Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de
modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)
1. Wat is de aanleiding?
Er is sprake van veranderende en striktere internationale en maatschappelijke opvattingen over
seksuele grensoverschrijding. Ook zijn er steeds meer verschijningsvormen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag ontstaan, bijvoorbeeld online, met ingrijpende gevolgen voor slachtoffers.
Als gevolg hiervan is er noodzaak en behoefte aan modernisering en aanscherping van de huidige
zedenwetgeving in het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast is er aanleiding om de huidige wetgeving
juridisch-technisch te herzien. Dit ter opvolging van de aanbeveling uit het WODC-onderzoek
“Herziening van de zedendelicten?”. De huidige wetgeving moet uit een oogpunt van samenhang,
complexiteit en normstelling, integraal worden herzien zodat de toepasbaarheid hiervan voor
praktijkjuristen verbetert. Met dit voorontwerp van een wetsvoorstel seksuele misdrijven wordt hierin
voorzien.
2. Wie zijn betrokken?
Bij de totstandkoming van dit voorontwerp zijn verschillende ketenpartners betrokken, onder meer het
openbaar ministerie en de politie. Ter voorbereiding van de nieuwe wetgeving zijn verschillende
deskundigenoverleggen met onder meer gedragswetenschappers en strafrechtdeskundigen
georganiseerd.
3. Wat is het probleem?
Seksueel grensoverschrijdend gedrag - zoals seksueel geweld, seksueel misbruik,
kinderpornografische activiteiten en seksuele intimidatie - komt veel voor en heeft vaak ernstige en
langdurige gevolgen voor slachtoffers. De afgelopen jaren zijn de internationale en maatschappelijke
opvattingen over seksuele grensoverschrijding strikter geworden. Ook zijn er, mede door
technologische ontwikkelingen, andere en nieuwe verschijningsvormen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag ontstaan. Waarbij soms ook sprake is van seksueel getint overlastgevend
gedrag. In het licht hiervan is het nodig en wenselijk de strafwetgeving bij de tijd te brengen.
4. Wat is het doel?
Doel van dit voorontwerp is een adequate en herkenbare strafrechtelijke reactie te kunnen bieden op
strafwaardig seksueel (overlastgevend) gedrag in de hedendaagse en digitaliserende samenleving.
Met een actueel wettelijk kader dat aansluit bij de maatschappelijke realiteit krijgen politie en
openbaar ministerie meer en betere mogelijkheden om op te treden tegen strafbaar gedrag.
Slachtoffers worden beter beschermd. Tegelijkertijd wordt hiermee een duidelijk signaal afgegeven
naar (potentiële) daders dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet acceptabel is en streng wordt
bestraft. Daarmee gaat van dit voorontwerp ook een onmiskenbare normerende en preventieve
werking uit.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Overheidsinterventie is gerechtvaardigd omdat de huidige strafbaarstelling van seksuele (en seksueel
getinte) misdrijven niet meer aansluit bij de maatschappelijke realiteit.
6. Wat is het beste instrument?
Wetgeving (strafbaarstellingen en mogelijkheden een passende straf op te leggen). Dit vloeit voort uit
het in artikel 7 van het EVRM, artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht
vastgelegde legaliteitsbeginsel: de wet bepaalt welke gedragingen strafbaar zijn.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De (online) veiligheid van een ieder in Nederland wordt vergroot. Slachtoffers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag kunnen in meer situaties aangifte doen. Daders van seksuele (of seksueel
getinte) misdrijven kunnen vaker en zwaarder worden gestraft. De organisaties in de strafrechtketen,
zoals politie en openbaar ministerie, kunnen gerichter en effectiever optreden tegen veelvoorkomend
strafbaar gedrag.

