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strafbaarstelling voorbereiding seksueel kindermisbruik

Heer Grapperhaus,
Dit is mijn openbare reactie op het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van
Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van
voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met
kinderen,1 naar aanleiding van uw internetconsultatie.2
Dit wetsvoorstel is opgesteld naar aanleiding van de met algemene stemmen
aangenomen Gewijzigde motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over wettelijk
strafbaar stellen van het bezitten van een pedohandboek (31015-190). 3 In voornoemde
motie wordt geconstateerd dat "het bezit van een pedohandboek niet altijd strafbaar
hoeft te zijn", en wordt de regering opgeroepen om, in lijn met artikel 240b Sr, ook
bepaalde teksten "expliciet strafbaar te stellen".
Het wetsvoorstel introduceert plots het bestanddeel "tot het plegen van een misdrijf
als omschreven in de artikelen 244 en 245 of in de artikelen 242, 243, 246, 247 of 249
Sr waarbij een persoon is betrokken die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft
bereikt". Aannemende dat ik "tot" in dit bestandsdeel moet lezen als 'dienend tot' of
'met het doel', dan maakt dit wetsvoorstel het bezit van 'pedohandboeken' niet altijd
strafbaar. Enkel als sprake is van voorbereiding van een misdrijf; iets wat reeds
vervolgd kan worden middels artikel 46 Sr juncto de zeven artikelen.
Met andere woorden, dit wetsvoorstel lijkt me symboolpolitiek.
Het wetsvoorstel creëert rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid voor volwassenen
die zich seksueel (voornamelijk) aangetrokken voelen tot minderjarigen. Doordat de
teksten die het wetsvoorstel poogt strafbaar te stellen worden aangeduid in de
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memorie van toelichting als "‘instructief pedomateriaal’", en in het publiek debat als
"pedohandboek" of "pedohandleiding", wordt namelijk de indruk gewekt dat het bij
personen die pedo(fiel) zijn - zeker als zij zichzelf als zodanig (publiekelijk) kenbaar
hebben gemaakt - waarschijnlijker is dat bepaalde teksten verworven zijn om
informatie eruit in te zetten voor het begaan van een seksueel misdrijf tegen een kind.
Het meeste seksueel misbruik van kinderen is niet door pedofiele personen, 4 maar bij
(de partners van) pedofiele personen ziet het OM materiaal nu reeds eerder als
voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen. 5 Pedofiele personen
die geenszins uit zijn op het begaan van een seksueel misdrijf - of zelfs daartegen
strijden - dreigen door dit wetsvoorstel minder dan andere personen vrij te zijn
bepaalde boeken in het bezit te hebben.6 In feite dwarsboomt de wetgever hiermee het
kennisnemen van bepaald gedachtegoed door mensen die een groter risico lopen dat
het OM en rechters hun intentie verkeerd uitleggen.
Het wetsvoorstel werkt ook willekeur in de hand. In theorie zal iedere burger die
mondeling of schriftelijk informatie verstrekt of ontvangt over kinderseksualiteit,
bijvoorbeeld via een online chatsessie, het risico lopen dat het OM het doel verkeerd
interpreteert. In de praktijk zal het OM echter aangaan achter personen die zich
omtrent pedoseksualiteit volgens het parket (te) kritisch opstellen ten opzichte van
het openbaar gezag. De hoge maximum gevangenisstraf van artikel 240c Sr maakt
daarbij inzet van te zware middelen door het OM, inclusief voorlopige hechtenis en de
inzet van bijzondere opsporingsmiddelen, mogelijk.
Mocht artikel 240c Sr overigens wet worden, dan zie ik als pedofiel 7 geen reden om
geen kennis meer te nemen van de inhoud van 'pedohandboeken'. 8 Dat kennisnemen
doe ik immers nooit "tot het plegen van een misdrijf". De boekverbranding die u voor
ogen hebt werkt trouwens sowieso averechts, door o.m. het streisandeffect en de
nieuwsgierigheidskloof.
Met verschuldigde hoogachting,

Norbert de Jonge
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