De sekswet van
Minister Grapperhaus

Waar ligt de grens tussen vrijwillige seks en misbruik of verkrachting? Om die vraag was de
laatste tijd veel te doen. In Zweden treed met ingang van 1 juli aanstaande een wet inwerking
die bepaalt dat seks zonder expliciete toestemming verboden is. Daarmee hoopt de regering
verkrachting en seksueel misbruik tegen te gaan. In sommige andere Europese landen gelden
soortgelijke regels al en ook in Spanje wordt binnenkort een wet over seksuele toestemming
ingevoerd. LetselschadeNEWS heeft de discussie gevolgd en acht in uw belang u op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen.
Door redactielid Simone van Schaik

WETSVOORSTEL

Hoe zit dat nu in Neder land?
In het Wetboek van Strafrecht staat dat
iemand schuldig is aan verkrachting als
diegene ‘door geweld of bedreiging van
geweld’ iemand dwingt tot seks. Ook is het
strafbaar om seks te hebben met iemand
van wie je weet dat hij bijvoorbeeld niet
volledig bij bewustzijn is. Over expliciet
toestemming geven rept het strafrecht niet.
Kamerbrief
Onlangs heeft de minister van Justitie
en Veiligheid, Fred Grapperhaus, een
brief doen uitgaan, waarmee hij het
voornemen tot het maken van nieuwe
strafbaarstellingen van seks tegen de
wil en van seksuele intimidatie kenbaar
maakt.
Erkenning
Stichting LANGZS heeft met belangstelling kennis genomen van deze brief.
Uiteraard zijn we blij met de aandacht
voor het feit dat de lat voor het bewijs
in zedenzaken erg hoog blijft liggen en
dat slachtoffers van ongewenst seksueel
handelen die niet in staat waren om
te protesteren zeggen zich meer
erkent te voelen met dit wetsvoorstel.
Stichting LANGZS werpt wel de vraag
op in hoeverre deze wet in de praktijk
daadwerkelijk effectief zal blijken te zijn.
Immers de bewijspositie is door deze
wet niet anders geworden.
Bewijslast
Seksuele delicten vinden veelal plaats
in een één op één situatie zonder dat
daar getuigen bij zijn. Al helemaal als het
gaat om seksueel grensoverschrijdend
gedrag, waarbij geen sprake is van
penetratie zal het lastig zijn om een
sporenbeeld te construeren dat kan
leiden tot een veroordeling ter zake van
enig zedendelict.
Symboolwetgeving
Dat was onder de huidige wet zo en dat
zal ook zo blijven. Zo bezien bestaat er een
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reële kans, waarop ook in de wetenschap
wordt gewezen, dat deze wetgeving niet
meer zal zijn dan symboolwetgeving.
Modernisering
Wanneer de nieuwe zedenwet er
zal komen is niet bekend, maar
waarschijnlijk zal dat ergens in de
zomer zijn. De minister wil de huidige
zedenwetgeving moderniseren en "bij
de tijd brengen", zo schreef hij in de
bewuste brief aan de Tweede Kamer.
Hij noemt daarin bijvoorbeeld ook
onvrijwillige webcamseks als een nieuw
"digitaal strafwaardig" fenomeen.
Social Media
Met de nieuwe wet lijkt de minister
vooral in te spelen op digitale
ontwikkelingen, zoals online "exposen".
Daarbij worden namen, (naakt)foto's en
telefoonnummers van jonge vrouwen of
meisjes online gedeeld.
Grensoverschrijdend
Stichting LANGZS juicht toe dat er
daarnaast ook een strafbaarstelling komt
voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
in het publieke domein. Binnen de politiek
hebben diverse Kamerleden daartoe
initiatief genomen, waaronder mevrouw
Van Toorenburg (CDA) en de heer Asscher
(PvdA). Ook Stichting LANGZS merkt dat
bij de slachtoffers die door haar leden
worden gesproken het een doorn in het
oog is dat zij (de overgrote meerderheid
van slachtoffers is vrouw) zich dit op straat
en in bijvoorbeeld horecagelegenheden
moeten laten welgevallen.
Bewijsmateriaal
Aldaar ziet de stichting wel veel grotere
mogelijkheden om te komen tot bewijs,
al was het maar omdat er in het publieke
domein en in horecagelegenheden zelf
steeds vaker en steeds meer camera’s en
daarmee bewijsmateriaal voor handen is.
Over de manier van handhaving heeft de
minister zelf zich nog niet uitgelaten. w
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