Recht met betrekking tot sekse, seksualiteitsbeleving en voortplanting
Begrippenlijst & overzicht van belangrijke art.
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Definitie
Wanneer een ambtenaar een fout maakt of vergeet iets in te vullen is hier
sprake van. Dit werd ook gebruikt in het geval van geslachtsverandering op de
geboorte akte bij interseksuele personen.
Dit gaat over het gekwalificeerde gedrag en de betrokkenheid van het
slachtoffer.
Of het strafbare feit wetens en willens gepleegd is. Let op: het gaat hierbij
niet per se om het motief! Het gaat erom of de dader wist wat hij deed, dat
hij ook een andere keuze had kunnen maken. Dit maakt het verschil in of de
situatie strafbaar is. Bijvoorbeeld een vrouw expres ontbloten of vallen en per
ongeluk bij je val de blouse van een dichtbij staande vrouw vast grijpen,
waardoor zij ontbloot wordt. Het laatste geval is niet willens en wetens en
dus niet strafbaar.
De manier waarop het misdrijf gepleegd wordt.
Dit is een aandoening van de seksuele ontwikkeling of een stoornis in de
ontwikkeling van de geslachtsorganen. Er is hierbij sprake van een
tegenstrijdigheid tussen de lichamelijke geslachtskenmerken onderling.
Hiervan is sprake wanneer een persoon worstelt met een
genderidentiteitsstoornis die aan de volgende criteria beantwoordt:
1. Een sterk aanhoudende identificatie met het andere geslacht.
2. Het zich voortdurend ongemakkelijk voelen met zijn of haar sekse.

Wettelijk samenwonen

De toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben
afgelegd overeenkomstig met art. 176. De voorwaarden hiervoor zijn:
- Deze personen zijn niet verbonden door huwelijk of door andere
wettelijke samenwoning.
- Deze personen moeten bekwaam zijn om contracten aan te gaan.

Directe discriminatie

Dit is een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze wordt
gerechtvaardigd en dat rechtstreeks is gebaseerd op bijvoorbeeld het
geslacht.
Dit is een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die een
schadelijk weerslag heeft op personen, tenzij die bepaling, maatstaf of
handelwijze objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.
De seksuele integriteit zoals deze door het collectief bewustzijn van een
bepaalde maatschappij en op een bepaald tijdstip wordt ervaren. Concreet:
gedragingen die gericht zijn op het aanraken of het (doen) ontbloten van de
vrouwelijke of mannelijke geslachtsorganen of van de borsten van een vrouw.
Dit is elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk
middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. Toestemming
is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van
geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of
een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.
Dit is 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.
Hierbij is het niet vereist dat er geslachtgemeenschap plaats vindt.
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Dat 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 Dit wordt afgemeten aan het ‘collectief bewustzijn’. Dit
wil zeggen datgene wat de gemiddelde Belg als kwetsend ervaart op het
gebied van de seksualiteitsbeleving: prostitutie, partnerruil, groep seks, in het
zicht van derden, sadomasochisme, bestialiteit, urolagnie, coptrofagie.. Dit is
een ruimer begrip en omvat óók 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.
Dit is het opbouwen van een vertrouwensband en daarmee een
geheimhoudingsband, met de bedoeling hier iets uit te halen/misbruik van te
maken. Online grooming is op zichzelf een misdrijf, maar grooming kan ook
als een verzwarende omstandigheid worden meegenomen.
Dit zijn impliciete vooroordelen die ieder van ons heeft. Deze hoeven niet
problematisch te zijn. Het zijn de snelwegen van onze hersenen. Stereotypen
maken de wereld om ons heen makkelijker om te verwerken en zijn dus ook
heel handig. Ze gelden echter niet voor iedereen, waardoor er wel problemen
kunnen ontstaan, bijvoorbeeld in het recht.
Het fenomeen waarbij een stereotype toegepast wordt o peen individu dat
tot de (sub)groep behoort. Dit kan bewust, maar ook onbewust gebeuren.
Stereotypen die gelieerd zijn aan het ‘vrouw’ of ‘man’ zijn. VB. vrouwen
kunnen afwassen, mannen kunnen niet over gevoelens praten etc.
Stereotypen die gelieerd zijn aan genderrollen. VB. Moeders zijn zacht, warm
en beschikbaar voor hun kinderen. Vaders zijn krachtig, rotsen in de branding,
stellen de regels vast en dwingen deze af.
Stereotypen die gelieerd zijn aan seksualiteitsbeleving. VB. Mannen hebben
altijd zin en komen altijd klaar.
Stereotypen die een mix zijn van meerdere soorten stereotyperingen. VB.
Poolse vrouwen verdienen het minst in een bepaald bedrijf. Dit is dubbele
discriminatie, ze wordt gediscrimineerd op het vrouw zijn, maar ook op het
hebben van een andere nationaliteit.
Situatie waarbij iemand een andere persoon observeert of van die andere
persoon een beeld of geluidsopname maakt, terwijl deze persoon naakt is of
zich ontdoet van kleding. Dit kan rechtstreeks zijn of door middel van
technische middelen.

Artikelen
Burgerlijk Wetboek
In onderstaand artikel is impliciet te vinden dat er geen geslachtloze mensen zijn, iedereen slechts
één geslacht heeft en dat het geslacht een gegeven is.
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.
Hier onder is de transseksualiteitswet van 10 mei 2007 te zien. De voorwaarde van onvruchtbaarheid
was echter in strijd met de rechten van de mens, en meer in het bijzonder met het recht op privacy.

Transgenderisme – Wet 25 juni 2017. Hiervoor was de medische ingreep niet langer nodig. De
geslachtsverandering berust nu op zelfbeschikking.

De volgende artikelen zijn gericht op strafrechtelijke bescherming. Bescherming tegen seksuele
handelingen zonder seksuele penetratie, dit valt onder aanranding van de eerbaarheid. Bescherming
tegen seksuele penetratie, wat valt onder verkrachting. Er is daarnaast sprake van een bijzondere
bescherming van minderjarigen.

Art. 373 Sw.
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.
Wordt de aanranding gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van
zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar).
Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar.
Art. 375 Sw.
Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd
op een persoon die daar niet in toestemt.
Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang
of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek
van het slachtoffer.
Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt.
Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien
jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.
Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een kind boven de volle leeftijd van veertien jaar en
beneden die van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot
twintig jaar.
Als verkrachting met behulp van geweld wordt beschouwd elke daad van seksuele penetratie, van
welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle
leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt. In dat geval is de straf opsluiting van vijftien tot twintig
jaar.
De straf is opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar, indien het kind geen volle tien jaar oud is.
Het recht op gewenste seksualiteitsbeleving wordt in het volgende artikel beperkt op leeftijd (of
pedofilie). Het verschil met bovenstaande artikelen, is dat er hierbij niet sprake hoeft te zijn van
geweld, bedreiging of dwang wanneer het een kind betreft (onder 16 jaar). Daarnaast zien we in
bovenstaande artikel, in de laatste alinea dat hoe jonger het slachtoffer is, hoe zwaarder de straf is.

Onderstaande tabel is op basis van bovenstaand artikel erg belangrijk. Het draait hierbij om situaties
waarin minderjarige seksuele handelingen verricht hebben. Er hoeft hierbij géén sprake te zijn van
dwang op welke manier dan ook. Penetratie bij iemand jonger dan 14 jaar wordt er altijd gesproken
van verkrachting, dit is gebaseerd op het idee dat iemand jonger dan 14 niet kan instemmen met
seksuele penetratie. 14 en 15 jaar worden wel al geacht toestemming te kunnen verlenen tot
penetratie, maar nog niet met seksuele handelingen in het algemeen. Deze ideeën zijn er om
historische redenen ingeslopen… Vanaf 16 jaar wordt dit niet meer als misdrijf gezien (zolang er geen
sprake is van dwang. Vanaf 16 jaar wordt de jongere geacht toestemming te kunnen geven voor seks.
Alle seksuele handelingen onder de 16 jaar zijn dus strafbaar! Dit geldt dus óók voor iemand van 18
met iemand van 15. Experimenteren met seksualiteitsbeleving onder de leeftijd van 16 jaar is
daardoor lastig. Er wordt geen rekening gehouden met het leeftijdsverschil. Bijvoorbeeld twee
min-zestienjarigen die seksuele handelingen met elkaar beleven, plegen allebei een ‘als een misdrijf
omschreven feit’. In dit geval is het jeugdrecht van toepassing.

Ook onderstaand artikel gaat over een situatie waarbij er geen vorm van dwang gebruikt is. In dit
geval is het artikel gericht op incest. Dit artikel impliceert dat seksuele handelingen in een familiale
context verboden zijn, totdat alle betrokkenen achttien jaar zijn. Dit betekent dus ook dat seksuele
handelingen tussen verwante personen NIET strafbaar zijn, wanneer alle betrokkenen die minimale
leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.
Dit verbod is van toepassing op:
- ouders en grootouders
- adoptanten
- broers of zussen
- iedere persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin als een broer of zus (bijvoorbeeld:
kinderen in nieuw samengestelde gezinnen)
- iedere persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en over haar of
hem gezag heeft (bijvoorbeeld: de nieuwe partner van de moeder)
Art. 372 al. 2 Sw. 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. 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.
Artikel 372 bevatte vanaf 1965 een extra alinea. Vanaf 1965 werd er een onderscheid gemaakt tussen
de seksuele handelingsbekwaamheid inzake hetero- en homoseksualiteit. De leeftijdsgrens voor de
handelingsbekwaamheid voor seksuele handelingen tussen personen van verschillend geslacht lag in
1965 op 16 jaar, voor seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht werd deze
leeftijdsgrens op 18 jaar gelegd. Deze strafbepaling werd vanaf 1985 als discriminerend gezien en om
die reden verwijderd uit het strafrecht. Vanaf toen lag de seksuele handelingsbekwaamheid in beide
gevallen op 16 jaar.

Art. 372bis Sw. luidde:
Onverminderd de toepassing van art. 372, wordt elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld
of bedreiging, gepleegd door een persoon die de volle leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, op de
persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige van hetzelfde geslacht beneden de volle
leeftijd van achttien jaar, gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met
geldboete van zesentwintig frank tot duizend frank.
Onderstaande artikelen hebben betrekking op de wetgeving omtrent prostitutie en ontucht.
Prostitutie, het kopen en verkopen van seksuele handelingen, is op zichzelf nooit strafbaar geweest in
België. Op voorwaarde dat betrokkenen allen seksueel handelingsbekwaam zijn. Wel strafbaar zijn
allerlei handelingen die een derde persoon, buiten de prostituant (klant) en prostituee, stelt
waardoor ‘vraag’ en ‘aanbod’ elkaar (kunnen) vinden. Deze handelingen betreffen:
- Opwekken, begunstigen of vergemakkelijken van prostitutie bij een minderjarige.
- Aanwerven, meenemen of wegbrengen.
- Houden van een huis van prostitutie
- Verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van een ruimte.
- Op enigerlei manier exploiteren.
- Verkrijgen door overhandiging, aanbod of belofte van een materieel of financieel voordeel.
- Bijwonen van prostitutie.
- Aanzetten op een openbare plaats door woorden, gebaren of tekens.
- Reclame maken voor prostitutie.
Verzwarende omstandigheden hiervoor zijn:
- Leeftijd van de minderjarige
- Aangewende technieken (list, geweld, bedreiging of elke andere vorm van dwang).
- Vereniging
Sadomasochisme kan strafbaar gesteld worden als ontucht op basis van onderstaande artikelen.
Echter moeten alle zaken van SM individueel bekeken worden, vanwege artikel 8. Volgens artikel 8
mag er alleen inbreuk gedaan worden op het recht van privacy wanneer dit voorzien is bij wet, het
een legitiem belang dient en het noodzakelijk is in een democratische samenleving.
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 :
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.
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
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.
Grooming kan, wanneer het online grooming betreft als zelfstandig misdrijf worden gezien. Grooming
wordt daarnaast als verzwarende omstandigheid meegenomen in strafzaken. Hierdoor wordt het bij
alle situaties waarin een bekende het misdrijf pleegt mogelijk dat zij een verzwarende straf krijgen.
Bijvoorbeeld een oom heeft sowieso al een vorm van een vertrouwensrelatie met zowel de ouders als
het kind. Als het gaat om grooming als verzwarende omstandigheid, dan moet er wel eerst een ander
misdrijf aan te pas komen.
Er zijn echter wel 4 voorwaarden waaraan moet worden voldaan om van online grooming als
strafbaar feit te spreken. Naast dat het moet gaan om een minderjarige en een meerderjarige
persoon en het via ICT moet gebeuren, moet er al gesproken worden van een ontmoeting. Dit
voorstel kan ook vanuit het slachtoffer komen, bijvoorbeeld wanneer de dader spreekt over dat hij
hulp nodig heeft bij het verzorgen van zijn paard en het kind voorstelt dat hij of zij dat wel kan doen.
Daarnaast moeten er materiële handelingen verricht zijn die deze ontmoeting zouden realiseren.
Bijvoorbeeld het kopen van een treinkaartje of het plannen van een specifieke datum en tijd en een
verlof dag nemen door de dader.

Bij grooming als verzwarende omstandigheid is aan één van de voorwaarden altijd al voldaan. Het
wordt pas berecht als een verzwarende omstandigheid, wanneer er sprake is van een gepleegd
seksueel misdrijf. Daarnaast is het hiervoor van belang dat het slachtoffer jonger dan 16 is (de leeftijd
van de dader is niet van belang) en dat de dader het slachtoffer heeft benaderd.

Er bestaat ook cyberlokking. Dit verschilt van online grooming en heeft een zwaardere strafmaatregel.
Het verschil met online grooming is dat cyberlokking niet seksueel hoeft te zijn. Het kan ook zijn om
andere strafbare feiten te plegen. Terwijl Grooming altijd over seksuele misdrijven gaat.

Strafbaar seksisme. Voorwaarden van deze wet is dat er sprake is van een gebaar of handeling. LET
OP: er kan ook sprake zijn van een verbale handeling. Andere voorwaarden zijn dat het in openbare
omstandigheden plaats vindt en dat het een ernstige aantasting van de waardigheid is. Als laatste
moet het gaan om een individueel persoon. Je mag namelijk een mening hebben (bv. Alle vrouwen
zijn hoeren), máár je mag niet een individueel en identificeerbaar persoon benoemen en hem of haar
op die manier beledigen (bv. Liesbeth Stevens is een hoer).

Voyeurisme en wraakporno zijn sinds 2016 ook strafbare feiten. De laatste voorwaarde van
voyeurisme is gericht op het idee dat het slachtoffer het gevoel moet hebben dat hij of zij niet
bekeken kan worden. Bijvoorbeeld je verwacht in een omkleedhokje in het zwembad niet gefilmd te
worden. Er moet aan alle vier de voorwaarden voldaan worden om van een misdrijf te spreken. LET
OP: wanneer mensen in het openbaar seks hebben of zichzelf ontbloten en je filmt dit dan is er dus
géén sprake van een strafbaar feit. Aangezien zij er van uit kunnen gaan dat zij in het openbaar gezien
kunnen worden. Bij wraakporno is het nemen van wraak geen voorwaarde. Verspreiden gaat
daarnaast óók over het tonen van het beeldmateriaal, het hoeft niet daadwerkelijk te worden
rondgestuurd. Zelfs als het slachtoffer heeft toegestemd met het maken van het materiaal, of het zelf
heeft aangeboden, mag dit niet verspreid worden. Degene die dergelijk beeldmateriaal toont is
strafbaar omwille van de volgende bepaling.

Kinderpornografie is strafbaar. Belangrijk hierbij is dat niet alleen het aanbieden van kinderporno
strafbaar is, maar óók enkel bezit van pornografische beelden van kinderen. LET OP: De correcte
huidige bepaling stond nog niet in de slides. Mocht deze op Toledo komen, neem deze dan ook nog
door!
EVRM
De volgende artikelen stelden de staat verplicht om maatregelen te nemen ter bescherming van de
seksuele integriteit van de burgers. Hieronder vallen de arresten X en Y tegen Nederland (26 maart
1985), M.C. tegen Bulgarije (4 december 2003), Aydin tegen Turkije (25 september 1997), D.P. & J.C.
tegen Verenigd Koninkrijk (20 oktober 2002), E. en anderen tegen Verenigd Koninkrijk (26 november
2002).
(ART. 8 EVRM – RECHT OP EERBIEDIGING VAN PRIVÉLEVEN, FAMILIE- EN GEZINSLEVEN)
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn
correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor
zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen
van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of
voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
(ART. 3 EVRM – VERBOD OP FOLTERING)
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen.

