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Seksuele 

Het overheidsbeleid tot be
scherming van ieders seksu
ele integriteit is de afgelo
pen kwart eeuw sterk geë
volueerd. Tot in de jaren 

integriteit en 
rechts

bescherming' 
jaren zeventig, voor som
migen als een verrassing. 
Toch was ze een logisch 
gevolg van de emancipatie 
van vrouwen en de de

zeventig stond het bescher
men van de 'goede zeden' 
voorop: de grotendeels 
door minister van Justitie 
Regout in 1 9 1 1 ontworpen 
zedelijkheidswetgeving 
werd gehanteerd tegen 
pornografie, openlijke aan-

JAN SCHUIJER 
taboeïsering van de seksu
aliteit. De grotere vrijheid 
waarmee de opheffing van 
machtsverschillen gepaard 
gaat, vereist ook een 
effectieve beheersing van 
die vrijheid. De eerste golf 

Werkzaam bij de 0 Es 0 in Parijs en lid 

(en eindredacteur) van de PvdA-commissie die 

het rapport Seksuele integriteit en rechts
bescherming uitbracht 

bieding van voorbehoedmiddelen, bordeelhouden 
alsmede homoseksueel contact met minderjarigen. 

In de loop van de jaren zestig en zeventig vond 
over een breed front een emancipatieproces plaats: 
het streven naar zelfbepaling en individualisering 
begon de toon van het maatschappelijk discours te 
bepalen. Dit proces heeft belangrijke gevolgen 
gehad voor het overheidsbeleid, niet het minst waar 
het de seksualiteit betrof. Bevoogdende wetgeving 
die bepaalde waarnaar men mocht kijken, met wie 
men mocht vrijen en hoe men zwangerschap mocht 
voorkomen of afbreken, kwam te vervallen of werd 
minder streng toegepast. Wetten en wetshandha
ving zijn zich meer gaan richten tegen de aantasting 
van de seksuele integriteit door geweld en mis
bruik. In het bijzonder ging het hierbij om bescher
ming van personen in een zwakkere positie (vrou
wen tegenover mannen, kinderen tegenover vol
wassenen, cliënten tegenover hulpverleners, werk
nemers tegenover chefs). 

Baanbrekend voor het overheidsheleid tegen seksu
eel geweld was de conferentie Seksueel seweld tesen 

vrouwen en meisjes, gehouden in juni 1982 op initia
tief van Hedy d' Ancona, staatssecretaris voor 
emancipatiebeleid. In de op deze conferentie vol
gende regeringsnota 2 werd gesteld dat bestrijding 
van seksueel geweld onderdeel van het emancipa
tiebeleid behoorde te zijn. Deze aandacht voor sek
sueel geweld en misbruik kwam, na de libertijnse 

van vrouwenemancipatie, 
eind negentiende eeuw, had licht geworpen op de 
ellende van de prostitutie en maakte het voor man
nen moeilijker daarvan gebruik te maken. De twee
de golf, die zich sinds de jaren zestig voordeed, ging 
samen met een snelle seksuele hervorming en een 
afnemende vanzelfsprekendheid van het ouderlijke 
gezag. Zonder die laatste ontwikkelingen waren 
seksueel geweld en misbruik niet in die mate aan de 
oppervlakte gekomen als ze dat feitelijk hebben 
gedaan. 

WetsevinB en beleid sinds 1980 

In de geest van de maatschappelijke veranderingen 
in haar tijd installeerde de regering in 1970 een 
adviescommissie die tot taak kreeg een algehele 
herziening van de zedelijkheidswetgeving voor te 
bereiden. Deze commissie, vanaf I 97 2 voorgezeten 
door A.L.Melai, bracht drie interimrapporten uit 
en presenteerde in I 98o haar eindrapport. Het 
eindrapport verscheen aan het einde van een decen
nium waarin de wetgeving ten aanzien van seksuali
teit weinig was veranderd3, maar waarin zich grote 
veranderingen in de wetshandhaving hadden voor
gedaan. Vervolgingsbeleid en jurisprudentie had
den praktisch een eind gemaakt aan de verboden op 
pornoverspreiding, medisch verantwoorde abortus 
en bordeelhouden. Ook pedoseksuele contacten 
werden veel soepeler bejegend: het aantal veroor
delingen hiervoor daalde tussen I 970 en I 98o met 
ruim tweederde4-. 
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Er is wel gesteld dat het rapport-Melai nog vooral 
de liberale tijdgeest van de voorafgaande jaren 
weerspiegelde. Dat is maar in beperkte mate waar. 
De voorstellen tot decriminalisering waren beperkt 
en per saldo kwamen er zelfs meer verboden bij. 
Daardoor was het rapport veeleer een opmaat tot 
de jaren tachtig, waarin de roep om bescherming · 
tegen seksueel geweld en misbruik steeds luider 
zou klin)<en. De volgende ontwikkelingen zijn sinds 
I 98o in wetgeving en beleid te zien geweest: 

- een actievere toepassing van het strafrecht 
tegen seksueel geweld en seks met maatschap
pelijk kwetsbare personen; 
-een nauwere betrokkenheid van hulpverleners 
en gedragsdeskundigen bij het strafproces, soms 
leidend tot een te nauwe verweving van verant
woordelijkheden; 
- het optreden van bijzondere problemen rond 
de waarheidsvinding bij vermoedens van seksu
ele kindermishandeling; 
- een stapsgewijze, onvolledige herziening van 
de zedelijkheidswetgeving die vrijwel uitslui
tend heeft geleid tot meer verbodsbepalingen. 

Actievere toepassins van het strcifrecht 
In I 9 so waren veroordelingen wegens seksueel 
geweld betrekkelijk zeldzaam: van elke zes veroor
delingen wegens zedendelicten betroffen er vijf 
hetzij openlijke schennis van de eerbaarheid (zoals 
exhibitionisme), hetzij ontucht met minderjarigen. 
De hierboven aangeduide accentverschuivingen in 
het beleid lieten hun sporen na in de criminele sta
tistiek. Tussen I 950 en I 98o steeg het aandeel van 
seksueel geweld van vier tot bijna zestig procent 
van het totaal aantal veroordelingen voor seksuele 
misdrijven. De rest betrof grotendeels ontucht met 
jeugdigen. De toenemende aandacht voor seksueel 
misbruik van jeugdigen deed het aantal veroorde
lingen daarvoor in de loop van de jaren tachtig meer 
dan verdubbelen. 

De tabel (op de volgende pagina) geeft een over
zicht van het aantal veroordelingen. De cijfers 
geven ook aan dat openbare schennis nog maar zei-

den (in rond zeven procent van het aantal opgehel
derde zaken) voor de rechter wordt gebracht: het 
geldt als een licht vergrijp en veel zaken worden 
door het Openbaar Ministerie geseponeerd of zelfs 
niet ingeschreven. Tegen seksueel geweld en ont
ucht met jeugdigen wordt strenger opgetreden: 
ongeveer een kwart tot een derde van het aantal 
opgehelderde zaken wordt afgedaan door de rech
ter. In het overgrote deel van de gevallen verklaart 
de rechter de verdachte schuldig. De gegevens in de 
tabellijken te wijzen op een toenemende gestreng
heid jegens ontucht met minderjarigen: het percen
tage van het aantal opgehelderde zaken dat voor de 
rechter gebracht wordt vertoont althans een stij
gende lijn. Bij seksueel geweld valt een, niet on
middellijk verklaarbare, tegenovergestelde tendens 
waar te nemen. 

Hulpver/enins en strcifrechtsplesins 
De betrokkenheid van hulpverleners bij het straf
rechtsproces kan op diverse wijzen plaatsvinden: in 
de vorm van overleg over gevallen van seksuele kin
dermishandeling, of van melding en aangifte van 
nieuwe feiten, of van daderbehandeling. In het af
gelopen decennium is de samenwerking tussen 
hulpverleners en strafrechtshandhavers geïntensi
veerd. 

Een recent rapport uit het Openbaar MinisterieS 
beschrijft een model voor samenwerking tussen 
hulpverlening en OM. Het gaat hier om overleg in 
'incest-teams': regionale samenwerkingsverbanden 
waarin hulpverlenende instellingen participeren en 
in sommige plaatsen ook politie en/ of oM. Het rap
port noemt overleg op drie terreinen zinvol: 
beleidsoverleg, casus-gericht overleg en participa
tie in afzonderlijke projecten. Doel van het beleids
overleg is het formuleren van een adequate aanpak 
van problemen. Casus-overleg betreft concrete 
meldingen van seksueel misbruik en heeft tot doel 
daarop de juiste reactie te formuleren (hulpverle
ningsmogelijkheden en/ of inschakeling van de poli
tie). Ten slotte kunnen hulpverlening en OM geza
menlijk participeren in, bijvoorbeeld, incest
daderbehandelingsprojecten. 

1 . Een bock onder deze titel werd 
onlangs gepubliceerd als eindverslag van 
een door het partijbestuur ingestelde 
commissie, onder voorzitterschap van 
W.J.C.Swildens-Rozendaal, lid van de 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Het 
boek (ISBN90-5166-444-J; 262bJz.) is 
uitgegeven door Eburon te Delft en ver
krijgbaar bij de boekhandel. 

2. Bestrijdino van seksueel aeweld teaen 
vrouwen en meisjes, Tweede Kamer, ver
gaderjaar 1983-1984, 18542, nr.2. 

van de filmkeuring en de !egalisering van 
naaktstranden. 
4· Bron: Centr~al Bureau voor de 
Statistiek. 3. Rond 1970 was de strafbaarstelling 

van het openlijk aanbieden van voorbe
hoedmiddelen, van overspel en van 
homoseksueel contact met minder
jarigen ingetrokken. Tijdens de jaren 
zeventig volgden alleen de hervorming 

5. Rapport van de werkaroep Seksuele 
Kindermishandelina Openbaar Ministerie, 
199 1, hoofdstuk 4· 
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Door de rechter <ifaedone seksuele misdrijven 

1993 

Openbare schennis van 47 84 7' toS IlO 98 100 77 8o 

de eerbaarheid (2,6) (4,7) (4,7) (7 .7) (8, I) (6,4) (7, I) (6,5) (7, I) 

Seksueel geweld 480 466 5 14 530 50t 488 435 4'3 4 19 467 

(30,4) (28 ,8) (33.4) (34, t) (3 I ,4) (27,7) (24,6) (2 I ,J) (2J,9) (2 2 ,7) 

Overige (vnl. ontucht 2t6 277 385 386 49' 502 445 427 405 445 
met minderjarigen) (22, t) (25, 2) (3 I ,7) (29,2) (31 ,4) (36,6) (35,o) (40, t) (33.2) (J2, 2) 

Totaal 743 827 970 1021 1102 1088 980 917 904 

Tussen ( ): percentages van het aantal opgehelderde zaken. 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek; 199 3: Verwey-Jonkerinstituut 

In sommige landen wordt van hulpverleners wette
lijk geëist dat zij aanwijzingen van strafbaar seksueel 
contact met kinderen melden aan de autoriteiten. 
Deze verplichting is ingevoerd om te verzekeren 
dat tegen zulke strafbare feiten justitieel wordt 
opgetreden. In Nederland bestaat zo'n verplichting 
niet. Wel is onlangs door een commissie van 
beroepsorganisaties in de hulpverlening een mel
dingscode aanbevolen voor gevallen waarin be
roepsbeoefenaren met ernstig vermoeden van sek
sueel misbruik worden geconfronteerd6 . Melding 
zou moeten worden gedaan bij een Bureau Ver
trouwensarts Kindermishandeling. Het doel van de 
melding is het misbruik te doen stoppen. 

Daderbehandeling wordt tegenwoordig vaak voor
gesteld als alternatief voor een strafproces, omdat 
de ervaring leert dat daardoor het recidivepercen
tage kan worden beperkt. De mogelijkheid van 
strafvervolging moet wel aanwezig blijven als stok 
achter de deur indien de dader zich niet aan de 
behandelingsvoorwaarden houdt. Van belang is dat 
zorgvuldigheidseisen voor dader en samenleving 
worden geformuleerd: zo moet de tijdsduur van de 
behandeling van tevoren worden vastgesteld en 
dienen er periodieke rapportages plaats te hebben, 
waarop de dader commentaar kan leveren. Dader
behandeling moet niet worden gezien als straf, 
maar als een vorm van hulpverl ning. Ze wordt 
opgelegd als voorwaarde bij een voorwaardelijk 
vonnis, of voor het aanhouden van het strafproces, 
dus voor modaliteiten waaraan de rechter te pas 

komt. Althans, zo zou het behoren te zijn: daderbe
handeling behoort niet geheel in plaats van een straf 
te komen omdat duidelijk moet zijn dat de straf op 
zich wel verdiend was. 

Waarheidsvinding 

Wanneer een verdenking ontstaat dat een zeer jong 
kind seksueel misbruikt is, levert de waarheidsvin
ding problemen op. Het horen van zulke kinderen 
vraagt grote deskundigheid. Onder ogen moet 
worden gezien dat kinderen vaak niet onvoorbereid 
naar een ondervraging komen: dikwijls hebben 
ouders of anderen het kind al hun versie van het 
gebeurde laten weten. Moeilijker nog dan volwas
senen maken kleine kinderen in hun geheugen een 
scheiding tussen wat hun is verteld en wat ze zelf 
hebben meegemaakt. De ondervrager moet echter 
feit en fictie in hun verklaringen zien te scheiden. 
Bovendien zal een ondervrager die al een voorop
gezet idee heeft van wat zich heeft afgespeeld daar
door onbewust de verklaring van het kind kunnen 
sturen. 

Onzorgvuldige ondervraging van kinderen heeft 
geleid tot vervolging en veroordeling van onschul
digen; de Bolderkar-affaire uit 19 8 8 is een bekend 
voorbeeld . Een probleem is dat in bepaalde geval
len de ondervraging aan hulpverleners werd toe
vertrouwd. Psychologen of orthopedagogen zijn 
echter opgeleid om cliënten hulp te verlenen, niet 
om de waarheid te achterhalen: in hun praktijk is 
het namelijk van belang dat het verhaal van de cliënt 
wordt aanvaard, ongeacht of het waar is. Zij hebben 

6. Eindrapport van de Commissic 
Seksueel Misbruik van Jeugdigen ( 1994), 
Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik 
van kinderen en jeuadiaen; richtlijnen voor 
beroepsbeoifenaren, Van Gorcum/Dekker 
en Van de V egt, Assen. 
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juist geleerd het relaas van de ondervraagde niet op 
waarheid te toetsen en zijn dus ongeschikt om 
zulks, in het kader van een strafrechtelijk onder
zoek, wel te doen. De ondervraging van kinderen 
moet daarom worden overgelaten aan gedragsdes
kundigen of speciaal opgeleide politiefunctionaris
sen, niet aan hulpverleners. Inmiddels is in veel 
politiedistricten de verhoordeskundigheid bevor
derd e11 zijn 'kind-vriendelijke' verhoorruimten 
ingericht. Toch gebeurt het nog dat jonge kinderen 
pas lang na de eerste aangifte worden ondervraagd, 
zodat hun herinneringen sterk gekleurd moeten zijn 
door naderhand verkregen (des)informatie en het 
waarheidsgehalte van hun verklaringen dientenge
volge onbetrouwbaar is7. 

Herzienins van de zedelijkheidswetaevinB 
Hoewel het werk van de commissie-Melai de ver
wachting wekte dat een algehele herziening van de 
zedelijkheidswetgeving een kwestie van tijd was, is 
het daarvan nog altijd niet gekomen. Al in de jaren 
zeventig weigerde minister van Justitie Van Agt de 
door Melai voorgestelde liberalisering van de por
nowetgeving uit te voeren. Zijn opvolger De Ruiter 
probeerde dit wel, maar stuitte toen op verzet van 
de anti-pornolobby binnen de vrouwenbeweging. 
Pas in 1986 werd een nieuwe pornowet van kracht, 
hoewel de oude wet toen al nauwelijks meer toe
passing vond. Van de bestaande wet vindt alleen het 
verbod op kinderporno-verspreiding enige toepas
sing. 

Het eindrapport van de commissi~-Melai ( 1980) 
behandelde de 'zware zedendelicten': aanranding, 
verkrachting en ontucht met jeugdigen en met per
sonen die van de dader afhankelijk zijn. Pas in 1985 
presenteerde minister Korthals Altes een wets
voorstel. Een aantal van Meiais voorstellen was 
daarin overgenomen: verkrachting zou ook binnen 
het huwelijk worden strafbaar en seksueel misbruik 
van geestelijk gehandicapten zou voor het eerst 
worden strafbaar gesteld. Anders dan Melai wilde 
Korthals Altes het onderscheid tussen verkrachting 
(dwang tot coïtus) en aanranding (overig seksueel 
geweld) opheffen. Vooral vanuit de vrouwenbewe
ging was daarvoor gepleit: aanranding is niet bij 
voorbaat minder ernstig dan verkrachting; boven
dien is de bewijsvoering bij verkrachting voor het 
slachtoffer pijnlijk gedetailleerd omdat immers 
moet worden aangetoond dat coïtus is gepleegd. 

Korthals Altes nam evenmin Meiais voorstellen 
over waar het seks met jeugdigen betrof. Melai had 
een uniforme leeftijdsgrens voorgesteld bij zestien 
jaar. Deze zou voortaan ook moeten gelden voor 
seksuele contacten met de eigen ouders, voogden, 
leraren of binnen andere afhankelijkheidsrelaties, 
contacten die vooralsnog pas na het bereiken van de 
meerderjarigheid waren toegestaan. Korthals Altes 
wilde echter deze meerderjarigheidsgrens handha
ven. Voor alle overige seksuele handelingen met 
jeugdigen (van nul tot zestien jaar) had Melai het 
verbod niet langer willen laten gelden indien de 
jeugdige zelf het initiatief tot die handelingen had 
genomen. Korthals Altes vond daarentegen dat sek
suele contacten met beneden-twaalfjarigen zonder 
meer strafbaar moesten blijven. Voor contacten 
met twaalf- tot zestienjarigen stelde hij voor deze 
alleen strafbaar te houden indien deze waren 
teweeggebracht of bevorderd door 'giften of belof
ten van geld of goed, misbruik van uit feitelijke ver
houdingen voortvloeiend overwicht of misleiding.' 
Dit voorstel viel echter in slechte aarde bij het 
publiek dat er ten onrechte een 'vrijgeven' van sek
sueel contact met jeugdigen in zag. Het verzet in de 
media werd al snel zo heftig dat het hele wetsvoor
stel uiteindelijk in de la verdween. 

In plaats daarvan diende Korthals Altes in 1 9 8 8 
alleen nog een beperkt reparatievoorstel in, waar
door verkrachting in het huwelijk, seksueel mis
bruik van geestelijk gehandicapten en van patiënten 
en cliënten door hulpverleners strafbaar zouden 
worden. De Tweede Kamer bracht hierin op de val
reep nog enkele wijzigingen aan. De belangrijkste 
daarvan was dat seks met jeugdigen tussen twaalf en 
zestien jaar (buiten afhankelijkheidsrelaties) alleen 
nog vervolgd zou kunnen worden na een klacht van 
de jeugdige, diens ouders of de Raad voor de 
Kinderbescherming. Justitie zou niet meer uit 
eigen beweging tot strafvervolging kunnen over
gaan. De jeugdige kreeg het recht tegenover de 
officier van justitie zijn mening te geven over de 
wenselijkheid van strafvervolging. De Kamer wilde 
daarmee tot uiting brengen dat vrijwillige contac
ten met jeugdigen door Justitie gerespecteerd 
behoorden te worden. De reparatiewet is sinds 
1991 van kracht. 

Ten slotte werd in 1994 de verjaringstermijn van 
seksuele delicten jegens minderjarigen verlengd. 

7 . Eigen waarneming van de auteur. 
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Bepaald is dat minderjarige slachtoffers van seksu
ele delicten aangifte kunnen blijven doen tot twaalf 
jaar nadat ze meerderjarig zijn geworden; voordien 
was dat tot twaalf jaar nadat het delict was 
gepleegd. Zo wordt voorkomen dat het delict ver
jaard is voordat het slachtoffer voldoende onafhan
kelijk is om aangifte te doen . Een risico is uiteraard 
dat de herinnering van de aangever aan het gebeur
de na een zeer lange periode bijzonder onbetrouw
baar wordt. 

DE KNELPUNTEN 

De wetaevinB 
De herziening van de zedelijkheidswetgeving is 
gestagneerd. Het is gebleven bij deel-aanpassingen 
en sommige daarvan zijn in het stadium van voor
stel blijven steken. De deel-aanpassingen hebben 
bovendien voornamelijk nieuwe strafbaarstellingen 
ingehouden en weinig decriminalisering. Voor de 
stagnatie zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen. 
Ten eerste hecht Justitie aan een zo groot mogelijke 
manoeuvreerruimte voor zichzelf, met als gevolg 
dat zij zich enerzijds verzet tegen inperking van de 
strafwet, maar anderzijds wel nieuwe strafbepalin
gen voorstelt. De Tweede Kamer heeft hiertegen 
tot nu toe geen belangrijk tegenwicht geboden . Ten 
tweede vormde de confessionele visie op de staat 
als hoedster van de morele orde een extra rem op 
liberaliserende wetgeving. 

Dat Justitie streeft naar een zo groot mogelijke 
speelruimte voor zichzelf blijkt uit de wetshandha
ving ten aanzien van ontucht met jeugdigen. Het 
in I 99 I ingevoerde klachtvereiste blijkt in de prak
tijk niet te waarborgen dat vrijwillig seksueel con
tact door Justitie wordt gerespecteerd, en evenmin 
dat politiebemoeienis pas plaatsheeft nadat er een 
klacht is ingediend. Politie-onderzoek kan nog 
steeds zonder meer worden ingesteld (soms door
dat de politie of oM het klachtvereiste omzeilen 
door geen opsporingsonderzoek in te stellen naar 
ontucht, maar naar seksueel gew ld, waarvoor het 
klachtvereiste niet geldt) . Als de jeugdige, in strijd 
met de wet, niet wordt uitgenodigd om zijn mening 

te geven over strafvervolging, is niet gegarandeerd 
dat de dagvaarding daardoor nietig wordt. En als de 
jeugdige zich uitspreekt tegen vervolging kan de 
officier van justitie daaraan zonder meer voorbij 
gaan en toch vervolgen. 

Dat morele opvattingen deugdelijke wetgeving 
kunnen blokkeren bleek bij de bordeelwetgeving. 
Al twee decennia lang pleiten gemeenten voor 
intrekking van het verbod op bordeelhouden, om
dat dit verbod een verantwoorde regeling van de 
prostitutie in de weg staat. Eind jaren tachtig bleef 
een wetsvoorstel tot intrekking van het verbod in 
de Eerste Kamer steken doordat de CDA-fractie er 
zich op morele gronden fel tegen verzette. Minister 
Hirsch Ballin wijzigde het wetsvoorstel om aan 
deze kritiek tegemoet te komen: met name zouden 
gemeenten het bordeelhouden geheel strafbaar 
kunnen houden. De Eerste Kamer verwierp dit 
voorstel wegens grondwettelijke bezwaren. In
middels is het bordeelverbod alleen nog een blok 
aan het been: bordeelhouders worden weliswaar 
niet meer vervolgd, maar het formeel illegale ka
rakter van hun bedrijf maakt dat gemeentelijke 
overheden daaromtrent moeilijk regels kunnen uit
vaardigen . 

Het is wenselijk dat de zedelijkheidswetgeving als
nog integraal wordt herzien. Daardoor zouden 
oude problemen kunnen worden opgelost8 : zo kan 
het onderscheid tussen aanranding en verkrachting 
vervallen en kunnen beide worden vervangen door 
één delict 'seksueel geweld'. Verouderde termen, 
zoals 'zedenmisdrijf' en 'ontucht' zouden door 
meer eigentijdse kunnen worden vervangen. Fat
soensdelicten zoals het openlijk tentoonstellen van 
porno en openbare schennis van de eerbaarheid 
zouden kunnen gaan gelden als simpele overtredin
gen tegen de openbare orde, zoals nu al het geval is 
met naaktlopen op een daartoe ongeschikte open
bare plaats. Jeugdigen tussen twaalf en zestien jaar 
zou een zekere zeggenschap kunnen worden gege
ven over de vraag of tegen met hen gepleegde sek
suele handelingen al of niet strafrechtelijk zou moe
ten worden opgetreden: de wet zou moeten vast-

8. Voorstellen zoals de in deze alinea 
genoemde zijn vervat in een uitgewerkte 
proeve van nieuwe strafwetsartikelen 
tegen 'misdrijven tegen de seksuele inte
griteit', opgenomen in het PvdA -rapport 
Seksuele inteariteit en rechcsbeschermina. 
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leggen dat aan hun mening alleen voorbijgegaan kan 
worden indien de officier van justitie aannemelijk 
kan maken dat dit in hun belang is. Ook zou seks 
met jeugdigen niet langer als misdrijf moeten gel
den zolang een klachtgerechtigde daartegen geen 
klacht indient: onder meer kan zo beter worden 
gewaarborgd dat de politie zulke contacten met 
rust zal laten zolang geen klachtgerechtigde heeft 
verzocht om politie-optreden. Ten slotte zou als
nog het bordeelverbod dienen te worden geschrapt 
en vervangen door een verbod op dwang tot prosti
tutie. Het huidige kabinet heeft hiertoe onlangs een 
wetsvoorstel het licht laten zien. Teleurstellend is 
dat het kabinet een verbod wil handhaven op het 
werven van staatsburgers van buiten de EG door 
bordeelhouders: daardoor zal het voortbestaan van 
een ongeregeld, illegaal circuit, onvermijdelijk 
worden. 

WetshandhavinB en hulpverleninB 
De rechtsbescherming van slachtoffers kan vereisen 
dat zij niet in de rechtszitting behoeven te worden 
gehoord en geconfronteerd met de verdachte; met 
name voor kinderen is dit zo. Bij gebrek aan een 
rechtstreekse confrontatie met de beschuldigende 
partij behoort de verdachte daartegenover het recht 
te krijgen op volledige inzage in de bewijsstukken 
en video-opnamen van de ondervraging en op ana
lyse daarvan door een door hem aan te wijzen des
kundige. Momenteel is dit recht niet afdoende in de 
wet gewaarborgd. 

Wanneer seksueel misbruik van een kind vermoed 
wordt, is van belang dat de waarheidsvinding zorg
vuldig geschiedt. Aan de deskundigheid van onder
vragers is bij de politie de afgelopen vijf jaar veel 
aandacht besteed. Van belang is dat ondervraging 
niet door hulpverleners geschiedt, maar door in 
ondervraging gespecialiseerde deskundigen. De 
taak van de deskundige moet beperkt blijven tot het 
afnemen van de ondervraging en desgevraagd het 
verduidelijken van conclusies en methoden tegen
over de rechter. Het is echter voorgekomen dat on
dervragers zich, op soms lichtvaardige gronden, 
uitspraken over de waarschijnlijkheid dat de ver
dachte de ten laste gelegde feiten inderdaad ge
pleegd had. Dit mag niet voorkomen: zo'n oordeel 
is aan de rechter voorbehouden en de deskundige 
mag niet op diens stoel gaan zitten. 

Een meldingscode voor hulpverleners, met als doel 
seksueel misbruik te doen beëindigen, kan leiden 

tot rolverwarring tussen hulpverlening en justitie. 
Tot melding mag in elk geval niet worden verplicht 
indien het gaat om handelingen die niet strafbaar 
zijn gesteld. Evenmin zou gemeld mogen worden 
tegen de uitdrukkelijke wens van een jeugdige in, 
althans als deze boven twaalf jaar is. De recentelijk 
door een commissie van beroepsbeoefenaren aan
bevolen meldingscode omvat mede niet-strafbare 
zaken, zoals 'een appèl doen op min of meer latente 
seksuele gevoelens (van een jeugdige)' . Hulp
verleners verplichten tot het doen beëindigen van 
niet strafrechtelijk vervolgbare handelingen komt 
neer op pseudowetgeving en betekent dat hulpver
leners zich een rol aanmeten die aan justitie is voor
behouden. 

Rolverwarring tussen hulpverlening en justitie kan 
zich ook voordoen wanneer individuele zaken wor
den besproken in 'incest-teams' waarin ook politie 
en justitie zijn vertegenwoordigd. Deze zaken 
komen daardoor namelijk van meet af in de justitië
le sfeer. Overleg binnen de incest-teams over indi
viduele zaken is daarom alleen aanvaardbaar zolang 
de anonimiteit van de verdachte tegenover de deel
nemers van politie en OM is gewaarborgd. 

Een aaenda voor paars? 
Wanneer de zedelijkheidswetgeving w01·dt bespro
ken, valt vooral van confessionele zijde wel te 
horen dat de overheid moet optreden als hoedster 
van een morele orde. Nu 'paars' regeert, is de vraag 
gewettigd of vanuit deze politieke hoek een andere 
stellingname verwacht mag worden. 

Veel wetgeving is niet waarde-neutraal. Welis
waar zijn in het ordenende recht veel regels waar
de-neutraal en onomstreden, omdat ze kennelijk in 
ieders belang zijn (bijvoorbeeld het gebod dat het 
verkeer rechts of juist links moet houden), maar 
zodra de overheid wettelijke normen alleen kan 
bepalen door de belangen van rechtsgenoten tegen 
elkaar af te wegen, moet zij een waarde toekennen 
aan deze belangen. Wanneer de overheid besluit 
dat burgers moeten worden beschermd tegen een 
door religieuze of populistische normen geïnspi
reerde discriminatie wegens hun seksuele voor
keur, of de lichamelijke zelfbeschikking van vrou
wen tegen abortusbestrijders, dan doet zij een 
keuze voor deze waarden en legt zij bindende nor
men op om deze te beschermen. 

De constatering dat de overheid deze rol moet 
spelen, zegt echter nog niets over de vraag welke 
normen zij dan wel dient op te leggen. Degenen die 
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pleiten voor een moreel leidinggevende rol van de 
staat, zoals die bij voorbeeld in conservatief religi
euze kring wordt aangetroffen, lijken zich hierbij 
alleen hun eigen normen te kunnen voorstellen: 
hun normen vormen 'de' moraal. In deze visie wor
den pleidooien voor het actiefhandhaven van meer 
humanistische normen (zoals het recht op zelfbepa
ling of rechtsbescherming) niet onderkend als wat 
ze zijn: steun voor een leidinggevende rol van het 
recht ter bescherming van waarden. 

Dit blijkt onder meer uit de politieke strijd om 
de wetgeving tegen homo-discriminatie. Hier heb
ben juist de niet-confessionele partijen de overheid 
een leidinggevende rol toegedacht in het verwezen
lijken van een morele consensus, terwijl de confes
sionele partijen vooral wilden- vertrouwen op de 
zelfregulering in het kader van de soevereiniteit in 
eigen kring. Confessionele partijen kunnen er zich 
dus niet op beroepen dat juist zij consequent de 
overheid zien als hoedster van de moraal. De voor
al door hen zo actief bevorderde zedelijkheidswet
geving wijst anders uit: daar zijn mensenlevens 
door verwoest, niet in de laatste plaats onder seksu
ele minderheden. 

De overheid behoort staatsburgers actief te be
schermen tegen bedreigingen van hun vrijheid, hun 
integriteit, hun zelfbepaling en hun rechtsbescher
ming. Daartoe moet zij ook corrigerend kunnen 
optreden tegen religieuze en populistische stromin
gen die deze waarden bedreigen. Een vereiste is wel 
dat de wet niet zo ver komt af te staan van de maat
schappelijke realiteit dat ze niet meer uitvoerbaar 
is. De langdurige achterhoedegevechten tegen het 
niet meer functionerende bordeelverbod zijn daar
om niet alleen zinloos: ze zijn schadelijk omdat ze 
de indruk wekken dat wetten meer in stand worden 
gehouden om burgers van de verdorvenheid van het 
bordeelhouden te overtuigen dan om hen uit te 
voeren. 

Wanneer de overheid vaststelt dat er vervaging 
is opgetreden in de naleving van maatschappelijke 
regels, moet zij zich juist bekommeren om het 
functioneren van de wetgeving. Een beperkte hoe
veelheid regels, te zamen met een strikte handha
ving daarvan, bevordert het gezag van de wet meer 
dan het uitvaardigen van een breed scala aan sym
boolwetgeving. 
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