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Aanvullend advies inzake wijziging artikel 248a Sr

Recentelijk hebben leden, van het openbaar ministerie met uw ambtenaren overlegd
over een aanvulling op het wetsvoorstel Computercriminaliteit III, in verband met de
verruiming van de strafbaarheid van grooming (artikel 248e Sr). Om grooming te
bestrijden en groomers op te sporen maakte de politie in het verleden gebruik van een
zogenaamde lokpuber’. Een lokpuber is een politiefunctionaris die zich op het
internet passief voordoet als een kind onder de zestien jaar. Op het moment dat de
verdachte, in de veronderstelling verkerend met een minderjarige van doen te hebben,
voorstellen doet om elkaar te ontmoeten met het oogmerk ontuchtige handelingen te
plegen en daartoe enige actie onderneemt ter verwezenlijking van die ontmoeting,
werd de verdachte aangehouden en vervolgd door het openbaar ministerie.
Inmiddels is in de rechtspraak geoordeeld dat de verdachte van grooming niet
strafbaar is als degene die in de tekst van artikel 248 e Sr wordt aangeduid als de
persoon die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, in werkelijkheid zestien
jaar of ouder is en dat het daarbij niet uitmaakt of de verdachte met betrekking tot die
leeftijd in een andere veronderstelling verkeerde of mocht verkeren. Als gevolg van
deze rechtspraak is de inzet van de lokpuber gestopt, maar daardoor is de opsporing
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van plegers van grooming feitelijk vrijwel onmogelijk geworden. Deze situatie doet
ernstig afbreuk aan de bescherming van kinderen tegen grooming. De aanvulling op
het wetsvoorstel Computercriminaliteit III beoogt met een wijziging van artikel 248e Sr
een oplossing te bieden voor de ontstane situatie.
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In het hiervoor genoemde overleg is ter sprake gekomen of het niet verstandig zou zijn
om bij de gelegenheid van de wijziging van artikel 248e Sr tevens artikel 248a Sr te
wijzigen, waardoor het mogelijk wordt een lokpuber in te zetten bij de opsporing van
het delict verleiding van een minderjarige tot ontucht (artikel 248a Sr). In de praktijk
gaat het dan om een verdachte die tracht via het internet minderjarigen te verleiden
om voor de webcam seksuele handelingen te verrichten.
Tegenwoordig spelen internet en sociale media een grote rol bij het ronselen van
slachtoffers, waaronder minderjarige meisjes die worden gedwongen om te werken in
de prostitutie. Loverboys trachten meisjes te verleiden om zich voor de webcam uit te
kleden en seksuele handelingen te verrichten. In het geval dit lukt, zal de Ioverboy
deze beelden opslaan en vervolgens gebruiken om het slachtoffer te chanteren, Hij
belooft geheimhouding in ruil voor seksuele handelingen. Deze seksuele handelingen
gaan steeds verder en niet zelden wordthet sichtoffr gedwongen iot prosiltiitie.’
Het kabinet heeft de loverboyproblematiek vanwege de ernst van de feiten tot een van
zijn prioriteiten benoemd en zich sterk gemaakt voor een harde aanpak van loverboys.
De opsporing van de praktijken van loverboys wordt echter bemoeilijkt doordat de
slachtoffers uit schaamte zelden aangifte doen. In veel gevallen is het pas mogelijk de
strafbare feiten op te sporen en te vervolgen nadat het minderjarige slachtoffer is
gedwongen in de prostitutie te werken. Recente zaken die zich hebben voorgedaan in
het zuiden van het land getuigen daarvan.
Om de politie in staat te stellen ook in een vroegtijdig stadium loverboys aan te
kunnen pakken, is het aan te bevelen dat artikel 248a Sr, gelijk artikel 248e Sr, zodanig
wordt gewijzigd dat het mogelijk wordt dat de politie tevens een lokpuber kan inzetten

ten behoeve van de opsporing van seksuele verleiding van minderjarigen op het
internet.
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