouwen als heel fundamenteel voor onze identiteit, daar mag je
normaal niet naar vragen en daar zullen wel ook niet zo snel op antwoorden. Dat is onze privacy die we
willen beschermen. Als dat zo is voor onze seksuele oriëntatie, dan zou dat nog veel meer zo moeten zijn
voor onze sekse, want je sekse is nog veel fundamenteler in termen van je identiteit. Over andere zaken
hebben we het gevoel dat het privacygevoelig is, maar over geslacht hebben we dat niet. Hoezo?
-

Omdat je het eigenlijk gewoon ziet. Je kan tamelijk goed inschatten of mensen mannelijk
of vrouwelijk zijn.

Bv. op internet moet je dit vaak aangeven vooraleer je verder kan gaan met iets te bestellen, en daar
maken we geen problemen van.

5.

Uitdagingen/knelpunten voor het juridisch concept geslacht

5.1.
-

Transgenderpersonen
Transgenderisme – Prevalentie
o

Post-operatieve:
= Dit is de groep die vroeger als transseksueel benoemd werd. Ze hebben dus een
volledige transitie ondergaan.

o

-

1/12.900 transvrouwen

§

1/33.800 transmannen

Gendervraagstuk:
§

1/1.000 à 2.000 transvrouwen

§

1/2.000 à 4.000 transmannen

Juridisch kader:
o
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§

Geslachtsaanpassende chirurgie geoorloofd?

o

o

Juridische erkenning?
§

Vóór 2007

§

Wet Transseksualiteit (10 mei 2007)

§

Transgenderwet (25 juni 2017)

Discriminatie verboden?

Volgens het CENTRUM VOOR SEKSUOLOGIE EN GENDER van het UZ Gent is er sprake van
transseksualiteit wanneer een persoon worstelt met een genderidentiteitsstoornis die aan de
volgende criteria beantwoordt:
1.

Een sterke en aanhoudende identificatie met het andere geslacht. Dit wordt zichtbaar door

verschijnselen zoals de wens om tot de andere sekse te behoren, frequent door te gaan voor iemand
van de andere sekse, en verlangen te leven en behandeld te worden als iemand van de andere sekse.
2.

Het zich voortdurend ongemakkelijk voelen met haar of zijn sekse. Dit wordt duidelijk door

verschijnselen als het voortdurend bezig zijn met het kwijt willen raken van de oorspronkelijke primaire
en secundaire geslachtskenmerken.
De eerste juridische vraag die zich stelt m.b.t. de problematiek van transseksualiteit is de vraag of
geslachtsaanpassende behandelingen principieel geoorloofd zijn. Of, met andere woorden, artsen
dergelijke behandelingen wel mogen toepassen en zo ja, onder welke voorwaarden. Vervolgens stelt
zich de vraag of deze geslachtsaanpassing juridisch erkend wordt, en zo ja, onder welke voorwaarden.

5.1.1.

Geoorloofd karakter van geslachtsaanpassing

Professor gebruikt de term ‘geslachtsaanpassende chirurgie’. Er zijn al verschillende benamingen geweest
voor de medische ingreep. De term die je kiest hangt af van hoe je naar die gehele situatie aankijkt.
Vóór de wet op transseksualiteit van 15 mei 2007 verbood geen enkele wet dergelijke ingrepen
uitdrukkelijk, maar liet ook geen enkele wet ze uitdrukkelijk toe. In dergelijke gevallen moeten rechtspraak
en rechtsleer zich uitspreken over het al dan niet geoorloofd karakter van geslacht verduidelijkende en
geslacht wijzigende medische behandelingen. De Belgische rechtspraak heeft zich uitgesproken voor de
wettelijkheid van dergelijke ingrepen.
In 1969 ging de correctionele rechtbank van Brussel uitvoerig in op de vraag of geslachtsaanpassende
chirurgie geoorloofd was.
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Dit was het gevolg van een casus die zich voordeed eind de jaren ’60. Twee weken na een
geslachtsaanpassende ingreep overleed een patiënt aan de complicaties ervan. Ten gevolge van dit
overlijden ontstond een conflict. De familie vond dat het eigenlijk niet nodig was om die operaties te
ondergaan en begint een proces tegen de artsen. Vraag:
- Hadden de artsen die operatie wel mogen doen?
- Hebben zij dat wel goed gedaan?
- Een arts die buiten de regels van zijn of haar beroep dingen doet, valt binnen het strafrecht. Arts
die zich niet houdt aan de regels van de medische kunst, valt binnen het strafrecht, want de
basisbehandeling is slagen en verwondingen.
- Hamvraag was dus: is het wel een medisch kader als je iemand opereert om ervoor te zorgen
dat iemand er meer uitziet als het andere geslacht?
Er werd een onderzoek ingesteld wegens opzettelijke doding en de chirurg die de ingreep had
uitgevoerd werd vervolgd. Voor de rechtbank kwamen de verschillende opvattingen over de
zogenaamde strafrechtelijke immuniteit van de arts ter sprake, waaronder de noodtoestand en de
toestemming van de patiënt. Het Openbaar Ministerie voerde zelf als rechtvaardiging de zogenaamde
toelating door de wet aan, mits aan vier voorwaarden is voldaan.
De ingreep moet
(1) een curatief doel hebben,
(2) de patiënt heeft een vrije en voorgelichte toestemming gegeven,
(3) er is een voldoende noodzaak en
(4) de arts heeft de ingreep foutloos uitgevoerd.
De rechtbank sloot zich aan bij de toelating van de wet als grond van rechtvaardiging voor opzettelijke
slagen die artsen aan hun patiënten toebrengen maar voegde één element toe aan de reeks van het
Openbaar Ministerie en liet enige voorwaarden weg. Wat de rechtbank toevoegde was dat de toelating
van de wet dient te worden vermoed: het is de (omslachtige) taak van het Openbaar Ministerie te
bewijzen dat de toelating van de wet werd misbruikt. Het Openbaar Ministerie suggereerde vier
voorwaarden opdat de toelating van de wet zou gelden maar uit een nauwkeurige lezing van het vonnis
blijkt dat de rechtbank er maar twee van heeft aanvaard, nl. het curatief doel en de toestemming van
de patiënt. Wat het curatief doel betreft, ging de rechtbank ervan uit dat het Openbaar Ministerie niet
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het bewijs had geleverd dat in casu zo'n doel ontbrak. Een en ander bracht met zich mee dat de ingreep
was gerechtvaardigd, hoewel er geen ‘klassiek’ curatief doel was.

“Is het wel een medisch kader als je iemand opereert om ervoor te zorgen dat iemand er meer uitziet als
het andere geslacht?”
à Sinds 1969 wordt in België gezegd: ja, het is geoorloofd.
Sedert het zogenaamde transseksualiteitsvonnis werd, ook zonder dat de wetgever ter zake was
tussengekomen, vrij algemeen aanvaard dat geslacht verduidelijkende en -aanpassende ingrepen
toegelaten, althans niet verboden waren.
In de rechtspraak kwam de kwestie daarna nauwelijks nog aan bod en als dat toch het geval was, dan
werd zij benaderd op gelijkaardige wijze als door de Brusselse correctionele rechtbank.
Ook de NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARTSEN is van mening dat het hier een therapeutische
aangelegenheid betreft en laat het oordeel aan de betrokken arts zelf over. De ORDE waarschuwde meer
dan 40 jaar geleden wel dat het ging “om een zeldzaam geval waaromtrent zeer uiteenlopende meningen
schijnen te bestaan en dat van dien aard is dat het geschilpunten doet ontstaan”.

5.1.2.

Juridische erkenning van het geslacht na een geslachtsaanpassende behandeling

(Of nog: wijziging van de vermelding van het geslacht in iemands geboorteakte)
Voor de wet van 15 mei 2007 op transseksualiteit had de Belgische rechtspraak een oplossing geboden
voor het probleem van de vermelding van het ‘oorspronkelijke’ geslacht in de geboorteakte bij
transseksuelen. Men aanvaardde de wijziging van de geslachtsvermelding op grond van de vordering tot
wijziging van staat. Er was niet echt een wet, maar het kon wel via de rechtspraak. Het was een procedure
waarvoor je naar de rechtbank moest die traag ging en heel kostelijk was.
Opdat deze vordering kon worden toegestaan dienden de volgende voorwaarden te worden vervuld:
a) De wijziging van staat moest het gevolg zijn van een onweerstaanbare drang, onafhankelijk
van de wil van de verzoeker en niet het gevolg van een gril of willekeur. Of met andere
woorden, de wijziging mocht niet in strijd zijn met het beginsel van de onbeschikbaarheid van
de staat van een persoon (‘geslacht is geen keuze’).
b) De nieuwe staat werd op een rechtmatige wijze verkregen, gelet op het therapeutisch doel van
de medische behandelingen die werden toegepast. (Dus niet in Thailand in een achterkamer)
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c) Het belang van de verzoeker en van de samenleving vereisten dat de akte wordt aangepast. Het
was in voordeel voor beiden dat de akte werd aangepast.
Door de toekenning van de vordering tot wijziging van het geslacht kreeg de betrokkene een nieuw
juridisch geslacht vanaf het definitief worden van de gerechtelijke uitspraak. De geslachtsaanpassing werd
geacteerd in de rand van de geboorteakte; dit was ook zo bij geslachtsverduidelijking.
Door de Transseksualiteitswet uit 2007 (10 mei 2007) werd in België een specifiek wettelijk kader
uitgewerkt voor de juridische erkenning van het geslacht na een geslachtsaanpassende behandeling.
Hiermee werd dus een procedure ingevoerd.
Art. 62bis Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd door de Transseksualiteitswet
§ 1. Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling, die de voortdurende en
onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is
vermeld in de akte van geboorte, en die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit
medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar
van de burgerlijke stand.
De niet-ontvoogde minderjarige transseksueel die aangifte doet van zijn overtuiging wordt bijgestaan
door zijn moeder, zijn vader of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
De aangifte wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar hij is
ingeschreven in de bevolkingsregisters.
De Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand van zijn geboorteplaats. Indien hij niet in België is geboren, doet hij aangifte bij de
ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel.
Bij de aangifte geeft de Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters de ambtenaar van de
burgerlijke stand het adres mee waarop een weigering om de akte houdende vermelding van het
nieuwe geslacht op te maken, kan worden meegedeeld.
§ 2. Bij de aangifte overhandigt de betrokkene aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een
verklaring van de psychiater en de chirurg, in de hoedanigheid van behandelende artsen, waaruit blijkt:
1° dat de betrokkene de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere
geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
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2° dat de betrokkene een geslachtsaanpassing heeft ondergaan die hem zodanig in overeenstemming
heeft gebracht met dat andere geslacht, waartoe betrokkene overtuigd is te behoren, als dit uit medisch
oogpunt mogelijk en verantwoord is;
3° dat de betrokkene niet meer in staat is om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te
verwekken.
§ 3. In voorkomend geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand om een voor eensluidend
verklaarde vertaling van de verklaring van de behandelende artsen verzoeken.
§ 4. Na deze aangifte maakt de ambtenaar een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht
op.
De akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht heeft uitwerking vanaf haar inschrijving in het
register van de akten van geboorten.
Deze inschrijving gebeurt wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand vaststelt dat geen verhaal
tegen de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht werd aangetekend en ten vroegste 30
dagen na het verstrijken van de verhaaltermijn.
De ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht
opmaakt, is gehouden hiervan binnen drie dagen kennis te geven aan de procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg.
§ 5. De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt op de kant van de geboorteakte die betrekking
heeft op de betrokkene het nieuwe geslacht of geeft kennis van de akte houdende vermelding van het
nieuwe geslacht aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.
§ 6. De ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert een akte houdende vermelding van het nieuwe
geslacht op te maken, brengt zijn met redenen omklede beslissing onverwijld ter kennis van de
belanghebbende partij. Terzelfder tijd wordt een afschrift hiervan, samen met een afschrift van alle
nuttige documenten, overgezonden aan de procureur des Konings van het gerechtelijke
arrondissement waarin de weigering plaatsvond.
§ 7. Tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand kan beroep ingesteld worden.
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De verhaalprocedure heeft als gevolg dat de ambtenaar van de burgerlijke stand, in afwachting van
de rechterlijke uitspraak, de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht niet inschrijft in de
registers.
§ 8. De akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht laat de bestaande afstamming en de
daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen onverlet. Alle vorderingen met
betrekking tot deze afstamming en de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en
verplichtingen kunnen nog worden ingesteld na de opmaak van de akte houdende vermelding van het
nieuwe geslacht.
De bepalingen van boek I, titel VII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op
de persoon van het mannelijk geslacht die aangifte deed volgens artikel 62bis en waarvoor een akte
houdende vermelding van het nieuwe geslacht is opgesteld.

De juridische erkenning van de geslachtswijziging verliep sindsdien via een – in vergelijking met de
vroegere procedure voor een rechtbank – eenvoudigere administratieve procedure: via een aangifte bij
de ambtenaar van de burgerlijke stand van je overtuiging dat je tot het andere geslacht behoorde dan
datgene dat in je geboorteakte vermeld stond, vergezeld met de nodige documenten. Als aan een aantal
formele vereisten werd voldaan, moest de ambtenaar in kwestie een akte opstellen met daarin je nieuwe
geslacht. Via een gerechtelijke procedure kon een beroep ingesteld worden tegen de beslissing van de
ambtenaar van de burgerlijke stand om deze akte inderdaad op te stellen dan wel diens beslissing tot
weigering om de akte op te stellen.
Er werden een aantal voorwaarden verbonden aan de aangifte met het oog op het opstellen van een akte
houdende vermelding van het nieuwe geslacht.
1) Ten eerste kon deze aangifte alleen gedaan worden door personen die de voortdurende en
onomkeerbare innerlijke overtuiging hadden tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat in hun
geboorteakte was vermeld (art. 62bis §1 1e lid Burgerlijk Wetboek). + Hiervan moet een medisch attest
zijn.
-

Doet denken aan de principes:
o

Het wordt gepresenteerd als iets dat een gegeven is. Het is iets dat je overstijgt, een
overtuiging die voortdurend en onomkeerbaar is. Je voelt bijna dat het moet. Je kan
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er niet aan ontsnappen en bent er van overtuigd dat je een man ben in een
vrouwenlichaam (als voorbeeld).
o

Onomkeerbaar wijst op het idee dat een geslacht definitief is. “Je moet het nu wel
100% zeker zijn”. Je hebt nog steeds een definitief geslacht, maar er is een soort
vergissing gebeurd.

2) Ten tweede diende de betrokken persoon lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht aangepast te
zijn als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is (art. 62bis §1 1e lid Burgerlijk Wetboek). + Ook
een medisch attest hiervan.
- Deze lichamelijke aanpassing was met andere woorden een relatieve voorwaarde, want sommige
mensen zijn omwille van hun fysieke toestand niet in staat om zware operaties te ondergaan of
hormonale veranderingen te ondergaan.
3) Ten derde mocht de betrokken persoon niet meer in staat zijn om overeenkomstig het vroegere
geslacht kinderen te verwekken. + Medisch attest daarvan. (DIT IS EEN ABSOLUTE VOORWAARDE)
- Deze laatste voorwaarde volgde uit het feit dat art. 62bis §2 3° Burgerlijk Wetboek vereiste dat bij
de aangifte een medische verklaring werd gevoegd waaruit onder meer deze onvruchtbaarheid
moest blijken. Het moest daarbij gaan om een onomkeerbare, definitieve onvruchtbaarheid. Men
vereiste derhalve dat de betrokkene een sterilisatie had ondergaan.
o

Voor wat een transvrouw betrof, ging het om de operatieve verwijdering van de testes;

o

Voor wat transmannen betrof, ging het om een operatieve verwijdering van de
eierstokken en de baarmoeder. Dit is een zeer zware medische ingreep.

- Aangezien alleen personen die definitief onvruchtbaar waren door sterilisatie in aanmerking
kwamen voor de aangifte, kon bij de toepassing van deze voorwaarde in principe geen rekening
gehouden worden met eventuele medische bezwaren tegen het ondergaan van een chirurgische
ingreep door de betrokkene. Of met andere woorden: wie om medische redenen geen
chirurgische sterilisatie kon ondergaan, kon ook haar of zijn nieuwe geslacht niet juridisch laten
erkennen.
- Waarom was deze voorwaarde er?
o

Leek een antwoord te zijn op: je moet het niet ‘te moeilijk’ maken dat je als man een kind
zou kunnen baren, of als vrouw met een andere vrouw een kind creëren. Dit was de
impliciete motivatie en werd natuurlijk nooit zo uitgesproken.
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§

Hoe zit het dan met de reeds bestande kinderen van die mensen?

§

Hoe zit het met de kinderwens van deze personen?

- De voorwaarde stamt af van de rechtspraak die voordien gold. Toen verwachtte men in de
rechtbank dat de juridische erkenning van het geslacht geen problemen voor het kind mocht
opleveren.
Probleem met derde (absolute) voorwaarde à Waar de voorwaarde van onvruchtbaarheid in haar
absolute vorm van bij aanvang inconsequent was, werd vrij snel duidelijk dat ze in strijd was met de
rechten van de mens, en meer in het bijzonder met het recht op privacy.
- Het recht op privacy wordt hier zo geïnterpreteerd dat het ook gaat over autonomie,
beslissingsrecht en lichaamsintegriteit. De voorwaarde is absoluut in strijd met je rechten om te
beslissen wat je doet met je lichaam en je fysieke integriteit.
Zoals ook verdedigd werd door een groep mensenrechtenexperts in de zogenaamde Yogjakartaprincipes, is het opleggen van een dergelijke verregaande ingreep op het menselijk lichaam als
voorwaarde voor de juridische erkenning van het geslacht disproportioneel ten opzichte van het beoogde
doel.
De Jogjakarta-beginselen, formeel de Jogjakarta-beginselen voor de toepassing van Mensenrechten met betrekking tot Seksuele
Oriëntatie en Genderidentiteit, zijn een verzameling beginselen met betrekking tot homoseksualiteit, genderidentiteit,
transseksualiteit, transgenderisme, en interseksualiteit, vaak aangeduid met het acroniem LGBT of LGBTI. Ze werden opgesteld
van 6 tot en met 9 november 2006 opgesteld aan de Universitas Gadjah Mada in Jogjakarta door de Internationale Commissie
van Juristen, op verzoek van Louise Arbour. Het document bevat 29 principes, samen met richtlijnen en adviezen over de
toepassing ervan, en is bedoeld om de discriminatie van de betrokken bevolkingsgroepen tegen te gaan.

à Veel landen zijn hier uiteindelijk ook voor veroordeeld omdat het in hun wet bleef staan!!
Ten slotte werd niet vereist dat de betrokken persoon geen kinderen had.
De drie voorwaarden verbonden aan de juridische erkenning van het geslacht dienden bewezen te
worden met een medische verklaring. Deze medische verklaring moest aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand overhandigd worden en diende opgesteld en ondertekend te zijn door een psychiater
en een chirurg, in hun hoedanigheid van behandeld arts van de persoon die de aangifte doet.
Grote vooruitgang sinds 2007:
Geen gerechtelijke procedure meer (je moet niet meer naar de rechtbank), maar dankzij de wet heb je nu
een ambtelijke procedure. Je kan gewoon naar de ambtenaar van burgerlijke stand. Met je medische
documenten kan je een juridische erkenning van het nieuwe geslacht krijgen.
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Maar… Veel te medisch: men pleit voor een demedicalisering en -psychiatrisering van de wetgeving en er
was zware kritiek op de laatste voorwaarde. à Wet is in 2017 aangepast.
Transgenderwet uit 2017
Nieuwe voorwaarden die uitgaan van het concept van zelfbepaling, zelfbeschikking en autodeterminatie.
Mensen mogen zelf beslissen wat ze zijn.
Artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de Transgenderwet:
§ 1. Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg of in de bevolkingsregisters ingeschreven
vreemdeling die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet
overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit kan van die overtuiging aangifte doen bij de
ambtenaar van de burgerlijke stand.
§ 2. De aangifte wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar hij is
ingeschreven in de bevolkingsregisters.
De Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand van zijn geboorteplaats. Indien hij niet in België is geboren, doet hij aangifte bij de
ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel.
Bij de aangifte geeft de Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters de ambtenaar van de
burgerlijke stand het adres waarop hem een weigering om de akte van aanpassing van de registratie
van het geslacht op te maken kan worden meegedeeld.
§ 3. Bij de aangifte overhandigt de betrokkene aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een door
hem ondertekende verklaring, die vermeldt dat hij er al een hele tijd van overtuigd is dat het geslacht
vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit en dat
hij de administratieve en juridische gevolgen van een aanpassing van de registratie van het geslacht in
zijn akte van geboorte wenst.
De ambtenaar van de burgerlijke stand wijst de betrokkene op het in beginsel onherroepelijk karakter
van de aanpassing van de registratie van het geslacht vermeld in de akte van geboorte, licht deze in
over het verdere verloop van de procedure, de administratieve en juridische gevolgen ervan en stelt de
in het vijfde lid bedoelde informatiebrochure ter beschikking evenals de contactgegevens van
transgenderorganisaties.
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De ambtenaar neemt akte van de verklaring, en geeft een ontvangstbewijs af aan de betrokkene.
De ambtenaar van de burgerlijke stand die akte neemt van de verklaring, geeft hiervan binnen drie
dagen kennis aan de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. De procureur des
Konings geeft hiervan onverwijld een ontvangstmelding.
De Koning stelt een informatiebrochure op.
§ 4. De procureur des Konings kan, binnen drie maanden te rekenen van de datum van het
ontvangstbewijs, een negatief advies uitbrengen wegens strijdigheid met de openbare orde.
Bij gebrek aan een negatief advies of in geval van overzending van een attest dat er geen negatief
advies wordt uitgebracht bij het verstrijken van de termijn van drie maanden, wordt het advies geacht
positief te zijn.
§ 5. Ten vroegste drie maanden en ten laatste zes maanden na afgifte van het ontvangstbewijs
verschijnt de betrokkene een tweede keer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand voor wie de
aangifte werd gedaan.
De betrokkene overhandigt hierbij aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een ondertekende
verklaring die vermeldt dat deze:
1° er nog steeds van overtuigd is dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt
met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit;
2° zich bewust is van de administratieve en juridische gevolgen die deze aanpassing van de registratie
van het geslacht in de akte van geboorte met zich meebrengt;
3° zich bewust is van het in beginsel onherroepelijke karakter van de aanpassing van de registratie van
het geslacht in de akte van geboorte.
Bij gebrek aan negatief advies van de procureur des Konings, kan de ambtenaar van de burgerlijke
stand de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opstellen en inschrijven in de registers
van de burgerlijke stand.
De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de akte van aanpassing van de registratie van het
geslacht op te maken bij negatief advies van de procureur des Konings.
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§ 6. De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt de aanpassing van de registratie van het geslacht
op de kant van de akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de betrokkene en zijn
afstammelingen in de eerste graad. Indien een andere ambtenaar van de burgerlijke stand een
kantmelding moet aanbrengen, geeft de eerste ambtenaar van de burgerlijke stand hiertoe kennis van
de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht aan de bevoegde ambtenaar van de
burgerlijke stand.
§ 7. De ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert een akte van aanpassing van de registratie van
het geslacht op te maken, brengt zijn met redenen omklede beslissing en, in voorkomend geval, het
negatief advies van de procureur des Konings onverwijld ter kennis van de betrokkene.
§ 8. De betrokkene kan tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand verhaal
instellen overeenkomstig artikel 1385duodecies van het Gerechtelijk Wetboek.
§ 9. De procureur des Konings vordert de nietigheid van een aanpassing van de registratie van het
geslacht in de akte van geboorte wegens strijdigheid met de openbare orde.
§ 10. De aanpassing van de registratie van het geslacht in de akte van geboorte is in beginsel
onherroepelijk.
Mits bewijs van uitzonderlijke omstandigheden kan de familierechtbank een nieuwe aanpassing van
de registratie van het geslacht in de akte van geboorte toestaan.
Indien het bewijs als bedoeld in het tweede lid is geleverd, verklaart de familierechtbank dat de
aanpassing van de registratie van het geslacht in de akte van geboorte geen gevolgen meer heeft vanaf
de overschrijving van het beschikkend gedeelte van de beslissing tot nieuwe aanpassing van de
registratie van het geslacht in de registers van de burgerlijke stand.
Vanaf dat ogenblik behoort de betrokkene opnieuw tot het oorspronkelijk in zijn akte van geboorte
geregistreerde geslacht. De regels tot vaststelling van de afstamming van toepassing op dat
oorspronkelijk geregistreerde geslacht zijn opnieuw van toepassing op kinderen geboren na de
overschrijving als bedoeld in het derde lid.
§ 11. De niet-ontvoogde minderjarige met onderscheidingsvermogen kan vanaf de leeftijd van zestien
jaar aangifte doen overeenkomstig dit artikel, mits overhandiging bij de aangifte van een verklaring van
een

kinder-

en

jeugdpsychiater

die

bevestigt

dat

de

betrokkene

over

voldoende

onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht
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vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit. Bij de
aangifte wordt de betrokkene bijgestaan door zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Ingeval deze personen weigeren om de niet-ontvoogde minderjarige bij te staan, kan de minderjarige
de familierechtbank verzoeken hem te machtigen om deze handeling met bijstand van een voogd ad
hoc te verrichten.".
Artikel 62bis/1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd door de Transgenderwet:
§ 1. De akte van aanpassing van de registratie van het geslacht laat de afstamming ten aanzien van
reeds geboren kinderen en de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen
onverlet.
Alle vorderingen met betrekking tot deze afstamming en de daaruit voortvloeiende rechten,
bevoegdheden en verplichtingen kunnen nog worden ingesteld na de opmaak van de akte van
aanpassing van de registratie van het geslacht.
§ 2. Indien de betrokkene na de aanpassing van de registratie van het geslacht van vrouw naar man in
de akte van geboorte een kind baart, is boek I, titel VII, hoofdstuk 1 naar analogie van toepassing evenals
de hoofdstukken 3, 4 en 5.
In geval de betrokkene een kind verwekt of heeft toegestemd in de verwekking overeenkomstig de
wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de
overtallige embryo's en de gameten waarvan de verwekking van het kind het gevolg is, en het kind
wordt geboren na de aanpassing van de registratie van het geslacht van man naar vrouw in de akte van
geboorte, is boek I, titel VII, hoofdstuk 2 naar analogie van toepassing evenals de hoofdstukken 3, 4 en
5.
De persoon van wie de afstamming wordt vastgesteld volgens de bepalingen van het tweede lid wordt
in de akte van geboorte steeds als meemoeder vermeld.
In alle overige gevallen wordt voor de toepassing van boek I, titel VII, van het Burgerlijk Wetboek
uitgegaan van het nieuwe geslacht.".

Stelling ter discussie: (!!!!)
Er bestaat naar Belgisch recht geen ‘recht op vrije geslachtskeuze’. Niemand heeft het recht om over haar
of zijn geslacht te beschikken; het zelfbeschikkingsrecht wordt niet geacht zover te gaan. Wel bestaat er
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naar Belgisch recht een ‘recht op geslachtsidentiteit’, dit is het recht om juridisch het geslacht te hebben
waarmee men zich identificeert.
Juridische erkenning – procedure
- Eerste verklaring bij burgerlijke stand
o

Ontvangstbewijs

- Tweede verklaring bij burgerlijke stand
o

3 tot 6 maanden later
§

Je moet minimum 3 maand wachten, maximum zes maand.

§

Opnieuw verklaren dat je een wijziging wilt van de geslachtsregistratie bij de
geboorte.

o

Ontvangstbewijs 1e verklaring + 2e verklaring

→ Wijziging geslachtsregistratie in geboorteakte
Juridische erkenning – voorwaarden
- Meerderjarig zijn
- Nog geen procedure van wijziging geslachtsregistratie doorlopen hebben
o

Je mag het maar 1 keer doen.

o

Als je het wel al eens gedaan hebt, kan het nog, maar dan is het weer een gerechtelijke
en omslachtige procedure.

- 1e verklaring
o

Verklaring over genderidentiteit

o

Wens om registratie te wijzigen

- 2e verklaring
o

Verklaring over genderidentiteit

o

Bewust van administratieve en juridische gevolgen

o

Bewust van onherroepelijk karakter

Juridische erkenning – gevolgen
- Wijziging geslachtsregistratie
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o

In geboorteakte

o

Op je identiteitskaart

o

In het Rijksregister

- Huwelijk: niks verandert. Je blijft gewoon getrouwd. (Daarvoor moest je eerst scheiden voor je
transitie, want je kon wettelijk gezien niet in een same-sex huwelijk zitten.)
- Afstamming: Niks verandert. Ook als je een kind gebaard hebt en je ondergaat een transitie, blijf je
beschouwd worden als de moeder. Dat je beschouwd wordt als moeder, heeft niet zoveel
gevolgen dus dat maakt ook niet zoveel uit.
- Contracten: persoon blijft natuurlijk dezelfde persoon.

Proces Grondwettelijk Hof
De wet van 2017 is aangevochten voor het grondwettelijk Hof door organisaties die de belangen van
transpersonen verdedigen.
Twee kritieken:
1. Het wetgevend kader houdt geen rekening met gender non-binaire of fluïde mensen.
•

Als je uitgaat van het idee dat iedereen op dezelfde wijze moet behandeld worden,
waarom zouden deze mensen dan gedwongen moeten worden om te kiezen voor 1
vakje?

2. Het feit dat het een onherroepelijke keuze is.
•

Als iedereen gelijk behandeld moet worden, waarom moeten de mensen die twee keer
de transitie doorgaan zo een zware procedure doorlopen?

à Discriminatie van genderfluïde personen!!
Uitspraak: het Hof heeft de organisaties gelijk gegeven. Het GWH heeft de Transgenderwet gedeeltelijk
vernietigt en heeft ook principieel gezegd dat non-binaire mensen niet gedwongen mogen worden om
voor 1 categorie te kiezen. Het Hof heeft wel niet gezegd hoe we dat dan moeten regelen. Daar zijn we
momenteel nog mee aan het worstelen:
- M/v/x niet zo eenvoudig als je zou denken.
o

Marker voor discriminatie.

o

Feministen willen nog altijd graag op een simpele manier de kloof tussen man en vrouw
in beeld te brengen.

- Hoe we dat gaan oplossen, weten we nog niet.
Stuk over onherroepelijk karakter is geschrapt, maar…
-

Op moment dat procedure GWH aangevat wordt, zaten die artikels in GW, iets later is GW
aangepast en hebben die artikels andere nummers gekregen. GHW heeft zich uitgesproken
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over de oude bepalingen, maar technische gezien heeft het zich niet uitgesproken over de
nieuwe bepalingen.
-

DUS: hoewel GWH gezegd heeft dat het niet oké is dat dit onherroepelijk is, hebben we de
facto nog steeds de oude regels (want uitspraak is gebaseerd op eerdere artikelnummers).

-

Komt uiteindelijk goed: maar kost heel veel tijd en geld.

-

Onherroepelijk karakter is niet oké, maar in de praktijk is het nog altijd zo. Dus als jij op basis
daarvan de tweede keer niet bij de ambtenaar mag veranderen, kan je naar RB gaan en zeggen:
ja, niet ok want GWH heeft gezegd dat dat onherroepelijk karakter niet mag, maar ambtenaar
doet het wel nog!!
à Komt dus uiteindelijk wel goed, maar moeilijk.

Cijfers Instituut

à Mensen die een wijziging vragen van de registratie van hun geslacht.
-

Meer transgenderpersonen leven opener
o

Meer respondenten leven volgens hun ervaren genderidentiteit (50% in 2007, 70% in
2017)

o

Eerste coming out veel vroeger: op 17 jaar i.p.v. 30 jaar bij de vorige generaties

o

Meer

transgender

personen

veranderen

geslachtsregistratie
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§

1993 - eind 2017: 1054

§

2018 - eind september 2018: 571

officieel

hun

voornaam

en

5.1.3.
-

Transdiscriminatie
Discriminatie = nadelige behandelingop grond van geslacht, inclusief
o

Zogenaamde ‘geslachtsaanpassing’
§

Sinds 2007: discriminatie op grond van geslacht is verboden. Dat wil zeggen
dat ook discriminatie op grond van geslachtsaanpassing verboden is.

o

Genderidentiteit
§

Sinds 2014: ook discriminatie op grond van genderidentiteit en -expressie zijn
vormen van geslachtsdiscriminatie.

o
-

Genderexpressie

Directe of indirecte discriminatie, intimidatie of seksuele intimidatie
o

Directe discriminatie:
§

Voorbeeld: mannen mogen dit doen, vrouwen niet.

§

Kenmerk zelf wordt gebruikt om verschillende nadelige behandeling te
creëren tussen mensen die het kenmerk wel of niet hebben.

o

Indirecte discriminatie:
§

Ogenschijnlijk neutrale regel, maar in de manier waarop die toegepast wordt,
blijkt voornamelijk dat 1 groep met 1 bepaald kenmerk daar nadeel uit haalt.
•

Vb. Je mag gratis een opleiding volgen als je voltijds werkt.
à Nadelig voor meer vrouwen dan mannen, want veel meer vrouwen
dan mannen werken halftijds blijkt uit statistieken.

•
o

Intimidatie:
§

o

Alles wat met pesterijen te maken heeft.

Seksuele intimidatie:
§
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Je kan per ongeluk discrimineren door indirecte discriminatie!!

Alles wat met ongewenst seksueel gedrag te maken heeft.

Wat zegt Europa?
EVRM: alle landen die hierin toegetreden zijn maken de Raad van Europa uit (ongeveer 40
lidstaten)[~Mensenrechten]. Het hoogste hof = het Europees Hof van Rechten van de Mens.
Dan heb je nog de Europese Unie, alle landen die deze wetten hebben goedgekeurd (20
lidstaten)[~economische rechten]. Het hoogste hof = het Hof van Justitie.

EG: Europese Gemeenschappen
EHRM Europees hof van de Rechten van de mens
Europese Unie: De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband.
De zeven instellingen van de Europese Unie zijn:
-

-

-

Ontslag
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Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging van de Unie en bestaat uit 751
parlementariërs, die om de vijf jaar worden verkozen. Het deelt samen met de Raad de
wetgevende macht van de EU. Het kan Europese wetten (richtlijnen, verordeningen ...)
aannemen, wijzigen of verwerpen. Het Parlement beslist samen met de Raad over de
Europese begroting. De benoeming van alle leden van de Commissie, dus inclusief de
voorzitter en de hoge vertegenwoordiger, moet worden goedgekeurd door het Parlement
voordat ze aan de slag kunnen.
De Europese Raad (ook wel Europese top genoemd) bestaat uit de regeringsleiders van de 28
lidstaten. De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en
bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten.
De Raad van de Europese Unie (ook wel Raad van Ministers of kortweg Raad genoemd)
varieert van samenstelling, afhankelijk van welk onderwerp besproken wordt. Hij bestaat uit
de betreffende ministers van alle 28 lidstaten. De Raad oefent samen met het Parlement de
wetgevingstaak en de begrotingstaak uit. Ook oefent hij zekere beleidsbepalende en
coördinerende taken uit. De Raad besluit meestal met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen.
De Europese Commissie is de uitvoerende tak van de EU en bestaat uit 28
eurocommissarissen, één uit elke lidstaat. De Commissie is de enige instelling die nieuwe
wetten kan voorstellen, het zogenaamde recht van initiatief. Ook controleert ze of de
lidstaten de Europese regelgeving wel goed naleven. De Commissie werkt onafhankelijk van
de belangen van de lidstaten, de eurocommissarissen moeten in het Europees belang
werken.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de rechterlijke macht. Het controleert of de
Europese wetten correct worden nageleefd. Het zorgt ervoor dat de Europese wetten
worden geïnterpreteerd en toegepast worden in elke lidstaat.
De Europese Centrale Bank (die samen met de nationale Centrale Banken het Europees
Stelsel van Centrale Banken vormt).
De Europese Rekenkamer controleert de financiën van de Europese Unie.

Een ontslag wegens geslachtswijziging is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling van mannen
en vrouwen, omdat dit betekent dat de betrokkene ongunstig wordt behandeld vergeleken met personen
van het geslacht waartoe hij voor de operatie geacht werd te behoren (Hof van Justitie EG, 30 april 1996).
Hoewel deze uitspraak “slechts” betekent dat werkgevers een transseksuele werknemer niet mogen
ontslaan wegens een geslachtswijziging, wijst alles erop dat de uitspraak in een bredere context moet
worden gezien. In zijn conclusie wees de advocaat-generaal TESAURO erop dat in de lidstaten van de EG
de operatie medisch is toegestaan en dat in de meeste van die landen door wetgeving of rechtspraak
de nieuwe status van de transseksueel die een geslachtswijziging heeft ondergaan wordt erkend.
TESAURO verwijst naar de rechtspraak van het EHRM in REES en COSSEY en acht de tijd rijp voor volgende
stappen. Van belang daarbij was dat in de kleinere EG ten opzichte van de Raad van Europa relatief meer
lidstaten aan geslachtswijziging burgerrechtelijke gevolgen verbinden. In deze maatschappelijk
gevoelige zaken hebben de rechtscolleges de neiging om landen te gaan tellen en dan kan de EG wel eens
verder gaan op het gebied van de mensenrechten dan de Raad van Europa … aldus HEERMA VAN VOSS
(p. 286).

5.2.

Intersekse personen

Prevalentie België 1/30 onduidelijk
ISNA: intersex society of North America (1993): prevalentie 1 op 1500 à 2000 geboortes
Uitdaging want: iedereen heeft slechts één geslacht, iedereen is ofwel vrouw of man
Elk jaar worden in ons land gemiddeld 30 kinderen geboren bij wie het onmogelijk is om op basis van
de uiterlijk waarneembare morfologisch geslachtskenmerken te bepalen tot welk geslacht ze behoren.
Dit wordt medisch gedefinieerd als een aandoening van de seksuele ontwikkeling of een stoornis in de
ontwikkeling van de geslachtsorganen. Er is sprake van een tegenstrijdigheid tussen de lichamelijke
geslachtskenmerken onderling. Gevallen van interseksualiteit moeten onderscheiden worden van
gevallen van transseksualiteit. Bij transseksualiteit is er immers geen tegenstrijdigheid tussen de
lichamelijke geslachtskenmerken onderling, maar wel tussen de lichamelijke geslachtskenmerken en
de psychosociale geslachtsbeleving of genderidentiteit.
Juridisch kan men zich echter niet in een interseksuele toestand bevinden. Dit volgt logisch uit het
uitgangspunt dat iedereen slechts één geslacht heeft en dat er slechts twee mogelijkheden zijn, nl.
vrouwelijk of mannelijk (“tertium non datur”). Een derde ‘soort’ geslacht, of nog: het geslacht ‘onzijdig’,
wordt juridisch vooralsnog niet erkend. Het is bovendien nog maar de vraag of interseksuele mensen
vragende partij zijn voor een dergelijk, derde en/of onzijdig geslacht.
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5.2.1.

Geoorloofd karakter van geslacht verduidelijkende behandeling (juridisch kader)

Aangezien geoordeeld werd dat geslachtsaanpassende operaties toegelaten waren (cf. infra 2.2.1.), mag
men besluiten dat ook geslacht verduidelijkende operaties geoorloofd zijn (volgens het principe “wie het
meerdere mag, mag ook het mindere”).
Uitdaging: overmedicalisering]

5.2.2.

Vermelding van het geslacht in de geboorteakte

Tot enkele decennia geleden kon men zich bij de geboorte van een kind enkel baseren op de uiterlijk
waarneembare morfologische geslachtskenmerken voor de vaststelling van het geslacht. Als de uiterlijk
waarneembare morfologische geslachtskenmerken van beide geslachten aanwezig waren of wanneer
deze geslachtskenmerken onduidelijk waren, werd het kind de sekse toegewezen die ‘overwegend’
aanwezig geacht werd.
Sinds enige tijd zijn in dergelijke gevallen medische onderzoeken mogelijk naar het hormonale en
genetische profiel van de pasgeborene. Vaak kunnen die onderzoeken binnen de gewone termijn van
vijftien dagen uitsluitsel brengen over het geslacht van het kind, maar bij sommige complexe
aandoeningen is deze termijn te kort om tot een besluit te komen.
In principe was het in dergelijke uitzonderlijke gevallen mogelijk om op de geboorteakte te vermelden dat
het geslacht van het kind ‘onbepaald’ was. Deze mogelijkheid was ook uitdrukkelijk opgenomen op het
formulier van geboorteaangifte dat door de arts moet worden ingevuld en bij de geboorteaangifte aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgegeven. De NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARTSEN
verzette zich er echter tegen dat artsen ‘onbepaald geslacht’ op het geboorteaangifteformulier zouden
vermelden, omdat – aldus de Orde – een dergelijke vermelding de vaststelling van een pathologische
toestand inhoudt, die onder het medisch beroepsgeheim valt. Bij gebrek aan een wettelijk kader voor een
dergelijke vermelding zou het vermelden van ‘onbepaald geslacht’ op het formulier in kwestie een
schending van het beroepsgeheim opleveren. In de praktijk kwam de vermelding ‘onbepaald geslacht’ dan
ook niet voor. Bij het invullen van het geboorteaangifteformulier moest een arts zich de facto dus
beperken tot het vrouwelijke of het mannelijke geslacht.
Als later bleek dat de toenmalige ‘keuze’ voor het vrouwelijke of mannelijke geslacht uiteindelijk verkeerd
bleek te zijn, moesten de ouders een gerechtelijke procedure aanvatten om het juiste geslacht in de
geboorteakte te laten opnemen. Het ging dan om een procedure tot verbetering van de geboorteakte.
Juridisch beargumenteerde men dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een materiële vergissing had
begaan, door zich bij de oorspronkelijke verklaring van het geslacht te steunen op een medische verklaring
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die

uitsluitend

de

morfologische

geslachtskenmerken

of

de

‘verkeerde’

morfologische

geslachtskenmerken in aanmerking nam.
Sinds de wet van 15 mei 2007 wordt de problematiek van kinderen van wie het geslacht bij de geboorte
onduidelijk is uitdrukkelijk in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Deze wet voegt een uitzondering toe m.b.t.
de vermelding van het geslacht in de geboorteakte. Art. 57, 1° van het Burgerlijk Wetboek werd
aangevuld als volgt: “Voor kinderen van wie het geslacht onduidelijk is, kan de geslachtsvermelding door
de vader of de moeder dan wel door beiden worden aangegeven binnen een termijn van drie maanden,
mits een medisch verantwoording wordt overgelegd.” Wanneer een kindje geboren wordt met een
onduidelijk geslacht krijgt de medische wereld dus wat meer tijd om in te schatten wat het overwegende
geslacht is. De ouders krijgen in dergelijke gevallen vanaf de geboorteaangifte drie maanden tijd om, met
een medische verklaring ter zake, het geslacht in de geboorteakte te laten aanvullen.

5.2.3.

Non-discriminatie

(Of nog: mag je interseksuele personen anders behandelen?)

5.3.

Non-binaire genderidentiteit

Prevalentie?
-

We weten niet hoe vaak het voorkomt!

Uitdaging want
Principes:
-

Iedereen heeft een geslacht

-

Iedereen heeft slechts één geslacht

-

Iedereen is vrouw of man

à Op al deze principes wringt genderfluïditeit.
Juridisch kader
-

Chirurgie geoorloofd?
o

Mag je bijvoorbeeld je borsten laten weghalen, maar verder geen operaties willen
ondergaan?

-
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Juridische erkenning?

o

Ons GWH heeft beslist dat er een vorm van juridische erkenning moet komen van nonbinaire mensen, maar heeft niet gezegd wat. Dat moeten we bedenken wat dat gaat
zijn.

-

Discriminatie?
o

Wel al een antwoord op deze vraag.

o

Als je zegt dat mensen niet op genderexpressie gediscrimineerd mogen worden, dan
zeg je eigenlijk ook dat er niet mag gediscrimineerd worden op genderfluïde personen.

6.

Juridische relevantie van geslacht

(Of nog: wanneer en waarom wil het recht ons geslacht kennen?)

6.1.

Geslacht is juridisch niet (meer) relevant

6.1.1.

Geslachtsverschil niet meer relevant bij juridische samenlevingsvormen – het
huwelijk

Impliciet is het lang zo geweest dat huwelijk iets is tussen mensen van een verschillend geslacht.
Tot de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht
en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek was het vooral van belang te
weten tot welk geslacht een persoon behoort i.v.m. het huwelijk: men diende man of vrouw te zijn om te
kunnen huwen, en men kon alleen huwen met iemand van het ander geslacht. Merkwaardig was wel dat
geen enkele Belgische wet expliciet de vereiste van geslachtsverschil als huwelijksvoorwaarde vermeldde.
Toch bestond er unanimiteit in de rechtsleer over de vereiste van geslachtsverschil als
huwelijksvoorwaarde. Blijkbaar vond de wetgever van 1804 het zo evident dat een huwelijk alleen kan
tussen twee personen van verschillend geslacht, dat hij het niet nodig gevonden heeft dit uitdrukkelijk op
te nemen. Uit de afstammingswetgeving, en meer in het bijzonder uit het vaderschapsvermoeden (art.
315-318 B.W.), blijkt trouwens dat de wetgever inderdaad is uitgegaan van de vooronderstelling dat het
huwelijk alleen kon worden gesloten tussen twee personen van verschillend geslacht.
In Nederland is op 1 april 2001 de wet “openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht”
in werking getreden. Nederland was het eerste land waar niet alleen heteroseksuele paren maar ook
homoseksuele paren een burgerlijk huwelijk kunnen sluiten. De voorwaarden die gelden om te kunnen
trouwen, zijn hetzelfde als bij het huwelijk van een man en een vrouw.
Eind januari 2003 keurde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het ontwerp van wet tot
openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht goed. Eerder had ook de Senaat
dit reeds gedaan. Art. 143, eerste lid van het Burgerlijk wetboek luidt sinds de inwerkingtreding van
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deze wet: “Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde
geslacht”.
Als eerste stap naar de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht voor sommigen
en als belemmering van die erkenning voor anderen, had de wetgever enkele jaren eerder de mogelijkheid
geschapen van de wettelijke samenwoning.
Sinds het begin van 1996 hebben een aantal Vlaamse gemeentebesturen, de Stad Antwerpen voorop, in
navolging van een aantal Nederlandse gemeenten, een gemeentelijk register voor de registratie van
samenlevingscontracten geopend. Als dusdanig waren aan deze registratie geen rechtsgevolgen
verbonden. De registratie gaf aan de partners onderling geen rechten en verplichtingen noch had zij op
zichzelf enige rechtswerking naar derden toe. Juridisch was de registratie derhalve een lege doos.
Vrij vlug nadat het Antwerps gemeentebestuur een gemeentelijk register van samenlevingscontracten
had ingesteld, kondigde de minister van Binnenlandse Zaken aan dat hij deze kwestie door een Koninklijk
Besluit (K.B.) zou reglementeren, teneinde aldus over heel het land een eenheid in vorm van registratie
na te streven. Dat is gebeurd bij K.B. van 12 juni 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli
1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het
vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van
informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister. De bedoeling van dit K.B. was
een standaardprocedure in te stellen om het bestaan van samenlevingscontracten tussen personen vast
te leggen die moet gelden voor het hele land, en om de mededeling van deze registratie aan derden
eveneens te regelen op een uniforme wijze voor heel het land.
Een wet van 23 november 1998 heeft in België de zogenaamde wettelijke samenwoning ingevoerd
(Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999). Een K.B. van 14 december 1999 heeft de datum van
inwerkingtreding van deze wet vastgelegd op 1 januari 2000 (Belgisch Staatsblad van 23 december 1999,
derde uitgave).
De rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de wettelijk samenwonenden worden geregeld in art.
1477 t.e.m. 1479 B.W.
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Burgerlijk Wetboek
Art. 1475
§1 Onder “wettelijke samenwoning” wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen
die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel 1476.
§2 Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen, moeten beide partijen voldoen
aan de volgende voorwaarden:
1° niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning;
2° bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de artikelen 1123 en 1124.
Art. 1476
§1 Een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen
ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeenschappelijke woonplaats.
Dat geschrift bevat de volgende gegevens:
1° de datum van de verklaring;
2° de naam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte en de handtekening van beide
partijen;
3° de gemeenschappelijke woonplaats;
4° de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
5° de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de inhoud van de artikelen
1475 tot 1479;
6° in voorkomend geval, de vermelding van de overeenkomst die is bedoeld in artikel 1478, die de
partijen hebben gesloten.
De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen voldoen aan de wettelijke
voorwaarden inzake de wettelijke samenwoning en maakt in voorkomend geval melding van de
verklaring in het bevolkingsregister.
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§2 De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt,
of wanneer er een einde aan wordt gemaakt overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf.
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de
samenwonenden, hetzij eenzijdig door een van de samenwonenden door middel van een schriftelijke
verklaring die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand,
zoals bepaald in het volgende lid. Dit geschrift bevat de volgende gegevens:
1° de datum van de verklaring;
2° de naam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte van beide partijen en de
handtekening van beide partijen of van de partij die de verklaring aflegt;
3° de woonplaats van beide partijen;
4° de vermelding van de wil de wettelijke samenwoning te beëindigen.
De verklaring van de beëindiging in onderlinge overeenstemming wordt overhandigd aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, indien de partijen
geen woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente van de woonplaats van één van hen. In dat geval geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand
kennis van de beëindiging binnen acht dagen bij aangetekende brief aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van de andere partij.
De eenzijdige verklaring van de beëindiging wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats
hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de
partij die de verklaring aflegt. De ambtenaar van de burgerlijke stand betekent binnen acht dagen de
beëindiging bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de andere partij en in voorkomend geval geeft hij er
kennis van bij aangetekende brief binnen dezelfde termijn aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
van de gemeente van de woonplaats van de andere partij.
In elk geval moeten de kosten van de betekening en de kennisgeving vooraf worden betaald door hen
die de verklaring afleggen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt melding van de beëindiging van de wettelijke
samenwoning in het bevolkingsregister.
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Art. 1477
§1 De bepalingen van dit artikel die de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de wettelijk
samenwonenden regelen, zijn van toepassing door het enkele feit van de wettelijke samenwoning.
§2 De artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, zijn van overeenkomstige toepassing op de wettelijke
samenwoning.
§3 De wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van
hun mogelijkheden.
§4 Iedere schuld die door een der wettelijk samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het
samenleven en van de kinderen die door hen opgevoed worden, verbindt de andere samenwonende
hoofdelijk. Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van de
samenwonenden, buitensporig zijn.
Art. 1478
Elk van de wettelijk samenwonenden behoudt de goederen waarvan hij de eigendom kan bewijzen, de
inkomsten uit deze goederen en de opbrengsten uit arbeid.
De goederen waarvan geen van beide wettelijk samenwonenden de eigendom kan bewijzen en de
inkomsten daarvan worden geacht in onverdeeldheid te zijn.
Indien de overlevende wettelijk samenwonende een erfgenaam is van de vooroverledene, wordt de in
het vorige lid bedoelde onverdeeldheid ten aanzien van de erfgenamen met voorbehouden erfdeel als
een schenking beschouwd, behoudens tegenbewijs.
Voorts regelen de samenwonenden hun wettelijke samenwoning naar goeddunken door middel van
een overeenkomst, voor zover deze geen beding bevat dat strijdig is met artikel 1477, met de openbare
orde of de goede zeden, noch met de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch met
de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen. Die overeenkomst wordt in authentieke
vorm verleden voor de notaris en wordt vermeld in het bevolkingsregister.
Art. 1479
Indien de verstandhouding tussen de wettelijk samenwonenden ernstig verstoord is, beveelt de
vrederechter, op verzoek van één van de partijen, de dringende en voorlopige maatregelen betreffende
het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats, betreffende de persoon en de goederen van
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de samenwonenden en van de kinderen alsmede betreffende de wettelijke en contractuele
verplichtingen van beide samenwonenden.
De vrederechter bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die hij oplegt. Hoe dan ook vervallen
die maatregelen op de dag dat de wettelijke samenwoning, zoals bedoeld in artikel 1476, § 2, zesde lid,
wordt beëindigd.
Na de beëindiging van de wettelijke samenwoning en voor zover de vordering binnen drie maanden na
die beëindiging is ingesteld, gelast de vrederechter de dringende en voorlopige maatregelen die
ingevolge de beëindiging gerechtvaardigd zijn. De vrederechter bepaalt de geldigheidsduur van de
maatregelen die hij oplegt. Die geldigheidsduur mag niet langer dan één jaar bedragen.
De vrederechter beschikt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1253ter tot 1253octies van
het Gerechtelijk Wetboek.

Onder “wettelijke samenwoning” wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die
een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig art. 1476 B.W. (art. 1475 §1 B.W.) Om een dergelijke
verklaring te kunnen afleggen, moeten beide partijen voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning;
- Bekwaam zijn om contracten aan te gaan (art. 1475 §2 B.W.)
Een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen
ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeenschappelijke woonplaats. Dat geschrift bevat onder meer de vermelding van de wil van beide
partijen om wettelijk samen te wonen. De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen
voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de wettelijke samenwoning en maakt in voorkomend
geval melding van de verklaring in het bevolkingsregister (art.1476 §1 B.W.).
De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt, of
wanneer er een einde aan wordt gemaakt overeenkomstig het bepaalde in art. 1476 §2 B.W.). Dit
betekent dat de wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming
door de samenwonenden, hetzij eenzijdig door een van de samenwonenden door middel van een
schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand. Dit geschrift bevat onder meer de vermelding van de wil de wettelijke samenwoning te beëindigen.
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6.1.2.

Geslacht niet meer relevant bij nachtarbeid

Wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de
arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een
zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid.
Art. 12. De gelijke behandeling moet gewaarborgd zijn in alle bepalingen en praktijken betreffende de
arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden inzake ontslag.
Het is onder meer verboden:
1° te verwijzen naar het geslacht in de arbeidsvoorwaarden, en in de voorwaarden, criteria of redenen
van het ontslag of in die voorwaarden, criteria of redenen elementen op te nemen die, zelfs zonder
uitdrukkelijke verwijzing naar het geslacht, leiden tot discriminatie;
2° die voorwaarden, criteria of redenen op discriminerende wijze volgens het geslacht vast te stellen of
toe te passen.
Art. 13. Onder arbeidsvoorwaarden verstaat men de bepalingen en praktijken die betrekking hebben
op:
…
de nachtarbeid;
…

à Heel lang zo geweest dat vrouwen geen nachtarbeid mochten doen uit een soort van
‘beschermingsgedachte’, terwijl nachtarbeid zowel voor mannen als vrouwen heel slecht is voor het
lichaam.

6.1.3.

Geslacht niet meer relevant bij pensioensleeftijd

Ook in het sociaal zekerheidsrecht is het geslacht niet langer een relevant gegeven m.b.t. de
pensioenleeftijd. Het was lang zo dat vrouwen eerder op pensioen moesten gaan.
Koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van
de wettelijke pensioenen, B.S. 17 januari 1997
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Art. 2. § 1. Het rustpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op deze tijdens welke
de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op deze
waarin hij de pensioenleeftijd bereikt. De pensioenleeftijd is 65 jaar.
Art. 3. In afwijking van artikel 2, § 1 van dit besluit wordt voor wat de vrouwelijke gerechtigden
betreft, de pensioenleeftijd gebracht op:
- 61 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 juli
1997 en uiterlijk op 1 december 1999 ingaat;
- 62 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari
2000 en uiterlijk op 1 december 2002 ingaat;
- 63 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari
2003 en uiterlijk op 1 december 2005 ingaat;
- 64 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari
2006 en uiterlijk op 1 december 2008 ingaat.

6.2.

Geslacht is juridisch relevant

6.2.1.

Strijd tegen discriminatie

Discriminatie = wanneer een persoon met een bepaald kenmerk, omwille van dit kenmerk op een minder
gunstige manier wordt behandeld dan personen die niet over dit kenmerk beschikken
! Een gelijkaardige situatie waarin het enige verschil tussen de personen het al dan niet bezitten van dit
kenmerk is.
- Principe: geen nadelige behandeling op grond van geslacht
- Directe of indirecte discriminatie
- Uitzonderingen!!!!
o

Positieve actie
§

Essentie: vaststellen dat er een verschillende situatie is.

§

Vb.: er is een loonkloof.
•

Als je daar iets aan wilt doen en daarom een cursus ‘loononderhandelingen’
gaat organiseren, alleen voor vrouwen.
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•

Er is een ongelijkheid: dus door die positieve actie willen we een
maatschappelijke versnelde gelijkheid bekomen, dan mag dit.

§

In theorie hebben we die mogelijkheid, maar we hebben geen wetgevend kader
daarvoor. In principe is een Koninklijk Besluit nodig, maar dat is er niet.

o

Wezenlijke en bepalende beroepsvereisten
§

Lichamelijkheid is hierbij zeer belangrijk.

§

In theorie houden we er rekening mee dat je voor sommige beroepen meer mannen
of vrouwen nodig hebt. Dat kan tellen voor:
•

Situaties waarin uw fysieke kenmerken een rol spelen, bijvoorbeeld
modellen, actrices, etc…

o

Seksespecifieke goederen en diensten
§

Vb. Vluchthuis voor slachtoffers van partnergeweld. Dat mag je voorhouden voor
alleen vrouwen.

6.2.2.

Evenwichtige participatie van mannen en vrouwen

Evenwichtige participatie v/m
-

Kieslijsten
o

Even veel vrouwen als mannen en eerste twee op de kieslijst moeten een man en
vrouw zijn.

-

Organen van de uitvoerende macht
o

In de regering moet er minstens 1 persoon van ieder geslacht staan.

-

Adviesorganen

-

Bepaalde bestuursraden

Er is ook een toenemend belang van het geslacht te bemerken in andere domeinen. Een wet van 20 juli
1990 regelt de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in federale
organen met adviserende bevoegdheid. Op Vlaams niveau bestaat een gelijkaardige regeling.
Enkele wetten van 2002 voeren de gewaarborgde vertegenwoordiging (helft van de lijst & een op eerste
twee plaatsen of een op eerste drie plaatsen) van de vrouwen bij de verkiezingen in ter bevordering van
een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen.
-

Wet Smet-Tobback (24 mei 1994)

-

Wetten van 2002: Kamer en Senaat, Vlaamse, Europese verkiezingen

-

Nieuw Gemeentekiesdecreet 2005
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Gegarandeerde aanwezigheid van beide geslachten in uitvoerende organen op niveau van de
(federale) ministerraad, de gemeenschaps- en gewestregeringen, de bestendige deputatie en het
schepencollege.
Art. 11bis Grondwet
De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen voor vrouwen en mannen de
gelijke uitoefening van hun rechten en vrijheden, en bevorderen meer bepaald hun gelijke toegang
tot de door verkiezing verkregen mandaten en de openbare mandaten.
De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend
geslacht.
…

6.2.3.

Voornaam

Bij de keuze van de voornaam speelt het geslacht een rol: die moet met het geslacht overeenstemmen,
anders kan de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren hem in te schrijven. Vb. Als je een meisje hebt
en je wil het kindje Pieter noemen.
Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen
Art. 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag in de akte van geboorte geen voornamen opnemen
die aanleiding geven tot verwarring dan wel het kind of derden kunnen schaden.

6.2.4.

Sport

In sommige sporten is een bepaald geslacht benadeeld, daarom zijn de meeste competities tussen
sporten gesplitst tussen mannen en vrouwen.

6.2.5.

Moederschapsbescherming

Algemeen: alleen vrouwen kunnen genieten van moederschapsbescherming, maar eigenlijk zouden
we moete zeggen ‘alleen personen met een baarmoeder’ kunnen daarvan genieten.
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6.3.

Conclusie

Het non-discriminatiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel (art. 10 en art. 11 Grondwet; art. 14 EVRM)
verbieden onderscheid te maken op grond van onder meer het geslacht. Het belang van het geslacht als
juridisch kenmerk neemt af naargelang de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen toeneemt.
Art. 10 Grondwet
Er is in de Staat geen onderscheid van standen.
De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar,
behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld.
De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.
Art. 11 Grondwet
Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd
worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de
ideologische en filosofische minderheden.
Directe discriminatie is een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze wordt
gerechtvaardigd en dat rechtstreeks is gebaseerd op bijvoorbeeld het geslacht.
Indirecte discriminatie is een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die een schadelijke
weerslag heeft op personen, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief en redelijkerwijze
wordt gerechtvaardigd.

6.4.

Juridische relevantie ‘geslacht…

Vroeger: in overeenstemming met/ter bevestiging van rolpatronen
Nu: verschil → gelijkheid → geslachtsregistratie blijft belangrijk
! Geslachtskennisgeving niet (zo vaak)
VERSCHIL è GELIJKHEID
Vroeger was het recht een manier om ervoor te zorgen dat doorheen het recht ook de rolpatronen
bevestigd werden. Geslacht wordt nu juridisch relevant om gelijkheid tussen mannen en vrouwne te
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bevorderen. Waar vroeger het recht ertoe bijdroeg dat er een verschil is, probeert het recht nu bij te
dragen tot gelijkheid op sociaal niveau.

7.

Meer informatie…

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Onafhankelijke overheidsinstelling die gelijkheid
van vrouwen en mannen bevordert en discriminatie op grond van geslacht bestrijdt
www.transgenderinfo.be
www.genderindeblender.be
www.cavaria.be
www.ilga-europe.org
www.tgeu.org
www.igvm-iefh.belgium.be
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Hoofdstuk 2: Hoe legaal te flirten?
1. Inleiding: #MeToo
Hollywood-producent Harvey Weinstein (Ashley Judd) – begin oktober 2017;
Alyssa Milano (half oktober 2017 – actrice in ‘Who’s the boss?’ en ‘Charmed’);
-

Idee van de hashtag komt niet van haar

-

“If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet”.

-

Context voor de tweets: klachten tegen Weinstein.

-

Bijna onmiddellijk wordt duidelijk dat de uitspraak ‘Me Too’ bijna al 10 jaar oud is. Zie volgende
puntje.

Tarana Burke (2006) – activiste in New York, gesprek met jong meisje dat haar toevertrouwde
verkracht te zijn geweest
-

Me Too was haar idee nadat ze in 1997 een gesprek had gehad met een meisje van 13 die
verkracht was geweest en bedacht zich daarna dat ze had moeten zeggen ‘me too’.

-

Ze heeft dit toen gedeeld, maar is niet opgepikt geweest in de samenleving.
o

Ook een interessante vraag: Hoe komt het dat we verhalen wel snel oppikken van
witte, succesvolle vrouwen en niet de verhalen van gekleurde mensen?

o

Hoe kunnen we als samenleving de stem horen van alle mensen die dit bespreekbaar
willen maken?

Hashtag op Twitter; 15/10/2017: 200.000 keer; 16.000 meer dan 500.000 keer; binnen 24u op
Facebook meer dan 4,7 miljoen mensen in 12 miljoen posts.
-

à (“viraal gaan” of “trending zijn”)

-

à MeToo verovert de wereld.

-

à Eerste keer dat de problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag zo verspreid is
over de wereld. En ook de eerste keer dat duidelijk werd dat seksueel grensoverschrijdend
gedrag in alle contexten voorkomt ongeacht afkomst, leeftijd, gender, etc.

November 2017: Bart De Pauw lanceert filmpje waarin hij vertelt dat de VRT de samenwerking stopt
wegens grensoverschrijdend gedrag;

à Mediastorm; #MeToo in Vlaanderen
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Maar: Weinstein wordt beschuldigd van aanrandingen en verkrachtingen; BDP lijkt te worden
beschuldigd van stalking.

à ~ kritiek op #MeToo: “alles wordt op één hoop gegooid”.
Tegenargument: #MeToo wordt gebruikt door slachtoffers om aan te geven dat hen onrecht werd
aangedaan, zonder verdere specificatie over strafbare feiten of niet, verkrachting of aanranding of
andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, context (werk, privé, …)
Dat is ook net de kracht van het signaal: Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een wereldwijde
problematiek, ongeacht welke laag van de bevolking, ongeacht land, ongeacht dominante religie, …
Maar waar hebben we het dan eigenlijk allemaal over?

2.

Waarover hebben we het eigenlijk?

Eén van de grootste kritieken op #MeToo is dat het alles op een hoop gooit.
-

Natuurlijk zo dat het gaat over veel verschillende dingen.

-

Maar de persoon beslist natuurlijk zelf wat hem of haar niet had mogen overkomen
o

Iemand die zegt dat een seksistische opmerking niet had gemogen, heeft even veel
gelijk als iemand die zegt dat een verkrachting niet had mogen gebeuren.

o
-

Onrecht is onrecht.

In de stroom van getuigenissen zullen er natuurlijk ook verzonnen verhalen, maar zéker niet
alle verhalen.

-

Al die verschillende verhalen, dat is allemaal #MeToo. #MeToo is een koepelbegrip.
o

Als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, moeten we natuurlijk wel het
onderscheid maken zodat duidelijk is waar we het over hebben.

Het gaat hier niet over de fluitende bouwvakker…
-

Het is niet omdat iemand fluit, dat iemand strafbaar is.

-

Wil niet zeggen dat die persoon zich niet aan een tegenreactie mag verwachten.

-

Zeggen dat iets niet strafbaar is, wil niet zeggen dat het oké is. Strafbaar is de lat waar je echt
niet onder mag. Dit zijn de ernstige zaken.

43

2.1.

“Het is maar een grapje”

NIET SEKSUELE INTIMIDATIE die niets met ‘toenadering zoeken’ te maken heeft
Seksueel getinte opmerkingen, waarbij je vooral wil ‘scoren’ bij een publiek of bij je vrienden à geen
flirtgedrag, maar risico op seksuele intimidatie, seksuele vernedering
Bij twijfel: draai het om, maak een gelijkaardige opmerking die t.a.v. een persoon van het andere
geslacht (soms wat moeilijk)

2.2.

Het gaat wel over…

1. Seksueel suggestieve commentaren of ‘grapjes’
2. Ongevraagde seksueel expliciete foto’s of zaken
3. Ongevraagde seksueel expliciete e-mails of sms’en
4. Porno tegen je wil
5. Exhibitionisme
6. Ongewenst aanraken
à Bovenstaande vinden vrouwen de meest ernstige vormen van seksuele intimidatie
7. Ongepast aanstaren
8. Ongepaste vragen privéleven
9. Ongepast commentaar fysieke verschijning
10. Ongepaste verzoeken sociale media
11. Ongepaste verzoeken afspraken
à Deze vinden vrouwen de minst ernstige vormen van seksuele intimidatie.
[Vanuit perspectief van het slachtoffer]
à Deze lijst vatten we onder het begrip ‘Seksuele intimidatie’

2.3.

Duiding – Voorbeelden

Seksueel suggestieve commentaren of ‘grapjes’ waardoor je je ongemakkelijk/beledigd voelde
-

“Speel jij weleens met jezelf onder de douche?”
o
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En dan: “Als ik onder de douche sta en masturbeer dan denk ik aan jou.”

-

Een startende docente die door haar mannelijke collega, tevens lid van de
beoordelingscommissie, op regelmatige basis seksueel geïntimideerd werd, o.a. de vraag: ‘Sta
jij weleens onder de douche en speel jij dan met jezelf?’ Waarop hij vervolgde: ‘Als ik onder
de douche sta en masturbeer dan denk ik aan jou!’.” en opsturen van naakttekeningen op haar
huisadres, waarop hij hen beide naakt had afgebeeld.
“Ik ging er niet tegen in. Waarom niet? Hij dreigde: als jij mij boos maakt, dan geef ik jou geen
beoordeling. Ik wilde zo graag promoveren. Ik had er alles voor over.”
Bron: “Hij is hoogleraar, jij bent maar UD. Deel één van een drieluik: seksuele intimidatie in de academie”, Science
guide 22 november 2017.

-

Nadat de enige vrouwelijke student in de opleiding het lokaal verlaten heeft, zegt de docent
tegen de overblijvende mannelijke studenten “en straks allemaal een beurt van Marie”.

-

In een bibliotheek valt een gebruiker in de leeszaal meerdere vrouwelijke gebruikers lastig met
obscene opmerkingen over hun lichaam, over zijn seksuele fantasieën over hen, etc.

à Hier gaat het over het bevestigen van een vorm van macht. Het gaat niet over willen flirten of
dergelijke. Ook geen toenadering zoeken, wel laten zien wie de baas is, wie op dat moment de macht
heeft om te beslissen hoe er naar een bepaalde groep gekeken wordt. Dit is niet bedoeld om grappig
te zijn, wel om te laten zien hoe er naar die persoon (=vrouw in dit geval) gekeken wordt: seksueel.
Persoon heeft niet heel die analyse gemaakt op voorhand, maar heeft het onbewust wel gedaan. De
persoon die het gedrag stelt, heeft de macht om u te banaderen als iets seksueel.
Je krijgt hier vaak te horen: “Het is maar een grapje” en “daar moet je toch nog omkunnen”.
à Wat kan je daaraan doen?
-

Omdraaien: wat is het equivalent waardoor je kan testen als het echt maar een grapje is?
o

Vb. Vrouw krijgt te horen: “Gij ziet er mij een heet bezeken uit he, jij mag wel eens een
dossier bij mij komen doen!”.
§

Antwoord zou kunnen zijn: “Dat snap ik, want gij bakt er alleen niet veel van
hé?”

o

Het equivalent van tegen een vrouw zeggen “je ziet er heel seksueel uit”, is tegen een
man zeggen “je kan seksueel niks”.
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Ongevraagd seksueel expliciete afbeeldingen, foto’s of geschenken toegestuurd krijgen waardoor je
je beledigd voelde
-

Een man laat via een webshop een dildo leveren bij zijn directe medewerkster.

-

Een man laat zijn collega weten dat hij geïnteresseerd is in haar (“Wat ben je mooi”, “Je ziet er
vandaag zo sexy uit”, …). Nadat de vrouw hem duidelijk maakt dat ze niet geïnteresseerd is,
krijgt ze tot wel 30 sms’jes per dag. De sms’jes worden steeds vulgairder (“Ik ga je neuken”) en
dreigender van toon (“Jij lelijke heks, wacht maar tot ik je te pakken krijg”).

Tegen je wil geconfronteerd worden met porno
-

Een man geeft zijn collega een complimentje door op te merken dat ze lijkt op een bekende
actrice die hij heel erg sexy vindt. Enkele dagen later stuurt hij haar op het werk een mail met
een link met als boodschap: “Dit filmpje moet je zeker even bekijken”. Als zijn collega op de link
klikt, blijkt het een pornofilmpje te zijn met de actrice in kwestie.

Exhibitionisme
-

Een man komt naakt uit de badkamer van zijn hotelkamer terwijl een kamermeisje zijn kamer
aan het schoonmaken is.

Ongewenst aanraken, omhelzen of kussen
-

Afgelopen vrijdag legde een jongen die ik amper ken zijn hand op mijn borst alsof dat volledig
normaal was, ik heb hem moeten wegduwen.

Ongepast aanstaren waardoor je je geïntimideerd voelde
-

In de metro gaat een man tegenover een jonge vrouw zitten, hoewel de wagon voor de rest
quasi leeg is. Hij staart haar indringend aan en maakt tegelijkertijd obscene gebaren met zijn
hand en tong.

-

Personal space:
o

In een kleine ruimte met veel volk, heb je weinig personal space.

o

Maar in een grote ruimte met weinig volk, is er veel personal space.
§

Als er dan iemand toch in die personal space komt, heeft dat een bepaalde
bedoeling, dan kan dat heel intimiderend zijn.
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Ongepaste vragen over privéleven waardoor je je beledigd voelde
-

Een jongeman spreekt een vrouw op straat aan. Hij zegt haar dat ze heel mooi is en vraagt
haar of ze een vriend heeft, waar ze woont, waar ze werkt, …? Als de vrouw niet reageert,
vraagt hij haar of ze misschien lesbisch is of frigide.

Ongepaste commentaren over fysieke verschijning waardoor je je beledigd voelde
-

Een man schrijft op de Facebookpagina van een vrouw die zich over een maatschappelijke
discussie uitspreekt « Dikke koe, hou je bek en bemoei je niet met zaken waar je niets vanaf
weet !!!»

-

Deze commentaren kunnen zich vermommen als complimenten, bijvoorbeeld een opmerking
over decolleté of je borsten.

Ongepaste verzoeken via sociale media
-

Een vrouw krijgt van een onbekende man een vriendschapsverzoek op Facebook en accepteert
het omdat ze een aantal gemeenschappelijke kennissen hebben. Vanaf dan bestookt de man
haar met vragen om een naaktfoto door te sturen.

Ongepaste verzoeken voor afspraken
-

Een man nodigt een vrouwelijke collega uit om samen iets te gaan drinken. De vrouw weigert
vriendelijk maar beslist. Desondanks blijft de man aandringen om af te spreken. Ook in de
weken daarna vraagt hij haar nog een aantal keren herhaaldelijk om af te spreken.

-

Niet ongepast om iemand 1 keer te vragen om iets te gaan drinken, wel als je herhaaldelijk
blijft aandringen, ook na afwijzing.

2.4.

Waar hebben we het over…?

o

Seksuele intimitatie

o

Stalking

o

Voyeurisme en “wraak”porno/sexting

o

Seksueel geweld

è Grensoverschrijdend gedrag
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2.5.

Cijfers

Seksuele intimidatie sinds 15 jaar
-

België: 11 vormen: 60%; 6 vormen die als meest ernstig worden aanvaard: 47%

-

EU: 11 vormen: 55; 6 vormen: 45%

Seksuele intimidatie afgelopen 12 maanden
-

België: 11 vormen: 30%; 6 vormen: 17%

-

EU: 11 vormen: 21%; 6 vormen: 13%

à Hoe komt het dat wij hogere cijfers hebben dan het gemiddelde?
o

De hoogste cijfers van seksuele intimidatie en gender gerelateerd geweld vind je in de
landen met meer seksuele gelijkheid.

o

Naarmate vrouwen meer deelnemen aan het publieke leven, kunnen ze ook meer
slachtoffer worden.

o

Naarmate samenlevingen gender gelijker zijn, worden vrouwen zich meer bewust van
het feit dat ze slachtoffer worden van ongelijke behandeling ten opzichte van mannen.
§

Hele veel vrouwen en mannen groeien op met het idee dat alles mogelijk is.

§

Maar op 1 vlak weten jonge vrouwen dat ze niet gelijk zijn aan jonge mannen:
•

Seksuele intimidatie: vrouwen worden veel meer slachtoffer van
seksuele intimidatie dan mannen.

STALKING
-

Vanaf 15 jaar: 24%

-

Afgelopen 12 maanden: 6%

Hoe lang duurde het meest ernstige geval:
-

Tot 1 maand: 28%

-

1 maand tot 1 jaar: 31%

-

1 jaar of meer: 30%

Wie zijn de daders?
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-

66% mannen

-

13% mannen en vrouwen

-

8% vrouwen

-

(13% geen antwoord)

Aantal stalkingdossiers per jaar in België: 50 dossiers per dag (2016: 18.000)
VOYEURISME EN ‘WRAAK’PORNO/SEXTING
-

Voor 2016: 100tal dossiers per jaar

-

2016: 366 dossiers

-

2017: 833 dossiers

-

Child Focus in 2016: 128 dossiers (vragen om hulp)

-

Child Focus in 2017: 135 dossiers (vragen om hulp)

Seksueel geweld (partner en non-partner); verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding
(strikter dan in BE wetgeving)
-

Vanaf 15 jaar: 13% (1 op 8 vrouwen)

-

12 maanden voor interview: 2% (2 op 100 vrouwen)

2.6.

Hoe erg is het eigenlijk?

Langetermijngevolgen – seksuele intimidatie
-

Gevoel van kwetsbaarheid

20%

-

Angstgevoelens

17%

-

Verlies van zelfvertrouwen

15%

-

Slaapproblemen

9%

-

Relationele problemen

9%

-

Depressie

6%

-

Concentratieproblemen

5%

-

Paniekaanvallen

5%

à Seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie is een energievreter. Het maakt je
kwetsbaar, je denkt er vaak aan, het heeft een impact op je zelfvertrouwen…
Langetermijngevolgen – stalking
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-

Angstgevoelens

27%

-

Gevoel van kwetsbaarheid

23%

-

Slaapproblemen

23%

-

Verlies van zelfvertrouwen

16%

-

Concentratieproblemen

11%

-

Depressie

10%

-

Relationele problemen

9%

-

Paniekaanvallen

8%

Langetermijngevolgen – voyeurisme en ‘wraak’porno of sexting
-

Angstgevoelens

-

Verlies van zelfvertrouwen/zelfrespect

-

Depressie

-

Drank-, drugs of seksverslaving

Langetermijngevolgen – seksueel en/of fysiek geweld door een niet-partner

3.

-

Gevoel van kwetsbaarheid

28%

-

Angstgevoelens

26%

-

Verlies van zelfvertrouwen

24%

-

Slaapproblemen

17%

-

Relationele problemen

16%

-

Paniekaanvallen

14%

-

Depressie

8%

-

Concentratieproblemen

7%

Flirten & grensoverschrijdend gedrag

Of beter: wat is niet ‘flirten’ of ‘flirtgedrag’ – wat mag niet?

50

3.1.

Fasen van gedrag

Machtsmisbruik: cruciaal element = motief van de dader
-

Als het cruciale element aanwezig is, dan is er een probleem

-

maar is er ook sprake van strafbare of verboden feiten?
o

Gedrag dat (enkel) problematisch is omwille van de intentie of drijfveer waarmee het
verricht wordt, is ‘lastig’ gedrag voor het strafrecht.

o

Het strafrecht probeert vooral naar het feitelijke gedrag te kijken om de
strafwaardigheid te beoordelen.

o

Dader wil helemaal niet ‘flirten’ in de zin van ‘toenadering zoeken met het oog op seks
of een relatie’

Flirtfase: cruciaal element= redelijkheid van het gedrag
-

Als het cruciale element niet aanwezig is, dan is er een probleem.

-

Maar is er ook sprake van strafbare of verboden feiten?

Seksfase: cruciaal element= toestemming van het slachtoffer
-

Als het cruciale element niet aanwezig is, dan is er een probleem.

-

Maar is er ook sprake van strafbare of verboden feiten?

3.2.

Flirtfase

3.2.1.

Flirtfase – misdrijven

-

Openbaar seksisme

-

‘Belaging’ (of stalking)

-

Voyeurisme

-

Exhibitionisme (of openbare zedenschennis)

-

Aanranding van de eerbaarheid

3.2.2.

Flirtfase – redelijkheid

Cruciale element is hier de redelijkheid.
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-

Taalgebruik

-

Aandringen

3.3.

“Geen touche”

Einde van de flirtfase. Het flirten heeft geen effect, het stopt. Ze hebben geen contact meer met
mekaar

3.3.1.

Einde flirtfase – misdrijven

-

Belaging (of stalking)

-

Zogenaamde ‘wraakporno’
o

Zogenaamde: want het misdrijf is ruimer dan enkel uit wraak. Strafrechtelijk hoeft het
niet uit wraak te gebeuren.

o

Het is strafbaar van zodra er geen toestemming is.

à Op dit moment zie je dat sommige personen er een schepje bovenop doen als de flirtpartner net
wil afronden.

3.4.

Seksfase

Cruciaal element hier is: Vrije & vrijwillige toestemming. D.w.z. dat je op het moment van de feiten
zelf de mogelijkheid hebt om ja of nee te zeggen.
Keuze tussen:
-

“Ja, ik wil”

-

“Neen, ik wil niet (meer)”

3.4.1.
-

Seksfase – misdrijven
Aanranding van de eerbaarheid
o

Idee: Vrouw moet instaan voor de bescherming van de eerbaarheid van zichzelf en
van de familie.

o

Daaruit volgt dat vrouw sowieso wel nee zal zeggen, dus dat je als man toch wel wat
moeite zal moeten doen om toestemming te krijgen.

-

Verkrachting
o

o
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Mythe van de verkrachting:
§

Onbekende dader

§

Met veel geweld

Meestal:
§

Bekende dader

§

Zonder geweld, vb. ladderzat, slaap(dronken)…

3.4.2.

Vrije en vrijwillige toestemming

Dit geld op ieder moment!!! Op ieder moment moet het mogelijk zijn je toestemming te kunnen
intrekken.
Als een persoon zich in een situatie bevindt die hij of zij heel bedreigend vindt, reageren wij met ons
reptiele brein. Dit heeft maar een aantal mogelijkheden.
-

Vluchten

-

Vechten

-

Verlammen
o

-

Gevoel hebben dat je niet meer kan reageren.

Meewerken om de schade te beperken
o

Met de dader meewerken om bijkomende schade te vermijden omdat je hoopt er op
die manier levend van onderuit te geraken.

o

Onderzoek:
§

Vrouwen die denken dat ze in levensgevaar zijn, verzetten zich minder. Lopen
dus een hoger risico om daadwerkelijk verkracht te worden.

§

Vrouwen die denken dat ze niet in levensgveaar zijn, verzetten zich meer.
Lopen dus minder risico om daadwerkelijk verkracht te worden.

à Dit is niet ons bewuste brein. Als je in een zeer bedreigende situatie komt, schiet dit brein in actie
en ga je automatisch dingen doen. Je kan dit niet opvoorhand regelen of kiezen op dat moment. Hoe
je reageert, heb je niet onder controle. Een puur, diep, menselijk fenomeen. Dit zijn alle vier volstrikt
normale, menselijke reacties op een abnormale reacties.

4.

Strafbaar? Verboden? Toegelaten?

Wat is strafbaar?
Strafbaar = verboden door het strafrecht (soorten sancties: gevangenisstraf of boetes)
Wat is verboden?
Verboden = verboden (niet toegelaten) door andere soorten ‘recht’, bv. arbeidsrecht of discriminatierecht of …;
sancties: ontslag of schadevergoeding.
Wat is toegelaten?
Toegelaten = wat niet strafbaar en niet verboden is, is toegelaten.

53

MAAR d.w.n.z. ‘het moet’ of ‘het is een goed idee’ of ‘er zijn geen normen op dit domein’, wel geen wettelijke
normen, louter sociale normen (dus eventuele sancties zijn ook louter ‘sociale’ sancties, bv. iemand de-frienden,
niet meer met iemand willen afspreken, met haar of hem praten, etc.

4.1.

Wat is strafbaar?
-

Seksfase ≈ toestemming
o

Verkrachting

o

Aanranding van de eerbaarheid

o

Voyeurisme

o

Zogenaamde ‘wraakporno’

à In de seksfase is het ontbreken van toestemming meestal een noodzakelijke voorwaarde voor
strafwaardigheid, (maar geen voldoende voorwaarde).
-

Flirtfase ≈ redelijkheid
o

Stalking

o

Openbaar seksisme

à In de flirtfase is de onredelijkheid van het gedrag meestal de basis voor de strafwaardigheid.

4.2.

Wat is verboden?

‘Verboden’ in de context van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag = arbeidsrecht, zoals Welzijnswet (Pestwet)
of discriminatierecht, zoals Genderwet
Genderwet (discriminatie)
-

Intimidatie : ongewenst gedrag dat met het geslacht verband houdt, en tot doel of gevolg heeft dat de
waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd;

-

Seksuele intimidatie : wanneer zich enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag
met een seksuele connotatie voordoet met als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt
aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende situatie wordt gecreëerd;

Welzijnswet
-

ongewenst seksueel gedrag op het werk : elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk
gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon
wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving
wordt gecreëerd.

Verboden…
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-

Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag

-

Met een seksuele connotatie

-

Met als doel of gevolg
o

aantasting waardigheid persoon

of
o

4.3.

bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving

Wat is toegelaten?
-

Alles wat niet strafbaar of verboden is

-

Waar leg je zelf de lat?
o

→ voor jezelf en/of voor anderen

o

Want je mag wel ‘strenger’ zijn dan het (straf)recht in je privéleven of je activiteiten of …
→ Wat wil je zelf doen/zijn?
→ Waar leg je voor jezelf de lat?
→ Hoe ‘goed’ (of hoe ‘moreel’) wil je zelf zijn op dit vlak?

-

-

‘verkrachtertje’ als jeugdbewegingsspel
o

Iemand op sociale media niet-seksistisch beledigen

o

Iemand ongewenst op niet-intieme plaats aanraken

o

Opdringerig verzoeken om af te spreken (!)

o

Seksistische uitspraken over alle vrouwen

o

In een lege treinwagon tegenover iemand gaan zitten en haar aanstaren

Waar leggen anderen de lat?
o

Sociale media

o

Verenigingen

o

Vriendenkring

o

Verantwoordelijken voor publieke of semi-publieke ruimtes

o

Want ook anderen mogen op moreel vlak de lat hoger leggen dan waar het (straf)recht ze legt
→ Wat wil je zelf doen/zijn?
→ Waar leg je voor jezelf de lat?
→ Hoe ‘goed’ (of hoe ‘moreel’) wil je zelf zijn op dit vlak?

5.

Flirten of #MeToo?

Sommige gedragingen zijn helemaal geen flirtgedragingen
Binnen de groep ‘flirtgedragingen’ zijn er strafbare, verboden en toegelaten gedragingen
In de fase waarin het nog niet duidelijk is of er toestemming is of niet, dan mag enkel redelijk, algemeen
aanvaard kennismakings-, toenaderings- of flirtgedrag, dus zeker niet

55

-

Geen stalking (= strafbaar)

-

Geen openbaar seksisme (= strafbaar)

-

Geen ‘ongewenst seksueel gedrag’ (= verboden)

-

Als op jouw niet-strafbaar & niet-verboden gedrag een negatieve reactie volgt: minstens moreel
ongepast om verder te doen en eventueel zelfs strafbaar als stalking

-

Al de rest: (toegelaten) avances binnen het spectrum van de macho tot de nieuwe man en van de prinses
tot de nieuwe vrouw

In de fase waarin de seksuele integriteit van de andere betrokken is
-

Fysieke seksuele integriteit
o

Toestemming is noodzakelijk (anders is er sprake van aanranding van de eerbaarheid of
verkrachting)

-

Mentale seksuele integriteit
o

6.

Toestemming is noodzakelijk (anders is er sprake van voyeurisme of ‘wraak’porno (of sexting)

Hoe vermijden dat flirten grensoverschrijdend wordt?

Of nog: Hoe legaal te flirten?
Ernstig probleem: qua frequentie, qua ernst, qua impact
Dus… maatschappelijk probleem
We hebben als samenleving een opdracht om dit te voorkomen
Of m.a.w. de ‘last’ van het voorkomen/bestrijden van dit soort gedrag mag niet, en zeker niet alleen,
op de schouders van de slachtoffers liggen

6.1.

Steller van het gedrag

Wees beleefd en liefst nog elegant.
‘Ontvanger’ van het gedrag: hou het ook redelijk en netjes!
1. Niemand wil een verkrachter zijn of mensen seksueel schaden
o
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Jij beslist, jij bent verantwoordelijk.

o

Heel vaak staat in PV’s dat de daders zeggen dat het natuurlijk niet slim was om in die
omstandigheden seks te hebben en dat ze er spijt van hebben. Dat ze zichzelf geen
verkrachter vinden en dat ze geen verkrachter zijn.

o

Het feit dat mensen dit zeggen, is eigenlijk een positief signaal, want toont aan dat
mensen geen dader willen zijn, geen verkrachter willen zijn.

o

De ambitie om geen verkrachter te willen zijn is iets positief, en daar kan je mee aan
de slag.
§

Vandaar is het zo belangrijk dat je blijft uitleggen en sensibiliseren over wat
de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor slachtoffers zijn.
Als je mensen daarop blijft wijzen, is de kans groter dat ze absoluut geen
verkrachter willen zijn.

2. Vermijd mythes
3. Wees extra voorzichtig op het werk
o

Lat ligt daar nog hoger

4. Minimum minimorum: geen strafbaar of verboden gedrag
o

Strafbaar gedrag is verboden gedrag dat verboden wordt door het strafrecht.

o

Verboden gedragingen kunnen ook verboden zijn bijvoorbeeld door het arbeidsrecht.
Heeft dat tot gevolg dat je bijvoorbeeld ontslaan kan worden.

Dat wil zeggen…
→ flirtfase: hou het redelijk & netjes (in woorden en gedragingen)
o

Wees beleefd en liefst nog elegant

o

Bijvoorbeeld ook niet te veel aandringen.

→ seksfase
o

Zeker zijn dat je toestemming hebt of niet doen

o

Bij twijfel: stop-en-check
§

Eenvoudige manier: kijken of de andere persoon plezier heeft in wat je aan
het doen bent. Aandacht voor het genieten en het plezier van de andere
persoon wordt veel te weinig bekeken als een nuttig criterium om te weten
als je mogelijks met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken hebt.
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6.1.1.

Mythes in de seksfase

1. Als een vrouw ‘neen’ zegt, bedoelt ze eigenlijk ‘ja’.
o

Zou moeten zijn: ‘neen’ is ‘neen’ en ‘ja ‘is ‘ja’
§

Dit lijkt misschien eenvoudig, maar dat is alleen maar mogelijk als er ook
voldoende ruimte is voor seksueel verlangen en seksueel plezier van vrouwen.

§

‘Ja’ is ‘ja’ past bij het herkennen van het seksuele verlangen van je partner. Da
ambitie zou hoger moeten liggen dan alleen maar geen seks te hebben met
iemand die daar niet in toestemt. De ambitie zou eigenlijk moeten zijn om je
partner ook seksueel plezier en seksueel genot te geven.

o

Deze mythe is heel erg verbonden met het idee dat mannen degenen zij die seksuele
goesting hebben en dat vrouwen degenen zijn die zouden moeten overtuigd worden
die geen eigen seksueel verlangen hebben en dat mannen hen zouden moeten
overtuigen/zouden moeten aandringen om zin te hebben in seks. Dat is natuurlijk niet
waar. Ook vrouwen zijn seksuele wezend. Er is geen enkele reden om ervan uit te gaan
dat een vrouw ja bedoelt als ze nee zegt.

2. Zwijgen is toestemmen.
o

Zou moeten zijn: luister naar de lichaamstaal.
§

De steller van gedrag moet eigenlijk altijd luisteren naar de lichaamstaal van
de andere persoon.

§

Als we enkel kijken naar wat er verbaal wordt gezegd, missen we eigenlijk heel
veel. Wij zijn als wezens heel goed in het lezen van lichaamstaal en doen dat
ook heel vaak. Mensen rondom ons kunnen ons zonder woorden prima
verstaan, dus ook in het beleven van seksualiteit is het absoluut noodzakelijk
om te leren luisteren naar de lichaamstaal van je partner.

o

Dit is een heel problematische mythe, want je grenzen kunnen aangeven is bij uitstek
een vermogen dat aangetast wordt als je in het verleden al eens slachtoffer van
seksueel grensoverschrijdend gedrag bent geworden.
§

Met andere woorden: Mensen die ene geschiedenis van seksueel
grensoverschrijdend gedrag hebben, komen hier eigenlijk het slechtst uit,
moest dit de geldende regel zijn.

§

Is een realiteit: we weten dat al een keer slachtoffer geweest zijn van seksueel
geweld een risicofactor is om in de toekomst opnieuw slachtoffer te worden
van grensoverschrijdend gedrag.
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•

Met andere woorden: vele slachtoffers worden meermaals
slachtoffer.

§

Als je reeds slachtoffer werd, is het moeilijker om grenzen aan te geven van
wat je leuk of niet leuk vindt.

3.

‘Neen’ heb je’, ‘ja’ kan je krijgen.
Anders gezegd: het kan geen kwaad om eens te proberen.
o

Zou moeten zijn: vraag of het ‘ja’ is.
§

In plaats van ‘nee heb je, ja kan je krijgen’, waardoor je tegen iemands wil in
kan gaan, is het heel belangrijk dat je stopt (op basis van de lichaamstaal) en
dat je vraagt of het ja is.

§

Belangrijk is dat je dan ook voldoende rust en ruimte inbouwt voor de andere
persoon om effectief te kunnen beslissen of het ja is.

o

In omstandigheden dat je echt moet stoppen en absoluut niet mag aandringen, gaat
deze mythe ervoor zorgen dat je nog verder pusht en verder aandringt.

6.1.2.

Op het werk

Op het werk ligt de lat nog wat hoger. Daar is veel meer gedrag verboden.
Meer gedrag verboden:
-

Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag

-

Met een seksuele connotatie

-

Met als doel of gevolg
o

Aantasting waardigheid persoon

of
o

Bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving

Als je een vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag hebt dat ongewenst of seksueel is, zal
makkelijk worden aangenomen dat het tot doel had de persoon zijn waardigheid aan te tasten of een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving te creëren. In essentie
gaat het dus vooral over de eerste twee elementen.
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Werkgevers moeten ook de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat hun werknemers
beschermd zijn tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en ook door seksueel grensoverschrijdend
gedrag door derden.
-

Concreet voorbeeld: thuisverpleging loopt een hoog risico!! Je kan dus verdedigen dat bij
uitstek deze werkgevers een performant beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag
moeten hebben!!

-

Wat veel mensen niet weten is dat er instanties zijn die werknemers kunnen helpen,
bijvoorbeeld vertrouwenspersonen en preventieadviseurs.
o

Elke werkgever moet een analyse maken van de risico’s en moet ook een dienst
hebben die daarmee bezig is. Dit kan een interne of externe dienst zijn.

o

Er zijn formele en informele procedures.

o

Al deze informatie moet je kunnen terugvinden in het arbeidsreglement!!!
§

Heel wat werknemers weten niet wie ze kunnen contacteren maar het
antwoord is: kijk in je arbeidsreglement, waar daar moet die informatie
instaan!!

Genderwet (discriminatie)
-

Intimidatie : ongewenst gedrag dat met het geslacht verband houdt, en tot doel of gevolg heeft
dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige,
beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd;

-

Seksuele intimidatie : wanneer zich enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek
gedrag met een seksuele connotatie voordoet met als doel of gevolg dat de waardigheid van
een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige,
beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd;

Welzijnswet
-

Ongewenst seksueel gedrag op het werk : elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of
lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende
of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
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6.2.

Getuige van het gedrag

Ook getuigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen dit gedrag voorkomen en bestrijden.
-

Je gevoel vertrouwen
o

Het gebeurt heel vaak dat mensen aangeven ‘ik had er al zo’n slecht gevoel bij, maar
heb daar eigenlijk niks mee gedaan’.

-

Je gevoel bespreken
o

Dus: bespreek je gevoel: ook de getuige kan terecht bij de diensten. Het bespreken
moet niet in volle groep. Biedt veiligheid om met een expert te bespreken zodat je
eventueel nodige stappen kan ondernemen.

-

Het gedrag bespreken
o

Met steller van het gedrag
§

Zeker in gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat op zich een
mogelijke tactiek. Heel veel mensen doen dat niet omdat ze zich angstig
voelen of schrik hebben om zelf doelwit te worden.

o

Met doelwit van het gedrag
§

Als het niet mogelijk is om het gedrag te bespreken met de steller, is het
misschien wel mogelijk om te bespreken met het doelwit van het gedrag.

§

Dan kan je ook meteen aangeven dat jij beschikbaar bent als die persoon
misschien iets wilt doen met dat gevoel.

o

Met vertrouwenspersoon of vertrouwensorganisatie

à Bedoeling van al die acties is om dingen te benoemen en dingen in vraag te stellen. Is
natuurlijk makkelijker als je dat kan doen vooraleer er al een groot schandaal is losgebarstern.
Daarom wordt aangeraden aan werkgevers om heel concrete richtlijnen op te stellen over wat
wel en wat niet aanvaardbaar is in hun werkcontext en dit ook echt bespreekbaar te stellen.
-

Het gedrag melden, in principe/liefst samen met het doelwit
o

Het is natuurlijk aan het doelwit om finaal het oordeel te vellen of dat het
problematisch gedrag is ja of nee. Maar soms kan je toch zonder die persoon ook een
klacht indienen omdat in sommige gevallen het doelwit zelf niet meer in staat is om
actie te ondernemen.

o

In gevallen van kindermisbruik is het gemakkelijk om voor het doelwit te melden, maar
het gaat hier natuurlijk over volwassenen. Voor volwassenen is het veel moeilijker om
de wil van een andere volwassene te overschrijden (bijvoorbeeld als het doelwit zelf
geen aangifte wilt doen). Maar, wat kan helpen om het toch te doen is: als 1 persoon
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de grenzen overschrijdt van 1 collega, heeft dat natuurlijk ook een invloed op de
gehele groep, waardoor het misschien gemakkelijker is om melding te doen ongeacht
wat het doelwit wilt.

6.3.

Doelwit van het gedrag

We spreken over doelwit omdat het begrip slachtoffer een heel beladen begrip is.
-

In het Nederlands hebben we maar 1 woord om uit te drukken dat je slachtoffer wordt, met
name: slachtoffer. Dus je wordt slachtoffer van verkrachting, maar ook van een seksueel
getinte mop. Het woord dekt een zeer brede groep van ervaringen. Daarom is het soms
moeilijk om het woord te gebruiken. Als je zegt dat je slachtoffer bent van seksuele intimidatie,
vinden sommigen dat een te groot woord voor wat je heb meegemaakt. In de context van
seksuele intimidatie wordt ook doelwit gebruikt, net om het onderscheid te maken met
slachtoffers.

-

Daarnaast is er ook een hele discussie en beweging over de begrippen ‘overlevers’ versus
‘slachtoffers’. De beweging is er gekomen, vooral van vrouwenbewegingen, ook om aan te
tonen dat je het te boven kan komen. Het zou erkenning moeten krijgen in het woord dat
gebruikt wordt om over die ervaring te spreken dat je het ook te boden kan komen. Vandaar:
overlever.
o

De discussie gaat over het feit dat als je overlever benadrukt, er geen plaats meer is
voor het pijn en het lijden van de persoon die het geweld heeft meegemaakt.

o

Sommigen stellen dat door zoveel nadruk te leggen op het woord overlever, dat
degenen die heel hard afzien door de ervaring onvoldoende erkenning krijgen voor
het feit dat ze ook zo lijden. Alsof je geen goed slachtoffer bent als je lijdt en niet zo
goed in staat bent om ook te overleven.

Wat kan het doelwit doen?...
-

Je gevoel vertrouwen
o

Je moet je gevoel vertrouwen. Er wordt wel eens gezegd dat vrouwen bij uitstek
geleerd wordt om grensoverschrijdend gedrag niet als dusdanig te herkennen.
à Leestip: it’s not that grey.

o

Het is niet erg om het gevoel te hebben dat iets niet oké is, en om dat te bespreken
eventueel met iemand die dan ook een klankbord kan zijn.

-
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Je gevoel bespreken

o

Door je gevoel te bespreken ben je als doelwit veel beter in staat om het gedrag te
herkennen en het ook te erkennen dat het gedrag grensoverschrijdend was.

-

Het gedrag bespreken – taboe doorbreken
o

Dader
§

Voor sommigen is het een optie om het met de dader van het gedrag te
bespreken, maar dit is absoluut niet vanzelfsprekend als we het over de zeer
ernstige vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, namelijk seksueel
geweld, hebben. Maar het gaat niet alleen om die meest ernstige vormen van
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is misschien wel mogelijk om de
minder ingrijpende gevallen van grensoverschrijdend gedrag toch te
bespreken met de dader. Dat kan je alleen maar doen als je je daar veilig
genoeg voor voelt en als je je daar sterk genoeg voor voelt.

o

Vrienden

o

Collega’s
§

Wees hier voorzichtig mee. Het kan, maar je wilt niet beschuldigd worden dat
je dingen verspreidt die niet waar zijn.

o

Huisarts
§

o

Is ook een vertrouwenspersoon voor heel wat mensen.

1712
§

Noodnummer waar je terecht kan met al je vragen over geweld, dus ook over
seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.

o

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

o

Sociale media?
§

Iets bespreekbaar maken is niet hetzelfde als het op sociale media zetten;

§

Anonimiteit…

§

•

Van jezelf

•

Van anderen

Gedrag bespreekbaar maken is niet hetzelfde als het op sociale media te
gooien. Sommige mensen worden geconfronteerd met rechtsprocedures die
opgestart werden door mensen die ze beschuldigd hadden op sociale media
(anonimiteit van anderen). Als je in zeer veel detail situaties beschrijft die jij
hebt meegemaakt: eenmaal op het internet, altijd op het internet (anonimiteit
van jezelf). Dus wees daar zeer voorzichtig mee!! Er is wel degelijk een verschil
tussen een hashtag en een heel gedetailleerd verhaal over wat je hebt
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meegemaakt. Is niet erg, maar wees voorzichtig dat het niet iets is dat je
eeuwig zou kunnen achtervolgen.
-

Het gedrag melden
Gedrag melden is verschillend van gedrag bespreken. Gedrag bespreken doe je om voor jezelf
scherp te krijgen wat er aan de hand is, om voor jezelf duidelijk te maken of dat wat je
meemaakt seksueel grensoverschrijdend gedrag is. Dat gedrag bespreken is een onderdeel van
bewustwording die je zelf doormaakt. Gedrag melden is de volgende stap: je gaat op zoek naar
iemand die kan interveniëren, al dan niet me jou.
o

Vertrouwenspersoon of preventieadviseur
§

Dit in de context van grensoverschrijdend gedrag op het werk.

§

Iedere werkgever moet een preventieadviseur hebben en die zijn gegevens
vind je in het arbeidsreglement.

§

Vertrouwenspersonen zijn mensen die zich op de werkvloer kandidaat hebben
gesteld om als aanspreekpunt te dienen voor problematische situaties op het
werk. Deze persoon kan minder interveniëren dan een preventieadviseur,
maar dient vooral om in vertrouwen te nemen om het een en ander te
bespreken. Ook de informatie over de vertrouwenspersonen vind je in je
arbeidsreglement.

o

Vakbond
§

Reacties van de vakbond kunnen wisselend zijn, maar in principe kan je wel bij
hen terecht met dit soort problemen.

o

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
§

Indien aanwezig op het werk.

§

In dit comité zitten vertegenwoordigers van de werkgever en van de vakbond
in.

o

Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW)
§

o

o

Federale dienst waar je terecht kan.

Meldpunt of ombudsdienst
§

Specifieke meldpunten of ombudsdiensten van steden

§

Belangrijk meldpunt voor studenten: meldpunt grensoverschrijdend gedrag.

Politie
§

Als het gedrag is dat ook strafbaar is, kan je je melding niet terug intrekken.
Als je strafbare situaties meldt bij de politie, moeten zij daar gevolg aan geven
en moeten zij dat verder onderzoeken.

§
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Je melding kan bij de politie dus niet ongedaan gemaakt worden.

§

Politie weet in heel veel gevallen nog niet zo goed hoe ze moeten omgaan met
meldingen van openbaar seksisme. Openbaar seksisme is strafbaar, maar
politie weet zelf nog niet zo goed hoe hiermee omgegaan moet worden. Dus
kan wel eens gebeuren dat je dat gaat melden met de bedoeling dat daar iets
mee gebeurt, maar dat dat dan geheel onterecht toch niet gebeurt.

§

Voor de meer ernstige vormen zal je zeker goed worden opgevangen bij de
politie, voor de minder ingrijpende gevallen kan het zijn dat je niet
opgevangen wordt zoals het hoort.

o

7.

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Vragen over de les

Is het strafbaar om seksueel overschrijdend gedrag niet te melden, wanneer je hiervan op de hoogte
bent?
-

Algemene regel is dat we allemaal als burger gehouden zijn om misdrijven bij de politie te
melden. Dat is alleen een algemene regel waar geen sanctie op staat. Dus doen de mensen dat
in het algemeen niet. De mensen die hiervoor wel gesanctioneerd kunnen worden, zijn
mensen van politie en parket. Wij allemaal hebben een morele plicht om dat te melden, en als
we dat niet doen, zijn we niet strafbaar. Ondertussen weten we ook dat het niet altijd de beste
stap is.
o

Op die regel is een uitzondering: groot acuut gevaar voor slachtoffer. Als je dat niet
meldt, is er schuldig verzuim. Zo zijn er ook al mensen veroordeeld vb. leerkrachten
die op de hoogte waren van kindermishandeling.

o

Specifieke situatie van mensen met een beroepsgeheim. Als je gehouden ben tot
beroepsgeheim, en je bent ene geheim te weten gekomen in het kader van het
uitvoeren van dat beroep, moet je dat in principe geheimhouden. Daar zijn we
uitzonderingen op:
§

Wanneer iets melden de enige manier is om iemand die in gevaar is te helpen

§

Als het delen van het beroepsgeheim met anderen met een beroepsgeheim
de manier is om in situatie effectief en efficiënt op te lossen.
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Dit gaat misschien eerder over les 3, maar ik heb nog een vraag over toestemming tijdens seks. Ik
denk dat het heel erg vaak voorkomt dat vrouwen (bijvoorbeeld in een relatie) niet van harte
toestemmen met de seks, het eigenlijk niet willen, maar het wel toestaan. Bijvoorbeeld omdat ze
bang zijn dat hun partner anders boos wordt. Er is geen directe fysieke dwang maar ze voelen wel
druk. Ik vrees dat dit miljoenen vrouwen wereldwijd dagdagelijks overkomt. Hoe gaan we om met
dit grijze gebied, hoe noemen we dit? Structureel machtsmisbruik, maar dit is niet iets waar het
recht zich mee bemoeit lijkt mij?
-

Het is handig als je allebei op hetzelfde moment zin hebt in seks, maar het is niet verboden om
je partner te proberen zin te doen krijgen.

-

Dit is een zeer grijze zone. De vraag is dan: hoe lang mag/kan je proberen je partner zin te doen
krijgen?
o

Dit is zeer moeilijk.

o

In het begin moet je heel weinig moeite doen om iemand goesting te doen krijgen,
maar hoe langer samen, moet je daar soms wel wat moeite in steken.

o

Je partner proberen goesting te doen krijgen is echt oké, maar wanneer draait dit
proberen om in onaanvaardbaar gedrag?

-

Heel veel mensen trekken zich weinig aan van wat de partner wil. Als we van daar al uit
vertrekken, is het sowieso problematisch en kan je er moeilijk uit.

-

Structureel machtsmisbruik klinkt misschien wat teveel alsof het ook echt een bewust proces
is. Gaat eerder over structurele ongelijkheid. Ook op vele plaatsen van de wereld is dit niet
bewust omdat het een structureel probleem is.

Ik ben leerlingenbegeleider secundair onderwijs. Al verschillende situaties gehad dat de leerling mij
meldt dat er seksueel misbruik of verkrachting is geweest. Het is telkens zéér moeilijk om de ouders
en de leerling te overtuigen om aangifte te doen. Ook doorverwijzing naar Vertrouwenscentrum en
Centrum seksueel geweld blijken vaak een brug te ver. Hoe kunnen wij als school hierop inzetten en
onze plicht na te komen onze leerling bij te staan en te beschermen?
-

Hangt heel erg van de situatie af.
o

Intra familiaal: sowieso contact opnemen met het vertrouwenscentrum ook als
leerling en ouders daar zeer weigerachtig tegenover staan. Dat is geen juridische plek.
Als er samengewerkt wordt, leidt dit niet tot procedure.

o

Als het gaat over extra familiaal geweld:
§
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Zorgcentra= soort buffer waarmee je tijd krijgt.

Afhankelijk van de leeftijd heeft iemand zijn ouders ook niet nodig

-

Eerste uitdaging is om een terug zo veilig mogelijk en enigszins rustgevend kader te creëren
waarin mensen terug wat kunnen nadenken, en erop terug te komen.

-

Belangrijk om zo snel mogelijk naar een zorgcentrum te gaan!!!!

-

Aangifte doen bij de politie is echt nog wel een andere stap.

-

Redenen geen aangifte willen doen: praktische redenen (te ver, er niet geraken tijdens
schooluren) Ouders: willen er geen ruchtbaarheid aan geven, schaamte, kennen de dader,
willen het op hun manier aanpakken binnen hun muren Leerling: ligt te hard in de knoop met
zichzelf, kan het (nog) niet erkennen voor zichzelf wat haar is overkomen, victim blaming
à We moeten veel meer inzetten op het ontkrachten van mythes en dergelijke.
Wel belangrijk: het is strafrechtelijk verboden om de identiteit van slachtoffers bekend te
maken. Als er een rechtszaak komt, mag gevraagd worden dat die met gesloten deuren wordt
gevoerd. Het kennen van de dader is een element dat te maken heeft met de initiële shock.

Stel als 2 zatte studenten seks met elkaar hebben en de ochtend erna heeft 1 van de 2 spijt hiervan,
is er dan sprake van verkrachting?
-

Ga er niet te snel vanuit dat twee personen allebei even dronken waren!!! Dan is het absoluut
niet onmogelijk dat één van de twee misbruik heeft gemaakt van de zatte toestand van de
andere.

-

Algemene morele regel: heb geen seks als je zat bent.

-

Daarom belangrijk dat er ook gecontroleerd wordt via een bloedafname als er sprake was van
intoxicatie van alcohol of andere drugs.

-

Spijt: daar moet je voorzichtig mee zijn. Want ook mensen die verkracht zijn gaan vaak zeggen
dat ze spijt hebben van van alles. Dat is een mengeling van spijt en schaamte die een gevolg is
van de mythes die er bestaan over verkrachtingen. Je mag er niet te gemakkelijk vanuit gaan
dat de spijt een indicatie is dat er effectief toestemming was.
o

Kan natuurlijk wel: als er toestemming is, ook zat, dan is er juridisch eigenlijk geen
verkrachting.
à Eigenlijk heel moeilijk juridisch technisch.

o
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“Ik heb spijt”:
§

Niet zomaar vanuit gaan dat er verkrachting is

§

Niet zomaar vanuit gaan dat er geen verkrachting is.

Wat met minderjarige 'plegers' vb. 14-15j? Als wij dit bij politie aangeven, hoe pakken zij dit verder
aan? Want deze plegers staan nog onder ouderlijk toezicht.
-

Extreem belangrijk dat minderjarige plegers er een reactie op krijgen!!!

-

We weten dat heel wat plegers al beginnen als ze minderjarig zijn. En het feit dat ze beginnen
als ze minderjarig zijn, is een indicatie dat ze ook zeer gevaarlijk zijn!!!

-

Moet absoluut opgevolgd worden!!!

-

Aangifte bij de politie, dan zal het jeugdparktet de situatie aanpakken.

-

Bij minderjarige dader van strafbare feiten zetten we nog alles op alles om te proberen hen
weer op het rechte pad te krijgen. Ook bij minderjarige zedendelinquenten. Maar we zijen wel
dat we nog heel sterk kunnen inzetten op de behandeling, opvolging….

-

Soms laten we de slachtoffers van minderjarige daders nogal in de kou staan.

-

Minderjarige plegers moeten écht opgevolgd worden!!!!

Zijn er beleidsmatig concrete voorstellen om voor het opvolgen van minderjarige daders en
slachtoffers?
-

Zeker als het gaat over minderjarige daders die zeer ernstige feiten plegen. Dan moet er
begeleiding en opvolging zijn en is het soms ook nodig om mensen in een specifieke
voorziening als dader te behandelen en begeleiden.

-

Om dat goed te kunnen doen moet ook justitie zijn werking aanpassen.
o

Risicotaxatie en risicomanagement staat nog in de kinderschoenen voor wat betreft
meerderjarige daders. Voor wat betreft minderjarige dader is dat zeker zo.

o

Ook een correcte manier van informeren hoe mensen moete behandeld en begeleid
worden.

-

Ook bij minderjarige slachtoffers is het absoluut noodzakelijk dat er een groter en ruimer
gespecialiseerd aanbod bestaat!!
o

Vaak wordt doorverwezen, maar er zouden manieren moeten zijn om er op voorhand
voor te zorgen dat de slachtoffers bij gespecialiseerde traumapsychologen terecht
kunnen.

-
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Specificatie is hier zeer belangrijk!! Daar is absoluut noodzaak aan!!!
o

Specialisatie, expertise en kwaliteitscontrole is echt wel nodig!!!

o

Ook voor advocaten is het zeer belangrijk dat ze ergens in gespecialiseerd zijn!!

Is er een apart juridisch kader wanneer het gaat over mensen met een mentale beperking? Als
'doelwit' maar ook als 'pleger'?
-

Mensen met mentale beperking zijn verlengd minderjarig.

-

Maar hebben natuurlijk ook een recht op seksuele beleving.

-

Moet strenger zijn, want worden ook vaak zelf slachtoffer!!!

-

Als een persoon met een beperking zelf een pleger is, zal men bij de behandeling van de feiten
wel kijken naar de beperking. à Eerder internering dan gevangenis.
We komen hier wel nog op terug!!

-
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Hoofdstuk 3: Strafrecht en
seksualiteitsbeleving
1. Juridische uitgangspunten inzake seksualiteitsbeleving
Juridische uitgangspunten
-

Element van het privéleven (openbare zedenschennis, middellijke vormen)

-

o

Strijdig met de goede zeden (geschriften, beelden, voorwerpen)

o

Abortieve middelen

o

Kinderpornografie

o

Oneerbaar… die de verbeelding van minderjarigen kunnen prikkelen

Element van het zelfbeschikkingsrecht
o

Recht op bescherming tegen ongewenste seksualiteitsbeleving?

o

Recht op bescherming van gewenste seksualiteitsbeleving?

Dit zijn twee heel belangrijke principes: het is juridisch algemeen aanvaard dat de seksualiteitsbeleving
een zeer belangrijk element is van het privéleven en ook van het zelfbeschikkingsrecht van mensen.
Deze twee principes worden afgeleid van het mensenrecht van de privacy.
In een Europese context is het allerbelangrijkste mensenrechtenverdrag het EVRM. Daarin staat ook
het recht op privacy. In het kader van dat recht (vervat in artikel 8 EVRM) heeft men geoordeeld dat
seksualiteitsbeleving wel degelijk een element is van het privéleven en m.a.w. ook beschermd is met
de garanties die lidstaten moeten bieden voor de bescherming van het privéleven.
à Seksualiteitsbeleving moet dus beschermd worden.

1.1.

Element van het prive-leven

Element van het privé-leven (openbare zedenschennis, middellijke vormen)
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-

Strijdig met de goede zeden (geschriften, beelden, voorwerpen)

-

Abortieve middelen

-

Kinderpornografie

-

Oneerbaar… die de verbeelding van minderjarigen kunnen prikkelen

Seksualiteitsbeleving kan tot het privéleven behoren en geniet in die omstandigheden de bescherming
van art. 8 EVRM.
Article 8.

Right to respect for private and family life

1 Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2 There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in
accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public
safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection
of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.
Zie het arrest van het EHRM inzake DUDGEON
- "§ 41 The right to respect for his private life, which includes his sexual life"
- "§ 52 The present case concerns a most intimate aspect of private life".
Seksualiteit in het openbaar geniet niet de bescherming van art. 8 EVRM vermits er per definitie geen
sprake is van privéleven. Integendeel, in Hoofdstuk VII van Titel VII van het Strafwetboek is het geheel aan
misdrijven verzameld waarmee de “openbare schennis van de goede zeden” strafbaar wordt gesteld.
Onder deze noemer worden uiteenlopende misdrijven samengebracht die allemaal gemeenschappelijk
hebben dat bepaalde handelingen (daden of houdingen) of bepaalde afbeeldingen die het algemeen
zedelijkheidsbesef van de gemeenschap aantasten onder bepaalde voorwaarden strafbaar worden
gesteld.

1.2.

Element van het zelfbeschikkingsrecht

Element van het zelfbeschikkingsrecht
Heel wat vormen van seksualiteitsbeleving zijn onderworpen aan het zelfbeschikkingsrecht: als alle
betrokkenen geldig toestemmen, is er geen sprake van strafbare feiten (principe van consensualiteit;
“recht” op gewenste seksualiteitsbeleving); als een van de betrokkenen niet of niet geldig toestemt, is er
sprake van strafbare feiten (principe van non-consensualiteit; recht op bescherming tegen ongewenste
seksualiteitsbeleving).
- Zie bijvoorbeeld inzake het principe van consensualiteit het arrest van het EVRM inzake
DUDGEON.
- Zie bijvoorbeeld inzake het principe van non-consensualiteit het arrest van het EVRM inzake
M.C. v. Bulgarije (en in het bijzonder in de concurring opinion van judge Tulkens): “Rape
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infringes … the right to autonomy as a component of the right to respect for private life as
guaranteed by Article 8”.
Het element van zelfbeschikking valt uiteen in twee grote rechten:
-

Recht op bescherming tegen ongewenste seksualiteitsbeleving?

-

Recht op bescherming van gewenste seksualiteitsbeleving?
à Welke bescherming moet de overheid haar burgers bieden enerzijds wat betreft het eigen
handelen, anderzijds wat betreft de onderlinge interactie?
-

Bescherming tegen ongewenste seksualiteitsbeleving
o

Hebben lidstaten op basis van het mensenrecht dat hun burgers hebben
(dat ze een privacy recht hebben dus ook zelfbeschikkingsrecht), de
burgers beschermd tegen ongewenste seksualiteitsbeleving?

-

Hebben lidstaten van de raad van Europa op basis van het zelfbeschikkingsrecht
ook een bescherming van gewenste seksualiteitsbeleving?

à Verschil tussen beide is natuurlijk het verschil in toestemming.
o

Recht om niet betrokken te worden bij seksuele handelingen waarbij je
niet wil betrokken worden.

o

Datgeen waar alle betrokkenen in willen deelnemen, hebben burgers ook
het recht om die handeling die ze toestemmen te beleven?

Er staat vraagtekens bij de twee rechten omdat ze niet absoluut zijn. Twee voorbeelden:
- Ongewenste:
o

Stel dat ik een extreem gevoelige sensuele elleboog heb en ik vind het een erg
seksuele handeling als iemand mij aan mijn elleboog aanraakt. Stel dat iemand mij
ongewenst aanraakt aan mijn elleboog, kan die persoon dan veroordeeld worden
omdat iemand anders een ongewenste seksuele handeling heeft opgedrongen?
§ Neen. De meesten onder ons beschouwen dat niet als een seksuele handeling.

- Gewenste:
o

Stel dat iemand een kinderpornografische video heeft bemachtigd en die organiseert
een avond kinderporno kijken en alle mensen die er zijn weten op voorhand heel
goed wat er gaat gebeuren. Dan gaat het om gewenste seksualiteitsbeleving in
hoofde van de genodigden.

72

§ Hoewel het gewenst is door de betrokkene, zal er toch geen bescherming zijn
van deze vorm van seksualiteitsbeleving tegen een ingrijpen van de overheid.
Blijft nog altijd verboden.
! Het zelfbeschikkingsrecht inzake seksualiteitsbeleving is niet absoluut.
- Zie bijvoorbeeld EVRM-arrest A.D.T. v. het Verenigd Koninkrijk: “… at some point, sexual activities
can be carried out in such a manner that State interference may be justified, either as not
amounting to an interference with the right to respect for private life, or as being justified for the
protection, for example, of health or morals.”

2. Recht op bescherming tegen ongewenste seksualiteitsbeleving
2.1.

Raad van Europa

Waarom is het EVRM zo belangrijk? Omdat er bij het EVRM ook een Rechtsprekende instantie is (een
hof) en dat hof kan lidstaten veroordelen. Dat maakt dat het EVRM een heel sterk verdrag is. Lidstaten
van de Raad van Europa (meer lidstaten dan de EU) willen natuurlijk niet veroordeeld worden. Het is
niet zo dat je burgers kan veroordelen. Het is altijd een lidstaat van de Raad van Europa die voor het
Hof gedaagd wordt.
-

Strafrechtelijke bescherming van de seksuele integriteit verplicht
o

EHRM, 26 maart 1985: arrest X en Y tegen Nederland
§

Bij dit arrest ging het over een situatie waarbij een meisje met een mentale
beperking verbleef in een voorziening en op de dag dat ze 16 werd, werd ze
verleid door de man van de directrice van die voorziening en heeft hij seks met
haar.

§

De vader van dat meisje dient later klacht in en stelt dat het een vorm van
seksueel geweld is.

§

In eerste instantie vellen de rechtbanken het oordeel dat het niet mogelijk is
dat er een strafbare gedraging is, omdat een jongere vanaf zestien jaar zelf
een klacht moet indienen vooraleer het over een strafbaar feit gaat. Ondanks
dat het meisje een beperking had, hield de Nederlandse wetgeving daar geen
rekening mee.

§

De man kon dus niet worden veroordeeld. Als gevolg daarvan trekken de
ouders van het meisje naar het Hof en het Hof oordeelt dat de Nederlandse
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wetgeving een hiaat vertoont omdat het meisje onbeschermd was gebleven
tegen deze vorm van ongewenste seksualiteit.
§
o

Nederland werd veroordeeld.

EHRM, 4 december 2003, arrest M.C. tegen Bulgarije
§

Dit arrest is heel belangrijk in deze context!!

§

In dit arrest wordt duidelijk gezegd dat het niet het gebruik van geweld door
de dader is waarom ongewenste seksualiteit strafbaar moet zijn. Er is ook
sprake van ongewenste seksualiteit in alle gevallen waarin duidelijk vaststaat
dat het slachtoffer niet heeft toegestemd!

§

Is zeer belangrijk geweest omdat het een eerste arrest is van een geval waarin
het slachtoffer bevriest (en ook een specifieke situatie dat eigenlijk bekend is
voor het fenomeen).
•

Bevriezen: mensen weten niet meer hoe ze moeten reageren en hoe
ze kunnen reageren.

§

In dit arrest ging het over een 14-jarig meisje dat op café ging en ze kwam daar
een aantal vrienden van haar oudere broer tegen. Ze had een leuke nacht
beleefd met de vrienden en uiteindelijk stappen ze allemaal in een auto. De
drie jongemannen in de auto beslissen dat ze willen zwemmen. Het meisje wil
niet gaan zwemmen, blijft in de auto zitten. 1 van de jongens komt eerder
terug en verkracht het meisje in de auto. Het meisje zegt wel nee, maar verzet
zich niet fysiek. Ze zegt wel duidelijk ‘nee’. Het meisje blijft zitten en de bende
rijdt naar een andere plek. Uiteindelijk eindigen ze in de slaapkamer van één
van de drie jongemannen en daar heeft opnieuw een andere jongen seks met
het meisje. Opnieuw zegt ze dat ze het niet wilt, maar verzet ze zich niet fysiek.

§

De volgende dag gaat ze naar huis. Het duurt even voor ze vertelt wat haar
overkomen is. Op het moment dat ze het vertelt, reageren haar ouders wat
vreemd (maar dit moet gekaderd worden vanuit het idee van de eerbaarheid).
Ze nemen contact op met de tweede verkrachter en stellen voor dat het
meisje zou trouwen met de man in kwestie. Dit gaat gelukkig niet door. Als
gevolg daarop volgt een klacht bij de politie, maar zij maken helemaal geen
werk van onderzoek naar de feiten. Uiteindelijk trekken de jonge vrouw en
haar familie naar het Europees Hof tegen Bulgarije. Het land heeft namelijk de
plicht om zijn burgers te beschermen tegen ongewenst seksueel gedrag en die
plicht werd niet vervuld.
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§

Bulgarije wordt ook effectief veroordeeld. Sindsdien moeten de lidstaten
ervoor zorgen dat hun burgers beschermd zijn tegen alle vormen van
ongewenste seks. Niet alleen als er fysiek geweld en verzet aan te pas is
gekomen, maar vooral als duidelijk is dat de betrokkene daar niet in
toegestaan heeft.

-

Verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing
o

EHRM, 25 september 1997, arrest Aydin tegen Turkije
§

Aydin was een Turkse vrouw die opgepakt werd en in haar politiecel verkracht
werd door een agent.

§

In dit arrest heeft het Hof vastgesteld dat de Turkse overheid er niet in slaagt
zijn burgers te beschermen (1) maar (2) vooral ook dat wanneer een
politieman een vrouw verkracht die in hechtenis verblijft, dat er dan ook
sprake is van foltering. Dus Turkije is ook op basis van artikel 3 van het EVRM
veroordeeld.

o

EHRM, 10 oktober 2002, arrest D.P. & J.C. tegen Verenigd Koninkrijk (UK)

o

EHRM, 26 november 2002, arrest E en anderen tegen Verenigd Koninkrijk (UK)

à De bovenstaande twee zaken zijn zaken inzake kindermishandeling die volledig
verkeerd behandeld zijn door de hulpverleningsinstanties. Het is ook absoluut niet
vanzelfsprekend dat wij er in België zoveel beter in kunnen slagen. Ook hier loopt het op
dat vlak soms helemaal verkeerd.
§

Dader van kindermisbruik was veroordeeld en kwam daarna vrij met een
aantal voorwaarden, waarvan 1 voorwaarde dat hij geen contact meer zou
hebben met de moeder van de kinderen die hij misbruikt had en de kinderen
zelf. Toch bleek dat de man binnen de kortste keren terug bij de kinderen
woonde, en dat allemaal ‘onder het oog’ van de hulpverlenende instanties die
in gebreke waren gebleven om die kinderen te beschermen.

§

UK wordt veroordeeld voor de manier waarop ze die kinderen in kwestie in de
steek hebben gelaten. Het is een ernstige inbreuk op privacy van de kinderen.

o

Hier ontbreekt eigenlijk ook een arrest tegen België waarin België veroordeeld werd
omdat het in een verkrachtingszaak onvoldoende moeite had gedaan om de dader op
te sporen en te veroordelen.

à Dit zijn de belangrijkste arresten van de raad van Europa.
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2.2.

België

We richten onze blik nu op België (hiervoor Europese situatie). België is verplicht om mensen te
beschermen op het vlak van ongewenste seksualiteitsbeleving, want we zijn lid van raad van Europa.
Hoe organiseren we dat? à Belangrijkste manier zijn de basismisdrijven met betrekking tot
aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.
-

Bescherming tegen basismisdrijven inzake:
o

Seksuele handelingen zonder penetratie: aanranding van de eerbaarheid

o

Seksuele penetratie: verkrachting

-

Verzwarende omstandigheden

-

Enkele bijzondere aspecten, zoals bijvoorbeeld bijzondere bescherming van minderjarigen

2.3.

Seksuele misdrijven

Bij seksuele misdrijven (maar ook bij alle andere misdrijven in Belgische context) heb je altijd twee
grote delen nodig: een materieel en een moreel element.
-

Materieel element
à Het gaat hier om een gedraging.
Als het strafrecht mensen in het vizier neemt, doet die dat omdat die mensen een gedraging
stellen die ingaat tegen de meest fundamentele waarden die wij beschermd willen weten in
onze samenleving.
Met andere woorden: wij veroordelen mensen niet omdat ze gevaarlijk zijn, wij veroordelen
mensen omdat ze gevaarlijke dingen of schadelijke dingen gedaan hebben, omdat ze
misdrijven gepleegd hebben.
Er moet dus een gedraging zijn vooraleer het strafrecht in het vizier komt.
Het materiële element valt uiteen in twee delen:
o

Gekwalificeerd gedrag (inhoud)
§

o

Betrokkenheid van het slachtoffer
§
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Seksueel gedrag
Bijzondere betrokkenheid van het slachtoffer

à Eigenlijk gaat het in essentie over: er wordt een bepaald seksueel gedrag gesteld en dat
gebeurt min of meer zonder toestemming van het slachtoffer. Dat seksueel gedrag is op
zichzelf niet problematisch
-

Moreel element
à Het gaat hier om de ingesteldheid van de dader.
Een bepaalde ingesteldheid bij het stellen van de gedragingen.

2.3.1. Aanranding van de eerbaarheid
2.3.1.1. Basismisdrijf
Bescherming tegen seksuele handelingen zonder seksuele penetratie
Art. 373 al. 1 Sw. luidde voor 29.02.2016:
“De aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging gepleegd op personen van het
mannelijke of vrouwelijke geslacht, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf
jaar.”
Art. 373 al. 1 Sw. luidt sinds 29.02.2016:
“Met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft de aanranding van de
eerbaarheid gepleegd op personen of met behulp van personen van het mannelijke of vrouwelijke
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.”
à Eigenlijk wordt in deze definitie niet gedefinieerd wat aanranding van de eerbaarheid precies is.
2.3.1.2. Materieel element: Gekwalificeerd gedrag
-

Geen definitie in strafwetboek
o

Opvallende vaststelling: het seksuele gedrag dat kan beschouwd worden als strafbaar,
staat niet in het strafwetboek.

o

Naarmate er meer zaken beoordeeld worden, gaat de rechtspraak wel een soort
algemene definitie van dat gedrag ontwikkelen doorheen al die gevallen. In België zijn
het vooral de academici van de rechtsfaculteiten die uiteindelijk een beschrijving gaan
maken van wat een bepaald misdrijf nu precies inhoudt. Het is niet zo verwonderlijk
dat bepaalde misdrijven niet goed omschreven staan in ons strafwetboek.

-

Geen individueel, maar algemeen begrip
o

“De seksuele integriteit, zoals deze door het collectief bewustzijn van een bepaalde
maatschappij en op een bepaald tijdstip wordt ervaren”
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o

Verwijzing naar de seksuele integriteit zoals deze door het collectieve bewustzijn op
een bepaald moment in de tijd wordt ervaren. Het is niet de individuele overtuiging
van het slachtoffer, de dader of de rechter die de doorslag geeft, maar wel de definitie
die in de samenleving over bepaalde feiten leeft, die maakt of iets al dan niet
beschouwd kan worden als aanrandend gedrag. Die definitie hield lange tijd ook wel
wat ruimte om tot verschillende definities te komen in tijd en ruimte en soms zelfs
sociale klasse. Maar nu zien we wel dat er een soort eenheid komt!! De verwijzing naar
een bepaalde maatschappij en op een bepaald tijdstip is veel minder relevant
geworden. Maar er was een tijd dat men bijvoorbeeld zei dat er in het leger andere
normen waren dan in de burgersamenleving.

o

We zijn zeker vrijer geworden in het denken over seksualiteit en wat we aanvaardbaar
en minder aanvaardbaar vinden, maar dat betekent niet dat we minder streng zijn
geworden in wat betreft aanranding van de eerbaarheid. In tegenstelling: zou zelfs
durven zeggen dat het strenger is geworden en dat heeft vooral te maken met het feit
dat we ons bewust zijn van het feit dat het geen toestemming hebben veel meer
doorslaggevend is en veel minder de seksuele aard van de feiten.

o

Prof kritisch ten opzichte van die definities. Hoe kan het dat een rechter zicht heeft op
wat het collectief bewustzijn van een bepaalde gedraging vindt? Je stelt toch eerder
vast dat naarmate er meer ruimte is om iets te interpreteren dat het niet echt
progressief werkt en is niet erg bevorderlijk voor de bescherming van de rechten van
ondervertegenwoordigde groepen zoals bijvoorbeeld vrouwen.

-

Voldoende ernstige feiten
o

Het moet gaan om voldoende ernstige feiten, maar wat men als voldoende ernstig
beschouwt, durft ook nogal eens te variëren. Het vonnis waarin dit criterium naar
voren werd geschoven dateert al van lang geleden en zouden we nu zéker
beschouwen als aanranding van de eerbaarheid. Het ging over een situatie in Belgisch
Congo waarbij een aantal mensen rond een kampvuur zitten en een man gaat achter
een vrouw staan die rond het kampvuur zit en legt zijn hand op haar borsten en trekt
haar zo omver. De man werd vrijgesproken van aanranding van de eerbaarheid omdat
de feiten onvoldoende ernstig waren.

o

Het is echter wel zo dat er weinig discussie is over het feit dat er sprake is van
aanranding van de eerbaarheid waarin de aanrakingen gericht zijn op of het doen
ontbloten van de geslachtsorganen van man of vrouw of de borsten van een vrouw.
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-

Op of met behulp van

-

Lichaam slachtoffer of dader, maar geen aanraking vereist
o

à Gedragingen die gericht zijn op het aanraken of het (doen) ontbloten van de
vrouwelijke of mannelijke geslachtsorganen of van de borsten van een vrouw

à Het lichaam van het slachtoffer of de dader moet betrokken zijn, maar het is belangrijk op
te merken dat het niet vereist is om het lichaam aan te raken.
o

Bijvoorbeeld: een man die een vrouw onder schot verplicht zich uit te kleden (zonder
dat er aanraking is), pleegt aanranding van de eerbaarheid.

à Het is wel altijd het lichaam van het slachtoffer dat betrokken is of gebruikt wordt om een
seksuele handeling te stellen op het lichaam van de dader. Als een dader zich ontbloot en zich
naakt toont aan het slachtoffer, is er wel sprake van een misdrijf (exhibitionisme), maar niet
van een aanranding van de eerbaarheid.
à Wat betreft op of met behulp van… Er is sprake van aanranding van de eerbaarheid als:
o

Slachtoffer seksuele handelingen op zichzelf moet stellen

o

Als de dader seksuele handelingen op het slachtoffer stelt

o

Als het slachtoffer seksuele handelingen op de dader moet stellen
§

Bijvoorbeeld: wanneer een jongen gedwongen wordt om een man te
masturberen

§

De gedraging wordt gepleegd op de dader met behulp van het lichaam van het
slachtoffer.

-

Begin van uitvoering volstaat
o

Bij het begin van de strafbaarstelling van aanranding van de eerbaarheid ging men er
eigenlijk vanuit dat het nodig was om te bepalen dat als de dader al met zijn
aanrandend gedrag begonnen was, dat het al volstond om te zeggen dat het strafbare
feiten waren. Ook al stopte de dader daarna en zei hij bijvoorbeeld dat hij eigenlijk
eerst van plan was om meer te doen, maar dat hij tot inzicht was gekomen en dat niet
meer deed.

o

Normaal is het zo in ons strafrecht dat als een dader een begin van misdrijf pleegt,
maar hij stopt daar vrijwillig mee, dan maakt hij zich niet schuldig aan het misdrijf of
aan de poging tot misdrijf.
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o

De discussie die hier speelt is dat men in 1867 dacht dat elke aanranding een soort van
opstapje naar verkrachting was en dat men dus niet inzag dat zelfs een begin van
uitvoering van aanranding op zichzelf ook al het heel misdrijf uitmaakt.

o

Je zou er dus kunnen over discussiëren of we deze bepaling wel nodig hebben.

o

Gevolg: een poging tot de aanranding van de eerbaarheid bestaat niet, maar er is
sprake van het volledige misdrijf van zodra de dader seksueel gedrag pleegt op of met
behulp van het slachtoffer zonder zijn of haar toestemming.

à Er is sneller sprake van een misdrijf dan in de andere klassieke situaties.
-

Geslacht dader en slachtoffer niet relevant
o

Altijd zo opgevat in de Belgische context, maar in het begin wel zwaar over
gediscussieerd.

o

Op bepaald moment werd de notie van eerbaarheid heel erg geassocieerd met
vrouwelijkheid. Vandaar discussie: is er wel zoiets als een eerbaarheid van mannen?
§

o

In BE heeft men altijd ja gezegd.

Het geslacht is niet relevant om te oordelen over de al dan niet beoordeling van
strafbaarheid van gedragingen.

o

Verschil dat we zien:
§

Jongens worden voornamelijk slachtoffer zolang ze minderjarig zijn en daarna
daalt het vrij snel.

§

Meisjes en vrouwen blijven heel hun leven lang een gelijkaardig risico lopen
om slachtoffer te worden van seksueel geweld.

-

o

Belangrijk: ook vrouwen kunnen dader zijn!!

o

Kan ook dat vrouwen aanranding plegen op andere vrouw en man op andere man.

Relatie tussen dader en slachtoffer niet relevant
o

Is altijd zo geweest.

o

Vb. Dader en slachtoffer met mekaar getrouwd, betekent niet dat de seksuele
handelingen die een echtgenoot stelt zomaar op partner gepleegd mag worden.

2.3.1.3. Materieel element: Betrokkenheid slachtoffer
Niet de gekwalificeerde gedraging zelf zorgt ervoor dat het strafbaar is, maar wel het feit dat het
slachtoffer daar op een bepaalde manier bij betrokken wordt of mee geconfronteerd wordt. Wat is
dan die bepaalde manier? Zou moeten zijn: Als het slachtoffer niet toestemt. Maar dat is helaas nog
niet het geval. Voorlopig zitten we nog altijd met de situatie dat er één van de wilsbelemmerende
factoren moet bewezen worden en dat gaat dan over 1 van de onderstaande:
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-

Met geweld (zie ook art. 483 Sw.)
o

Als de dader geweld gebruikt, is er sprake van aanranding van de eerbaarheid.

o

Geweld is elke vorm van geweld:
§

Slaan, schoppen, vastbinden van een persoon…

§

Elke situatie waarbij je iemand fysiek in een situatie brengt dat die geweld
wordt aangedaan.

-

Met bedreiging (zie ook artikel 483 Sw.) of dwang
o

Vroeger stond er ‘ernstige bedreiging’. Dan heeft men dat aangepast en gezegd dat
het over elke vorm van bedreiging gaat.

o

Bedreiging is het dreigen van een persoon met een ernstig kwaad. Dat wil zeggen dat
het wel ernstig genoeg moet zijn. Dat moet dan ook een beetje aangepast zijn aan de
persoon.
§

Vb. Als je een jong kind gaat bedreiging met de dreiging dat sinterklaas niet
gaat komen, is dat voor dat kind een echte bedreiging. Als je een volwassene
daarmee zou bedreiging, is dat natuurlijk geen bedreiging meer met een
ernstig kwaad.

§

Vb. Als iemand mij zou bedreigen en zou zeggen ‘als je niet doet wat ik zeg,
breng ik geen eten meer’, is dat geen ernstige bedreiging. Ik kan ook op heel
veel andere manieren aan eten komen. Maar als een leverancier van
maaltijden op die manier een alleenstaande oude dame bedreigt, is dat wel
degelijk een ernstige bedreiging en dan zal dat wel degelijk in aanmerking
komen.

§

De vraag of het een ernstig kwaad is waarmee gedreigd wordt, moet je in
concreto beoordelen.

o

Ondertussen staat ook de vermelding dwang in het wetsartikel. Eigenlijk zou je
bedreiging en dwang een beetje kunnen beschouwen als synoniemen. Dwang is de
situatie waarbij iemand geen mogelijkheid meer ziet om de seksuele handelingen niet
te ondergaan. Wanneer iemand gedwongen wordt om het te ondergaan.

-

Bij verrassing
o

Feiten die met verrassing gepleegd worden, moeten eigenlijk gelijk gesteld worden
aan feiten die met geweld gepleegd zijn, want het slachtoffer heeft eigenlijk niet de
kans gekregen om zich te verzetten tegen die feiten. Als ze die kans wel had gekregen,
zou die persoon zich heel zeker verzet hebben. Dan zou er wel sprake geweest zijn van
fysiek verzet.

81

o

Een bij verrassing gepleegde aanranding wordt gelijkgesteld als een met geweld of
bedreiging gepleegde aanranding.
§

o
-

Voorbeeld: iemand op de bus in de borst knijpen, in de bil knijpen…

In 2016 is dat ook uitdrukkelijk opgesomd in het artikel.

Met list
o

Een list is volgens het strafrecht een geëlaboreerde leugen. Dit is een leugen waar een
beetje werk van is gemaakt.
§

Vb. Als de dader van een aanranding in een ziekenhuiskamer binnenkomt in
een doktersjas en vraagt aan de vrouw om zich te ontkleden zodat zij kan
onderzocht worden.

à Tegenwoordig staat dit letterlijk in het artikel. Is eigenlijk een gevolg van een lange
geschiedenis van rechtspraak (verhaal van kamermeisje en heer).
-

Mogelijk gemaakt door een mentale of fysieke beperking van het slachtoffer.
o

Misbruik maken van de beperking kan ook een aanranding van de eerbaarheid
opleveren.

o

Delicaat, want je mag mensen met een beperking niet elk recht op seks ontzeggen. Je
mag niet het seksuele leven van mensen met een beperking volkomen onmogelijk
maken!!

o

Verhoogd risico van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van mensen
met een fysieke beperking omdat ze volledig aangewezen zijn op anderen wat hun
zorg betreft en hen dat een ‘makkelijke prooi’ maakt.

o

Ook mensen met een mentale beperking hebben een principieel recht op
seksualiteitsbeleving.
§

Welke vorm dat seksueel leven dan kan of moet aannemen is natuurlijk een
andere kwestie.

§

Naarmate de mentale beperking groter wordt, zijn haar of zijn mogelijkheden
om het seksueel zelfbeschikkingsrecht uit te voeren minder groot en zal de
nood om hen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag door
anderen ook groter zijn.

§
-

Is een kwestie die nog zeer veel discussie vraagt.

Voyeurisme?
o

Wat met voyeurisme?

o

Gedurende een aantal jaren heeft er zich een discussie gewoed over hoe situaties van
voyeurisme aangepakt moesten worden.
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o

Er waren een aantal parketten die feiten van voyeurisme beschouwden als een
aanranding van de eerbaarheid bij verrassing gepleegd.
§

Aangezien het slachtoffer niet weet dat het gefilmd wordt, kan hij of zij zich
ook niet verzetten en is er per definitie ook sprake van aanranding van de
eerbaarheid bij verrassing.

o

Op een bepaald moment zegt ons Hof van Cassatie het volgende…
HvC 31 maart 2015
“Het heimelijk filmen van een naakte persoon, dit is zonder diens toestemming en
medeweten en zonder dat daarbij enige fysieke of morele dwang wordt aangewend,
kan aldus het misdrijf aanranding van de eerbaarheid niet opleveren, ook al wordt het
slachtoffer in zijn verwachtingen verschalkt.”
à Dit betekende dat voyeurisme niet meer volgens voorgaand artikel kon opgevolgd
worden. Tegelijkertijd was de druk om iets aan voyeurisme te doen wel heel erg groot.
In eerste instantie weigeren een aantal rechtbanken zich om daarbij neer te leggen en
zij blijven daders veroordelen.
§

Onder andere in de zaak met de basketbalcoach. Man wordt veroordeeld,
maar gaat in beroep en wordt vrijgesproken in beroep (naar aanleiding van
HvC)

§

Dan breekt er een schandaal uit:
•

Als er geen sprake is van een misdrijf, kunnen die filmpjes gewoon bij
de vrijgesproken verdachte blijven.

•

Heeft ervoor gezorgd dat ons parlement in actie is geschoten en
voyeurisme als een afzonderlijk misdrijf is gaan beschouwen!!

2.3.1.4. Moreel element
Wetens en willens
-

Het moreel element in de context van aanranding van de eerbaarheid is het feit dat de dader het
gedrag wetens en willens heeft gepleegd.

-

Dit wil zeggen:
o

Dat de dader beseft welke gedraging hij stelt
•

Hij weet wat hij doet.

•

Hij moet niet weten welke impact dat heeft op het slachtoffer of wat de slachtoffer
daarvan denkt.
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o

De persoon wil dat ook doen.
Vragenronde skype 27/03

Kun je naar het Europees Hof zonder eerst langs je nationale rechtbanken te gaan?
-

Je moet eerst binnen de nationale rechtsorde alles geprobeerd hebben. Eerst de hele interne
rechtsorde uitputten vooraleer je naar het Hof kan gaan.

Zelfbeschikkingsrecht op zich staat toch niet letterlijk in EVRM he? Wordt dit dan toch aanvaard binnen
gerechtelijke procedure?
-

Ja, het is zo dat er voor ons deel 1 mensenrecht echt cruciaal is:
o

Het recht op privacy: art. 8 van EVRM.

o

Bijzonder, want als men dat artikel geschreven heeft, had men zelfbeschikking niet echt
voor ogen.

o

Recht op privacy werd in eerste instantie gezien als iets dat je afschermt voor anderen.

o

Gaandeweg geïnterpreteerd als het idee dat je je leven kan inrichten zoals je het zelf wilt.
§

Niet absoluut, dus kan ook beperkt worden.

§

Je mag vrijheid hebben tot aan het punt waarop je een inbreuk pleegt aan de
rechten van een ander.

Wat als je als persoon zonder geldige verblijfspapieren (bijvoorbeeld in België), slachtoffer wordt van
seksueel grensoverschrijdend gedrag (bv. verkrachting). Hoe kunnen deze mensen aangifte doen zonder te
vrezen voor uitwijzing? (Niet?) Ik vermoed dat ze wel terecht kunnen bij het ZSG zonder angst te moeten
hebben om uitgewezen te worden?
-

Stel dat iemand zonder verblijfpapieren (meet uiteindelijk geldt dat voor iedereen) SO wordt van
seksueel grensoverschrijdend gedrag, waar kunnen ze dan naartoe?
o

ZSG, op dit moment zijn er drie.

o

In zo een zorgcentrum is het de bedoeling dat mensen daar terecht kunnen zonder dat ze
zich zorgen moeten maken over hun toekomst. Je gaat daarnaartoe om geholpen te worden
als SO.
§

Enerzijds medische hulp

§

Anderzijds forensische uhulp.
•

Er wordt wel stalen afgenomen, maar zonder dat je beslissing moet
maken als je daar al dan niet iets mee wilt doen, als je klacht in wilt
dienen.
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§

Psychologische hulp
•

Heel belangrijk dat bij het begin al wordt geïntervenieerd.

•

Veel mensen geloven in mythes, belangrijk dat je direct zegt dat het
absoluut niet jouw fout is.

•

Psychologische hulpverlening is in de acute fase ongelooflijk
belangrijk om een aantal mythes te bespreken.

•

Die interventies zorgen ervoor dat slachtoffers veel minder worstelen
met posttraumatisch stressstoornis kampen.

§

Ten slotte kan je ook klacht indienen bij de politie en dan zal er een
gespecialiseerde zedenagent het verhoor afnemen.

-

Heel belangrijke vraag: kan iedereen daar terecht?
o

Als je vreest dat je gaat uitgewezen worden, ga je niet naar de politie geen.

o

Goede nieuws is dat je absoluut terecht kan bij een ZSG. Dus medische en
psychologische hulp.

o

Je kan wel geen beroep doen op aangifte bij de politie. Ook daarover wordt onderzocht
hoe dat opgevangen kan worden.

o

Alle onderzoeken die we daar nu over hebben leiden in de richting dat er ontzettend
veel seksueel geweld en misbruik is ten aanzien van vluchtelingen en illegalen. Heel
groot probleem. De meest kwetsbaren worden ook het meest slachtoffer!!

o

Myria is de organisatie dat zich met de vluchtelingenproblematiek bezighoudt.

In kader van gekwalificeerd gedrag: “gedragingen die gericht zijn op het aanraken of het (doen) ontbloten
van de vrouwelijke of mannelijke geslachtsorganen of van de borsten van een vrouw”.
-

Hoe is dit voor transgender of non-binair? Waarom wordt dit zo in binaire sekses
geëxpliciteerd?
o

Omdat het strafrecht binair denkt.

o

We hebben allemaal meer en minder intieme zones.
§

Knie tot aan navel is zeer intieme zone

§

Buik minder intiem

§

Tenen tot knie ook minder intiem

§

Borstkas is ook weer intiem

§

Geldt ook voor achterkant van het lichaam.

o

Dit overstijgt zowat de binariteit van geslachten.

o

I.p.v. ‘vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen’ zouden we ook gewoon
geslachtsorganen kunnen zeggen.
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o

Interessant om verder na te denken over de borsten van een vrouw:
§

De mate waarin de borsten van een vrouw geseksualiseerd zijn, is verschillend van
cultuur tot cultuur.

§

Bij ons zijn borsten zeer geseksualiseerd, maar er zijn ook samenlevingen waar
borsten niet anders zijn dan vet ophopende en klieren die ze zijn. En gefocust op
het voeden.

-

Waarom bepaalt de wet zo strikt wat de seksuele zones zijn op het lichaam?
o

Er zijn daar wel discussies over geweest.

o

Op zich is het recht niet erg geïnteresseerd in of het ni een seksuele zone is of niet

o

Het gaat eerder om: is het nu iets dat het collectieve bewustzijn beschouwt als een
aantasting van de seksuele integriteit.

o

Is ook om meer duidelijkheid te krijgen.

o

Moeilijk, bijvoorbeeld in het kader van voetfetisj:
§

Is dat genoeg om te spreken van aanranding van de eerbaarheid?

§

Wat probeert het strafrecht te doen?

§

•

Oppikken wie de gevaarlijke daders zijn?

•

Oppikken wat de gevaarlijke daden zijn?

Voetenfetisjisten zullen dus niet zo gemakkelijk veroordeeld worden tot
aanranding van de eerbaarheid.

Ik heb een vraag n.a.v. het arrest X/Y tegen de Nederlandse staat in 1985. Hoe lang na een uitspraak van
het Europees Hof duurt het gemiddeld voordat het strafrecht in een lidstaat wordt aangepast? Er was
immers sprake van een lacune in de wet die diende te worden ingevuld? Met andere woorden: (wanneer)
is dit arrest in de Nederlandse wet verankerd?
-

Nederland is er altijd wel snel bij. Het is ondertussen veranderd, maar wanneer het precies
gebeurd is, kan niet direct gezegd worden.

Het 'manipulatief' aandringen tot seksuele handingen onder het mom van vriendschap of geveinsde
affectie (bvb allez, we kennen mekaar toch, je betekent zoveel vr mij, hebt ge mij dan niet graag? enz), valt
dit onder list, een vorm van bedreiging? En hoe valt dit ooit te bewijzen?
-

Hier zitten we aan de grenzen van toestemming.

-

Is lange tijd zo geweest dat men dreiging opvatte dat het een dreiging moest zijn met een
ernstig kwaad:
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o

Dus het moest ten eerste ernstig zijn

o

Er moet gedreigd worden met een kwaad, dus een negatief effect.

-

Lange tijd was de discussie: en wat met een beloning?
o

Vb. Een meisje wordt beloofd extra zakgeld te krijgen als ze een seksuele handeling stelt bij
haar stiefvader

o

Of je kan een promotie krijgen als je ingaat op de seksuele avances van je baas.

à Is dat ook een bedreiging?
§

Is een moeilijke discussie. Er gaan wel steeds meer stemmen op dat dit ook een
dreiging is, dat de wil van de persoon op die manier onttrokken wordt.

§

Is er sprake van een toestemming wanneer iemand ‘bewust’ ingaat op de seksuele
avances van iemand wanneer je een beloning ambieert?
•

-

Hier is het laatste woord zeker nog niet over gezegd.

In de context van de vraag; dit houdt wel verband met het onthouden van een beloning?
o

Ook een vorm van een bedreiging waar jongens vaak over rapporteren.

o

Als dat zeer ernstige vormen aanneemt, kan er toch sprake zijn van een vorm van strafbaar
seksueel grensoverschrijdend gedrag.

o

De kern van de vraag is:
§

Heeft de andere persoon nog de mogelijkheid om neen te zeggen?

§

Het antwoord hangt van de concrete context af.

§

Het probleem is dat mensen die in die situatie zitten, vaak geen andere uitweg
zien. Toch wordt het als uitzonderlijk gezien dat dit beschouwd wordt als
aanranding van de eerbaarheid, tenzij kan aangetoond worden dat het echt gaat
om enkel manipulatie, dat de persoon echt alles in het werk heeft gesteld om
iemand in zijn bed te krijgen, en dat er nadien geen contact meer is bijvoorbeeld.

§

Maar het strafrecht zou dit op dit moment niet beschouwen als een aanranding
van de eerbaarheid.

§

Alleen liegen is op dit moment in de Belgische rechtspraak niet aanvaard als een
vorm van een list.

-
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Voordeel: valt wel te bewijzen door sociale media tegenwoordig.

2.3.2. Verkrachting
2.3.2.1. Basismisdrijf
Bescherming tegen seksuele penetratie
Art. 375 al. 1-3 Sw. luidde voor 29.02.2016:
“Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd
op een persoon die daar niet in toestemt.
Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang
of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek
an het slachtoffer.
Met opsluiting van vijf tot tien jaar wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt.”

Art. 375 al. 1-3 Sw. luidt sinds 29.02.2016:
“Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd
op een persoon die daar niet in toestemt.
Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang,
bedreiging, verrassing of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk
of een geestelijk gebrek an het slachtoffer.
Met opsluiting van vijf tot tien jaar wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt.”

Vóór 1989 geen definitie in strafwetboek
-

De uitgangspunten worden soms zo vanzelfsprekend beschouwd, dat men ervan uitgaat dat
iedereen het weet waarover je het hebt en dat het dus niet gedefinieerd dient te worden.

-

Voor 1989 was het voor iedereen duidelijk dat het bij een verkrachting ging om een penis in
vagina penetratie, met andere woorden: een verkrachting gepleegd door een man (met zijn
penis) op een vrouw (in haar vagina). Men ging er ook vanuit dat het men geweld en/of
bedreiging plaatsvond.

-

In de decennia daarna wordt duidelijk dat in de rechtspraak een man zijn echtgenote niet kan
verkrachten. Redenering:
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o

In een huwelijk hebben mensen de plicht om met mekaar samen te wonen (in
burgerlijk recht bepaald). Als je gaat huwen, engageer je je om samen te wonen. Men
heeft daar ook quasi altijd de plicht tot seks begrepen, dat zat daarin vervat in de plicht
tot samenwonen.

o

Men achtte het ook geoorloofd voor een man om het recht in eigen handen te nemen.
Als een vrouw geen seks wenste, kon hij dat afdwingen van haar.

o

Een man kon dus niet veroordeeld worden als hij een opgedrongen penis in vagina
contact pleegde (al dan niet met geweld) op zijn wettige echtgenote.

o

Verkrachting in het huwelijk was ondenkbaar. Dat bestond niet.

o

Vanuit de vrouwenbeweging kwam daar protest op en dat heeft geleid dat het misdrijf
verkrachting in 1989 werd aangepast in ons strafwetboek.

-

10 jaar voordat de definitie gewijzigd wordt, werd het wetsvoorstel ingediend. Men heeft daar
dan 10 jaar over gediscussieerd vooraleer men het in het strafwetboek heeft ingevoerd.

-

Heeft dus tien jaar geduurd vooraleer België een nieuwe en – voor die tijd -moderne definitie
voor verkrachting kreeg.

Sinds 1989
-

Seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook

-

Op een persoon

-

Die daar niet in toestemt

à Verkrachting in het huwelijk is hier dus wel mogelijk.
2.3.2.2. Materieel element: Gekwalificeerd gedrag
Seksuele
-

Vaginaal: met penis, ander lichaamsdeel of voorwerp

-

Anaal: met penis, ander lichaamsdeel of voorwerp

-

Peniel (= met penis): in vagina, anus of mond
→ de opgedrongen tongzoen?

à Hierover zijn heel wat discussies gevoerd. Wat is de definitie van het woord ‘seksueel’?
Op een bepaald moment had men in de Kamer een definitie opgesteld waarbij men zowel naar
vaginale als anale penetratie verwees. Die twee woorden vond men in de senaat zo expliciet, dat men
het woord ‘seksuele’ penetratie heeft toegevoegd.
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Desalniettemin was duidelijk dat vaginale en anale penetraties daaronder zouden vallen. Voor anale
penetratie was dat totaal nieuw, want anale penetratie werd voor 1989 beschouwd als een aanranding
en niet als een verkrachting.
Voor 1989 werden penetraties met de penis al gezien als verkrachting, maar vanaf 1989 worden ook
verkrachtingen met andere dingen: vingers, voorwerpen (stok, fles…), andere lichaamsdelen… gezien
als verkrachting.
In het artikel staat: “ongeacht het middel of ongeacht de aard”. Ongeacht het middel, daarmee
verwijst men naar wat men gebruikt voor de penetratie, en ongeacht de aard, daarmee verwijst men
naar het feit dat het niet uitmaakt in welke lichaamsopening de penetratie gebeurt.
Peniele penetratie: een penetratie met de penis in de vagina, anus of mond.
Er zijn wel nog een aantal seksuele handelingen waarover twijfel valt als dat nu valt onder een
verkrachting of niet:
-

De opgedrongen tongzoen:
o

Deze discussie is relatief snel na de invoering van de nieuwe strafwet gevoerd.

o

Hoe moet een opgedrongen tongzoen gekwalificeerd worden?
§

In een zaak in het Gentse kort na de invoering van de nieuwe strafwet heeft
met beslist dat een opgedrongen tongzoen niet seksueel was. Dat er sprake
was over penetratie, daarover bestaat geen twijfel, want de dader had zelf
bekend dat hij zijn tong in het slachtoffer haar mond heeft gestoken. Maar de
rechters wilden niet op het misdrijf verkrachting afgaan, dus oordeelden ze
dat een tongzoen niet seksueel is.

§

Er was wel een penetratie, maar geen seksuele penetratie, dus geen sprake
van verkrachting.

§

Door zo uitdrukkelijk te stellen dat een opgedrongen tongzoen geen seksuele
handeling is, maakte dat het moeilijk om uit te maken wat het dan wel was?
•

Aanranding van de eerbaarheid?
o

Kan je ook moeilijk doen als er gezegd wordt dat een tongzoen
absoluut niet iets seksueel is.

o

In deze zaak heeft het hof dat niet moeten beslissen, want de
dader heeft ook de bloes open gerukt met geweld. Referentie
van vorige les: iemand ontbloten met geweld is ook
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aanranding van de eerbaarheid. Los van de opgedrongen
tongzoen.
o

In een aantal zaken van kindermisbruik hebben de rechters
wel geoordeeld dat een gedwongen tongzoen een aanranding
van de eerbaarheid is.

§

‘Seksuele’ verwijst in deze context altijd naar vaginaal, anaal, peniel. Dus men
had in deze context evengoed kunnen zeggen. Goed, het is een penetratie,
maar niet vaginaal, anaal of peniel, dus het is geen verkrachting, maar wel
aanranding van de eerbaarheid!

§

Dat een opgedrongen tongzoen niet gekwalificeerd wordt als een
verkrachting, is ergens ook normaal omdat het een minder ernstige inbreuk
maakt op de seksuele integriteit van een persoon.

o

Discussie die nog niet gevoerd werd, maar misschien wel eens moet gebeuren: kan de
penetratie van de tong in de vagina beschouwd worden als een vorm van
verkrachting?
§

Nog geen enkele rechtbank in BE die zich daarover heeft uitgesproken.

§

De kans dat dit toch gekwalificeerd wordt als een verkrachting is hier groter
omdat het gaat om een penetratie in de vagina met een ander lichaamsdeel
dan de penis/vagina.

Penetratie
-

Tussen labia, lippen of sluitspier

-

Geen ‘ontmaagding’ of ejaculatie vereist

Wat is een penetratie? Daar is niet al te veel discussie over in de rechtspraak.
-

Sluitspier is een kokertje, dus het is niet zo eenvoudig om daar een punt aan te duiden vanaf
waar het precies zou gaan over penetratie.

-

Casus waarbij er sprake is van een man die een kind anaal wou penetreren maar waarbij het
niet lukte, maar dat het heel veel pijn deed.
o

Op basis van de uitspraak van het kind “het is niet gelukt”, zegt de advocaat van de
man dat er geen penetratie was, en dus geen verkrachting en dus dat de cliënt zich
enkel schuldig heeft gemaakt aan een aanranding van de eerbaarheid. In die zaak
veegt de RB die argumentatie van tafel.
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o

De RB zegt hier: er is sprake van penetratie van zodra er contact is tussen de sluitspier
en de penis. En ook het feit dat het kind hier uitdrukkelijk zei dat het heel veel pijn
deed, dan is er sprake geweest van een vorm van penetratie.

o

Op dat vlak sluit die rechtspraak aan bij de vroegere rechtspraak
§

‘Vanaf wanneer is er penetratie?’
•

Een man zei: er is sprake van penetratie van zodra de penis voorbij het
maagdenvlies is gegaan.

•

Dat is natuurlijk nonsens

à Gelukkig heeft de rechtspraak de grens van het maagdenvlies nooit
aanvaard om penetratie af te bakenen en heeft men altijd vastgesteld dat
van zodra er een naast mekaar plaatsing is van naakte geslachtsorganen
en er druk wordt uitgeoefend, dat er sprake is van een verkrachting.
-

Nooit aanvaard dat een ejaculatie vereist was.
o

Bij de aanvang van de strafbaarstelling van verkrachting is er bijzonder veel aandacht
voor de huwelijkse voortplanting. Men had dus kunnen zeggen: als er geen ejaculatie
is geweest, is er ook geen ‘risico’ op voortplanting, en bijgevolg dus niet zo ernstig.

o

Maar die redenering heeft men gelukkig nooit gevolgd!!!

Op het slachtoffer
De penetratie moet gepleegd worden OP het slachtoffer. In die uitspraak zie je dat de wetgever er niet
helemaal in slaagt in het genderneutraal maken van de wet, want hij blijft de man zien als degene die
de penetratie stelt op het slachtoffer. Het idee van het penetrerende slachtoffer zat er totaal nog niet
in, en heden ten dage bij heel wat mensen ook nog niet.
-

Dader op slachtoffer

check

-

Slachtoffer op zichzelf

check

o

Vb. Een zaak waarbij een meisje via de webcam gedwongen werd om zichzelf te
penetreren met een dildo
§

-

Gedwongen en penetratie + op het slachtoffer dus verkrachting.

Slachtoffer op dader

O

→ het penetrerende slachtoffer?
o

Lange tijd heeft men hier weinig tot geen aandacht voor gehad, terwijl uit verhalen uit
de praktijk wel bleek dat ook mensen die gedwongen worden een ander te penetreren
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dat als bijzonder traumatiserend kunnen ervaren. Zou dus rechtvaardig zijn om dit ook
te aanvaarden als een slachtoffer van verkrachting.
o

Maar met de huidige omschrijving van een verkrachting, namelijk dat de penetratie
op het slachtoffer moet gebeuren, is dat niet mogelijk. Het penetrerende slachtoffer
bestaat niet volgens de wet.
§

Juridisch gezien kan het niet als een verkrachting gezien worden, wel als
aanranding van de eerbaarheid.

o

Op dit moment wordt het penetrerende slachtoffer nog steeds gezien als een
slachtoffer van aanranding van de eerbaarheid, en niet van verkrachting, maar in het
wetsontwerp dat Minister Geens heeft opgemaakt in de vorige legislatuur werd dit
probleem wel opgelost. Als dat nieuwe strafwetboek zal ingevoerd worden, zal het
penetrerende slachtoffer ook als een slachtoffer van verkrachting worden
opgemerkt!!

Geslacht dader en slachtoffer niet relevant
-

Geslacht of geslachtsverschil tussen dader en slachtoffer zijn niet van belang!
o

Vrouwen kunnen ook dader zijn van verkrachting, maar dan gebruiken ze een
voorwerp om de andere te penetreren.

Relatie tussen dader en slachtoffer niet relevant
-

Met andere woorden: sinds 1989 is verkrachting in het huwelijk wel degelijk strafbaar.
o

Wat we in de praktijk wel zien, is dat het zeer uitzonderlijk is dat er alleen intrafamiliaal
seksueel geweld voorkomt. Er is een grote overlap tussen intrafamiliaal fysiek geweld
en intrafamiliaal seksueel geweld, en in die gevallen zijn de slachtoffers eerder geneigd
om het fysiek geweld te melden dan het seksueel geweld te melden.
§

Als een slachtoffer de stap zet naar de politie, is het fysieke geweld al
voldoende om een procedure tegen de dader op te starten. Daarom wordt
intrafamiliaal seksueel geweld eigenlijk zeer weinig aangegeven.

o

Het intrafamiliaal seksueel geweld brengt veel schaamte met zich mee!!

2.3.2.3. Materieel element: Betrokkenheid slachtoffer
Een seksuele penetratie is natuurlijk niet op zichzelf strafbaar. Een seksuele penetratie is pas
problematisch wanneer dat gebeurt zonder toestemming. Het ontbreken van de toestemming is het
essentiële element à Dan en daarom is een seksuele penetratie een verkrachting!
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Ontbreken van toestemming
-

Draagwijdte van de toestemming
o

Als je je toestemming gegeven hebt, kan je die dan nog intrekken?
§

Deze vraag wordt gesteld omdat men lange tijd gedacht heeft dat het eigenlijk
niet redelijk was om van een man te verwachten om te stoppen met de
seksuele penetratie. Dat is natuurlijk nonsens!!

§

Wat ook de reden is, dan moet je als persoon die gepenetreerd wordt kunnen
vragen of aangeven dat je wenst dat de penetratie stopt, en dan moet de
persoon die de penetratie stelt ook effectief stoppen met de penetratie.

o

Eén situatie waarover je zou kunnen discussiëren:
§

The point of no return:
•

Het moment dat de man voelt dat het ejaculaat gaat komen.

•

Gaat over een situatie die eigenlijk maar enkele seconden duurt.

•

Als op dat specifieke moment degene die gepenetreerd wordt vraagt
om de penetratie te stoppen, kan de man eigenlijk zeggen dat het een
situatie van overmacht is.
o

Maar dat kan je natuurlijk geen uren zeggen!! Gaat over
enkele seconden.

-

Voorwerp van de toestemming
o

Ook een discussie over het voorwerp van de toestemming!!

o

Als je toestemming geeft tot één vorm van seksuele penetratie, heb je dan meteen
ook toestemming gegeven tot alle andere vormen van seksuele penetratie?
§

Is discussie over geweest, maar snel knoop doorgehakt:
•

Je moet voor elke nieuwe seksuele penetratie een nieuwe
toestemming hebben, want als je dat niet zou doen, zou de
toestemming van alle betrokkenen niet aanwezig zijn.

o

Dus: het is niet omdat je een vaginale penetratie toestemt, dat je een orale of anale
penetratie wil ondergaan. Voor alle penetraties moet tostemming zijn!!!!

Niet-limitatieve lijst van wilsgebreken
à Dit is een niet-limitatieve lijst!!
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-

Geweld

-

Dwang

-

List

-

Onvolwaardigheid of lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer

-

Verrassing
o

Zie bijvoorbeeld nieuwjaarsnacht in Keulen waarbij vrouwen met een vinger
gepenetreerd werden vooraleer ze zich daartegen konden verzetten.

-

Bedreiging

2.3.2.4. Moreel element
Het gaat hier over de ingesteldheid van de dader bij het plegen van de feiten
Wetens en willens
-

Je weet dat je een seksuele penetratie pleegt op een persoon die daar niet op instemt

-

En je wil dat ook doen.

à Moeilijk denkbaar dat je iemand per ongeluk zou penetreren. Een veel moeilijker vraagstuk is
of de dader wist of het slachtoffer daar niet in toestemde!!
Het moeilijke is dat twijfel altijd in het voordeel van de dader werkt!!

2.3.3. Aanranding van de eerbaarheid & verkracht – Verzwarende omstandigheden
Jeugdige leeftijd van het slachtoffer
-

Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt
“Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van
zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met dwangarbeid van vijf jaar tot tien jaar”.

-

Minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt
“Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een kind boven de volle leeftijd van veertien
jaar en beneden die van zestien jaar dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting”.

à Hoe jonger het slachtoffer, hoe zwaarder de straf
Dood van het slachtoffer
-

De verkrachting of aanranding leidt tot de dood van het slachtoffer

Foltering of opsluiting
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Verkrachting of aanranding is gepaard gegaan met foltering of opsluiting.

-

Opsluiting daar is al tamelijk snel sprake van
o

-

Als de deur van een wagen vergrendeld is, is dat al een geval van opsluiting.

Foltering:
o

Recent nog een man veroordeeld die een vrouw voor de verkrachting heel zwaar heeft
mishandeld: twee zware vuistslagen in het gezicht.

o

Het geweld dat de man had gebruikt, was zo ernstig dat de rechtbank de verzwarende
omstandigheid van foltering heeft aanvaard.

-

Meeste daders zijn geen sadistische daders (ze zijn dus niet op zoek naar het geweld an sich),
maar instrumentele gebruikers van geweld. Ze gebruiken het geweld om de weerstand van
het slachtoffer te doorbreken, en dan gaan ze over tot het seksuele geweld. Er is vaak weinig
fysiek geweld nodig omdat wij in een cultuur leven waarin vrouwen bang worden gemaakt van
seksueel geweld. à Ze verzetten zich minder + je weet zelf niet hoe je zal reageren.

Bedreiging van een wapen
-

Het plegen van een verkrachting of aanranding onder de dreiging van een wapen.

-

Hierbij ligt de lat ook laag.
o

Het louter op het tafel leggen van een wapen is aanvaard geweest als bedreiging van
een wapen.

o

Ook een man die in zijn zak met zijn handen een wapen had nagemaakt is veroordeeld
geweest voor deze verzwarende omstandigheden.

o

Er hoeft dus geen eigenlijk wapen aanwezig te zijn, de bedreiging ermee kan volstaan.

Kwetsbaarheid van het slachtoffer
-

Leeftijd
o

Jeugdige leeftijd van het slachtoffer is natuurlijk ook een vorm van kwetsbaarheid.

o

Maar ook de hoge leeftijd: senioren en hoogbejaarden worden slachtoffer van
aanranding van de eerbaarheid en slachtoffer. Ook hier is sprake van een verhoogde
kwetsbaarheid.

-

Zwangerschap
o

Vrouwen die zwanger zijn, zulle hun ongeboren kind als eerste beschermen waardoor
ze een veel gemakkelijker doelwit vormen voor een dader van seksueel geweld.

-

Ziekte of lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid
o

Mensen met een mentale of fysieke beperking lopen een veel hoger risico op
slachtofferschap van seksueel geweld.
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Hoedanigheid van de dader
-

Familiale context
o

Als de dader tot de familie behoort van het slachtoffer, is er sprake van een
verzwarende omstandigheid, MAAR…

o

Maar niet (ex-)partnergeweld (terwijl fysiek geweld tegen een partner of ex-partner
wel een verzwarende omstandigheid is)
§

Dit is echt een lacune!!

§

Maar ook dit zou moeten opgelost worden in het nieuwe strafwetboek!! Ook
het (ex-)partnergeweld zal nu als verzwarende omstandigheid gezien worden.

-

Gezagsrelatie
o

Bijvoorbeeld: een leerkracht of de stagemeester, een prof ten aanzien van een
student, een baas ten aanzien van een werknemer, psychiater van een patiënt…

o
-

Elke mogelijke vorm van een gezagsrelatie!!

Misbruik van functie
o

Vb. een arts van iemand

o

Hier wel belangrijk op te merken dat er wel eerst moet bewezen worden dat er sprake
is van verkrachting!!
§

Het louter arts zijn van een persoon waarbij ook seksuele handelingen worden
gesteld, is niet voldoende om van een verkrachting te spreken.

o

Het parket moet dus eerst bewijzen dat er een verkrachting is geweest zoals het
basismisdrijf, en pas dan kan men gaan zeggen dat er een verzwarende omstandigheid
was.

Meerdere daders
-

Betekent niet dat elk van de daders een seksuele penetratie moet hebben uitgevoerd, maar
wel het feit dat verschillende daders samenwerken om een persoon te kunnen verkrachten.

Discriminerende motieven
-

Als de verkrachting of aanranding van de eerbaarheid gepleegd wordt op basis van
discriminatoire motieven.

-

Is ook van toepassing wanneer een feit gepleegd wordt op grond van geslacht.
o

De hele kwestie is natuurlijk:
§
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Wanneer wordt een vrouw verkracht omdat ze een vrouw is?

2.3.4. Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting – enkele bijzondere aspecten
Dit zijn strafprocesrechtelijke aspecten!! Deze worden kort overlopen.
-

Terbeschikkingstelling
o

Bijzondere straf die bijkomend opgelegd kan worden in bepaalde gevallen van AvdE &
Verkrachting waarbij de dader na de klassieke straf nog kan opgevolgd worden of nog
opgesloten worden door de strafuitvoeringsrechtbank.

o
-

Bijkomende straf van ontzetting uit de rechten
o

-

Vooral bij de zeer ernstige daders.
Onzetting uit een aantal burgerrechten, vb. het stemrecht.

Publicatie – en verspreidingsverbod
o

Verbod op publicatie op verspreiding van de identiteit van het slachtoffer. Men wil op
die maneir de privacy van het slachtoffer beschermen.

-

Behandeling van de zaak met gesloten deuren
o

Dan mag er geen publiek aanwezig zijn bij de behandeling van de rechtzaak.

-

Onderzoek aan het lichaam: bijstand geneesheer naar keuze

-

Verjaring
o

Verjaring is anders geregeld.

o

Komt erop neer dat de verjaring veel langer is dan bij klassieke misdrijven. Begint pas
te lopen op het moment van de leeftijd van 18 jaar van het SO en de meeste feiten
hebben een verjaringstermijn van 15 jaar, behalve het basismisdrijf van de aanranding
van de eerbaarheid van een meerderjarige (dat heeft niet zo een lange tijd).

-

o

Door de recente wijzingen verjaren heel veel zaken niet meer.

o

Discussie: zijn zelfs die lange verjaringstermijnen wel lang genoeg?

Bijstand tijdens het verhoor
o

Slachtoffer van verkrachting of AvdE mag zich tijdens het verhoor door de politie laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon.
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Vragenronde skype 3/04
Bij de niet-limitatieve lijst van wilsgebreken mbt verkrachting, wat met iemand die gepenetreerd wordt in
zijn of haar slaap en zo wakker wordt? Hoort dit dan bij verrassing?
-

Dat is altijd beschouwd geweest als een vorm van strafbaar gedrag!!

-

Gebruik gemaakt van een mentaal of fysiek gebrek:
o

Ook alle andere mensen die niet op een of andere manier over een fysieke mogelijkheid
beschikken, vb. zat zijn, slapen…
à Iemand penetreren terwijl die persoon slaapt, is altijd beschouwd geweest als een
verkrachting.
Met het invoeren van het begrip verrassing, zou je dat er in principe ook kunnen onder zoek.
o

Iemand die in haar of zijn slaap gepenetreerd wordt, is SO van verkrachting, kan
ondergebracht worden bij verkrachting, maar ook bij onvolwaardigheid.

Verzwarende omstandigheden – meerdere daders: Wat is juist het verschil met een groepsverkrachting?
Daarbij moeten wel meerdere daders gepenetreerd?
-

Groepsverkrachting is geen juridisch begrip.

-

De politie geeft cijfers over groepsverkrachtingen, maar we weten niet als het dan gaat over meerdere
penetrerende daders of om de verzwarende omstandigheid à Vb. Meerdere daders die het SO
vasthouden.

Stel dat de ‘dader’ zich zonder toestemming van de vrouw haar lichaam gebruikt om klaar te komen, zonder
dat er penetratie aan te pas komt (wel aanraking tussen de lichamen). Is dit aanranding of verkrachting?
-

Zeker als aanranding gekwalificeerd

-

Aangezien er geen penetratie is, kan er geen verkrachting zijn.

Waarover spreekt men wanneer een slachtoffer wordt gedwongen een ander slachtoffer te penetreren?
-

Het is het slachtoffer dat gepenetreerd wordt, en de dader die penetreert. Dat is de huidige logica van
het strafwetboek.

-

Ook gedwongen worden iemand te penetreren is een heel traumatische ervaring.

o
-

Moet het penetrerende SO niet ook als SO van verkrachting gezien worden?

Het penetrerende SO zal nu altijd beschouwd worden als een SO van aanranding van eerbaarheid
(i.t.t. vroeger), maar zou eigenlijk moeten beschouwd worden als een SO van verkrachting.
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Met het oog op bijvoorbeeld een vlottere re-integratie vraag ik me af of de dader ook recht heeft op het
publicatie- en verspreidingsverbod?
-

Bij prof haar weten niet, uitzondering zijn minderjarige daders!!

-

Toch gaat de media daar vrij discreet mee om, belangrijk voor de re-integratie van de dader.

Is er zoiets als poging tot verkrachting? Of is dat gewoon aanranding van de eerbaarheid?
-

Als duidelijk komt vast te staan dat de dader de intentie had het SO te verkrachten en de penetratie gebeurt
niet buiten de wil van de dader om (vb. wordt betrapt), dan is dat een poging tot verkrachting.
o

Poging tot verkrachting bestaat dus (zal heel vaak ook aanranding van de eerbaarheid zijn, maar
poging verkrachting wordt zwaarder bestraft), poging tot aanranding van de eerbaarheid bestaat
niet. Poging van aanranding van de eerbaarheid wordt gelijkgesteld aan het hele misdrijf. Vb.
iemand ontbloten op zich is al aanranding van de eerbaarheid!!

o

Een poging is alleen maar strafbaar als het van buitenaf komt. Als je zelf stopt, is het niet strafbaar.

Stel dat de dader van een verkrachting of aanranding in kwestie zelf een mentale beperking heeft. Hoe zou het
recht daar een vonnis over uitspreken?
-

Als mensen een mentale beperking hebben waardoor ze niet in staat zijn hun handelingen in te schatten,
wordt de persoon niet veroordeeld, maar geïnterneerd.
o

In theorie zou dat een behandeling moeten inhouden, in België wordt/werd er onvoldoende
behandeling aangeboden.

o

Nu heeft men recent met een aantal forensische gevangenissen een manier gevonden om daarin
te remediëren.

-

Je kan iemand alleen maar veroordelen op basis van het strafrecht als iemand ook echt verantwoordelijk
is voor zijn strafbaar gedrag.
o

Wij hebben in België een soort zwart wit systeem: Ofwel heb je verantwoordelijk, ofwel niet.

o

Er is geen verminderde verantwoordelijkheid zoals in Nederland.

Wat met penetratie met een ander voorwerp (bv. dildo) in de mond. Is dit verkrachting?
-

Daar is discussie over!

-

In principe is het de aard van de penetratie zelf waarover geoordeeld moet worden: is de penetratie
seksueel?
o

In dit geval met een dildo vrij duidelijk, maar wat met een banaan, komkommer…?

o

Er zijn heel wat andere voorwerpen die op zichzelf niet seksueel zijn, en voor de dader of SO wel
een seksuele beleving zou hebben, maar dat is een grijze zone.

-

Hoe het recht daar zou mee omgaan, durft de prof nu geen uitspraken over doen.

-

Moeilijk om naar de beleving van het so of dader te gaan, want dan is het moeilijk een eenvormig beleid
te vormen.
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Bij verkrachting op zichzelf online. Wat wordt dan verstaan onder dwang? Hoe uit dit zich? Is dit dan chantage?
-

-

Dwang is elke situatie waarin je geen vrije wil meer hebt.
o

Kan gevolg zijn van chantage ja.

o

Ten aanzien van so zelf of omgeving.

Het gaat om iets dat een bedreiging is van en ernstig kwaad.

Ik ben niet meer zo goed mee met de seksuele meerderjarigheid. Ligt deze grens nu al op 14 jaar of nog op 16
jaar?
-

Grens ligt op 16 jaar, komen we nog op terug.

Kan het achter gesloten deuren behandelen van processen in andere gevallen niet?
-

Kan in andere gevallen ook, maar moet wel wettelijk geregeld zijn.

Zou u die verjaringsterijm nog eens kunnen herhalen, dat was mij precies niet helemaal duidelijk.
-

Grote principes:
o

Feiten die tav minderjarigen gepleegd worden, verjaren niet meer.

o

Feiten tav meerderjarigen verjaren nog steeds wel.
Twee grote groepen:
§

Wanbedrijven (aanranding van de eerbaarheid meerderj)

§

Misdaden (alle andere misdrijven in de seksuele context)
•

Verjaren op termijn van 15 jaar en kan 1 maal verlengd worden.
o

In de periode van15 jaar moet gerecht op de hoogte gebracht worden,
en op dat moment begint de nieuwe termijn te lopen!!

•

Uitzonderingen: als de dader meerdere daden heeft gepleegd.
o

Dan kunnen feiten die zelfs al meer dan 30 jaar geleden zijn soms toch
nog meegenomen worden.

Wat doet een vertrouwenspersoon die het slachtoffer ondersteunt zoal?
-

Het allerbelangrijkste is er zijn. Het is niet de bedoeling dat de vertrouwenspersoon gaat vertellen wat het
SO zoal mee heeft gemaakt.

-

Die is er om emotionele bijstand te geven.

-

Door de aanwezigheid een veilig ankerpunt bieden.

101

Penetratie door het slachtoffer (gedwongen worden om te penetreren) wordt dus beschouwd als aanranding van
de eerbaarheid. Zoals u zegt, heeft ook dit enorme gevolgen voor het slachtoffer. Doordat dit onder aanranding
van de eerbaarheid valt, en niet verkrachting, zorgt dit voor een lagere strafmaat. Geeft dit aan het slachtoffer
dan niet de indruk dat die ervaring "minder erg" is?
-

De manier waarop het gerecht omgaat met gevallen van seksueel geweld kan in de praktijk ook leiden tot
secundaire victimisering (de manier waarop strafrecht met SO omgaat, kan opnieuw het gevoel geven SO
te worden).

-

Al die elementen kunnen bijdragen aan de manier waarop het SO de feiten beleeft.

-

Zie opname!!

-

Als strafrecht is men niet bereid om de ernst van iets volledig te laten afhangen van het traumatiserend
effect op het slachtoffer.

Kleine (discussie)vraag: indien we ‘forced penetration’ zouden behandelen en aanvaarden onder ‘verkrachting’,
lopen we dan niet het risico om daders (mannelijk) de mogelijkheid te bieden de rollen om te draaien? Namelijk
dat daders het slachtofferschap zouden claimen door te zeggen dat zij verkracht werden (door het eigenlijke
slachtoffer) o.b.v. forced penetration?
-

De discussie zal op termijn meer gaan om de toestemming. Wie heeft waarvoor wel of niet toestemming
gegeven?

-

Je kan niet zomaar zeggen ‘ik ben verkracht’, zo kan je ook niet zomaar zeggen ‘ik ben geforceerd te
penetreren’, er moet altijd een bewijs zijn van penetratie en een gebrek aan toestemming.

INLEIDEND LES 24/4

Grooming en cyberlokking zijn twee misdrijven die uiting geven aan een tendens die wel breder
zichtbaar is in het strafrecht: niet alleen de misdrijven zelf strafbaar stellen, maar tegenwoordig ook
de voorbereiding van de dader van het misdrijf. Zo kan men al ingrijpen vooraleer er sprake is van
datgene wat men het klassieke misdrijf beschouwt.

2.3.5. Grooming
Grooming is het fenomeen waarbij men probeert om een vertrouwensband met een kind op te
bouwen, met als bedoeling dat de drempels van het kind om seksueel misbruikt te worden verlagen
enerzijds. Anderzijds om ervoor te zorgen dat het kind minder geneigd is om de dader te ontmaskeren.
Omwille van het feit dat het kind de dader vertrouwt en ook positieve gevoelens heeft ten aanzien van
die persoon, vindt hij/zij het ook moeilijker om aan zijn omgeving of wie dan ook te laten weten dat
zij/hij misbruikt wordt door de dader.
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Grooming is een fenomeen van alle tijden, maar het internet heeft de mogelijkheden om kinderen
ongezien te benaderen en te proberen om die vetrouwensband op te bouwen, natuurlijk enorm doen
toenemen. à Reden waarom het verdrag van Lanzarotte is gestemd!
Met verdrag van Lanzarotte in het achterhoofd heeft de Belgische wetgever twee misdrijven in het
wetboek opgenomen:
-

“Online grooming” als zelfstandig misdrijf
è art. 377quater Sw.
à Beetje vreemd, want grote overlap!! Favo examenvraag: vergelijk de misdrijven grooming
en cyberlokking. Wat is hetzelfde en wat is anders?

-

“Grooming” als verzwarende omstandigheid
è art. 377ter Sw.
o

Er is al een ander misdrijf vastgesteld en in de loop van het onderzoek merkt men dat
het andere misdrijf voorafgegaan werd door een vorm van grooming.

o

Wordt dat een verzwarende omstandigheid.

o

Deze verzwarende omstandigheid wordt zeer vaak toegepast bij seksueel misbruik van
kinderen.

2.3.5.1. Online grooming (art. 377quater Sw.)
De meerderjarige die door middel van de informatie- en communicatietechnologie aan een
minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar een voorstel doet tot ontmoeting met het
oogmerk een misdrijf te plegen bepaald in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken VI en VII van deze Titel,
wordt, voor zover dit voorstel is gevolgd door materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting
leiden, gestraft met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar.
à Fenomeen waarbij de dader (meerderjarige) het vertrouwen wil winnen van een minderjarige en
dat via ICT doet, is er sprake van een misdrijf.
Materieel element
-

Leeftijd slachtoffer en dader
o

Dader moet meerderjarig zijn.
§

Dit is bijzonder want we hebben niet zoveel misdrijven waarbij specifiek
gesteld wordt dat je enkel een dader bent als je meerderjarig bent.

o
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Het slachtoffer moet jonger zijn dan 16 jaar (dus niet alle minderjarigen)

-

D.m.v. ICT
o

Dader moet zijn gedrag gepleegd hebben via ICT (dus elke vorm van ICT: internet, gsm,
telefoon, online platformen…)

-

Voorstel tot ontmoeting
o

Klassiek doet de dader het voorstel tot ontmoeting.

o

In theorie zou je kunnen bedenken dat de dader het SO zo manipuleert dat het SO zelf
op een bepaald moment voorstelt om mekaar te ontmoeten.

-

Materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden
o

Dader of slachtoffer (onder invloed van dader) stelt dergelijke handelingen

o

Welke handelingen?
§

Fysieke handelingen.

§

De dader moet actie ondernomen hebben om werkelijk tot zo een ontmoeting
over te gaan.
•

Vb. een dader die de reisroute uitstippelt, een dader die effectief naar
de plaats van ontmoeting verptrekt, de dader die verlof neemt
speciaal voor de ontmoeting…

§

De ontmoeting moet dus niet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden!!!

§

Is niet zo dat er al seksueel misbruik moet geweest zijn!!!

§

Het loutere voorstel tot ontmoeting, gevolgd door materiële handelingen die
tot een ontmoeting zouden kunnen leiden, is voldoende om van grooming te
spreken.

à Een seksuele conversatie tussen meerder- en minderjarige wordt niet beschouwd als een
vorm van online grooming, op voorwaarde dat er geen voorstel tot ontmoeting wordt gedaan.
Als ze zich beperken tot het hebben van seksueel getinte gesprekken, zal dat niet kunnen
beschouwd worden als het misdrijf online grooming.
Moreel element
= motief om op of met -16 jarige te plegen
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-

Aanranding van de eerbaarheid

-

Verkrachting

-

Aanzetten tot ontucht of prostitutie

-

Openbare zedenschennis

à De dader moet dus een seksueel motief hebben bij het voorstel tot ontmoeting dat die doet. Dus
als de dader een minderjarige voorstelt om af te spreken via ICT en daar handelingen toe stelt, met
een seksuele bedoeling, dan is er sprake van online grooming zelfs als er nooit seksueel getinte
gesprekken waren. Al zal het natuurlijk niet zo gemakkelijk te zijn om dan het moreel element te
bewijzen, maar zeker niet onmogelijk om dat te bewijzen ookal heeft hij nooit met de minderjarige
een seksueel getinte converstatie heeft gevoerd!!
2.3.5.2. Grooming – verzwarende omstandigheid (art. 377ter Sw.)
In de gevallen bepaald in dit hoofdstuk of in de hoofdstukken VI en VII 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 gepleegd 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.
è Grooming als verzwarende omstandigheid: goed voor ogen houden dat er al moet een seksueel
misdrijf gepleegd zijn!!!!!
Materieel element
-

Seksueel misdrijf
o

-

Er moet al een seksueel misdrijf gepleegd zijn ten aanzien van de – 16 jarige.

Benadering door dader
o

Als dat seksueel misdrijf voorafgegaan is door een benadering door de dader (zeer
ruim omschreven), is er sprake van de verzwarende omstandigheid als ook de intentie
van de dader seksueel was.

-

Leeftijd slachtoffer

Moreel element
= oogmerk om een seksueel misdrijf te plegen
De bedoeling van de dader om op of ten aanzien van het slachtoffer een seksueel misdrijf te plegen.
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Dus: als er een seksueel misdrijf gepleegd is op een minderjarige en de dader (moet hier niet
meerderjarig zijn) heeft het misdrijf laten voorafgaan daar een benadering van de minderjarige, dan is
er sprake van een verzwarende omstandigheid op voorwaarde dat de dader ook de bedoeling had een
seksueel misdrijf te plegen.
Aangezien de voorwaarde is dat er al een misdrijf is gepleegd, zal dat moreel element quasi altijd al
vervuld zijn.
Verhoging van de strafmaat

2.3.6. Cyberlokking (art. 433bis/1 SW)
Naast grooming heeft de wetgever ook het misdrijf cyberlokking gecreëerd. Waarom heeft men dat
gedaan? Moeilijk een logisch antwoord op te geven!! De bepaling ivm grooming heeft een plek
gevonden in de stukken van het strafwetboek die over seksuele misdrijven gaat. De bepaling ivm
cyberlokking bevindt zich bij de wetten rond bescherming voor minderjarigen.
Met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar wordt gestraft de meerderjarige die door middel
van informatie- en communicatietechnologieën communiceert met een kennelijk of vermoedelijk
minderjarige om het plegen van een misdaad of een wanbedrijf 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.
2.3.6.1. Materieel element
-

Leeftijd slachtoffer (“een kennelijk of vermoedelijk minderjarige”) en dader
o

Bij grooming waren alleen de -16 jarigen beschermd door het misdrijf, bij cyberlokking
beschermt men alle minderjarigen. De wetgever wou zelfs iets verder gaan en wou
het eigenlijk mogelijk maken voor politiemensen om zich voor te doen als minderjarige
en er zo voor te zorgen dat daders konden opgespoord worden. Men heeft dat
proberen doen door te zeggen dat het niet alleen gaat om iemand die kennelijk
minderjarig is, maar ook vermoedelijk minderjarig. Men wou dat doen om ook meer
opsporingsmethoden mogelijk te maken, maar daar is de wetgever nog een klein
beetje de mist in gegaan. Want omdat het in het strafwetboek staat dat het moet gaan
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om een kennelijk of vermoedelijk minderjarige, moet het wel altijd gaan om een
minderjarige, zelfs als een politieagent zich op het internet voordoet als minderjarige,
zal dat toch nog steeds geen minderjarige zijn tegen wie het misdrijf gepleegd wordt.
o

Betekent dus eigenlijk: In principe moet de dader niet echt geweten hebben dat het
SO minderjarig was, maar het was heel erg duidelijk of hij had het kunnen vermoeden.

o
-

D.m.v. ICT
o

-

De daders zelf moeten meerderjarig zijn (=grooming)
Idem bij grooming, gaat over elke vorm van ICT, zelfs hele oude vormen.

Modus operandi (à Verschil met grooming)
1 van deze vier manieren moet aangewend zijn. Moeten dus niet allemaal gebruikt zijn, 1 van
de vier is voldoende!!
o

Liegen over of verzwijgen van indentiteit, leeftijd of hoedanigheid
§

Vb. liegen over leeftijd, geslacht…

o

Vragen om geheimhouding van gesprek

o

Geschenk of voordeel aanbieden of voorspiegelen
§

o

Moet nog niet echt gegeven zijn. Het voorspiegelen of beloven is voldoende.

List gebruiken

2.3.6.2. Moreel element
-

Vergemakkelijken van misdaad of wanbedrijf jegens minderjarige

à Waar het moreel bij grooming gaat om een seksueel misdrijf ten aanzien van een minderjarige
te plegen, is dat in de context van cyberlokking elk mogelijk misdrijf. M.a.w. stel dat een
meerderjarige een minderjarige via ICT ertoe brengt om al zijn geld af te geven door vb. te
chanteren, dan zal dat toch strafbaar zijn als cyberlokking.

2.3.7. Seksisme (art. 2 & 3 seksismewet)
Hier kan je niet echt over voorbereidende handelingen spreken. Het is niet zo dat seksisme altijd tot
doel heeft om een nog groter misdrijf te plegen. Niet iedereen vindt deze gedragingen ernstig genoeg
om strafbaar te zijn.
Wet 22 mei 24, B.S. 24 juli 2014
“Elk gebaar of handeling die, in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden,
klaarblijkelijk bedoeld is om minachting uit te drukken jegens een persoon wegens zijn geslacht, of deze,
om dezelfde reden, als minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie
en die een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge heeft.”
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Seksismewet gekomen naar aanleiding van de commotie die ontstaat na reportage femme de la rue.
Zeer veel over gediscussieerd in het parlement -> Is dit wel strafwaardig? Is ook voor het
Grondwettelijk Hof gekomen, maar die heeft geoordeeld dat het wel degelijk mogelijk is om seksisme
op deze manier te bestraffen.
2.3.7.1. Materieel element
-

-

Gebaar of handeling
o

Zeer ruime omschrijving!!

o

Kan gaan over fysieke, verbale handeling. Daar zijn quasi geen beperkingen aan

Openbare omstandigheden
o

In het openbaar betekent niet per se op een openbare ruimte, er zijn ook nog andere
omstandigheden waar er sprake is van openbaarheid, bijvoorbeeld op plaatsen waar
heel veel mensen aanwezig zijn, vb. in een aula van de universiteit.

o

Kan ook gaan over niet-fysieke openbaarheid; nl. op het internet. Dat valt er ook
onder, de digitale openbare omstandigheden.

-

Ernstige aantasting waardigheid
o

Vb. Als mensen op straat nagefloten worden, zal dat niet zo snel beschouwd worden
als een ernstige aantasting van de waardigheid.

-

T.a.v. identificeerbare persoon
o

Vereiste die men heeft toegevoegd om te garanderen dat er geen al te grote inbreuk
zou zijn op de vrijheid van meningsuiting.

o

Men heeft het niet onmogelijk willen maken dat mensen seksistische ideeën hebben
en die ook willen verdedigen.

o

Het moet gericht zijn ten aanzien van een persoon die in principe zou kunnen
geïdentificeerd zou kunnen worden, maar ze moeten niet noodzakelijk met naam en
toenaam geïdentificeerd zijn.
§

Vb. Als je op een foto in een voetbalstadium alle vrouwen fotoshopt om uiting
te geven aan het idee dat vrouwen zich niet op een tribune horen te begeven,
moeten de vrouwen niet te identificeren zijn om aan te tonen dat de dader
zich schuldig gemaakt heeft aan seksisme (als ook aan de morele elementen
is voldaan)

2.3.7.2. Moreel element
= Klaarblijkelijk (overduidelijk) bedoeld om
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Wegens diens geslacht minachting uit te drukken ten aanzien van een persoon

-

Wegens diens geslacht een persoon als minderwaardig te beschouwen

-

Een persoon te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie
o

Reduceren van een persoon tot haar of zijn lichaam en dus tot seksobject.

à Moet klaarblijkelijk seksistisch zijn.
Vragenronde skype 24/04

-

Antwoord op eerste vraag:
o

Correct. In de strafverzwaring wordt niet verwezen naar de meerderjarigeheid van de
dader. Dus als er niet naar verwezen wordt, geldt dat niet.

o

Bij de strafverzwaring, geldt ze voor iedereen ongeacht de leeftijd van de dader.

o

Wel in achterhoofd houden: minderjarigen worden in principe niet door de
strafrechter beoordeeld. Er is een ander systeem voor minderjarigen en die komen
voor de jeugdrechter.
§

o

Vlaanderen heeft het jeugddelinquentierecht gecreeërd.

Inderdaad, bij de strafverzwaring is het feit dat de dader nog niet meerderjarig is, is
geen belemmering om de strafverzwaring van toepassing te verklaren. Maar meer een
toepassing om te bepalen hoe zwaar de theoretische straf is. De zwaarte van de
theoretische straf heeft een effect op welke straf kan toegepast worden in het
jeugddelinquentierecht.

-

Antwoord op de tweede vraag:
o

Neen, wel zeer interessante vraag.

o

Slachtoffers die meerderjarig zijn, maar ook SO’s die 16 en 17 jaar oud zijn, worden
ook niet bijzonder beschermd.

o

Nochtans, als is heel duidelijk dat de intentie van de persoon heel duidelijk om een
verkrachting te plegen. Heeft helemaal geen intentie om een relatie te hebben, maar
echt een doel om iemand te misbruiken, en doelbewust op het internet op zoek gaat
naar een slachtoffer, waarom zou die strafverzwaring dan niet van toepassing moeten
zijn?
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-

Dat is effectief wat de wetgever eigenlijk wou. Probleem is dat in het strafrecht moet het
materieel element gerealiseerd zijn zoals het in het strafwetboek staat. Er staat ‘een
minderjarige’, en niet ‘iemand die zich als een minderjarige voordoet’.

-

Het idee was: dit gedrag is problematisch ten aanzien van iemand die minderjarig is, niet ten
aanzien van iemand die meerderjarig is.

-

Als de wetgever bijzondere onderzoeksmaatregelen wil creëren, moet hij dat doen via de
regeling van de bijzondere onderzoekstechnieken, en niet door dat in deze wet te zeggen.

-

Essentie: Hoewel de wetgever eigenlijk de bedoeling had om ook onderzoek te kunnen laten
doen door mensen die niet minderjarig zijn, is dat toch niet gelukt.

-

Probleem in deze regeling is dat je onder de 16 jaar altijd strafbare feiten hebt.

-

Om 1 of andere reden heeft de wetgever 16 jaar als een goede leeftijd beschouwd.

Voor grooming als je als 18-jarige (en 1 dag) een date/afspraakje plant ment iemand van 15 jaar en
360 dagen via ICT: Kan dit gezien worden als grooming als het doel seksueel is?
-

Ja, dat is het probleem.

-

Aan de materiële voorwaarden van het misdrijf is dan voldaan. Als dan de intentie ook is om
seks te hebben, is dan per definitie sprake van het misdrijf grooming.
o

In het nieuwe strafwetboek wil de wetgever de regeling dat onder 16 seks altijd
strafbaar is wijzigen met een systeem waarbij met een leeftijdsverschil wordt gewerkt.

Is het voeren van seksuele gesprekken met een -16-jarige, waar geen voorstel tot ontmoeting is, dan
niet strafbaar op basis van een ander wetsartikel?
-

Het is niet strafbaar als grooming, maar gaat in tegen het rechtsgevoel, dus men gebruikt
andere artikelen zoals het aanzetten tot ontucht. Dat wordt in de rechtbanken aanvaard.

-

De wetgever had die bepalingen rond aanzetten tot ontucht eigenlijk niet bedoeld voor
relaties tussen twee personen. Men had dat altijd bedoeld met een pooier voor ogen (persoon
A zet de minderjarige aan om seks te hebben met persoon B), maar men heeft dat in de praktijk
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beginnen gebruiken voor situaties waarin persoon A de minderjarige aanzet om seks te
hebben met persoon A (met zichzelf).
-

Met internet is met hetzelfde artikel beginnen gebruiken voor seksuele conversaties met een
minderjarige online.

Grooming: Wat als het slachtoffer liegt over zijn of haar leeftijd? Ook niet als er bijvoorbeeld
uitgelokt wordt om foto’s te sturen of?
-

Slachtoffer dat liegt over de leeftijd wordt niet aanvaard als verweer voor de dader (in praktijk
soms anders).

-

Feit dat SO ‘gewoon’ liegt over leeftijd is een onvoldoende reden om de dader te ontslaan van
zijn/haar verantwoordelijkheid. Alleen als een vervalste ID wordt gebruikt, wordt ervan
uitgegaan dat er redelijke wijze is om te denken dat je echt niet kon weten dat het om een
minderjarige gaat.

Is het hebben van een seksuele conversatie met een 16-jarige dan helemaal niet strafbaar? Ook niet
als er bijvoorbeeld uitgelokt wordt om foto’s te sturen of?
-

Zelfde discussie als ontucht.

-

Seksuele conversatie en uitlokken van foto’s is niet strafbaar als grooming. Strafrechtelijk zal
het beschouwd worden als aanzetten tot ontucht

-

Let op: als iemand gedwongen wordt om fotos van zichzelf te sturen terwijl die vb. zichzelf
penetreert. Dan zal het beschouwd worden als een verkrachting. Als iemand gedwongen
wordt om zichzelf te penetreren, ongeacht of daar nu foto’s of filmpjes van gevraagd worden,
is dat verkrachting.

Wat valt er precies onder openbare zedenschennis?
-

Alle vormen van “exhibitionisme” zijn vormen van openbare zedenschennis, maar ook nog
enkele andere dingen.

-

“De plicht tot privacy”. In een aantal gevallen zijn mensen verplicht om anderen te beschermen
tegen de confrontatie met hun naaktheid of seksualiteit.
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Cyberlokking: De leeftijd van de dader heb ik niet helemaal meegekregen. Die moet dan ook gewoon
+18 zijn toch?
-

Inderdaad, zowel bij cyberlokking als grooming als zelfstandig misdrijf, moet de dader
meerderjarig zijn. Men heeft daar proberen ruimte maken voor de seksuele ontwikkeling
tussen gelijke leeftijden, maar op een heel onhandige manier.

-

Vb. 17-jarige stuurt 15-jarige en lokt die naar een bos met als doel te verkrachten, dat blijft
een voorbereidende handeling, maar zal niet onder grooming vallen.

Maar als die twee personen een relatie hebben zou dit toch een voorwaarde kunnen zijn waardoor
er geen strafbaar feit is.
-

Moeilijk. Wat is in godsnaam de definitie van een relatie hebben?

-

Zouden we juridisch wel kunnen aanpakken als we een oplossing vinden voor de seksuele
meerderjarigheid.

Vraag i.v.m. seksime: ‘openbare ruimte’: kan een chatroom vb. klaschat een publiek karakter
hebben? Vb. een klaschat van jongens die een meisje van school door de mangel halen
(cyberpesten), maar ook haar tot seksueel object reduceren.
-

Een klaschat kan absoluut een publiek karakter hebben!

-

Onder meer voor dat soort situaties is het zeker ook van toepassing!

-

Een chatruimte waar meerdere personen samen chatten, is openbaar!

Kan een minderjarige veroordeeld worden tot seksime, eventueel via de ouders/voogd die ter
verantwoording worden geroepen bij (straf)rechtbank?
-

Neen, zelfde regeling als daarjuist.

-

Zal via jeugddelinquentierecht opgevolgd worden.

-

De straf voor seksisme is niet zo hoog, dus in de praktijk weinig waarschijnlijk dat de jongeren
daarvoor vervolgd zullen worden. Reactie moet natuurlijk ook altijd proportioneel zijn.

-

School kan wel ingrijpen omdat er een wetgevend kader is. ‘hier ga je over grenzen, daar volgt
een sanctie op’.

Seksime: als je in je borsten geknepen wordt in het midden van de straat wanneer je iemand random
passeert en die man lacht eens goed, valt dit dan onder seksisme of aanranding van de eerbaarheid?
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Dat valt onder beiden (volgens de prof.) ook als de man niet lacht.

-

Dat is een aanranding van de eerbaarheid, maar dat wordt niet zo vaak werkelijk vervolgd door
de rechtbank omdat je de dader natuurlijk niet kent. + Op dit ogenblik nemen zeker niet alle
politiediensten dit soort feiten au sérieux.

-

Het valt ook onder seksime.

-

Als

een bepaalde

groep van feiten

door

een dader gepleegd onder

twee

misdrijfomschrijvingen tegelijkertijd valt, dan telt alleen de straf van het zwaarste misdrijf. Dat
wordt dan allemaal samen beschouwd als 1 groot geheel, en men vertrekt dan van de zwaarste
straf.
Twee vragen over eerdere lessen:
-

Sinds wanneer (qua jaartal?) was verkrachting tussen echtgenoten strafbaar? Ik meen me te
herinneren dat u hierbij 1989 aangaf, in een arrest van 21 juni 1979 vond ik echter dat
verkrachting tussen echtgenoten strafbaar werd gesteld. Gaat het hierbij om interpretatie
door de rechter (1979) en wetgeving (1989)?
o

Moeilijke vraag.

o

Wetgeving is in ieder geval gekoemn in 1989. Niet uitgesloten dat er al eerder een
arrest is geweest.

o
-

In België beslist elke rechter enkel over de zaak die hem aanhangig is.

Wordt het strelen van de clitoris gezien als een verkrachting?
o

Is er sprake van een penetratie? De definitie van penetratie lijkt te zijn: het in naakte
toestand tegen mekaar plaatsen van de betrokken voorwerpen/lichaamsdelen en
harde druk uitoefenen. Deze definitie is impliciet ontworpen door de rechtsleer. Dus
dan zou het inderdaad kunnen beschouwd worden als penetratie.

o

Als het niet als penetratie aanvaard wordt, zal het zeker wel als aanranding beschouwd
worden.

o

Een vaginale penetratie: van zodra een lichaamsdeel/voorwerp zich tussen de labia
bevindt, spreek je van een penetratie. Gezien de plaats waar de clitoris zich bevindt,
zou je kunnen stellen dat het om een penetratie gaat als de dader de clitoris streelt.
Per definitie zit je dan in de situatie van een vinger tussen de labia.

Voor seksime: wat met standaard uitspraken waarvan het al lang nit meer duidelijk is dat ze seksueel
getint zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan “vriendschapplijk??” bitch, en fuck you. Kan dit vallen onder
seksime?
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-

Volgens prof: sommige woorden zijn intrinsiek zo seksistisch dat als je ze uit naar een
specifieke persoon, dat ze er mogelijk al zouden onder kunnen vallen. Dat gaat bijvoorbeeld
ook over ‘kut’.
o

Rond het woord kut: In Engels is het woord cunt een heel erg woord, maar in Australië
is dat eigenlijk een heel normale ontmoeting. Taal is dus wel context en
samenlevingsgevoelig!

-

Veel woorden zijn hun shockerende karakter verloren doordat ze zo vaak gebruikt worden,
maar ze zijn daarom niet niet seksistisch.

-

In het gebruik van woorden is de rechtspraak nu eerder geneigd om te kijken als het woord
ook een andere betekenis kan hebben, dus niet zo vanzelfsprekend om die woorden te
vervolgen.

Dus teef toebijten naar een man kan wel?
-

Prof zou liever hebben dat in de seksimewet eerder het aspect gender wordt meegenomen in
plaats van het aspect geslacht, maar dat is juridisch niet zo gemakkelijk.

-

Dan zou je strafbaar kunnen stellen op basis van vernederende reacties op genderexpressie.

2.3.8. Voyeurisme en wraakporno
Wet 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het
voyeurisme betreft, BS 19 februari 2016.
à Relatief recente misdrijven die in het wetboek zijn verschenen na een relatief grote zaak:
-

Basketbalcoach die betrapt werd op het feit dat hij meisjes en dames had gefilmd in de
douches.
o

Wordt in eerste aanleg veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid.

o

Redenering: iemand die niet de kans heeft gekregen zich te kunnen verzetten, moet
vallen onder list en onder aanranding van de eerbaarheid.

o

Dat idee van AvdE was ook al in eerdere gelijkaardige zaken gebeurd, en tot dan toe
altijd gewerkt, maar bij 1 zaak was men tot het HvC geraakt en daar had men
geoordeeld dat het begrip aanranding van de eerbaarheid niet zo ruim
geïnterpreteerd mocht worden dat het ook zo ruim zou zijn dat het slachtoffer
eigenlijk niet weet dat het gefilmd wordt. Dat is dan zo gebleven zonder commotie,
maar dan kwam de zaak van de basketbalcoach. Eerste aanleg: veroordeeld; gaat in
beroep en in beroep stelt het parket generaal dat de man vrijgesproken moet worden
(op basis van de uitspraak van het HvC een tijd veroor) -> Dit is niet strafbaar, we
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moeten de vrijspraak vragen. Zorgde voor heel veel commotie, omdat dan ook de
filmpjes van de man teruggegeven worden aan de man. -> Maatschappelijk debat en
commotie over de uitspraak van het HvC. Maar op zich viel de rechtspraak niet veel te
verwijten aangezien het recht is wat ze is.
o

Naar aanleiding van deze zaak is de wet in 2016 er gekomen.

2.3.8.1. Voyeurisme – art. 371/1 1° Sw.
Wie
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;
Bespreken definitie:
-

Het moet gaan om iemand die een andere mens bespiedt. Het gaat natuurlijk niet gewoon om
bekijken van iemand die je gewoon passeert. In het woord observeren zich toch wel de
bedoeling van de dader om iemand te bespieden of stiekem te bekijken. Het gaat niet alleen
om beeld, maar ook om geluidsopnames!!

-

Het rechtstreeks of dmv technisch of ander hulpmiddel.
o

Gaat meestal om een camera, telelens.

o

Maar kan ook zo eenvoudig zijn als iemand die kijkgaatjes boort in kleedkamers.

-

Persoon die geobserveerd wordt heeft zijn toestemming niet gegeven of wist er niet van

-

So ontbloot of stelt een expliciete seksuele daad.
o

Hierover gaat zeker nog wat discussie zijn, want wat is ontbloot? Hoe bloot moet je
precies zijn? Mensen in bikini, monokini?
§

Al een discussie geweest over de dader die een vrouw onder de rok gefilmd
had, maar die dame droeg wel een slip. Je zag dus de slip op de foto. Vraag
stelde zich in de rechtbank als er wel sprake is van een ontbloot persoon.

115

•

Rechtbank heeft geoordeeld van niet, op zich wel straf, want was
duidelijk dat de wetgever dit wel wilde bekomen dat het filmen onder
een rok strafbaar werd.

o

Expliciet seksuele daad: moet je echt geslachtsorganen of borsten zien? Is het feit dat
de persoon die kijkt weet dat de mensen die hij bekijkt seksuele daden stellen,
voldoende?
§

Vb. een persoon pijpt iemand die op een stoel zit. Je zien alleen de rug van de
persoon in actie en ziet dat de persoon op de stoel wel geniet, maar je ziet
niet percies wat er gebeurt.
•

Prof eerder geneigd te zeggen dat dat er wel onder valt.

•

Het gaat niet zozeer om het zien van seksuele organen, maar ook het
beschermen van de seksuele activiteit.

o

Is vereist dat de persoon die bespied word herkenbaar is om te kunnen spreken van
voyeurisme?
§

Stel dat je enkel bepaalde lichaamsdelen ziet, kan er dan toch sprake zijn van
voyeurisme?
•

Prof stelt absoluut ja.

•

Doel van het strafbaarstellen van voyeurisme is niet zozeer om u te
beschermen tegen openbaarmaking (al zal dat natuurlijk ook vaak het
geval zijn), maar de bedoeling van de wetgever was om u te
beschermen ook tegen 1 individuele mensen die u bespiedt of
opneemt.

•

Je seksuele privacy is wel degelijk geschonden ookal ben je niet
herkenbaar op de beelden door anderen.

-

Het doet zich voor in omstandigheden waar het slachtoffer redelijkerwijze kan verwachten dat
haar of zijn privacy beschermd is.
o

Dat kan je natuurlijk niet denken op de grote markt in Leuven. Daar kan je niet redelijk
verwachten dat je zal beschermd zijn als je daar bloot rondloopt. Iemand die je daar
observeert in die context of daar een afbeelding van maakt, pleegt geen voyeurisme.
Je kan je natuurlijk ook situaties voorstellen waar discussies zijn.

o

Aan het andere uiterste zijn er ook situaties waar geen discussies over mogelijk zijn.
Als je thuis in je bed ligt, kan er geen sprake van zijn dat je daar niet beschermd zou
zijn. Evenzeer kan je stellen dat je beschermd moet zijn in een kleedhokje van een
zwembad.
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o

Discussies gaan we hebben over:
§

Je ligt vb. naakt in je eigen tuin en die is zichtbaar voor de buur, die dan foto’s
van je neemt. Kan iemand hier redelijkerwijze verwachten dat hij/zij niet
geobserveerd of bespied wordt?

2.3.8.2. Wraakporno – art. 371/1 2° Sw.
Wie
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
verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.
à Fenomeen waarbij voornamelijk expartners die beelden hadden van hun ex, die beelden na het
einde van de relatie verspreiden om wraak te nemen op hun ex. Gelukkig heeft de wetgever zich niet
beperkt tot het zonder toestemming verspreiden van seksueel getinte beelden uit wraak. Men heeft
het zonder toestemming verspreiden op zich strafbaar gesteld.
Bespreking wet:
-

Eerste deel is gelijkaardig als bij voyeurisme

-

Verboden handelingen zijn het tonen, toegankelijk maken of verspreiden.
o

Gaat niet alleen over mensen die zo een beelden via e-mail naar anderen sturen, maar
ook over iemand die zo een foto zou laten zien aan iemand anders.

o

Tonen, toegankelijk maken of verspreiden vat eigenlijk alle manieren van kenbaar
maken.

-

Belangrijke aanvulling: ookal heeft die persoon toegestemd met het maken van het beeld of
de geluidsopname.
o

Het is dus niet dat als je toestemming geeft om een foto te maken, dat je ook
toestemming geeft om die daarna te verspreiden.

o

Als iemand die foto wil verspreiden, heeft die de toestemming van degene op de foto
nodig.

o

Is een heel belanrgijke bepaling omdat we merken dat nogal wat (vooral jonge)
mensen zich daaraan mispakken.
§

Nogal wat mensen hebben het idee dat als je iets krijgt zonder je het gevraagd
hebt, dat je er dan ook mag mee doen wat je wil (vb. op naaktfoto die rondgaat
op scholen). Dat is duidelijk niet waar. Als je een beeld hebt of krijgt die naakt
is of ontbloot is, een seksuele daad stelt, is het niet aan jou om te beslissen
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over de verspreiding daarvan. Dan moet je daarvoor de toestemming hebben.
Geldt niet alleen voor de persoon die degene op het beeld kent, maar ook
voor alle anderen die zo een beeld in handen krijgen.
§

We moeten jonge mensen aanleren dat als je zo een beelden krijgt, dat de
enige goede actie is om de beelden niet verder te verspreiden.

§

Zeker ook een goed idee om ze te vernietigen, behalve als je zelf het
slachtoffer bent van de beelden.
•

Als je vb. Seksueel expliciete beelden toegestuurd krijgt omdat je vb.
op tv bent geweest (dickpics), ben jij eigenlijk het slachtoffer van
stalking. Dan kan het zeer nuttig zijn om de beelden wel te bewaren
zodat je ze eventueel aan de politie kan laten zien.

•

Wat je niet mag doen is ze verder verspreiden. Je mag ze wel
bijhouden om eventueel iets te bewijzen.

•

Als het echt gaat om jonge mensen is het wel belangrijk om te laten
weten dat je niet oké bent met het feit dat je zo een beelden
toegestuurd krijgt.

2.3.8.3. Wraakporno – art 371/1 SW. – strafmaat
De straffen voor deze misdrijven zijn relatief hoog. Dat komt doordat de wetgever zich heeft laten
leiden door de straffen die bij aanranding van toepassing zijn.
Basissanctie: een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar
Verzwarende omstandigheid – leeftijd slachtoffer
-

slachtoffer = 16 of 17: opsluiting 5 tot 10 jaar

-

slachtoffer = jonger dan 16: opsluiting 10 tot 15 jaar

Verzwarende omstandigheden – art. 377 Sw.
à Zie AvdE & V.
2.3.8.4. Wraakporno – nieuwe wet
Voor Voyeurisme verandert niets, voor wraakporno wel.
Wet van 16 april 2020 ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte
beelden en opnames (nog niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad)
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-

Toegevoegd: ‘beelden’, naast ‘beeld- of geluidsopname’

-

Onweerlegbaar vermoeden van gebrek aan instemming bij minderjarigen

-

Nieuwe verzwarende omstandigheid: met kwaadwillig opzet of uit winstbejag

-

Weigering technische medewerking aan verwijdering van de opnames= misdrijf

-

Rechtszaken door Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

-

Inwerkingtreding: (waarschijnlijk) op 1 juli 2020
o

Omdat de koning kan beslissen om de wet sneller in werking te laten treden.

Art. 371/1 §1 2° Sw. en §4
Wie
2° beelden of een 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 verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.
…
§ 4. Voor de in paragraaf 1, 2°, beoogde feiten die worden gepleegd op de persoon van een
minderjarige, geldt een onweerlegbaar vermoeden van gebrek aan instemming.
à Vierde paragraaf: in geval van wraakporno gepleegd op een minderjarige, dan gaat men ervan uit
dat die persoon niet heeft toegestemd met de verspreiding ervan en die stelling kan NIET weerlegd
worden. Het parket hoeft in die gevallen niet te bewijzen dat er geen toestemming was van het
slachtoffer, men gaat er sowieso van uit. Nog straffer: zelfs als uit de feiten zou blijken dat die persoon
wel toestemming heeft gegeven, gaat men dat toch niet aannemen. Men gaat er dus van uit dat een
minderjarige nog niet voldoende maturiteit heeft om toestemming te geven voor het verspreiden van
dat soort beelden.
Nieuwe verzwarende omstandigheid
NIEUW: met kwaadwillig opzet of uit winstbejag als verzwarende omstandigheid à In deze gevallen
van kwaadwillig opzet gaat het dan dus echt over ‘wraakporno’. Gedaan met de bedoeling om het so
te kwetsen of te schaden. OF als dat gebeurt om commerciële redenen. De dader heeft dan de
bedoeling om geld te verdienen met de beelden.
In dit geval worden de minimale gevangenisstraffen omhoog getrokken.
art. 371/2 Sw.:
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Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van tweehonderd euro tot tienduizend
euro wordt gestraft hij die feiten als bedoeld in artikel 371/1, § 1, 2°, heeft gepleegd met kwaadwillig
opzet of uit winstbejag.
In de gevallen bedoeld in artikel 371/1, § 3, wordt de daarin bepaalde opsluitingsstraf toegepast en
aangevuld met de geldboete bedoeld in het eerste lid.
Art 371/3
Wordt gestraft met geldboete van tweehonderd euro tot vijftienduizend euro, eenieder die weigert
technische medewerking te verlenen:
1° aan de mondelinge of schriftelijke bevelen die de procureur des Konings uitvaardigt overeenkomstig
artikel 39bis, § 6, zesde lid, van het Wetboek van strafvordering, binnen de termijnen en volgens de
voorwaarden die worden aangegeven in die vorderingen;
2° aan de uitvoering van de beslissing die is vervat in de beschikking van de rechtbank van eerste
aanleg, als bedoeld in artikel 584, vijfde lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, binnen de termijnen en
volgens de voorwaarden die in die beschikking zijn bepaald.
à Dit is een nieuw misdrijf. Komt erop neer dat men via andere procedures een bevel kan bekomen
ten aanzien van de betrokkene om de beelden te verwijderen. Wie dat bevel krijgt en weigert daaraan
mee te werken, pleegt strafbare feiten en gestraft worden.
Vragenronde skype 1/05
Begrijp ik het goed dat ik eigenlijk strafbaar ben aan wraakporno wanneer mijn lief pornografische
beelden toon die afkomstig zijn van een gelegitimeerde pornostudio? En wat met homemade
pornografische beelden die afkomstig zijn platformen zoals onlyfans (‘adult performers’ gooien
tegen betaling seksuele content online)?
-

Hoogstwaarschijnlijk niet, want pornostudio zal zelf toelating van acteurs moeten hebben om
beelden te verspreiden. Dit is zo bij gelegitimeerde studio. De vraag is of de mensen die op
beelden te zien zijn, toestemming hebben gegeven om beelden aan anderen te laten zien. Prof
onderzoekt dit nog verder.

Stel dat een persoon over een ongelofelijk tekentalent beschikt en dus de naaktfoto van iemand
overtekent en dan deze tekening (waar dus wel alles zeer duidelijk op te zien is) verder verspreidt.
Valt dit dan ook onder ‘wraakporno’?
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-

Binnenkort zeker, maar vroeger eigenlijk ook. Prof onderzoekt dit nog verder.

Was het filmen van iemand in eenkleedhokje voor de wet van voyeurisme dan geen
schending van de privacy?
-

Recht op privacy is mensenrecht, dus in die zin wel zeker wettelijk kader. Maar niet strafbaar
gesteld. Je hebt strafrechtelijke basis nodig om af te dwingen. Wat wel kon, is dat slachtoffer
voor burgerlijke rechtbank kon aantonen dat het schadelijk was en dan schadevergoeding
krijgt. Rechtswerk is dus niet af doordat er mensenrechten gevormd zijn.

Bij voyeurisme gaat het om een expliciete seksuele daad. Valt hier ook tongzoenen onder?
-

Opgedrongen tongzoen wordt klassiek wel als aanranding van eerbaarheid gezien. Prof is
eerder geneigd dit niet als expliciet seksuele daad te zien.

Bij onweerlegbaar vermoeden van geen toestemming: als een minderjarige persoon zelf "een
dickpick" stuurt of de vrouwelijke variant van zichzelf pleegt die EN wraakporno EN is dit een
verzwarende omstandigheid en riskeert die dus een zeer zware gevangenisstraf terwijl hij/zij zelf
stuurt
-

Sturen van dickpic is niet meteen een van klassieke vormen van seksuele misdrijven, enige
waar het zou ondervallen is openbare zedenschennis en daarbij wordt geen rekening
gehouden met feit dat je dit als dader naar een ander hebt gestuurd. Er wordt dan gekeken
naar is het ernstig genoeg? Prof denkt dat dit niet als ernstig genoeg wordt gezien.

-

Personen die van minderjarige een beeld krijgen en dat verspreiden, zelfs met toestemming
van die minderjarige, die zijn strafbaar.

Kan je je gegeven toestemming ooit intrekken?
-

Eigenlijk moet je bij elke verspreiding kunnen bewijzen dat je toestemming hebt. Contractuele
afspraken kunnen wel mogelijk zijn. Men zou dus regeling kunnen uitwerken.

Ik heb een vraagje over de strafverzwaring bij de nieuwe wet van wraakporno. Meer specifiek over
winstbejag. Vallen hier ook situaties onder waarbij een persoon naaktbeelden heeft van iemand en
ermee dreigt om deze te verspreiden als de persoon hem niet betaald?
-

Eerste vraag is: zijn er al foto´s verspreid zonder toestemming? Antwoord daarop is nee. MAAR
ook misdrijf zodra 1 van elementen van misdrijf gerealiseerd zijn: dit geldt voor de misdrijven
uit deze les. Dit werd nog niet vermeld in powerpoint.
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-

Prof zou het proberen in rechtszaak. Het is wel creatief, niet zeker dat het zou lukken. Het is
wel een bedreiging. De vraag is of dit op zichzelf strafbaar zou zijn. Prof komt er nog op terug.

Kan je strafbaar tegelijk worden gesteld worden voor voyeurisme en voor wraakporno?
Het gaat hier om seksueel getinte beelden. Onder welk misdrijf valt het verspreiden van
bijvoorbeeld scoutsfoto’s (die gevonden worden op scouts-pagina’s) op pornografische sites? Want
de inhoud van de beelden is hierbij op zich niet seksueel getint.
-

Je kan beide feiten samen plegen. Dan normaal geezien zwaarste straf, maar hier even zwaar,
dus dader krijgt slechts één straf.

-

Ontucht zal moeilijk aan te tonen zijn. Openbare zedenschennis is het niet. Mogelijks vorm van
stalking. Inbreuk op recht op je afbeelding, maar dit is niet strafrechtelijk geregeld. Niet
gemakkelijk om misdrijf te vinden dat hierop van toepassing is.

Wat doe je het beste als je ongevraagd een beeld krijgt doorgestuurd met (enig) naakt of erger +
sterk vermoeden van wraakporno? Direct verwijderen? Melding bij politie? Wat raad ik mijn
leerlingen het best aan in deze situatie?
-

Vanuit perspectief volwassene: niet direct verwijderen, maar melden bij politie en childfocus.
Probleem: bij politie is ernst daden en belang van snelle reactie nog niet overal
doorgedrongen.

-

Leerlingen: niet te veel last op hun schouders leggen. Aanraden om vertrouwenspersoon
erover te vertellen en die persoon bovenstaande stappen laten doorlopen.

-

Stelt dat zo´n foto circuleert op school en iemand weigert om dat te vermijden dan is dat ook
strafbaar vanaf 1 juni. Hier kan je in de school wel mee aan de slag.

Kan iemand die ‘gedwongen wordt’ (bv. door chantage, kans op promotie te beloven, …) tot het
versturen van seksueel getinte beelden van zichzelf (bv. naaktfoto’s) zich ook beroepen op het
misdrijf wraakporno? Of valt dit eerder onder AvdE?
-

Als iemand gedwongen wordt om zichzelf te penetreren voor een webcamera, en beelden
worden verspreid, dan is het zowel wraakporno als verkrachting en dan is verkrachting
zwaarste straf.

Als een persoon beelden vastlegt van naakte kinderen (bv. die in de zomer in de tuin spelen) met de
intentie om dit te doen. Is dit dan voyeurisme? En kan dit beschouwd worden als het creëren van
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kinderporno? Als hij deze beelden nadien verspreid, kan dit dan beschouwd worden als het
verspreiden van kinderporno?
-

Hierover zijn er discussies. Je kan argumentatie opzetten dat zelfs als het jonge kinderen zijn,
het niet redelijk is dat buurman naakte kinderen in tuin mag filmen. Ongeacht intentie,
inderdaad voyeurisme. It geval zou inderdaad beschouwd worden als maken van kinderporno.

In de context van de school waar een paar jaar geleden een ppt met naaktfoto’s rondging: is elke
tussenpersoon dan in principe even ‘schuldig’ en kunnen die personen even streng bestraft worden
als de maker van de desbetreffende ppt presentatie?
-

Ja. Het verspreiden van de beelden is op zichzelf strafbaar. Geen onderscheid tussen wie ze
maakt en verspreidt, of wie ze enkel verspreidt.

-

Bijvraag: Zou dat praktisch gezien uitgevoerd kunnen worden? Het gaat dan bij wijze van
spreke om een heel dorp.
o

Het hangt af van de boodschap die parket wil geven. Parket moet niet alles vervolgen
dat bij hen komt, ze mogen prioriteit stellen. Ze kunnen dan bv. richten tot degene die
powerpoint gemaakt heeft en anderen een waarschuwing geven. Maar wanneer dit
gebeurt, ondanks verschillende waarschuwingen strafbaarheid, kan men wel kiezen te
vervolgen.

Ik snap het niet meer. U zei dat het doorsturen van seksueel getinte beelden niet strafbaar is? Maar
dan zei u dat als je dat doet zonder toestemming, dat het wel wraakporno is?
-

A maakt filmpje van zichzelf en stuurt het door naar B, dan is er geen voyeurisme, want A was
akkoord. MAAR als B dit verder verspreid, dan wraakporno, want ongeacht toestemming
beelden, was er geen toestemming om die verder te verspreiden.

-

A maakt filmpje van zichzelf en stuurt het door naar B. Als A meerderjarig is, dan geen
probleem. Als persoon minderjarig is, dan gevaarlijker (kinderporno?). B heeft seksueel getinte
beelden van minderjarige persoon in handen: mogelijks strafbaar voor bezit van kinderporno.
B mag dit niet verder verspreiden en A kan ook geen toestemming geven, want die is
minderjarig.

Is hier minderjarig -18? Of -16?

-
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-18

Ik had nog een vraag over vorige lessen. Vorige week ging het over seks onder 16 jaar dat dit altijd
strafbaar is? Of heb ik dit fout begrepen? IK heb ook al eens gehoord dat het -14 jaar is maar ik weet
niet goed meer wat de wet zegt.
-

Prof: seks onder 16 jaar is altijd strafbaar. Men denkt eraan om dit te veranderen, maar heden
ten dage is het nog steeds zo dat elke seksuele handeling gepleegd met een -16jarige strafbaar
is. Niet de 16-jarige zelf, maar de andere persoon.

3. Recht op bescherming van gewenste seksualiteitsbeleving
INLEIDEND LES 8/5

Juridische uitgangspunten
-

Element van het privéleven

-

Element van het zelfbeschikkingsrecht
o

Recht op bescherming tegen ongewenste seksualiteitsbeleving?

o

Recht op bescherming van gewenste seksualiteitsbeleving?

à Mensen beslissen in principe welke seksualiteitsbelevingen ze wel of niet willen meemaken.
Nu komen we aan het deel: is er zoiets als bescherming van gewenste seksualiteitsbeleving?
-

Het gaat over het idee dat de staat zich als uitgangspunt niet mag moeien met de manier
waarop mensen hun seksualiteit willen beleven als daarbij toestemming is.

-

We zitten hier dus in een deel van het recht waarbij er nooit sprake is van geweld of bedreiging
of anderen wilsbelemmerende factoren om mensen ertoe te brengen om seksualiteit te
ondergaan of beleven. Als dat aan de orde is, zitten we in de belangingen rond ongewenste
seksualiteitsbeleving.

-

Hier: in hoeverre mag het recht zich moeien met wat mensen op het vlak van seksualiteit willen
doen?

3.1.

Historische evolutie

Vóór de jaren ’70 van de vorige eeuw was seksualiteit volgens de dominante opvatting een
heteroseksuele, op een peniaal-vaginale penetratie en dus voortplanting gerichte, niet tegen betaling
verrichte maar uit liefde of affectiviteit voortvloeiende, huwelijkse, voor vrouwen exclusieve en voor
mannen duurzame seksuele relaties met een andere vrouw dan hun echtgenote uitsluitend, zich in
verborgenheid afspelende activiteit tussen twee personen die een minimale leeftijd bereikt hadden
en niet nauw aan elkaar verwant waren. Seksualiteitsbeleving die aan deze kenmerken voldeed, werd
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uitdrukkelijk “gezond”, “natuurlijk” of “normaal” geacht. Het menselijk libido werd bovendien opgevat
als een sterke, makkelijk op te wekken maar moeilijk te onderdrukken drift, die tot een
“ongebreidelde”, “overmatige” of “excessieve” seksualiteitsbeleving aanleiding zou geven. Seksuele
lustgevoelens werden met andere woorden gevaarlijk geacht.
Wat afweek van deze klassieke normaliteitsvisie werd immoreel, maar daarom nog niet strafwaardig
geacht. Het beleven van seksuele “uitspattingen” behoorde tot de “individuele moraal”. Strafwaardig
was enkel datgene wat inzake de menselijke seksualiteitsbeleving immoreel werd geacht en bovendien
een bedreiging of een schending inhield van de rechtsgoederen die de wetgever op dat ogenblik wou
beschermen.
In de loop van de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw veranderen de opvattingen over de
seksualiteitsbeleving: de exclusieve gerichtheid op huwelijkse voortplanting verdween en de
lustfunctie van seksualiteit werd erkend. De “normale” menselijke seksualiteitsbeleving bleef een
richtsnoer in het denken over seksualiteit in het strafrecht. Ook op het vlak van de te beschermen
rechtsgoederen deed zich een evolutie voor: het huwelijk als instituut, de voortplanting in het
algemeen en de huwelijkse voortplanting in het bijzonder werden in de jaren ’70 en ’80 niet langer
beschouwd als in het seksueel strafrecht te beschermen rechtsgoederen.
Wat

niet

overeenstemt

met

de

“normale”

opvattingen

over

seksualiteit

(lees:

de

meerderheidsopvattingen of het meerderheidsgedrag) wordt nog vaak op bijzondere wijze door het
(straf)recht geregeld: pedofilie, incest, homoseksualiteit, sadomasochisme, etc.
Notities:
-

In 1876 (invoering van het strafwetboek) was het uitgangspunt van de wetgever heel erg dat
men een onderscheid wou maken tussen wat men zondig of moreel verwerpelijk vond aan de
ene kant en datgene wat werkelijk met het strafrecht bestreden moest worden. à Men gaat
op zoek naar beperkingen van de overheid ten aanzien van de rechten van individuele burgers.
o

Het Belgische strafwetboek was erg liberaal en gericht op de bescherming van
grondrechten van mensen.

o

Men gaat niet alles wat men moreel afkeurenswaardig vindt ook strafbaar stellen.
Men gaat ook daarin een onderscheid proberen maken tussen de dingen zie zo
dramatisch zijn voor de samenleving, dat men het echt met het strafrecht moet
bestrijden.

o

Uitgangspunt: idee dat als seksualiteit gewenst is, ook bestaansrecht heeft, maar dat
daar wel een aantal beperkingen op aanvaard worden.
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3.2.

Beperkingen

De beperkingen vallen uiteen in vier grote groepen, maar je kan ook nog een stap terugzetten en
stilstaan bij hoe men tot deze beperkingen komt. Dan zie je dat wat men impliciet als ‘goede seks’
beschouwde, de seks was die vorm kreeg in huwelijkse voortplanting. Had meteen een aantal
gevolgen:
-

Impliciet goede seks was seks tussen een man en een vrouw die gehuwd waren.

-

Seksualiteit die genitaal gericht was, dus penis-in-vagina.

-

Langdurige huwelijksrelatie tussen mensen die ongeveer van dezelfde leeftijd waren.

-

De mensen mochten niet te jong zijn wanneer ze daarbij betrokken waren.

-

Beperkingen op verwantschap: men mocht niet te familiaal zijn.

-

Huwelijkse voortplanting stond natuurlijk heel veraf van seksualiteitsbeleving tussen mensen
van hetzelfde geslacht.

-

Aangezien de seksualiteit gericht moest zijn op huwelijkse voortplanting, waren ook allerlei
vormen als ‘ontucht’ verdacht.

à Door de beperkingen die het recht aanvaard merk je dat er een soort impliciet idee is van wat
die seksualiteit zou moeten, zijn, namelijk seksualiteit gericht op huwelijkse voortplanting.
Beperkingen:
-

Op basis van leeftijd (of pedofilie)
o

Het recht op gewenste seksualiteitsbeleving is altijd beperkt geweest op basis van
leeftijd.

o
-

Al te jonge mensen mochten niet bij seksualiteit betrokken worden.

Op basis van familiale context (of incest)
o

Al te nauw verwante mensen mochten niet bij seksualiteit betrokken worden.

o

Maar die bepalingen zijn nooit zo ver gegaan dat men elke vorm van seksualiteit tussen
mensen die verwant waren per definitie strafbaar achtte. Men vond dat wel moreel
afkeurenswaardig, maar men vond het nooit nodig om incestueuze handelingen per
definitie strafbaar te stellen. Er moest ook altijd een component van leeftijd zijn.

o

Het was niet louter op basis van familiale context, maar wel omwille van de combinatie
van de familiale context met de leeftijd van één van de betrokkenen dat men bepaalde
handelingen strafwaardig vond.

o

Is dus ook heden ten dage zo. Seksualiteit tussen personen die verwant zijn is alleen
strafbaar wanneer er een minderjarige bij betrokken is.
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-

Op basis van geslachtsverschil (of homoseksualiteit)
o

In het verleden is dit aanvaard dat er beperkingen waren op de seksualiteitsbeleving
tussen mensen van hetzelfde geslacht.

o

Heden ten dage (laatste bijzonder bepalingen die HS moeilijker maakten dan HTS zijn
afgeschaft in ’85) worden HS en HTS op exact dezelfde manier behandeld door het
strafrecht.

o
-

Dit gaan we niet meer kunnen bespreken.

Op basis van ‘aard’ van het seksuele gedrag: prostitutie, SM, ontucht, groepsseks
o

Altijd beperkingen aanvaard omdat bepaalde seksuele handelingen zo problematisch
werden beschouwd omwille van hun aard, dat ze door de wetgever gereguleerd
werden.

3.3.

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting bij gelijkstelling

à Beperkingen op basis van de leeftijd
Basismisdrijf
Art. 372 al. 1 Sw. luidt:
“Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met
behulp van de persoon van een kind van het mannelijk of vrouwelijk geslacht beneden de volle leeftijd
van zestien jaar wordt gestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar.”
Art. 375 al. 6 Sw. luidt:
“Als verkrachting met behulp van geweld wordt beschouwd elke daad van seksuele penetratie, van
welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle
leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt. In dat geval is de opsluiting van vijftien tot twintig jaar.”

Art. 372 al. 1 Sw.: ook als je helemaal geen geweld of bedreiging hebt gebruikt, kan er sprake zijn van
een misdrijf. Namelijk van AvdE, op voorwaarde dat je de daden gepleegd hebt op een kind beneden
de 16 jaar.
Art. 372 al. 1 Sw. betekent dat mensen jonger dan zestien jaar geacht worden – jure et de jure – niet
geldig te kunnen toestemmen met een seksuele handeling, waardoor degene die een min-zestienjarige
bij een seksuele handeling betrekt steeds een misdrijf pleegt. Art. 375 al. 6 Sw. bevat een gelijkaardige
redenering m.b.t. seksuele penetraties. Alleen legt dit artikel de leeftijdsgrens vreemd genoeg op
veertien jaar. Wie een seksuele penetratie pleegt op een persoon die jonger dan veertien jaar is, pleegt
steeds een misdrijf. Wie veertien jaar of ouder is, wordt echter wel geacht rechtsgeldig te kunnen
toestemmen met een seksuele penetratie. Samen lijken deze artikelen dus te suggereren dat een
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jongere van veertien of vijftien jaar oud wel geldig kan toestemmen met een seksuele penetratie maar
niet met andere seksuele handelingen. In de rechtspraktijk werd dit ondervangen door een persoon
die een seksuele penetratie pleegt op een persoon van veertien of vijftien jaar schuldig te verklaren
aan een aanranding bij gelijkstelling (art. 372 al. 1 Sw.).
Het is belangrijk om op te merken dat het in deze gevallen steeds gaat om seksuele handelingen
waarbij personen betrokken worden zonder dat er geweld of bedreigingen of andere vormen van
dwang gebruikt worden.
Deze artikelen beogen jongeren onder een bepaalde leeftijd tegen seksuele handelingen te
beschermen. Deze bepalingen vormen echter in principe ook een obstakel voor jongeren onder zestien
jaar die met hun seksualiteitsbeleving experimenteren. Ze houden immers geen rekening met een
eventueel leeftijdsverschil tussen de betrokkenen. Of m.a.w., dezelfde regels gelden voor een
vijftienjarige en een achttienjarige enerzijds en een vijftienjarige en een drieënveertigjarige anderzijds.
Zowel de achttienjarige als de drieënveertigjarige maken zich schuldig aan een misdrijf wanneer zij
seksuele handelingen beleven met een min-zestienjarige. Als twee min-zestienjarigen seksuele
handelingen met elkaar beleven, plegen ze allebei een “als een misdrijf omschreven feit”. Omdat de
“dader” minderjarig is, is niet het strafrecht, maar wel het jeugdrecht van toepassing. In dergelijke
gevallen kan de jeugdrechtbank maatregelen treffen t.a.v. de minderjarige “daders”. Dit is in de
praktijk waarschijnlijk vrij uitzonderlijk, maar het blijft principieel mogelijk.
Art. 375 al. 6 Sw. à Hier is de leeftijdsgrens niet 16, maar wel 14 jaar. Als er een seksuele penetratie
wordt gepleegd op een kind dat nog geen 14 is, wordt dat beschouwd als een verkrachting met behulp
van geweld.

3.3.1. Materieel element: Gekwalificeerd gedrag
à Zie basismisdrijf
3.3.1.1. Aanranding van de eerbaarheid
-

Geen definitie in strafwetboek

-

Geen individueel, maar algemeen begrip
“De seksuele integriteit, zoals deze door het collectief bewustzijn van een bepaalde
maatschappij en op een bepaald tijdstip wordt ervaren”
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-

Voldoende ernstige feiten

-

Op of met behulp van

-

Lichaam

slachtoffer

of

dader,

maar

geen

aanraking

vereist

à gedragingen die gericht zijn op het aanraken of het (doen) ontbloten van de vrouwelijke of
mannelijke geslachtsorganen of van de borsten van een vrouw
-

Begin van uitvoering volstaat

-

Geslacht dader en slachtoffer niet relevant

-

Relatie tussen dader en slachtoffer niet relevant

3.3.1.2. Verkrachting
Seksuele
-

Vaginaal: met penis, ander lichaamsdeel of voorwerp

-

Anaal: met penis, ander lichaamsdeel of voorwerp

-

Peniel (= met penis): in vagina, anus of mond
→ de opgedrongen tongzoen ?

Penetratie
-

Tussen labia, lippen of sluitspier

-

Geen ‘ontmaagding’ of ejaculatie vereist

Op het slachtoffer
-

Dader op slachtoffer

P

-

Slachtoffer op zichzelf

P

-

Slachtoffer op dader

O

→ Het penetrerende slachtoffer?
Geslacht dader en slachtoffer niet relevant
Relatie tussen dader en slachtoffer niet relevant

3.3.2. Materieel element: Betrokkenheid van het slachtoffer
De manier waarop het slachtoffer bij het gekwalificeerd gedrag betrokken geraakt is in deze context
vooral belanrgijk.
3.3.2.1. Aanranding van de eerbaarheid bij gelijkstelling
-

“Zonder geweld of bedreiging”
o
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Al de wilsbelemmerende factoren zijn afwezig.

o

Geen geweld, bedreiging, verrassing, list, andere manier waarop je zou kunnen zeggen
dat de -16-jarige ‘het niet zelf gewild heeft’.

o

Het lijkt erop dat de -16-jarig het ook gewild heeft. Dan nog is de gedraging strafbaar
omdat de wetgever ervan overtuigd is dat het geen goed idee is voor heel jonge
mensen om al bij seksuele handelingen betrokken worden.

-

-16-jarige bij gekwalificeerd gedrag betrekken
o

Dus: wat is er strafbaar?
•

Een -16-jarige bij seksueel gedrag betrekken.

•

Het is niet de -16-jarige die strafbaar is. Het is de persoon die een -16-jarige bij het
gekwalificeerd gedrag betrekt.

-

-16 jaar
o

Leeftijd is bestanddeel, geen verzwarende omstandigheid
•

Het moet dus gaan om een -16-jarige. Het geldt niet voor iemand die 16 jaar of
ouder zijn.

o

Onweerlegbaar vermoeden, tenzij onoverwinnelijke dwaling
•

Zelf als je zou kunnen aantonen dat de -16-jarige het initiatief heeft genomen, ga
je dat niet kunnen weerleggen. Er blijft sprake van een misdrijf behalve als er
sprake is van een onoverkomelijke dwaling.
o

Vb. Als de minderjarige een vals ID heeft voorgelegd. De dader heeft
gevraagd naar de ID van de -16-jarige, en die legt een ID voor waaruit leek
dat hij/zij ouder was dan 16 jaar. In zo een situatie kan je niet verwachten
dat de verdachte wist dat het om een -16-jarige was.

o

Wat dus in principe niet geldt is de uitleg dat ze er ouder uit zag, ze gezegd
had dat ze ouder was… Al die zaken zijn in principe niet geldig.

o

Als je het risico neemt om met iemand seks te hebben, moet je wel heel
zeker zijn dat hij/zij niet -16 jaar is.

o

Leeftijdsverschil niet relevant
•

Leeftijdsverschil tussen dader en -16jarige is niet relevant. M.a.w. een 18-jarige of
68-jarig die seksuele handelingen stelt met een -16-jarig wordt in theorie door het
strafrecht als hetzelfde beschouwd.

3.3.2.2. Verkrachting bij gelijkstelling
-

-14-jarige bij gekwalificeerd gedrag betrekken
o
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-14 jaar

Een seksuele penetratie plegen op een minderjarige, dan is er sprake van verkrachting.

o

Leeftijd is bestanddeel, geen verzwarende omstandigheid

o

Onweerlegbaar vermoeden, tenzij onoverwinnelijke dwaling

o

§

Men houdt geen rekening met het initiatief van de -14-jarige.

§

Idee is heel erg: de oudste moet de wijste zijn.

Leeftijdsverschil niet relevant
§

Idem vorige.
Jonger dan 14 jaar

14 of 15 jaar

16 jaar of ouder

Zonder penetratie

AvdE

AvdE

Geen misdrijf

Penetratie

Verkrachting

AvdE

Geen misdrijf

In deze context worden dus twee leeftijdsgrenzen gebruikt, waardoor je eigenlijk drie categorieën
krijgt: mensen die jonger zijn dan 14, 14 of 15-jarigen en degenen die 16 jaar of ouder zijn.
Eerste rij in het kader gaat eigenlijk over aanranding: seksuele handelingen zonder penetratie. Tweede
rij zijn de handelingen met seksuele penetratie.
Handelingen zonder seksuele penetratie:
-

Als die gepleegd worden op iemand die jonger is dan 14 jaar, dan worden dus feite gepleegd
op iemand die jonger is dan 16 jaar en dan heb je te maken met een aanranding van de
eerbaarheid bij gelijkstelling.

-

Zelfde redenering als die persoon 14 of 15 jaar is, want in de context van AvdE is de
leeftijdsgrens 16 jaar.

-

Eenmaal een persoon 16 jaar is, en die persoon wordt betrokken bij seksuele handelingen
zonder penetratie, dan is er geen sprake meer van een misdrijf. Dus iemand van 16 jaar die
met toestemming betrokken wordt bij seksuele handelingen, is voor het strafrecht geen
strafwaardige kwestie meer.

Voor wat betreft seksuele handelingen met penetratie, ziet het er wat anders uit:
-

Als die persoon die seksueel gepenetreerd wordt jonger is dan 14 jaar, dan is de bepaling van
verkrachting bij gelijkstelling van toepassing en dan is er dus sprake van een verkrachting.

-

Als de persoon die gepenetreerd wordt 16 jaar of ouder is, en dat gebeurt met toestemming,
dan is er geen probleem en geen misdrijf.
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-

De discussie ging vooral over de groep van 14 en 15-jarigen. Als er op hen een seksuele
penetratie werd gepleegd, wat was dat dan?
o

Geen verkrachting bij gelijkstelling, want in de wet staat 14 jaar.

o

Tegelijk zou het zeer vreemd geweest zijn om te zeggen dat dat geen misdrijf was,
aangezien de andere seksuele handelingen, daarvoor moest je 16 jaar zijn.

o

Leidde tot een discussie in de rechtspraktijk:
§

Op dat moment kan je misschien wel je toestemming geven, waardoor die
feiten niet gekwalificeerd kunnen worden als een verkrachting, maar je kan
nog niet de toestemming geven waardoor de feiten gekwalificeerd worden als
een aanranding.

§

Een seksuele penetratie op ene 14 of 15-jarige beschouwen we als een AvdE
met gelijkstelling, net zoals seksuele handelingen zonder penetratie op een 14
of 15-jarige. Is een vorm van aanranding van de eerbaarheid waarbij er wel
degelijk sprake is van penetratie en er toch geen sprake is van verkrachting
(examenvraag: geen een aantal situaties van aanranding van de eerbaarheid
waarbij er toch sprake is van penetratie. Dit is er dan 1 van!)

Hoe zit dat dan met jonge mensen onder mekaar? Heel wat mensen hebben al voor hun zestiende
verjaardag seksuele penetratie.
-

“Gemiddelde tijd” tussen eerste tongzoen en seksuele penetratie is 2 jaar.

-

Er is best wel een grote groep die voor 16 al seksuele contacten hebben gehad die zeker op 1
of andere manier strafbaar zou zijn als AvdE of verkrachting.

-

Natuurlijk niet al die mensen hebben seksuele ervaringen met leeftijdsgenoten. Als het
leeftijdsverschil groter is dan vijf jaar, neemt het risico op misbruik exponentieel toe. Die
mensen lopen dan natuurlijk wel meer risico of strafbaarstelling. Maar als het leeftijdsverschil
kleiner is, en het gaat om seksueel contact tussen leeftijdsgenoten, dan hoeft die gebeurtenis
niet per se traumatiserend te zijn.
o

Let wel: we zitten hier nog steeds in de situatie waarbij geen geweld, dreiging,
verrassing, list, misbruik is.

o

Beide betrokkenen stemmen toe.

o

Voor die situaties heeft de regering in het nieuwe ontwerp van strafwetboek gesteld
dat we moeten werken aan het leeftijdsverschil. Het strafwetboek is wel nog niet
goedgekeurd, maar mocht er ooit met dat leeftijdsverschil gewerkt worden, zullen er
dus mensen zijn die omdat ze leeftijdsgenoten zijn wel seksuele handelingen met
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mekaar mogen stellen, met toestemming natuurlijk altijd. En anderzijds mensen die
omwille van het leeftijdsverschil toch geen seksuele contacten met mekaar mogen
hebben.
o

Leeftijdsgrenzen gebruiken in het strafrecht is altijd wat moeilijk. Men probeert de
meest kwetsbaren te beschermen. We zien in de praktijk wel dat het feit dat je niet
moet bewijzen dat er geen toestemming was, dat helpt om sneller veroordelingen te
bekomen. In de context nu moet het parket enkel aantonen dat er seksuele
handelingen zijn gesteld en als die zijn bewezen, dan is er geen discussie over als er al
dan niet toestemming was. Is natuurlijk veel gemakkelijker om veroordelingen te
bekomen.

-

Met betrekking tot de situatie van jongeren onder elkaar is het zo dat het gerecht dat in eerste
instantie niet te weten komt.
o

Seksuele misdrijven zijn geen klachtmisdrijven (parket mag enkel vervolgen als SO
klacht heeft ingediend). Met andere woorden: ze kunnen vervolgd worden ook als het
niet het SO is geweest dat het ter kennis bracht aan het gerecht.

o

Meest klassieke situatie waarin seksueel contact tussen minderjarigen ter kennis komt
van het gerecht:
§

Als het meisje zwanger is.
•

Op die manier komt dan uit dat ze seksueel contact heeft gehad.

•

Als de ouders dan ontevreden zijn van de persoon die het meisje
zwanger heeft gemaakt, of als ze vinden dat er sprake is van misbruik,
kunnen ze klacht indienen tegen de man die het meisje zwanger heeft
gemaakt.

•

In die omstandigheden zou het wel kunnen zijn dat de dader voor de
jeugdrechter moet verschijnen.

•

Hoe vaak dat voorkomt, is moeilijk te zeggen. Geen betrouwbare
cijfers.

-

Andere situatie: meisje en jongen allebei 15 jaar. De jongen pleegt een penis in vagina
penetratie op het meisje. Dus:
o

De jongen pleegt een seksuele penetratie op iemand die nog geen 16 jaar oud is. Dus:
de jongen pleegt een AvdE op het meisje.

o

Het meisje pleegt geen seksuele penetratie, maar wel andere handelingen op de
jongen die nog geen 16 jaar oud is. Dus: ook zij pleegt een aanranding van de
eerbaarheid op de jongen.
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à Stellen in principe allebei feiten die beschouwd kunnen worden als een misdrijf. Zouden
dus in principe strafbaar zijn als ze in het vizier van de jeugdrechter komen.
-

Stel dat het meisje 13 jaar is en de jongen 15 jaar, en de jongen pleegt een penis in vagina
penetratie op het meisje:
o

De jongen pleegt een penetratie op een -14-jarige. De jongen pleegt dus een
verkrachting bij gelijkstelling

o

Het meisje pleegt seksuele handelingen op iemand die nog geen 16 jaar is, dus pleegt
ze een AvdE op de jongen.

o

De logica is dat ze dan beiden slachtoffers zijn. Er is vanuit het recht wel soms een druk
om een soort van schuldige te zoeken.

-

In de praktijk in zo een situatie werden de jongens vaker gezien als de moffers en de meisjes
als de possers. à Gegenderde blik van het recht. Ondertussen aangepast en hebben we het
enkel nog over vossers. De gegenderde blik riskeert daar weer naar boven te komen aangezien
jongens in zo een situatie heel gemakkelijk als dader worden gezien en meisjes heel vaak als
het slachtoffer, en dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Natuurlijk moeten we jonge mensen beschermen tegen voortijdige seksuele ontwikkeling, maar de
mate waarin we het strafrecht moeten inzetten als het gaat over jonge mensen onderling als er geen
sprake is van wilsbelemmerende factoren, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn! Het strafrecht
veroorzaakt zo soms meer schade dan dat het goed doet.

3.4.

Aanranding van de eerbaarheid bij gelijkstelling in familiale context

Opmerking: er bestaat niet zoiets als verkrachting bij gelijkstelling in familiale context. Dat is natuurlijk
omdat men altijd de klassieke bepalingen van AvdE en V bij gelijkstelling (-16 en -14) voorrang geeft.
Strafbaarstelling van incest is nooit alleen gebaseerd op het feit van seksuele contacten tussen
verwante personen, maar men hangt het ook altijd op aan het feit dat 1 van de betrokken personen
onder een bepaalde leeftijd zit. Anders dan bij de klassieke AvdE en V gaat men dat niet doen met de
leeftijdsgrens van 16, maar gebruikt men bij AvdE in familiale context de leeftijdsgrens van 18 jaar.

à Beperkingen op basis van familiale context
-
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Raad van Europa: EHRM, 12 april 2012
o

Ook in andere landen wordt daarover nagedacht.

o

Er zijn best wel wat lidstaten die het anders aanpakken dan België.

o

Het EHRM heeft zich in 2012 nog over een incestzaak in Duitsland uitgesproken

§

Ging over het feit dat seksuele contacten tussen broer en zus, ook als broer
en zus meerderjarig zijn, strafbaar zijn.

§

De man werd vervolgd voor de seksuele handelingen die hij had met zijn
meerderjarige zus (gegenderde blik).

§

Die mensen hadden een langdurige relatie. Hadden een moeilijke
opvoedingssituatie dus waren niet samen opgegroeid. Hebben mekaar
ontmoet op de begrafenis van hun moeder en daar is een relatie uit
voortgekomen. Een relatie waarbinnen ze ook vier kinderen hadden. De man
wordt aangeklaagd omdat hij een seksuele relatie heeft met zijn zus.

§

De man wordt veroordeeld, en de zaak gaat uiteindelijk helemaal tot EHRM.

§

EHRM stelt vast dat er toch wel wat lidstaten zijn die van gedacht verschillen
op dat vlak. Bijgevolg zegt het Europees hof dat lidstaten een brede marge
hebben om hun beslissing te stellen. DUS Duitsland wordt niet veroordeeld.

§

Betekent natuurlijk niet dat België zijn wetgeving moet aanpassen. Als het
EHRM zegt dat een verbod dat een lidstaat aanvoert niet in strijd is met de
mensenrechten, dan wil dat niet zeggen dat als dat verbod elders niet bestaat,
dat daar een inbreuk is op de mensenrechten.

§

Uit het feit dat het EHRM Duitsland niet veroordeeld heeft, mag je niet
afleiden dat alle lidstaten incest moeten strafbaar stellen.

-

België:
o

Historische context
§

Belg. Strafwetboek 1867
•

Incest werd niet strafbaar gesteld.

•

Wel een strafbaarstelling van seksuele handelingen met erg jonge
mensen, dat ook van toepassing was op een familiale context, maar
op zichzelf was incest niet strafbaar.

§

Jeugdbeschermingswet 1912
•

Aparte aanranding van de eerbaarheid in familiale context
ingevoerd.

§

Wet Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen
•

Nog eens aangepast rond de jaren 2000. Dit was een uitloper van de
Dutroux-affaire.
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Art 372 al 2 Strafwetboek
Art. 372 al. 2 Strafwetboek (1e zin luidt)
“De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de
opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een
minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, maar niet ontvoogd is
door het huwelijk, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.”

Art. 372 al. 2 strafwetboek (2e zin luidt)
“Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige
slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig
welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat
slachtoffer gezag heeft.”

Het stukje in het rood had men omdat men dacht dat al een jonge vrouw gehuwd was, ze wel zou
beschermd worden door haar echtgenoot tegen de seksuele impulsen van haar vader. Ondertussen is
die uitzondering op de bescherming geschrapt en worden ook de mensen die zouden gehuwd zijn als
minderjarige beschermd tegen bepaalde seksuele handelingen met familieleden. Dat is een goede
zaak, al zouden er in principe geen mensen meer getrouwd zijn voor hun achttiende verjaardag.
Tweede zin is een soort van modernisering van het artikel. In de eerste zin ging het over
bloedverwanten en adoptanten. In de tweede zin gaat het over de moderne gezinsvormen.
Art. 372 al. 2 Sw.
à Impliceert dat seksuele handelingen in een familiale context verboden zijn totdat alle betrokkenen
achttien jaar zijn. Het betekent dus ook dat seksuele handelingen tussen verwante personen niet
strafbaar zijn wanneer alle betrokkenen die minimale leeftijd bereikt hebben.
Op wie is dit verbod van toepassing?
-

Ouders en grootouders

-

Adoptanten
Broers of zussen
Iiedere persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin als een broer of zus
(bijvoorbeeld: kinderen in nieuw samengestelde gezinnen)
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-

Iedere persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en over haar
of hem gezag heeft (bijvoorbeeld: de nieuwe partner van de moeder)

Het is belangrijk op te merken dat de minderjarige zelf geen strafbare feiten pleegt; enkel diegene die
de minderjarige bij de seksuele handelingen betrekt, pleegt een misdrijf. Het is eveneens belangrijk op
te merken dat het hier opnieuw gaat om seksuele handelingen waarbij geen geweld of bedreigingen
gebruikt werd.

3.4.1. Materieel element: Gekwalificeerd gedrag
à Zie basismisdrijf AVDE
-

Geen definitie in strafwetboek

-

Geen individueel, maar algemeen begrip
“De seksuele integriteit, zoals deze door het collectief bewustzijn van een bepaalde
maatschappij en op een bepaald tijdstip wordt ervaren”

-

Voldoende ernstige feiten

-

Op of met behulp van

-

Lichaam slachtoffer of dader, maar geen aanraking vereist à gedragingen die gericht zijn op
het aanraken of het (doen) ontbloten van de vrouwelijke of mannelijke geslachtsorganen of
van de borsten van een vrouw

-

Begin van uitvoering volstaat

-

Geslacht dader en slachtoffer niet relevant

-

Relatie tussen dader en slachtoffer niet relevant

3.4.2. Materieel element: Betrokkenheid van het slachtoffer
Gaat vooral over de manier waarop het So betrokken wordt bij de feiten.
-

“Zonder geweld of bedreiging”
o

Ook geen van de andere wilsbelemmerende factoren, anders ongewenste seksualiteit
en de klassieke bepalingen van AvdE en V.

-

Minderjarige (-18-jarige) in een familiale context bij gekwalificeerd gedrag betrekken
o

Als het gaat over seksuele penetraties op een -14-jarige, zal zelfs in een familiale
context toch verkrachting bij gelijkstelling spelen, met een strafverzwaring omwille
van de familiale context.
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o

Als het gaat over seksuele handelingen bij een -16-jarige, zal de klassieke aanranding
van de eerbaarheid bij gelijkstelling spelen, met een strafverzwaring omwille van de
familiale context.

o

Eenmaal iemand 16 jaar is, mag die in principe geldig toestemmen met seksuele
handelingen. Maar in een familiale context zit daar net de afwijking. Daar zegt men:
16 jaar is echt te jong. Daar leggen we de grens op 18 jaar.

-

Nog geen 18 jaar= bestanddeel
o

Het feit dat men nog geen 18 jaar uit is, is een bestanddeel van het misdrijf en niet
een strafverzwaring.

-

Familiale context (art. 372 al. 2 1e zin)
o

Door
§

Een bloedverwant in de (rechte) opgaande lijn
•

Mama en papa, maar ook alle bloedverwanten in de rechte opgaande
lijn! Dus dat betekent dat een vader geen seksuele handelingen mag
hebben met zijn minderjarige kinderen, een grootvader mag ook geen
seksuele handelingen hebben met zijn minderjarige kleinkinderen.
Een overgrootvader mag ook geen seksuele handelingen hebben met
zijn minderjarige achterkleinkinderen. Idem voor de moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder.

•

Het gaat niet over de broers en zussen van je ouders of over de broers
en zussen van je oma of je opa. Met andere woorden: een seksuele
relatie tussen een 17-jarige en de broer van diens opa, dat is niet
strafbaar als dat allemaal met toestemming gebeurt volgens deze
bepalingen.

§

Een adoptant (in de opgaande rechte lijn)
•

Dit geldt ook voor adoptief vaders en moeders, maar ook van de
adoptief grootouders van de kinderen.

•
o
-

-18jarige niet ontvoogd door huwelijk

Familiale context (art. 372 al. 2 2e zin)
o
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De zus van de adoptief vader valt niet onder deze bepaling

Door
§

Broer of zus

§

Persoon met soortgelijke positie (als broer of zus) in gezin

•

Hiermee heeft men de nieuw samengestelde gezinnen mee in acht
willen nemen.

•

Men stelde vast dat er in de nieuw samengestelde gezinnen soms een
heel groot leeftijdsverschil was tussen de kinderen van de ene partner
en de kinderen uit de andere relatie van de andere partner. Dat waren
soms risicosituaties.

§

Persoon die gewoonlijk of occasioneel met slachtoffer samenwoont en over
slachtoffer gezag heeft
•

Hier wou men ook de personen in een nieuw samengesteld gezin
vatten: namelijk diegene die een relatie heeft met de moeder of de
vader van de kinderen.

•

Wat men in de praktijk vaststelde, was dat er sommige mannen waren
die op zoek gaan naar een moeder met jonge kinderen, een relatie
beginnen met de moeder om op die manier toegang te verkrijgen tot
de jonge kinderen met als doel die kinderen te misbruiken.

•

Waarom heeft men niet gewoon gezegd: een persoon die gewoonlijk
of occasioneel met het slachtoffer samenwoont (en dus niks gezegd
over het gezag?)
o

Men wou vermijden: stel dat er een uitwisselingsstudent van
19 jaar voor een jaar in het huis is bij een 17-jarige en die twee
worden verliefd op mekaar. Die jongeman van 19 woont wel
occasioneel of gewoonlijk samen met het meisje van 17, en
men wou vermijden dat die dan strafbaar werd

o

Men moet ook over het slachtoffer gezag hebben. Op die
manier

ontsnapt

de

uitwisselingsstudent

aan

de

strafbaarheid.
•

Het feit dat men het heeft over gewoonlijk of occasioneel met het
slachtoffer samenwonen:
o

Zeker in nieuw samengestelde gezinnen woont niet iedereen
onder hetzelfde dak de hele tijd. Men zou discussie over
‘hoeveel wordt er nu eigenlijk samengewoond’ vermijden.
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Opmerking door de prof:
-

We moeten in België nadenken over het feit of mensen die gezag hebben met een
minderjarige een seksuele relatie mogen hebben met die minderjarige die dan per definitie
wel 16 of 17 jaar is.

-

We zouden moeten nadenken om mensen zie gezag hebben ook te verbieden om geen
seksuele contacten te hebben.
o

Dan spreken we niet meer per se over de familiale context, maar heel veel situaties
waarin volwassenen gezag hebben over de minderjarige.
§

Vb. situaties waarbij een leerkracht een seksuele relatie heeft met een
minderjarige.

§
o

Vb. Stagiair en stagemeester.

Lijken bij uitstek situaties waar geen seksuele handelingen thuishoren. Dus als daar
seksuele handelingen worden gepleegd met iemand die nog geen achttien jaar is, door
iemand die gezag heeft over die persoon, dat dan die persoon die gezag heeft
strafbare feiten stelt.

-

Is nu NIET het geval!
Vragenronde skype 8/05

Wat is nu eigenlijk de definitie van seksuele handelingen?
-

Allemaal technische omschrijvingen. Grosso modo komt dat wel overeen met wat mensen in
de samenleving als seksuele handelingen verstaan.

-

Kan een knuffel bij prostitutie beschouwd worden als een seksuele handeling? Moet dit dan
betaald worden? Bij prostitutie is de definitie wel anders. Daar moet er echt contact zijn tussen
naakte lichamen. Lapdansen geldt bij ons niet als prostitutie, maar niet als ontucht. Het kader
van ontucht en prostitutie zijn wel gelijklopend. Is beiden op zichzelf niet strafbaar, maar
organiseren er wel van.
o

Prostitutie heeft wel een logica dat er een orgasme moet zijn.

o

De betrokkenen vinden meestal dat het pas afgelopen is als er echt een orgasme was
bij degene niet betaalt.

Procedure van het Grondwettelijk Hof over het vernietigen van een gedeelte van de genderwet.
-

De transgenderwet had een aantal bepalingen in het BW verandert. Het GWH heeft na een
klacht een deel van die bepalingen vernietigd, maar terwijl GWH bezig was met analyse van
de zaak, heeft de wetgever het artikel aangepast en de nummers gewijzigd.
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-

Technisch gesproken bestaan de bepalingen die door het GWH vernietigd zijn niet meer. De
andere bepalingen bestaan wel nog en regelen ook nog de situatie op het terrein. Als een
transgenderpersoon een beslissing krijgt op basis van die bepalingen die nog bestaan, kan die
dat aanvechten, maar is tot nu nog niet gebeurt.

Bestaat cyberlokking enkel als zelfstandig misdrijf of wordt het ook een verzwarende omstandigheid
eens een niet-seksueel misdrijf gepleegd is?
-

Cyberlokking is enkel een zelfstandig misdrijf.

Aansluitend op het GwH: u stelde vorige week dat er een leeftijdsgrens zou komen tussen twee
individuen die seksuele betrekkingen hebben (in het nieuwe SwB), zou dit dan niet verworpen
worden door GwH?
-

Prof. vermoed van niet omdat er ondertussen wel best wat wetenschappelijk onderzoek is dat
aantoont dat het risico op seksueel misbruik wel degelijk toeneemt als het leeftijdsverschil
toeneemt.

-

Een onderscheid maken mag, als je het kan verantwoorden: noodzakelijk en proprotioneel.

Aansluitend bij leeftijd: gaat het over een min 14-jarige (dus 13 in principe) of telt 14 zijn ook mee?
-

Een 14 en 15-jarigen worden niet in staat gesteld om seksuele handelingen toe te stemmen,
maar een seksuele penetratie kunnen ze wel toestaan. (Het ondergaan van een seksuele
penetratie). 14-15-jarige kan wel al geldig toestemmen voor penetratie, maar nog niet met
andere seksuele handelingen. Dat IS NIET logisch. In de praktijk vormt dat niet zo een groot
probleem, bijgevolg heeft men dat niet willen veranderen.

-

Het gaat over vanaf de leeftijd.

-

Het is niet de -16-jarige die een seksueel misdrijf pleegt, het is de persoon die een seksuele
handeling pleegt op een -16-jarige of een -16-jarige betrekt bij seksuele handelingen die
strafbaar is. Maar als minderjarigen seks hebben met mekaar, stellen ze ook elk seksuele
handelingen op mekaar en daarom komen zij ook in het vizier van het jeugddelinquentierecht.

Als je iemand anders vraagt om voyeurisme te plegen en die doet dat, zijn ze dan beiden strafbaar?
-

Ja, als beiden weten wat ze aan het doen zijn, dan zijn de allebei even strafbaar.

-

Als je natuurlijk iemand bedreigt om dat te doen ‘je moet dat doen, anders ontsla ik ‘, dan
heeft de persoon die dat moet doen niet gestraft worden aangezien die er zelf niet voor
gekozen had om dat te doen.
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Kan u volgend gedrag kwalificeren a.u.b.? 2 -14jarigen die elkaar gewillig (met toestemming)
tongzoenen.
-

Het is een tongzoen. Is daar sprake van een seksuele penetratie ja of nee?
o

In de huidige stand van de rechtspraak zal een tong in de mond niet beschouwd
worden als een seksuele penetratie.

o

De meesten onder ons beschouwen tongzoenen wel als een seksuele handeling. Dan
komen

we

in

de

problemen,

want

dat

is

perfect

normaal.

Is

het

jeugddelinquentierecht hier de oplossing?
§

Neen, dat is duidelijk een probleem.

§

Mocht zo een situatie gemeld worden bij het parket, is de kans groot dat geen
procedure wordt gestart, maar gekeken wordt als andere hulp nodig is en zo
niet seponering.

-

De situatie is natuurlijk anders als een 3-jarige tongzoenen krijgt van een 13-jarige. Die situatie
is veel meer problematisch, en daarmee moet je wel aan de slag in het jeugddelinquentierecht.

U stelde dat die 14-15-jarigen dan een aanranding van de eerbaarheid ondergaan, waar wel
penetratie is. Het leek dat u bedoelde dat er nog zo een situaties zijn - zijn er nog zo een situaties?
-

Examenvraag!!! Er zijn minstens nog 2 situaties waarbij er wel penetratie is, maar geen
verkrachting (?)

-

Een seksuele penetratie in familiecontext bij 16-17-jarigen? à AvdE bij 17-jarige in een
familiale context

-

Het penetrerende slachtoffer

-

Omdat antwoord is gegeven hoogstwaarschijnlijk geen examenvraag

Wat betreft online grooming: Wat als een meerderjarige online seksuele conversaties voert met
iemand van jonger dan 16 en achter bijvoorbeeld het adres is gekomen van deze minderjarige. Nu is
de dader van plan om deze minderjarige te verrassen met een (seksuele) ontmoeting en heeft
hiervoor voorbereidende acties ondernomen. Een voorstel is dus niet eerst gedaan. Waarvan is hier
dan sprake?
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Zeer interessant. Aangezien de conversatie seksueel is geweest.

-

In het kader van online grooming is het vooral belangrijk als er een voorstel voor ontmoeting
is geweest. Stel dat dit niet zo is, zou je kunnen zeggen dat het geen grooming is. Het kan zijn
dat er geen expliciete vraag was, maar misschien impliciet door vraag naar adres.

-

Als de RB oordeelt dat er geen vraag was, is er geen sprake van grooming. Volgende vraag is
dan: is er dan een misdrijf gepleegd? Elke seksuele handeling die de meerderjarige pleegt op
de -16-jarige op het moment van de ontmoeting is strafbaar. Indien dit gebeurt, dan is
grooming als verzwarende omstandigheid wel geldig, want er is een vorm van benadering
geweest en voor de verzwarende omstandigheid is vraag tot afspraak niet nodig!!!

Bij penetratie bij twee 14-jarigen, heb ik opgeschreven dat de jongen verkrachting pleegt en het
meisje aanranding van de eerbaarheid. Klopt dit? En wil dit dan zeggen dat het meisje volgens het
recht in dit geval nooit verkrachting kan plegen?
-

Penetratie bij twee 14-jarigen. Stel nu dat de penetratie gebeurt door de jongen en het meisje
gepenetreerd wordt. Ze zijn allebei 13 jaar. De jongen pleegt een seksuele penetratie op een
13-jarige (-14-jarige). De jongen pleegt als MOF een verkrachting bij gelijkstelling. Het meisje
is 13, penetreert niet, maar wordt gepenetreerd, maar pleegt wel seksuele handelingen op
een -14-jarige jongen. Dus ook zij pleegt als MOF een AvdE bij gelijkstelling.

-

Een meisje kan wel verkrachting plegen, want er zijn ook andere seksuele penetraties mogelijk
dan met een penis. Stel dat ze een -14-jarige anaal penetreert met een vinger, dan pleegt zij
een verkrachting bij gelijkstelling. Niet meerderjarig dus komt dan in vizier van
jeugdbeschermingsrecht

-

Ook hier wordt de situatie van het penetrerende slachtoffer niet beschouwd als verkrachting.

-

Favo examenvragen met variaties in leeftijden!!!!!

Bij aanranding van de eerbaarheid in familiale context ligt de grens om zelf te beslissen op 18 jaar.
Als de ene persoon hier onder de 14 jaar is, is dit dan verkrachting bij gelijkstelling?
-

Ja!!

-

Situatie volgorde vragen:
o

Is er sprake van gebrek aan toestemming (deze bepalingen hebben voorrang op al de
rest).
§

Vb. Nee: dan heb je verkrachting (bij penetratie) en familie is daar dan een
verzwarende omstandigheid.

o

Stel dat er sprake is van toestemming
§
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Eerste vraag is dan: is er sprake van seksuele penetratie?

•

Als dat er is, en het SO is -14-jaar, zit je in de context van verkrachting
in familiale context

§

Geen sprake van seksuele penetratie:
•

Is het SO jonger dan 16?
o

Ja: aanranding van de eerbaarheid bij gelijkstelling

o

Nee, maar wel minderjarig: is de dader een familielid?
§

Ja: AvdE in familiale context

INLEIDEND LES 15/5

Juridische uitgangspunten
-

Element van het privéleven

-

Element van het zelfbeschikkingsrecht
o

Recht op bescherming tegen ongewenste seksualiteitsbeleving?

o

Recht op bescherming van gewenste seksualiteitsbeleving?
§

Er worden beperkingen opgelegd aan de gewenste seksualiteitsbeleving.
•

à In deze les over de beperkingen op basis van ‘aard’ van seksueel
gedrag: prostitutie, SM, ontucht, groepsseks…

•

Hier worden de misdrijven inzake prostitutie en ontucht besproken.
o

Gaat over alle vormen van prostitutie en alle vormen van
gedragingen die men afwijkend vindt van wat seksueel
‘normaal’ is.

o

Het gaat over vormen van seksualiteitsbeleving die vanuit een
psychiatrisch oogpunt pervers genoemd worden.

o

Juristen zeggen dat het gaat om ontucht. Normaal vellen ze
niet zozeer een moreel oordeel, maar hier komt het er wel
heel dicht bij.

3.5.

Prostitutie en ontucht

3.5.1. Historisch overzicht
-

Belgisch Strafwetboek 1867: strijd ontucht minderjarigen
o

-

In 1867 wou men vooral strijd voeren tegen ontucht m.b.t. minderjarigen.

Begin 20e eeuw: strijd tegen vrouwenhandel
o

Bepalingen worden uitgebreid omdat men een breder perspectief wil. Er is op dat
moment een soort van morele paniek over de blanke slavinnenhandel.
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o

Men wou dus met die bepaling de strijd tegen vrouwenhandel aangaan.

o

Men vreesde heel erg dat blanke vrouwen ontvoerd werden en naar allerlei exotische
oorden werden gevoerd om dat seksuele slavenhandel te doen.

-

Midden 20e eeuw: strijd tegen prostitutie
o

Vlak na WOII gaat men de strijd tegen prostitutie als duidelijk doel nemen binnen het
strafrechtelijk kader.

o

Men wou prostitutie beperken en de wantoestanden die gemeentelijk van kracht
waren gedaan maken.

-

Einde 20e eeuw
o

Strijd tegen mensenhandel
§

Navolgend op de politieke (Koning Boudewijn) en maatschappelijke
ontmaskering van mensenhandel, worden de bepalingen in het strafwetboek
verder ontwikkeld.

§

In die periode werden regelmatig vrouwen verhandeld terwijl zij niet wisten
dat het de bedoeling was dat ze in de prostitutie terechtkwamen

§

Tegenwoordig zien we dat vrouwen die naar hier komen meestal wel weten
dat ze in de prostitutie gaan terechtkomen. Al hebben ze geen zicht op de
omstandigheden waarin ze dat zullen (moeten) doen en dat uitbuiting die
ermee gepaard gaat.

o

Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen
§

Laatste fase in het einde van de 20ste eeuw.

§

Gedeeltelijk een gevolg van zaak Dutroux waarin tijdens het onderzoek op een
aantal lacunes werd gebotst om minderjarigen ten volle te beschermen tegen
seksueel misbruik en seksuele exploitatie.

Art. 379 al. 1 Sw.
Hij die een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten einde 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, wordt gestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar en met
geldboete van vijfhonderd frank tot vijfentwintigduizend frank.

Art. 380 Sw.
§ 1. Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot
vijfentwintigduizend euro, wordt gestraft:
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1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige zelfs met zijn toestemming,
aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of
prostitutie;
2° hij die een huis van ontucht of prostitutie houdt;
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt met het oog op
prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
4° hij die, op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert.
§ 2. Poging tot de in § 1 bedoelde misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot
drie jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro.
§ 3. Met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot
vijftigduizend euro wordt gestraft het plegen van de in § 1 bedoelde misdrijven wanneer de dader
daarbij:
1° direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere
vorm van dwang;
2° of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin een persoon verkeert ten gevolge
van een onwettige of precaire administratieve toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan
wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.
§ 4. Met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van duizend euro tot
honderdduizend euro wordt gestraft :
1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een
minderjarige (...), zelfs met zijn toestemming aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met
het oog op het plegen van ontucht of prostitutie;
2° hij die, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een huis van ontucht of prostitutie houdt waar
minderjarigen prostitutie of ontucht plegen;
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt van een
minderjarige met het oog op ontucht of prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te
realiseren;
4° hij die, op welke manier ook, de ontucht of prostitutie van een minderjarige (...) exploiteert.
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5° hij die door de overhandiging, het aanbod of de belofte van een materieel of financieel voordeel
ontucht of prostitutie van een minderjarige heeft verkregen.
§ 5. De misdrijven bedoeld in § 4 worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en
met geldboete van duizend euro tot honderdduizend euro als zij ten aanzien van een minderjarige
onder de zestien jaar worden gepleegd.
§ 6. Hij die ontucht of prostitutie van een minderjarige bijwoont, wordt gestraft met gevangenisstraf
van een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd euro tot tweeduizend euro.

Art. 380bis Sw.
Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot
vijfhonderd euro wordt gestraft hij die in een openbare plaats door woorden, gebaren of tekens
iemand tot ontucht aanzet. De straf wordt verdubbeld als het misdrijf tegenover een minderjarige
wordt gepleegd.

Art. 380ter Sw.
§ 1. Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van tweehonderd euro
tot tweeduizend euro wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet
maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die
reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door
minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn
aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen.
Indien de in het eerste lid bedoelde reclame tot doel of tot gevolg heeft, direct of indirect, dat
prostitutie of ontucht van een minderjarige of zijn exploitatie voor seksuele doeleinden wordt
vergemakkelijkt, is de straf drie maanden tot drie jaar gevangenisstraf en geldboete van driehonderd
euro tot drieduizend euro.
§ 2. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd euro tot duizend
euro wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, verdeelt
of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, die worden verleend bij wege van een
of ander telecommunicatiemiddel, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen.
§ 3. In alle gevallen die niet zijn omschreven in de §§ 1 en 2, wordt gestraft met gevangenisstraf van
een maand tot een jaar en met geldboete van honderd euro tot duizend euro, hij die door enig
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reclamemiddel, zelfs indien hij de aard van zijn aanbod of zijn vraag verheelt onder bedekte
bewoordingen, kenbaar maakt dat hij zich aan prostitutie overgeeft, de prostitutie van anderen
vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die zich aan ontucht overgeeft.
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die door enig reclamemiddel aanzet, door de toespeling die
erop wordt gemaakt, tot de seksuele exploitatie van minderjarigen of meerderjarigen, of van zulke
reclame gebruik maakt naar aanleiding van een aanbod van diensten.

3.5.2. Materieel element: gekwalificeerd gedrag
-

Geen definitie in het strafwetboek
o

Is zelfs zo dat in de titel van het stuk van het strafwetboek waar het gaat over
prostitutie en ontucht, dat daar ook het woord ‘bederf’ wordt gebruikt. Komt verder
helemaal niet meer voor, maar ook die notie is niet gedefinieerd in het strafwetboek.

-

Prostitutie
o

Seksuele handeling tegen betaling.

o

Fysiek contact met persoon die het gedrag stelt (de sekswerker).
§

Een paaldanser in een seksuele context zal niet beschouwd worden als een
vorm van prostitutie

o

§

Lapdans, peepshows etc. ook niet.

§

Er moet dus echt fysiek contact zijn met de persoon die het gedrag stelt.

Gericht op seksualiteitsbeleving van persoon die het gedrag verkrijgt.
§

o

Gericht op het seksueel bevredigd worden van diegene die het gedrag koopt.

“Een tegen betaling verkregen seksuele handeling waarbij fysiek contact tot stand
wordt gebracht met de persoon die het gedrag verricht en die gericht is op de
seksualiteitsbeleving van de persoon die het gedrag verkrijgt”

-

Ontucht
o

Ruimer dan prostitutie (dus wat strafbaar is m.b.t. ontucht, is ook strafbaar m.b.t.
prostitutie)
§

o

Elke vorm van prostitutie is ook een vorm van ontucht, maar niet omgekeerd.

Wat strijdig is met de door de wet op het vlak van zedelijkheid beschermde waarden,
zoals zij door het collectief bewustzijn van het ogenblik worden aangevoeld.
§

De rechtspraak verwijst hier naar een soort van algemene consensus die er
zou bestaan in de samenleving met wat in strijd is met de zedelijke waarden.

§

Lijkt een beetje te verwijzen naar wat de meerderheid denkt over iets.
Rechters moeten dat dus proberen in te schatten.
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§

Principiële vraag: Wat is de relevantie van denken in vergelijking met doen.
•

Vb. Veel mensen doen niet aan groepsseks, maar die zouden er geen
probleem mee hebben als andere mensen dat wel willen doen.

•

Dat heeft te maken met het feit dat wij toestemming in het algemeen
veel belangrijker zijn beginnen vinden.

•

“Mij trekt dit niet aan, maar als anderen dat willen en stemmen toe,
dan moet dat kunnen”.

•

Dit is een manier waarop veel mensen kijken naar zo’n zaken en dan
is het natuurlijk moeilijk om daar een oordeel over te doen.

o

BDSM, groepsseks, voyeurisme/exhibitionisme, bestialiteit, urolagnie (plasseks),
coprolagnie (poepseks).
§

Is natuurlijk een hele evolutie in geweest in de loop der jaren.

§

Nog niet zo lang geleden (tot jaren ’80) werden ook seksuele handelingen
tussen personen van hetzelfde geslacht als ontucht beschouwd.

o

Het “ontuchtige” karakter van handelingen wordt afgemeten aan het “collectief
bewustzijn”, d.w.z. datgene wat de gemiddelde Belg als kwetsend ervaart op het
gebied van de seksualiteitsbeleving: prostitutie, partnerruil, groepsseks, in het zicht
van derden, sadomasochisme, bestialiteit, urolagnie, coprolagnie

-

Bederf
o

Woord bederf duikt op, maar is een notie waar verder niks mee gebeurt.

o

Geeft wel aan hoe de wetgever dacht over ontucht.

3.5.3. Materieel element: Verboden handelingen
Extra categorie: de categorie van de verboden handelingen. Heeft te maken met het feit dat ontucht
of prostitutie in België nooit op zichzelf strafbaar zijn geweest. Prostituee en prostituant en de mensen
die ontucht met mekaar hebben zijn niet strafbaar.
Het idee van de wetgever was dat de fenomenen onder controle moesten gehouden worden door
ervoor te zorgen dat vraag en aanbod mekaar niet zouden kunnen vinden. Dus was het de bedoeling
om diegenen die de aanbod en vraag bij mekaar brachten (de tussenpersonen) strafbaar te stellen.
Bijgevolg:
-

Niet het seksuele gedrag op zichzelf is strafbaar (ongeacht de betrokkenheid van het
slachtoffer)
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-

Wel het feit dat bepaalde handelingen met betrekking tot dat gedrag gesteld worden door een
derde.

-

Als het dus gaat over de seksuele misdrijven in de context van ontucht en prostitutie, heb je
eigenlijk bijna steeds een driehoeksrelatie nodig om te kunnen spreken van strafbare feiten!!
o

1 grote uitzondering: alles wat te maken heeft met kinder- en jeugdprostitutie. Seks
kopen van een minderjarige is op zichzelf strafbaar!!

o

In alle andere seksuele misdrijven in de context van ontucht of prostitutie heb je een
driehoeksrelatie nodig om te kunnen spreken over strafbare feiten.

De verboden handelingen moeten in grote lijnen gekend worden! (Zoals het op de ppt wordt
besproken)
3.5.3.1. Opwekken, begunstigen of vergemakkelijken
-

Ontucht of prostitutie door minderjarige

-

Ongeacht diens instemming
o

-

Geldt ongeacht of de minderjarige zijn of haar toestemming gaf.

Ten einde een anders driften te voldoen
o

Moreel element dat hier vereist wordt.

o

Dit gedrag is strafbaar wanneer de dader het stelt met de bedoeling de
seksualiteitsbeleving van iemand anders te bevredigen.
§

M.a.w.: hier heb je de driehoeksrelatie!! De prostituee, prostituant en de
pooier. De pooier doet dat niet met de bedoeling zijn eigen driften te voldoen,
maar wel de driften van een ander, nl. de prostituant.

Opwekken = het gedrag van een persoon die een minderjarige tot het plegen van het gedrag probeert
te bewegen zonder dat de minderjarige zelf een initiatief tot het plegen van dit gedrag had genomen
-

Initiatief gaat van de dader uit.

Begunstigen = het in de hand werken, bevorderen of aanmoedigen van een bij de minderjarige reeds
aanwezige inclinatie tot het plegen van het gedrag
-

Een zeker initiatief van de minderjarige en de dader begunstigt dat.

Vergemakkelijken = het gedrag van een persoon die aan een minderjarige hulp verleent zodat die
laatste tot het stellen van het gedrag kan overgaan, ook wanneer het initiatief tot het plegen van dit
gedrag van de minderjarige zelf uitging
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-

Het hele initiatief bij de minderjarige en de dader heeft het ‘slechts’ vergemakkelijkt.

à In de praktijk wordt dat onderscheid niet zo sterk gemaakt. Eigenlijk elke vorm van handelingen die
ertoe leidt dat een minderjarige bijdraagt aan ontucht of prostitutie valt wel onder opwekken,
begunstigen en vergemakkelijken.
3.5.3.2. Aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden
-

Ontucht of prostitutie door minderjarige of meerderjarige
o

-

Voor minderjarigen wordt het zwaarder bestraft, maar is ook voor meerderjarigen

Ongeacht diens instemming
o

Houdt geen rekening met toestemming (zelfs niet bij meerderjarigen) omdat men
deze bepalingen erin heeft gebracht in het kader van de bestrijding van mensenhandel
en vrouwenhandel.

-

Ten einde een anders driften te voldoen
o

Driehoeksrelatie met pooier, prostituee en prostituant.

Aanwerven = het rekruteren of ‘werven’ van een persoon met (een belofte van) een tegenprestatie
Meenemen
-

Figuurlijke betekenis = verleiden, van het rechte pad afbrengen, ‘bekoren’ of ‘verlokken’

-

Letterlijke betekenis = vervoeren

Wegbrengen
-

Figuurlijke betekenis = zelfde betekenis als ‘meenemen’

-

Letterlijke betekenis = vervoeren

Bij zich houden = onderdak verlenen aan een persoon
à Waar de begrippen eerst erg letterlijk werden opgevat, zijn ze gaandeweg bijna elke vorm van
organiseren van aanbod en vraag gaan omvatten. Zijn dus op zich zeer ruime begrippen.
3.5.3.3. Houden van een huis van ontucht of prostitutie
Dit heet klassiek het ‘bordeelverbod’, maar wel een groot gedoogbeleid op dat vlak. Kan ook gaan over
swingersclub of zoiets.
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-

Ontucht of prostitutie door minderjarige of meerderjarige

-

Ongeacht diens instemming

-

Niet het eigen huis
o

Gaat niet over het eigen huis van de ontuchtige of de prostituee.

o

Sekswerker die van thuis uit werkt haar huis zal niet beschouwd worden als een huis
van ontucht of prostitutie.

‘Huis van prostitutie’ = elke inrichting waar minstens binnen een bepaalde periode met een zekere
regelmaat, maar zonder dat een gewoonte diende bewezen te worden, daden van prostitutie gepleegd
werden
‘Houden van …’ = enerzijds ‘het verlenen van onderdak aan bepaalde personen’ (uitbaters, eigenaars,
…) en anderzijds ‘een financieel voordeel’
3.5.3.4. Verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van een ruimte
-

Prostitutie door meerderjarige; ontucht of prostitutie door minderjarige

-

Ongeacht diens instemming

-

Met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren
o

Als de dader de bedoeling heeft daar een abnormale winst mee te verkrijgen.

o

M.a.w. als iemand woekerprijzen vraagt voor de panden

Ter beschikking stellen van een ruimte = gebruik laten maken van (! “Ter beschikking stellen van een
ruimte” is niet strafbaar m.b.t. ontucht)
Waarom is dit toegevoegd?
-

De wetgever wou het mogelijk maken voor organisaties op het terrein om een ruimte te
verkopen, verhuren of ter beschikking stellen voor een normale prijs.

-

Alleen maar als je een ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt met de bedoeling een
abnormaal profijt te genereren, ben je strafbaar.

-

Ontucht heeft men hier helemaal weggelaten.
o

Als de verhuurder een abnormaal profijt wil realiseren met het verhuren van een pand
voor ontucht voor meerderjarigen, is hij niet strafbaar.

o

Ontucht geldt wel als het over minderjarigen gaat!!

3.5.3.5. Op enigerlei manier exploiteren
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-

Ontucht of prostitutie door minderjarige of meerderjarige

-

Ongeacht diens instemming

-

= het realiseren van een direct of indirect financieel voordeel

à Soort van restcategorie die alle vormen van exploitatie omvat. Uitbaten is niet genoeg, het moet
echt gaan over uitbuiten. Is een soort van restcategorie waardoor je gedragingen die je niet kon
onderbrengen in andere categorieën kan laten behoren.
3.5.3.6. Bijwonen van prostitutie
-

Ontucht of prostitutie door minderjarige
o

Wanneer er sprake is van toeschouwers bij het seksueel misbruik van minderjarigen,
zijn zij ook strafbaar ook al stellen zij zelf geen seksuele handelingen met de
minderjarige.

à Rechtstreeks gevolg van Dutroux. Videobeelden gevonden waarop mensen aan het kijken waren
naar het misbruik van een minderjarige, maar die daar niet zelf aan deelnamen. Men wou die mensen
ook vervolgen, maar dat bleek niet zo gemakkelijk te zijn omdat de strafbaarstelling niet bestond.
3.5.3.7. Verkrijgen door overhandiging, aanbod of belofte van materieel of financieel voordeel
Het gaat over het verkrijgen door betalen of het beloven te betalen van een materieel (kan ook in
natura zijn) of financieel voordeel, van de ontucht of prostitutie van een minderjarige is op zichzelf
strafbaar.
-

Ontucht of prostitutie door minderjarige
o

-

Gaat over de strafbaarstelling van kinder- of jeugdprostitutie

Geen driehoeksrelatie
o

Hier heb je geen driehoeksrelatie nodig om van strafbaarheid te kunnen spreken.

o

Stel dat een man die een winkel heeft en vakantiejobs aanbiedt, een minderjarig
meisje zegt dat ze de vakantiejob krijgt als ze seks heeft met hem, dan is dat het
verkrijgen van de ontucht of de prostitutie door de minderjarige door een belofte van
een materieel voordeel. Het is een belofte van een job. In dat geval is de man strafbaar
ook al is daar geen derde persoon bij betrokken.

3.5.3.8. Door woorden, gebaren of tekens aanzetten
-

Ontucht (of prostitutie) door minderjarige of meerderjarige.

-

Op een openbare plaats.

-

Dit is de bepaling op basis waarvan mensen die tippelen opgenomen worden. Is een bepaling
die door de politie toch nog vaak gebruikt wordt.
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3.5.4. Materieel element – betrokkenheid slachtoffer
-

Minderjarige en/of meerderjarige

-

Met of zonder toestemming
o

Het feit dat bij een minderjarige geen rekening wordt gehouden met zijn of jaar
toestemming, is minder opvallend dan dat geen rekening gehouden wordt met de
toestemming van een volwassene.

o

Er wordt met de toestemming geen rekening gehouden om te bepalen als een
gedraging strafbaar is of niet. Is vanuit theoretisch oogpunt misschien raar, maar
maakt het wel veel gemakkelijker in de praktijk om dingen te gaan bestrijden.

3.5.5. Moreel element
-

Driehoeksrelatie i.f.v. vraag en aanbod

-

Commerciële drijfveer
o

Bij bepaalde misdrijven is het noodzakelijk dat er een commerciële drijfveer is. Gaat
dan vooral om uitbuiten, want er is niks mis met commercieel zijn natuurlijk.

3.5.6. Verzwarende omstandigheden
-

Leeftijd van de minderjarige
o

-

Hoe jonger het minderjarige slachtoffer, hoe zwaarder de straf

Aangewende technieken
o

Listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of andere vorm van dwang
§

Het gaat hier over de situaties waarin het slachtoffer gedwongen/misleid
wordt om zich te prostitueren.

o

Misbruik kwetsbare positie door onwettige of precaire administratieve toestand,
zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid
§

Misbruik maken van de kwetsbare positie van een persoon.

à Wat men hiermee vooral wou bevechten, zijn allerlei vormen van mensenhandel en
uitbuiting.
-

Vereniging
o
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Men wordt het slachtoffer van een netwerk.

INLEIDEND LES 15/5 – DEEL TWEE

Juridische uitgangspunten
-

Element van het privéleven

-

Element van het zelfbeschikkingsrecht
o

Recht op bescherming tegen ongewenste seksualiteitsbeleving?

o

Recht op bescherming van gewenste seksualiteitsbeleving?
§

Er worden beperkingen opgelegd aan de gewenste seksualiteitsbeleving.
o

Seks= element van het privé-leven
§

MAAR ook: een plicht tot privacy?

à Beperkingen op basis van “zichtbaarheid” seksueel
inhoud/gedrag
à Misdrijven inzake openbare zedenschennis

3.6.

Openbare zedenschennis – middellijke vormen

Middellijke vormen zijn de vormen waarbij een middel gebruikt wordt om de openbare zede te
schenden. Anderzijds zijn er ook de onmiddellijke vormen. Daarbij worden geen middelen gebruikt,
maar is het het gedrag dat de openbare zede schendt.
Middellijke vormen van openbare zedenschennis:
-

Strijdig met de goede zeden
o

Geschriften, beelden, voorwerpen (art. 383, al. 1, 3, 4)

-

Abortieve middelen (art. 383, al. 5 en 6)

-

Kinderpornografie (art. 383bis)

-

Oneerbaar … die de verbeelding van minderjarigen kunnen prikkelen (art. 387)

3.6.1. Strijdig met de goede zeden
3.6.1.1. Materieel element: Gekwalificeerde inhoud
-

Strijdig met de door de wet op het vlak van openbare zedelijkheid beschermde waarden zoals
die door het collectief bewustzijn van het ogenblik worden aangevoeld
o

Het begrip strijdig met de goede zeden is niet gedefinieerd in het strafwetboek, dus
heeft de rechtspraak daar weer een definitie van moeten maken. Dat is dan het
bovenstaande geworden.
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-

Doorsneeburger
o

Het is opnieuw een begrip waarbij verwezen wordt naar wat een doorsnee burger op
seksueel vlak gepast of ongepast vindt in de openbaarheid.

o
-

Er bestaat niet zoiets als een doornsee burger, dus moeilijk.

Artistieke, educatieve, wetenschappelijke immuniteit?
o

Op artistiek (vaak gepaard met humor), educatief en wetenschappelijk vlak mag wel
wat meer zien we vaak.

o

Om artistieke, educatieve en wetenschappelijke reden mag er wat meer, maar het is
niet zo dat alles mag!!

-

Voorbeelden uit de rechtspraak
o

Sadomasochistische handelingen

o

Pedoseksuele handelingen

o

Seksuele handelingen met dieren

o

Seksueel geweld

o

Plas- en poepseks

o

Groepsseks

o

…

à Wordt beschouwd als strijdig van de goede zeden, maar tegenwoordig zou daar wel
niet meer voor vervolgd worden.
3.6.1.2. Materieel element: Verboden handelingen
Doel: vooral de verspreiding van met de goede zeden strijdige afbeeldingen lam leggen. De productie
ervan voor eigen gebruik wou men niet strafbaar stellen, maar wel het verspreiden ervan!!
-

Tentoonstellen, verkopen, verspreiden

-

In voorraad hebben met het oog op verspreiding, invoer, vervoer, bekendmaking…

-

Ongeacht de drager: liederen, (vlug)geschriften, foto, film, video, dvd, objecten

MAAR DUS NIET … bezit!
-
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Het bezit van dingen die met de goede zeden strijdig zijn op zich is niet verboden!!

3.6.1.3. Materieel element: Betrokkenheid van het slachtoffer
Het maakt voor de strafbaarheid niet uit of de persoon die die afbeelding ontvangt ermee toestaat of
niet. Zelfs als die persoon het vraagt, dan is degene die verspreidt toch nog steeds strafbaar!
3.6.1.4. Moreel element
-

Wetens en willens
o

-

Dit gaat over het tentoonstellen en verspreiden

Met het oog op de handel/verspreiding
o

Handelingen die met een commerciële opzet gebeuren

3.6.2. Beelden van seksueel misbruik van kinderen
“Kinderporno”
Wet 31 mei 2016 tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele
uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst,
illegale doortocht en illegaal verblijf, B.S. 18 juni 2016
à Het was voor 2016 al een tijdje strafbaar, maar men heeft het nog gedetailleerder omschreven.
Art. 383bis Sw.
§ 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 vijfhonderd
euro tot tienduizend euro.
§ 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 honderd euro
tot duizend euro.
§ 3. Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en met
geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro indien het een daad van deelneming aan de
hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de
hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet.
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§ 4. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder "kinderpornografisch 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

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 expliciete seksuele gedragingen,
of dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van deze persoon voor primair seksuele
doeleinden;
3° realistische afbeeldingen die de weergave behelzen van een niet-bestaande minderjarige die
deelneemt aan expliciete seksuele gedragingen, of die de weergave behelzen van de geslachtsorganen
van deze minderjarige voor primair seksuele doeleinden.
§ 5. De artikelen 382, 382ter, 382quater, 382quinquies en 389 zijn van toepassing op de in paragrafen
1 tot 3 bedoelde misdrijven.
3.6.2.1. Materieel element: gekwalificeerde inhoud
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 expliciete seksuele
gedragingen, of dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van deze persoon voor
primair seksuele doeleinden;
3. Realistische afbeeldingen die de weergave behelzen van een niet-bestaande minderjarige die
deelneemt aan expliciete seksuele gedragingen, of die de weergave behelzen van de
geslachtsorganen van deze minderjarige voor primair seksuele doeleinden
à Het gaat telkens om de visuele weergave van echte of gesimuleerde seksuele gedragingen. Is
strafbaar als de persoon die afgebeeld is een echte minderjarige is, maar ook als die als
minderjarige wordt voorgespeeld (dus niet echt). Ten slotte is het ook strafbaar om realistische
afbeeldingen te verspreiden die een weergave behelsen van een niet-bestaande minderjarige. Wat
men hier strafbaar wil stellen is de virtuele kinderporno. Maar moet wel gaan om realistische
afbeeldingen van personen die eruit zien als minderjarigen.
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3.6.2.2. Materieel element: verboden handelingen
§1. eerste reeks: tentoonstellen, aanbieden, verkopen, verhuren, uitzenden, leveren, verdelen,
verspreiden, ter beschikking stellen of overhandigen
-

Het gaat hier duidelijk over het fysieke tonen, verspreiden. Focus op verspreiden.

§1. tweede reeks: vervaardigen, invoeren of doen invoeren
-

Gaat over de meer commerciële handelingen

§2. Derde reeks: verwerven, bezitten of zich, met kennis van zaken, d.m.v. ICT, de toegang ertoe
verschaffen
-

Gaat over het “zelf willen hebben”. Dit gaat om het bezit van kinderporno!! Is in België al een
tijdje strafbaar. Is een afwijking van de algemene handelingen die strijdig zijn met de goede
zeden!! Men wou de lat hier hoger zeggen.

à Bij elk van de reeksen is een ander moreel element vereist.
3.6.2.3. Moreel elemet
§1. eerste reeks: wederrechtelijk
-

Dader heeft de bedoeling om de wet te overtreden. Wat hij doet is in strijd met de wet. Dat is
omdat situaties denkbaar zijn die niet strijdig zijn met de wet. Vb. Een politieagent die beelden
doorgeeft aan een collega om te onderzoeken. Gaat over het verspreiden, maar is niet
strafbaar!!

§1. tweede reeks: wetens en willens
-

Voldoende als het wetens en willens gebeurt.

§2. Derde reeks: wetens en wederrechtelijk
-

Moet niet alleen wetens en willens gebeuren, maar je moet het willen zonder de wet te willen
overtreden.
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3.7.

Openbare zedenschennis – onmiddellijke vormen

Door gedrag, zonder gebruik van middelen. Je lichaam zelf is de bron van de zedenschennis.

3.7.1. Openbare zedenschennis door handelingen
Met de goede zeden strijdige handelingen in het openbaar gepleegd
Openbaar?
-

Publiek toegankelijke plaatsen -> Alles wat toegankelijk is voor iedereen.

-

Privé plaatsen
o

Van buitenaf zichtbaar (vb. een koertje dat zichtbaar is vanop straat)

o

Niet van buitenaf zichtbaar (vb. een schuur)
§

Onvrijwillige getuige
•

Iemand die min of meer gedwongen wordt om aanwezig te zijn en te
kijken.

§

Toevallige getuige
•

Iemand die binnenkomt en iemand anders betrapt.

à Deze laatste twee categorieën daar is wel wat discussie over in de rechtspraak.
Vragenronde skype 15/05
Ik heb een vraag over les 10; het ‘verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van een ruimte’. Bij
dit onderdeel ontbreekt ‘ontucht door meerderjarigen’. Begrijp ik hieruit juist dat ik, als ik een pand
zou willen verhuren aan een swingersclub of een SM-club, daarmee geen strafbaar feit pleeg? Mits
ik hiervoor een ‘normale’ huur vraag?
-

Inderdaad.

-

Je hoeft zelfs geen normale huur te vragen, je mag een abnormale huur vragen.
o

Men heeft over deze strafbaarstellingen gediscussieerd. Men wou minder
strafbaarstellingen m.b.t. het ontucht van meerderjarigen. Hier heeft men er niet bij
stilgestaan dat men dit alleen maar strafbaar stelde als men daar een abnormaal
commercieel gewin mee probeerde te verwezenlijken. Het resultaat van het
schrappen van deze bepaling m.b.t. ontucht van meerderjarigen maakt het mogelijk
om een zwaar commercieel activiteit te maken van ‘ontucht bij meerderjarigen’.
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Wanneer je toekijkt naar seks van een meerderjarige met een minderjarige, maar dit gedrag niet
valt onder prostitutie en ontucht, hoe kunnen we dit dan classificeren? Is dit voyeurisme of kan dit
ook geclassificeerd worden onder “bijwonen”?
-

Niet elke vorm van seksualiteit van een meerder- en minderjarige is ontuchtige of strafbaar,
maar als anderen daarna gaan kijken, wordt er in de rechtsleer heel vaak een impliciete sprong
gemaakt. Het ontuchtige karakter van het kijken, ‘besmet’ de seksuele activiteit van de minen meerderjarige. -> Strafbaar.

Ik had een vraag over het moreel element BSMK: bij puntje twee: wetens en wederrechtelijk. Zou u
dit nog eens willen uitleggen a.u.b.?
-

Eerste groep van handelingen van BSMK gaat over het verspreiden van afbeeldingen en het
tonen ervan.
o

Een politiemens die ergens BSMK in beslag neemt, moet dat wel aan zijn collega’s
kunnen tonen.

o

Deze groep van handelingen is alleen maar strafbaar als het gebeurt met de bedoeling
om tegen het verbod op BSKM in te gaan.

-

o

Wederrechtelijk= in strijd met het recht.

o

Diegenen die de strijd tegen BSMK voeren, vallen m.a.w. niet onder deze bepalingen.

Derde groep van handelingen over het bezit gaat ook over wetens & wederrechtelijk:
o

Mensen die per ongeluk bezit zouden verwerven van BSMK, worden niet beschouwd
als ‘wetens’.

o

Wederrechtelijk: vb. mensen van childfocus bezitten die digitale informatie omdat ze
dat moeten onderzoeken, dus zouden strafbaar kunnen zijn. Maar opnieuw zorgt de
constructie wederrechtelijk ervoor dat deze mensen die strijden tegen seksueel
misbruik niet onder die bepaling zouden vallen.

Ik heb een vraagje bij beelden van misbruik van kinderen bij het moreel element. Bij de eerste reeks
is 'wederrechtelijk' dat de dader de bedoeling had de wet te overtreden. En bij de derde reeks werd
er gezegd dat dit de dader de wet net niet wilt overtreden. En dit vind ik een beetje verwarrend. Kan
u dit nog is uitleggen?
-

Wederrechtelijk betekent in beide context, dat de dader de bedoeling had om de wet te
overtreden.
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Het materieel element bestaat bij prostitutie uit 3 delen; gekwalificeerd gedrag, verboden
handelingen en betrokkenheid slachtoffer. Moeten deze steeds alle 3 aanwezig zijn? Of hoe moet ik
dit begrijpen?
-

Bij prostitutie is het uitgangspunt altijd dat er 3 partijen aanwezig moeten zijn.

-

Het gekwalificeerde gedrag vindt altijd/of toch meestal plaats tussen 2 mensen. Die interactie
tussen die 2 partijen, is niet strafbaar (gekwalificeerd gedrag).

-

Er is nog een derde partij, en die stelt de verboden handelingen, waardoor het gekwalificeerde
gedrag strafbaar wordt.

-

Derde partij is wel niet nodig voor kinderprostitutie.

-

Betrokkenheid van het SO maakt meestal niks uit. Het is niet zo omdat de sekswerker wil
sekswerk doen, dat haar ‘pooier’ niet strafbaar zou zijn.

Antw student: Oké dat begrijp ik maar ik was in de war omdat erbij opwekken, begunstigen of
vergemakkelijken enkel minderjarige staat en ik dacht dat een pooier altijd strafbaar was of het nu
gaat over minder- of meerderjarige. Maar dat klopt dus niet?
o

Dat klopt wel, is alleen op basis van andere artikelen!!

o

Algemeen regel is: hoe jonger het SO, hoe zwaarder de straf.

Over de laatste les wordt aangegeven dat beelden van kindermisbruik strafbaar zijn zelfs als het gaat
om het naspelen van minderjarigheid. Zou een (volwassen) persoon die zich voordoet als bv baby
dan ook een beeld van seksueel misbruik van kinderen? Of gaat het niet zo ver?
-

Moeilijke situatie.

-

Prof. haar eerste reactie zou nee zijn, want het gaat over de visuele geloofwaardigheid.
Niemand zal denken dat een volwassen persoon met een luier aan echt een baby is.

-

Zou discussie over kunnen zijn, want wat wetgever wou bestrijden met de strafbaarstelling
van virtuele porno, is het idee dat kinderen beschikbaar zijn voor de seksuele beleving van
volwassenen. In bepaalde gevallen van fetisjen zou je daar dus over kunnen discussiëren.

Hoe zit het dan met virtuele kinderporno als behandeling van pedofielen?
-

Heel moeilijk. Veel voorstanders en ook veel tegenstanders.
o

Voorstanders: leidt tot ontlading

o

Tegenstanders: spanning blijft bestaan en men moet op termijn straffere stimuli
krijgen, gevaar op hands on delicten bestaat daardoor.
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-

Prof: het gaat int tegen alle uitgangspunten van het strafrechtelijk kader rond BSMK. Mocht
het echt wetenschappelijk bewezen zijn dat het werkt, zou het eventueel wel mogelijk zijn.
o

Zou dan niet vallen onder het tentoonstellen, want als het kadert in de begeleiding
van een zedendelinquent, is dat een onderdeel van de strijd tegen seksueel misbruik
van kinderen, en zou het niet onder die eerste reeks van verboden handelingen vallen.

Valt onder 'bijwonen van ontucht of prostitutie door minderjarige' ook het digitaal bijwonen via
bijvoorbeeld het volgen van een online livestream? Of valt dit onder BSMK?
-

Prof gaat dit eens opzoeken, weet niet goed.

-

Algemene principes:
o

Het valt in ieder geval onder een strafbaarstelling, en als het onder beiden valt, zal de
zwaarste straf van toepassing zijn.

o

Als de wetgever iets in het algemeen geregeld heeft, maar hij heeft een deel van die
wet ook heel specifiek geregeld (op een later tijdstip), dan krijgt die meer specifieke
regeling voorrang op de andere regeling!! (in dit geval speciale wet BSMK die later
kwam).

-

Prof. vermoed dat het zou kunnen geargumenteerd worden dat het onder beiden valt.

Student: Is het criterium niet dat men zich bewust moet zijn van het bijwonen?
o

Ja, maar bijna alle seksuele misdrijven moeten minstens wetens en willens gepleegd
worden.

o

Zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je je op een feest bevindt, waar je in een klein
kamertje iemand ziet die seks heeft met een meisje van 16 en daar kijken mensen
naar. Die mensen die daarnaar kijken zijn strafbaar, jij die daar passeert en niet het
niet wou, niet.

Student: Is het criterium niet dat men zich bewust moet zijn van het bijwonen?
o

Als die mensen die het tonen zich bewust zijn van het feit dat
à Stuk gemist, opname.
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Bij cyberlokking: het materiaal element de leeftijd. Is het nu wel of net niet strafbaar als het gaat om
een vermoedelijk minderjarige? Dus wanneer de dader denkt dat het een minderjarige is, maar het
uiteindelijk toch een volwassene
-

Prof. denkt dat het niet strafbaar is, maar gaat het moeten opzoeken. Vermoedelijk bij
cyberlokking echt een minderjarig SO nodig om te kunnen spreken van strafbare feiten.

-

Het ‘vermoedelijke’ gaat eerder om: als de dader had kunnen vermoeden dat een persoon
minderjarig was, en die ook effectief meerderjarig is, maar die persoon vb. liegt.

U hebt in de slides de bepalingen over reclame geschrapt. Maar als er geen 3e partij is mag je dan
wel prostitutie (van jezelf) aanbieden?
-

Neen, maar moeten we niet kennen.

-

Je mag ook niet van jezelf reclame maken, maar dat wordt niet goed toegepast.

Misschien een domme vraag maar zou paaldansen onder ontucht kunnen vallen of niet?
-

Ja, het erotische paaldansen zou beschouwd kunnen worden als ontuchtig. Het acrobatische
paaldansen niet.

Bij de les over AvdE en verkrachting bij gelijkstelling werd er iets verteld over seksuele misdrijven en
of dit klachtmisdrijven zijn of niet. Ik heb opgeschreven dat het geen klachtmisdrijven zijn, maar dit
klinkt niet zo logisch als het ik nog eens bekijk. Kan u dit nog is uitleggen?
-

Geen enkel seksueel misdrijf is nog een klachtmisdrijf.

-

Stalkiing is tijdje zo geweest, maar nu ook niet meer.

-

Dus: om seksueel misdrijf te vervolgen heeft het parket geen melding van het SO nodig.

-

Reden: de last om een vervolging op te starten wil je niet op de schouders van het SO leggen.
Daders zouden SO’s kunnen bedreigen, waardoor het nog veel moeilijker wordt om klacht in
te dienen.

-

Toch zien we nog steeds: als een SO niet wil meewerken is het quasi onmogelijk om een dader
te vervolgen omdat de magistraat ook weet dat als het SO dat echt niet wil, het negatieve
mentale gevolgen kan hebben voor het SO. Het gebeurt, maar zal zeker niet altijd gebeuren.
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In sommige kranten bestaan van die 'man zoekt vrouw' en 'vrouw zoekt man' advertenties van
mensen die op zoek zijn naar dates en relaties. Als een krant vroeger, toen homoseksualiteit nog
werd gezien als ontucht, zou toestaan dat er een advertentie zou worden geplaatst van iemand die
bijvoorbeeld een man is en die een andere man zoekt, zou die krant dan strafbare feiten plegen als
een derde die vraag en aanbod bij elkaar brengt?
-

Inderdaad, maar volgens het huidige strafrechtelijke kader, zou dat nog kunnen als het voldoet
aan bepaalde zaken. Niet dieper op ingegaan aangezien niet te kennen.

Inzake virtuele kinderporno. Het moet realistisch zijn. Indien iemand beslist om gebruik te maken
van een fantastisch volk (elfen, dwergen….), kan dit dan nog vallen onder kinderporno?
-

Vb. uit Japan.
o

In Japan was het vroeger verboden om seksuele afbeeldingen te maken over
volwassen vrouwen en penissen. Heeft ervoor gezorgd dat er een hele reeks virtuele
porno is ontstaan waarbij schoolmeisjes gepenetreerd werden door soort monsters
met penis achtige uitsteeksels.

o

Dit voorbeeld is belangrijk omdat bij de strafbaarstelling van kinderporno ook direct
deze strips en tekeningen zijn strafbaar gesteld omdat het gaat over kinderlichamen
die gepenetreerd worden.

-

Dus hier ook:
o

Als dwergen duidelijk afgebeeld worden als dwerg, dan zijn dat volwassenen en is er
geen probleem mee, als het natuurlijk gaat om een kinddwerg, is het niet oké.

o

Als een kindelf opgevoerd wordt in kinderporno, dan moet op een andere manier
gekeken worden.

Nog een vraagje bij prostitutie bij 'door woorden, gebaren of tekens aanzetten'. Dit is de manier
waarop tippelen wordt aangepakt. Ik begrijp hieronder dat de prostituee zelf de gebaren maakt, dus
hier is er dan geen derde partij nodig om dit strafbaar te stellen?
-

Ja, klopt. In dat geval heb je eigenlijk geen derde partij. Daar zit het meer in de logica van
openbare zedenschennis, ondanks dat het bij de bepalingen van aanzetten tot ontucht of
prostitutie zit!!

165

Een vraagje over de cursus: moeten we het deel over homoseksualiteit (vanaf p. 24) kennen? En het
deel over sadomasochisme m.b.t. strafbaar als slagen en verwondingen (p. 37)?
-

Neen SM, omdat er in de ppt’s niet over gesproken wordt!! Je moet weten dat het gaat om
een vorm van ontucht, maar that’s it.

-

Ook neen homoseksualiteit.

-

Prof: begin te studeren met de ppt’s. Als het niet duidelijk is, neem er dan de cursus eens bij
(of zelfs het boek hoe legaal te flirten).

EXAMEN: Waarschijnlijk zal een deel van de examens voor een deel uit multiple choise bestaan, maar
níét giscorrectie!!!
Eigenlijk moet je de cursustekst niet studeren!! Als je de ppt en de lessen studeert, zou je in staat
moeten zijn te (goed) slagen
De uitwijkingen van de vragenuurtjes moeten ook niet gekend zijn!!!! BASIS is PPT en les.
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