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De lokpuber verstopt zich in het 
materiële recht
Over het aanpassen van de zedendelicten door 
Computercriminaliteit III en hoe dit meer is dan het lijkt

Kai Lindenberg*

De lokpuber is een opsporingsambtenaar die zich op het internet 
voordoet als jeugdige en zodoende in staat is groomers op heterdaad 
te betrappen. Lokpuberzaken zijn tot nu toe evenwel gedoemd te 
mislukken, omdat grooming volgens het huidige materiële strafrecht 
alleen kan worden gepleegd jegens een echt kind. Het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III beoogt hierin verandering te brengen, maar 
de wijze waarop dat gebeurt brengt materieelrechtelijke gevolgen mee 
die meer omvatten dan de enkele huisvesting van de lokpuber. Dit 
artikel bespreekt de aard en mogelijke impact van die gevolgen.

1 Inleiding
Zedelijkheidswetgeving is niet het thema dat 
door het brede publiek in verband wordt ge-
bracht met het thans aanhangige wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III.1 Bekendheid ge-
nieten vooral de zuiver digitale thema’s in dat 
wetsvoorstel, zoals hack-bevoegdheden in de 
opsporing, de strafbaarstelling van online han-
delsfraude en het inmiddels uit het voorstel 
verwijderde decryptiebevel (het strafrechtelijk 
te handhaven bevel aan de verdachte om zijn 
versleutelde gegevens te ontsleutelen). Toch 
bevat het wetsvoorstel eveneens belangrijke 
wijzigingen van de zedendelicten. De aanlei-
ding voor deze voorgenomen wijzigingen is het 
falen van de zogeheten ‘lokpuber’; de opspo-
ringsambtenaar die zich op het internet voor-
doet als jeugdige en onder die dekmantel in 
staat is personen die erop uit zijn met kinde-
ren seksueel contact te hebben, op heterdaad 
te betrappen. Kort gezegd is het falen van 
de lokpuber als opsporingsinstrument toe te 
schrijven aan een eis die het huidige materiële 
zedenrecht stelt: voor strafbaarheid is nodig 

dat de verdachte daadwerkelijk met een kind 
heeft gecommuniceerd. Omdat het om begrij-
pelijke redenen onwenselijk wordt geacht in 
deze context echte kinderen als lokmiddel in te 
zetten voor de opsporing, is een wetswijziging 
nodig.2 Het wetsvoorstel Computercriminali-
teit III wil het gebruik van de lokpuber moge-
lijk maken door aanvullende strafbaarheid te 
creëren voor het handelen jegens iemand die 
‘zich voordoet’ als een kind. Die oplossing lijkt 
eenvoudig en beperkt, maar grijpt dieper in op 
het materiële recht dan het lijkt. 

Het falen van de lokpuber als 
opsporingsinstrument is toe te 
schrijven aan een eis die het 
huidige materiële zedenrecht 
stelt: voor strafbaarheid 
is nodig dat de verdachte 
daadwerkelijk met een kind 
heeft gecommuniceerd
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1 Wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht en het Wet-
boek van Strafvordering 
in verband met de verbe-
tering en versterking van 
de opsporing en vervolging 
van computercriminaliteit 
(Computercriminaliteit 
III), Kamerstukken II 
2015/16, 34372.

2 Vgl. Kamerstukken II 
2015/16, 34372, 3, p. 68.
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In dit artikel wordt besproken op welke ter-
reinen die invloed merkbaar is. Hierbij wordt 
tevens aandacht besteed aan het WODC-
onderzoek Herziening van de zedendelicten?, 
waarin tot de slotsom is gekomen dat de 
zedendelicten als geheel aan grondige herzie-
ning toe zijn.3 De minister heeft aangekondigd 
binnenkort een conceptwetsvoorstel in die 
lijn in consultatie te geven.4 Dat de plannen 
met betrekking tot de lokpuber niet naar dat 
nieuwe voorstel worden overgeheveld, heeft 
er vermoedelijk mee te maken dat de regering 
‘onverwijld’ een oplossing wil voor dit opspo-
ringsinstrument.5 

Het huidige probleem van de 
lokpuber is verbonden aan 
het delict ‘grooming’ zoals 
neergelegd in artikel 248e Sr

2 De lokpuber: het probleem en de 
beoogde oplossing
Het huidige probleem van de lokpuber is 
verbonden aan het delict ‘grooming’ zoals 
neergelegd in artikel 248e Sr. Dit artikel werd 
in 2010 geïntroduceerd als gevolg van afspra-
ken binnen de Raad van Europa.6 Beknopt 
weergegeven gaat het hierbij om (i) het door 

middel van een digitaal medium voorstellen 
van een ontmoeting (ii) aan iemand van wie 
men weet of redelijkerwijs moet vermoeden 
dat deze jonger is dan zestien jaar, (iii) met 
het oogmerk ontuchtige handelingen met die 
jeugdige te plegen of kinderpornografie te ver-
vaardigen, en (iv) het vervolgens ondernemen 
van enige handeling ter verwezenlijking van 
die ontmoeting. Dit delict wordt gezien als een 
bijzonder voorbereidingsdelict.7 Het bestaan 
van het ontmoetingsvoorstel, het oogmerk en 
de handeling ter verwezenlijking van de ont-
moeting kunnen samen worden bestempeld 
als het opzettelijk voorbereiden van het ple-
gen van ontucht of maken van kinderporno. 

Al bij de totstandkoming 
van artikel 248e Sr 
werd aangegeven dat de 
delictsomschrijving een 
‘objectieve leeftijd’ van zestien 
jaar weergeeft en dat daarmee 
de werkelijke leeftijd van de 
betrokkene doorslaggevend is

Al bij de totstandkoming van artikel 248e Sr 
werd aangegeven dat de delictsomschrijving 
een ‘objectieve leeftijd’ van zestien jaar weer-

Bewerking: Irene Poppelier |  © 123rf.com/Dean Drobot

3 K. Lindenberg & A.A. van 
Dijk, Herziening van de 
zedendelicten? Een analyse 
van Titel XIV, Tweede Boek, 
Wetboek van Strafrecht 
met het oog op samenhang, 
complexiteit en norm
stelling, Zutphen: Paris 
2016 (tevens beschikbaar 
op www.wodc.nl). Volledig-
heidshalve zij vermeld dat 
de eerstgenoemde auteur 
van voornoemd rapport en 
de auteur van dit artikel 
dezelfde persoon zijn.

4 Kamerstukken II 2015/16, 
29279, 300.

5 Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 3, p. 67.

6 Verdrag van de Raad van 
Europa inzake de bescher-
ming van kinderen tegen 
seksuele uitbuiting en sek-
sueel misbruik, Lanzarote 
25 oktober 2007, CETS 
nr. 201, Trb. 2008, 58 
(‘Verdrag van Lanzarote’).

7 Vgl. Kamerstukken II 
2008/09, 31810, 3, p. 9, en 
Kamerstukken II 2008/09, 
31810, 7, p. 8. Zie voorts 
Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 3, p. 71.
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geeft en dat daarmee de werkelijke leeftijd 
van de betrokkene doorslaggevend is. ‘Als ie-
mand objectief achttien was, maar de verdach-
te subjectief dacht dat het om een minder-
jarige ging, is van strafbaarheid geen sprake’, 
stelde de minister. Voor de strafbaarheid van 
een dergelijk geval zag hij ook geen aan-
leiding, gegeven het uitgangspunt van zowel 
de Europese afspraken als de Nederlandse 
zedendelicten, namelijk de bescherming van 
minderjarigen. Bovendien moest volgens de 
minister worden voorkomen dat het strafbaar 
zou worden ‘om het contact te leggen, terwijl 
er niets op tegen is dat het contact uiteinde-
lijk daadwerkelijk tot stand komt’. Ten slotte 
verwachtte hij dat het strafbaar stellen van 
deze situaties zou leiden tot bewijsproblemen. 
‘De verdachte zal beweren dat hij niet dacht 
dat het slachtoffer minderjarig was en zich 
erop beroepen dat dit ook is gebleken.’8 

Het duurde niet lang voordat de recht-
spraak bevestigde dat grooming dient te zijn 
gepleegd jegens iemand die werkelijk jonger 
is dan zestien jaar. Dit gebeurde zowel in 
zaken waarin het online chatgesprek was 
overgenomen door een ouder familielid van 
het kind,9 als in zaken waarin de politie had 
geëxperimenteerd met lokpubers.10 Als gevolg 
van deze rechtspraak beëindigde het Open-
baar Ministerie het gebruik van de lokpuber.11

Dat de lokpuber 
thans geen bruikbaar 
opsporingsinstrument is, 
wordt binnen het OM als 
groot gemis ervaren

Dat de lokpuber thans geen bruikbaar opspo-
ringsinstrument is, wordt binnen het OM als 
groot gemis ervaren. Het is nu afhankelijk van 
meldingen van derden, en naar verluidt komen 
deze meldingen vaak te vroeg of te laat.12 Te 
vroeg omdat nog geen sprake is van een straf-
baar feit (het seksueel communiceren met kin-
deren in woord of geschrift is op zichzelf niet 
strafbaar13). Te laat omdat de melding al het 
fysieke misbruik betreft dat het resultaat is 
van een voltooid groomingstraject. Tegelijker-
tijd geven officieren van justitie aan dat het 
op het internet wemelt van de mensen die 
kinderen seksueel benaderen. De lokpuber die 
een chatprofiel gebruikt van een ogenschijnlijk 
jonge tiener, zou binnen een tijdsbestek van 
enkele minuten al van tientallen personen sek-
sueel getinte verzoeken ontvangen. Zedenoffi-
cieren maken zich in dat verband zorgen over 

de effectiviteit van artikel 248e Sr, zo bleek 
uit interviews in het kader van het eerder-
genoemde WODC-onderzoek.14 Artikel 248e Sr 
is een bepaling die ‘bijna onbewijsbaar’ is, ‘een 
prachtig doel had, maar volstrekt niet effectief 
functioneert’ en beter ‘volledig herschreven’ 
zou kunnen worden, zo stelden enkele offi-
cieren.15 Het College van Procureurs-Generaal 
heeft de minister gevraagd een manier te 
vinden waarop de inzet van lokpubers ook 
daadwerkelijk kan leiden tot veroordelingen.16

Het wetsvoorstel Computercriminaliteit 
III beoogt de succesvolle inzet van lokpubers 
in de context van artikel 248e Sr mogelijk te 
maken door een tweeledige aanpassing van de 
delictsomschrijving. 

Allereerst wordt de aanduiding van de 
persoon aan wie een ontmoeting wordt voor-
gesteld gewijzigd. Het onderdeel ‘Hij die 
[…] een persoon van wie hij weet of rede
lijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd 
van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een 
ontmoeting voorstelt’ wordt veranderd in: ‘Hij 
die […] aan een persoon die de leeftijd van 
zestien jaren nog niet heeft bereikt of iemand 
die zich voordoet als een persoon die de leeftijd 
van zestien jaren nog niet heeft bereikt een 
ontmoeting voorstelt […]’ (mijn cursivering). 

Vervolgens wordt de inhoud van het oog-
merk losgekoppeld van de persoon aan wie de 
ontmoeting is voorgesteld. De zinsnede ‘met 
het oogmerk ontuchtige handelingen met die 
persoon te plegen of een afbeelding van een 
seksuele gedraging waarbij die persoon is 
betrokken, te vervaardigen’ wordt vervangen 
door: ‘met het oogmerk ontuchtige handelin-
gen met een persoon die de leeftijd van zestien 
jaren nog niet heeft bereikt te plegen of een 
afbeelding van een seksuele gedraging waar-
bij een persoon die de leeftijd van zestien jaren 
nog niet heeft bereikt is betrokken te vervaar-
digen […]’ (mijn cursivering). 

De materieelrechtelijke waarborg van de 
lokpuber is aldus gevonden in de aanduiding 
van een persoon die ‘zich voordoet’ als een 
zestienminner, terwijl het oogmerk louter 
een (willekeurig welke) zestienminner moet 
betreffen. Groomt de verdachte in werkelijk-
heid een opsporingsambtenaar, terwijl zijn 
oogmerk was gericht op een zestienminner, 
dan pleegt hij onder toekomstig recht toch 
een strafbaar feit. Dit geldt eveneens voor de 
‘conversiegevallen’, gevallen waarbij welis-
waar eerst wordt gecommuniceerd met een 
zestienminner, maar waarbij het gesprek later 
wordt overgenomen door een ouder persoon, 
bijvoorbeeld een ouder familielid wiens hulp 
door de zestienminner werd ingeroepen.17

8 Kamerstukken II 2008/09, 
31808, 6, p. 12-13. Hierbij 
kan worden vermeld dat 
de minister zich later in 
hetzelfde gesprek met de 
Kamer minder duidelijk 
– zelfs dubbelzinnig – heeft 
uitgelaten. Evenwel blijft 
de indruk bestaan dat 
per saldo is bedoeld wat 
hiervoor is weergegeven. 
Dat is ook de conclusie in 
de rechtspraak; zie hierna.

9 Rb. Amsterdam 11 april 
2011, ECLI: NL: RBAMS: 
2011: BQ0961 en Rb. 
Amsterdam 22 december 
2011, NBStraf 2012/82 (de 
eerste betreft de vordering 
gevangenhouding en de 
tweede de inhoudelijke 
behandeling van dezelfde 
zaak). 

10 Rb. Den Haag 14 sep-
tember 2012, ECLI: NL: 
RBSGR: 2012: BX8188 en 
Hof Den Haag 25 juni 
2013, ECLI: NL: GHDHA: 
2013: 2302 (een en dezelfde 
zaak, in de context van een 
bezwaarschrift tegen de 
dagvaarding). 

11 Zie het advies van het 
College van Procureurs-
Generaal inzake het 
wetsvoorstel Computer-
criminaliteit III (p. 2), 
opgenomen als bijlage bij 
Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 3. 

12 Zie Lindenberg & Van Dijk 
2016, p. 395-406.

13 Zie hierover K. Linden-
berg, ‘De strafbaarheid van 
seksueel getint communi-
ceren met minder jarigen 
in woord of geschrift: 
over sexting, poging tot 
grooming en andere toe-
naderingen’, DD 2016/4. 
De minister heeft aange-
kondigd de mogelijkheden 
te onderzoeken om het 
seksueel communiceren 
met kinderen strafbaar te 
stellen, als dit gedrag leidt 
tot het seksueel inkapselen 
van een kind (Kamerstuk
ken II 2015/16, 29279, 300).
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Aanvankelijk bestond het voornemen de 
lokpuber eveneens mogelijk te maken voor het 
delict in artikel 248d Sr (het met ontuchtig 
oogmerk een persoon jonger dan zestien jaar 
ertoe bewegen getuige te zijn van een seksue-
le handeling, ook wel ‘seksueel corrumperen’ 
genoemd). Evenwel bleek uit de adviezen naar 
aanleiding van het conceptwetsvoorstel dat 
aan de inzet van lokpubers in het kader van 
artikel 248d Sr geen behoefte bestond, maar 
wel aan die in het kader van artikel 248a Sr 
(verleiding van een persoon jonger dan acht-
tien jaar). Met name de aanpak van loverboys 
zou hiermee gefaciliteerd kunnen worden, 
omdat, zo werd aangevoerd, loverboys in het 
beginstadium dikwijls jongeren verleiden 
tot het verrichten van seksuele handelingen 
voor de webcam. Deze jongeren worden later 
met de verkregen beelden gechanteerd tot 
het verrichten van handelingen in de prosti-
tutie, terwijl de aangiftebereidheid door de 
aard van de situatie zeer laag zou liggen. In 
het uiteindelijke voorstel zijn deze adviezen 
opgevolgd.18 De inbedding van de lokpuber in 
artikel 248a Sr moet haar beslag krijgen door 
het onderdeel ‘een persoon waarvan hij weet 
of redelijker wijs moet vermoeden dat deze 
de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt’ te vervangen door ‘een persoon die de 
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft be-
reikt of iemand die zich voordoet als een per-
soon die de leeftijd van achttien jaren nog niet 
heeft bereikt’. De aanpassing van het oogmerk 
zoals die zal plaatsvinden in artikel 248e Sr, is 
bij artikel 248a Sr niet nodig; laatstgenoemd 
artikel bevat geen aanvullend oogmerk.

Groomt de verdachte 
in werkelijkheid een 
opsporingsambtenaar, terwijl 
zijn oogmerk was gericht 
op een zestienminner, dan 
pleegt hij onder toekomstig 
recht toch een strafbaar feit

3 Onaangekondigd objectiveren
De eerste materieelrechtelijke kwestie met 
betrekking tot de besproken voornemens die 
het opmerken waard is, gaat over het schuld-
verband: het verband tussen de subjectieve en 
de objectieve bestanddelen van een delicts-
omschrijving. In Computercriminaliteit III is 
er op dit punt iets bijzonders aan de hand, ter-
wijl daarover in de memorie van toelichting 

niet wordt gesproken. Voordat ik toekom aan 
het bedoelde onderdeel van het wets voorstel, 
schets ik de achtergrond.

Het adagium actus reus non facit reum nisi 
mens sit rea (een gedraging maakt iemand 
nog niet strafbaar zolang geen schuldig 
bewustzijn bestaat) wordt hier te lande zon-
der meer toegepast op misdrijven. Voor een 
misdrijf is in beginsel opzettelijk handelen 
nodig, tenzij de wetgever heeft aangegeven 
dat culpa voldoende is.19 Een misdrijf is dus 
een opzetdelict of een schulddelict, waar-
mee de zwaardere kwalificaties en sancties 
in het strafrecht worden gereserveerd voor 
situaties waarin komt vast te staan dat de 
gedraging van de verdachte gepaard ging met 
een schuldig bewustzijn. Bij veel zedendelic-
ten is dit uitgangspunt nochtans verwaterd, 
omdat daarbij de jeugdige leeftijd van de 
betrokkene is onttrokken aan het schuldver-
band (‘geobjectiveerd’;20 het bestanddeel zelf 
dient bewezen te worden, maar niet dat de 
verdachte dienaangaande ook opzet of culpa 
had). Wat op bestanddeelniveau overblijft 
van het ‘schuldig bewustzijn’ is doorgaans, 
kort gezegd, het opzettelijk hebben van seks. 
Degene die opzettelijk seks heeft met een 
ander, pleegt een zedenmisdrijf door het 
enkele feit dat die ander jonger is dan de in de 
delicts omschrijving aangegeven leeftijd. Het 
‘schuldig bewustzijn’ krijgt toch nog enigszins 
inhoud doordat een veroordeling kan afstui-
ten op de strafuitsluitingsgrond ‘afwezigheid 
van alle schuld’ (avas). Maar de rechtspraak 
verbindt aan het aannemen van avas strenge 
eisen, vooral bij zedendelicten. Zo krijgen 
verdachten wel tegengeworpen dat zij – 
hoewel zij navraag hadden gedaan naar de 
leeftijd van de betrokkene – hadden moeten 
doorvragen en erop hadden moeten staan een 
legitimatiebewijs in te zien.21 

Uit het WODC-onderzoek is gebleken dat de 
huidige zedendelicten om allerlei redenen las-
tig te doorgronden zijn. Een van die redenen 
kan worden gevonden in de schuldverbanden 
bij de zedendelicten tegen jeugdigen. Bij de 
ene helft van deze delicten is opzet (‘weten’) 
of culpa (‘redelijkerwijs moeten vermoeden’) 
ten aanzien van de leeftijd van de jeugdige 
vereist, terwijl bij de andere helft de leeftijd 
is geobjectiveerd. Dit laatste blijkt dan ook 
nog niet altijd duidelijk uit de wettekst, maar 
moet uit de rechtspraak worden afgeleid.22 
Rechters, officieren van justitie en advocaten 
gaven in het WODC-onderzoek aan dat dit bij-
draagt aan de onduidelijkheid van het huidige 
wettelijke systeem.23 In dat onderzoek kon 
tevens in de wetsgeschiedenis geen duidelijke 

14 Zie Lindenberg & Van 
Dijk 2016, p. 395-406. 
Dat veel volwassenen op 
het internet met seksuele 
motieven op zoek zijn naar 
contact met kinderen, is 
kennelijk ook de ervaring 
van bijvoorbeeld Engelse 
opsporingsdiensten; zie 
www.theguardian.com/
socialcarenetwork/2012/
aug/22/police
investigatorscatching
paedophilesonline 
(geraadpleegd op 10 
oktober 2016) en A.A. 
Gillespie, ‘Cyber-stings: 
policing sex offences on the 
internet’, Police Journal 
(81) 2008, afl. 3, p. 196-208. 
Een masterstudent wiens 
scriptie over lokpubers ik 
begeleidde, nam de proef 
op de som met een gefin-
geerd chatprofiel en kwam 
tot dezelfde conclusies.

15 Lindenberg & Van Dijk 
2016, p. 400-403. 

16 Zie het advies van het 
College van Procureurs-
Generaal inzake het 
wetsvoorstel Computer-
criminaliteit III (p. 2), 
opgenomen als bijlage bij 
Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 3. 

17 Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 3, p. 69-70. 

18 Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 3, p. 69-70, 82-83. 

19 HR 28 februari 2006, 
NJ 2006/179; HR 13 maart 
2007, NJ 2007/166.

20 Dat is dus iets anders dan 
dat de leeftijd ‘objectief ’ 
moet komen vast te staan, 
zoals eerder is besproken. 
Zie over dit begrippenpaar: 
G.C. Haverkate, ‘Object en 
subject in taal en recht. 
Oftewel: kan een niet 
bestaande persoon jonger 
zijn dan zestien jaar?’, 
Strafblad 2013, p. 483-484.

21 Zie hierover Lindenberg & 
Van Dijk 2016, p. 113-114.

22 Zie Lindenberg & Van Dijk 
2016, p. 104-113.

23 Lindenberg & Van Dijk 
2016, p. 614, met interne 
verwijzingen.
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verklaring worden gevonden voor het feit dat 
de schuldverbanden zo uiteenlopen. Tegen 
deze achtergrond zijn in het onderzoek enkele 
aanbevelingen gedaan.24 Ten eerste is de wet-
gever in overweging gegeven de zeden delicten 
met geobjectiveerde leeftijden van meer demo-
cratische legitimatie te voorzien. Tot nu toe 
is het vooral de Hoge Raad geweest die het 
geobjectiveerde karakter van de leeftijd uit de 
kennelijke bedoeling van de wetgever heeft 
afgeleid. Tegelijkertijd is sprake van delicten 
met een zwaar maatschappelijk stigma en 
van een aansprakelijkheidsvorm die, door de 
geobjectiveerde leeftijden en de strenge eisen 
voor avas, opschuift richting een risicoaan-
sprakelijkheid. Dergelijke delicts vormen zijn 
waarschijnlijk niet in strijd met het EVRM,25 
maar niettemin hoogst uitzonderlijk. De 
wetgever zou zich daarom uitdrukkelijk 
moeten uitlaten over de wenselijkheid en 
rechtvaardi ging daarvan. Voorts is de wet-
gever meer algemeen in overweging gegeven 
zich uit te spreken over het systeem van de 
verschillende schuldverbanden en over de 
inhoud van ‘afwezigheid van alle schuld’ in de 
context van de zedendelicten. 

Uit WODC-onderzoek is 
gebleken dat de huidige 
zedendelicten om allerlei 
redenen lastig te doorgronden 
zijn. Een van die redenen 
kan worden gevonden in 
de schuldverbanden bij de 
zedendelicten tegen jeugdigen

Bijzonder aan het wetsvoorstel Computer-
criminaliteit III is dat in zowel artikel 248a 
Sr (verleiding) als artikel 248e Sr (grooming) 
de leeftijdsaanduiding wordt geobjectiveerd. 
De huidige wettekst volgt het stramien: ‘een 
persoon van wie hij weet of redelijkerwijs 
moet vermoeden dat deze de leeftijd van … 
jaren nog niet heeft bereikt’. Het wetsvoorstel 
beoogt dit te wijzigen in: ‘een persoon die de 
leeftijd van … jaren nog niet heeft bereikt of 
iemand die zich voordoet als een persoon die 
de leeftijd van … jaren nog niet heeft bereikt’. 
Het ‘weten’ (opzet) of ‘redelijkerwijs moeten 
vermoeden’ (culpa) van de leeftijd valt dus uit 
die bepalingen weg. Als redactionele ingreep 
is dat in eerste instantie te begrijpen, omdat 
het ten aanzien van de lokpubervariant on-
zinnig is te eisen dat de verdachte weet of re-
delijkerwijs moet vermoeden dat het gaat om 

iemand die zich voordoet als zestienminner. 
Maar de objectivering zal tevens gelden voor 
de normale varianten waarbij daadwerkelijk 
jeugdigen zijn betrokken. 

Bijzonder aan het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit 
III is dat in zowel artikel 
248a Sr (verleiding) als 
artikel 248e Sr (grooming) 
de leeftijdsaanduiding 
wordt geobjectiveerd

Voor artikel 248e Sr is ook dat per saldo nog 
geen grote stap te noemen. Het wetsvoorstel 
brengt in het aanvullend oogmerk immers 
alsnog een leeftijdsaanduiding aan (‘met het 
oogmerk ontuchtige handelingen met een per-
soon die de leeftijd van zestien jaren nog niet 
heeft bereikt te plegen’ etc.). Beknopt weer-
gegeven hoeft de verdachte dus weliswaar 
niet meer te weten of te vermoeden aan wie 
hij een voorstel doet, maar wel moet vast-
staan dat hij met dat voorstel erop uit is met 
een zestienminner ontucht te plegen.

Voor artikel 248a Sr is de stap evenwel 
vrij groot. Wanneer iemand een ander via 
het internet opzettelijk verleidt tot de in 
artikel 248a Sr genoemde handelingen, is op 
dit moment nog nodig dat de verdachte de 
minderjarige leeftijd van die ander wist of 
redelijkerwijs moest vermoeden. Na de in-
werkingtreding van Computercriminaliteit III 
vervalt die eis en kan, ingeval de ander jonger 
dan achttien blijkt te zijn, een veroordeling in 
beginsel alleen nog worden verhinderd wan-
neer wordt voldaan aan de strenge criteria 
van avas (zie kader ‘Bijzonderheden’ op de 
volgende pagina).

Het is enigszins verontrustend 
dat de memorie van toelichting 
bij Computercriminaliteit 
III de bedoelde objectivering 
in artikel 248a Sr geheel 
onbesproken laat

In de aanloop naar een nieuw wetsvoorstel 
voor de zedendelicten als geheel, is het enigs-
zins verontrustend dat de memorie van toe-
lichting bij Computercriminaliteit III de be-
doelde objectivering in artikel 248a Sr geheel 
onbesproken laat. Het komt mij wenselijk 

24 Lindenberg & Van Dijk 
2016, p. 614-616.

25 Vgl. EHRM 30 augustus 
2011, 37334/08 (G. t. Ver
enigd Koninkrijk), EHRC 
2011/167, m.nt. J.M. ten 
Voorde, NJ 2012/469, m.nt. 
T.M. Schalken.
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voor dat het parlement op dergelijke funda-
mentele stappen expliciet wordt gewezen, ze-
ker wanneer die stappen onderdeel uitmaken 
van een complexe wetgevingsoperatie. Alleen 
dan wordt gewaarborgd dat Kamerleden zich 
hierop oriënteren, desgewenst nadere vragen 
stellen en de resultaten van dit alles betrek-
ken in hun besluitvorming. 

Illustratief zijn twee aanhangige wets-
voorstellen over prostitutie. Daarin wordt 
strafbaarheid ge creëerd voor zowel de klant 
van jongvolwassen prostituees (18 tot 21 jaar) 
als de klant van uitgebuite prostituees.26 De 
vraag over het ‘schuldig bewustzijn’ van de 
verdachte – wat mag een klant in deze context 
worden verweten? – leverde stevige parlemen-
taire discussies op.27 Die discussies genereren 
op hun beurt bruikbare opmerkingen voor 
de praktijk. Belangrijk is ten slotte dat, door 
die discussies, een eventuele objectivering 
van bestanddelen in dat kader democratisch 
volwaardig is gelegitimeerd.

De indruk ontstaat 
dat in het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III 
keuzes worden gemaakt 
die ingrijpender kunnen 
zijn dan zij lijken

4 Hands-off contact
Ook anderszins ontstaat de indruk dat in het 
wetsvoorstel Computercriminaliteit III keuzes 
worden gemaakt die ingrijpender kunnen zijn 

dan zij lijken. Om dat nader in beeld te bren-
gen moet worden gewezen op bevindingen uit 
het WODC-onderzoek over de vraag in hoe-
verre onze zedendelicten betrekking hebben 
op handsoff contact met jeugdigen: contact 
van seksuele aard, maar zonder lijfelijk con-
tact tussen verdachte en de jeugdige. Daarin 
ligt de deelvraag besloten welke delicten op 
afstand kunnen worden gepleegd, bijvoorbeeld 
via een webcam. Het antwoord op deze vragen 
is weinig hoopvol: het hangt ervan af. 

Het hangt ten eerste af van de interpreta-
tie van bestanddelen als ‘ontucht plegen met’ 
en ‘ontuchtige handelingen dulden van’ (zie 
bijvoorbeeld art. 247, 248a en 248b Sr). Uit 
de wetsgeschiedenis van de zedendelicten 
tot nu toe kan worden afgeleid dat dergelijke 
voorzetsels (met, van) duiden op een vereiste 
van lichamelijk contact.28 Zo is enige tijd 
geleden de zinsnede ‘ontuchtige handelingen 
plegen met hem’ in het hier relevante artikel 
248a Sr verkort tot ‘ontuchtige handelingen 
plegen’, om bijvoorbeeld ook de handelingen 
die de jeugdige aan zichzelf verricht na daar-
toe bewogen te zijn via een webcam, binnen 
de reikwijdte van het delict te brengen. De 
zinsnede ‘ontuchtige handelingen dulden van 
hem’ is in datzelfde artikel 248a Sr om on-
duidelijke redenen niet ingekort, maar het is 
niet evident dat dit een vergissing betreft. Het 
is mogelijk dat de wetgever artikel 248a Sr 
niet zo ver wilde oprekken dat daaronder ook 
exhibitionistische handelingen van de ver-
dachte zouden vallen (zoals masturberen voor 
een webcam, te zien voor de jeugdige).29 

Het is mogelijk dat de wetgever 
artikel 248a Sr niet zo ver 
wilde oprekken dat daaronder 
ook exhibitionistische 
handelingen van de 
verdachte zouden vallen. 
Tegelijkertijd getuigt de 
rechtspraak op dit punt van 
een zeer ruime opvatting

Tegelijkertijd getuigt de rechtspraak op dit 
punt van een zeer ruime opvatting.30 Voor 
zover de Hoge Raad zich erover heeft uitgela-
ten, lijkt hij uit te gaan van de vraag of tussen 
de verdachte en het slachtoffer voldoende 
relevante interactie was (zo ja, dan kan ook 
sprake zijn van een ‘voorzetseldelict’, zoals 
ontucht plegen met). De feitenrechter inter-
preteert soms nog ruimer, door zich enkel af te 

26 Zie de wetgevingsdossiers 
33885 en 34091.

27 Zie ten aanzien van de 
plannen om strafrechte-
lijke aansprakelijkheid te 
creëren voor de klant van 
jongvolwassen prostituees 
o.m. Kamerstukken II 
2013/14, 33885, 5, p. 5 
e.v. en Kamerstukken II 
2014/15, 33885, 7, p. 6 
e.v. Bij de voorgenomen 
aansprakelijkheid van 
de klant van uitgebuite 
prostituees (dossier 34091) 
staat het genoemde punt 
in nagenoeg elk Kamer-
stuk centraal.

28 Zie hierover Lindenberg & 
Van Dijk 2016, p. 77-81.

29 Vgl. Lindenberg & Van 
Dijk 2016, p. 133-137.

30 Zie Lindenberg & Van Dijk 
2016, p. 57-77, 81-85.

Bijzonderheden

Hierbij kunnen nog enkele bijzonderheden 
worden genoemd. Ten eerste heeft een 
eerdere minister wel eens gesuggereerd dat 
het verschil tussen de schuld die nodig is 
voor culpa en de schuld die nodig is voor het 
ontbreken van avas, verwaarloosbaar klein 
is. Hoewel het verschil niet altijd groot hoeft 
te zijn, lijkt mij deze stelling principieel 
onjuist. Zie hierover Lindenberg & Van 
Dijk 2016, p. 123-124. Ten tweede kan het 
verschil tussen de huidige en de beoogde 
redactie van artikel 248a Sr wél kleiner 
worden genoemd in de lokpuber variant, 
omdat daarbij in de toekomst bewezen 
moet worden dat iemand ‘zich voordeed’ als 
achttienminner. Wanneer ‘zich voordoen’ als 
achttienminner wordt afgemeten aan wat de 
verdachte kon waarnemen, ligt het bewijs 
daarvan niet ver af van de invulling van 
het ‘redelijkerwijs moeten vermoeden’ van 
de (nu: ogenschijnlijke) minderjarigheid. 

Ten derde zou kunnen worden aangedragen 
dat artikel 248a Sr ook in zijn nieuwe vorm 
bij alle delictsvarianten een betekenisvol 
schuldverband bezit, omdat het nog steeds 
gaat om het opzettelijk bewegen tot het ple-
gen of dulden van ontuchtige handelingen. 
Wanneer het opzet ook op de ontuchtigheid 
moet zijn gericht (opzettelijk in strijd met 
de sociaal-ethische norm handelen) en 
wanneer die ontuchtigheid wordt vervuld 
door de jonge leeftijd van de betrokkene, zit 
alsnog een leeftijdselement in het schuld-
verband ingebakken. Dit is mijns inziens 
een valide standpunt maar tegelijkertijd 
waarschijnlijk ook een minderheidsstand-
punt. De aanname dat het opzet in deze zin 
op de ontuchtigheid moet zijn gericht, doet 
het effect van ge objectiveerde leeftijden in 
de meeste delicten namelijk weer teniet. 
Zie hierover Lindenberg & Van Dijk 2016, 
p. 114-121.
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vragen of de handelingen in strijd waren met 
de sociaal-ethische norm (‘ontuchtig’). Samen-
gevat hanteert de wetgever tot nu toe dus een 
enge interpretatie van dergelijke delicten en 
de rechter een ruime.

Ten tweede hangt het antwoord af van 
de algemene interpretatie van een delict: is 
bedoeld dat het delict ook ‘live’ op afstand kan 
worden gepleegd? Kan bijvoorbeeld schennis 
van de eerbaarheid (art. 239 Sr), het vertonen 
van schadelijke afbeeldingen (art. 240a Sr) of 
een kind met ontuchtig oogmerk getuige laten 
zijn van seksuele handelingen (art. 248d Sr) 
worden gepleegd via de webcam? Omdat op 
deze plaats hierop niet uitvoerig kan worden 
ingegaan, volsta ik met de opmerking dat 
dit allemaal geen uitgemaakte zaak is.31 Wel 
kan worden benadrukt dat hoe meer mogelijk 
wordt geacht, hoe meer de zedendelicten in 
elkaar vloeien en daardoor niet goed meer 
van elkaar te onderscheiden zijn. Zo kunnen 
vormen van ‘digitaal exhibitionisme’ (bijvoor-
beeld masturberen voor een webcam waarbij 
dat voor een jeugdige te zien is) bij een inte-
graal ruime opvatting worden gebracht onder 
artikel 239 Sr (schennis van de eerbaarheid), 
artikel 240a Sr (het vertonen van schadelijke 
afbeeldingen), artikel 248d Sr (een jeugdige 
getuige laten zijn van een seksuele hande-
ling), artikel 248a Sr (verleiding; ‘ontuchtige 
handelingen dulden van hem’) en artikel 247 
Sr (‘ontuchtige handelingen plegen met’). Het 
betreft hier strafmaxima van respectievelijk 3 
maanden, 1 jaar, 2 jaren, 4 jaren en 6 jaren.32 
Dat zijn geen geringe verschillen, te meer 
wanneer wordt bedacht dat bij het aanvragen 
van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
een verzwaard regime geldt voor de drie 
laatstgenoemde delicten.33

De huidige wetgever 
lijkt van mening te zijn 
dat artikel 248d Sr kan 
worden gepleegd via een 
webcamverbinding, terwijl de 
totstandkomingsgeschiedenis 
van artikel 248d Sr 
daarover geen uitsluitsel 
biedt en zelfs meer in de 
tegengestelde richting wijst

Dat het wetsvoorstel Computercriminaliteit 
III met betrekking tot dit thema ingrijpender 
gevolgen kan hebben dan wellicht op het 

eerste oog wordt vermoed, zit als volgt. De 
lokpuber is een instrument dat zal worden 
ingezet via het internet. Waar de aanvanke-
lijke plannen erop waren gericht de lokpuber 
ook in artikel 248d Sr onder te brengen (zie 
hiervoor), blijkt daaruit de opvatting dat de 
lokpuber daarbij zou worden ingezet om de 
verdachte te betrappen op het verrichten 
van seksuele handelingen voor een webcam. 
Dat impliceert dat de huidige wetgever van 
mening lijkt te zijn dat artikel 248d Sr kan 
worden gepleegd via een webcamverbinding, 
terwijl de totstandkomingsgeschiedenis van 
artikel 248d Sr daarover geen uitsluitsel 
biedt en zelfs meer in de tegengestelde 
richting wijst.34 Wanneer vervolgens wordt 
aangenomen dat min of meer dezelfde 
plannen met de lokpuber worden geconti-
nueerd in artikel 248a Sr, betekent dit dat de 
lokpuber in die context volgens de wetgever 
ook betrekking heeft op de zinsnede ‘ontuch-
tige handelingen dulden van hem’ (van de 
verdachte; bijvoorbeeld een poging van de 
verdachte om de ander via de webcam naar 
het masturberen van de verdachte te laten 
kijken). Dit lijkt inderdaad te worden beves-
tigd in de memorie van toelichting, omdat de 
regering daarin opeens het criterium van de 
Hoge Raad bezigt (is er voldoende relevante 
interactie?).35 De cassatierechter zelf heeft 
dit criterium overigens nog niet gebezigd in 
de context van artikel 248a Sr. In ieder geval 
lijkt door deze tournure in de memorie van 
toelichting het contrast tussen de beperkte 
opvatting van de wetgever en de ruime opvat-
ting in de rechtspraak goeddeels verdwenen. 
Dat raakt veel meer dan alleen artikel 248a 
Sr. Zo heeft de minister eerder aangegeven 
dat het misdrijf in artikel 248b Sr (‘ontucht 
plegen met’ een jeugdprostituee) niet via een 
webcam kan worden gepleegd.36 Over artikel 
248b Sr bestaat nog geen rechtspraak die 
blijk geeft van een andersluidende, ruimere 
opvatting. Het standpunt van de minister 
over artikel 248b Sr was toen logisch in het 
kader van de vooronderstelling dat voor 
‘ontucht plegen met’ lichamelijk contact is 
vereist. Wordt daar nu afstand van gedaan? 
Zoals eerder is gesteld, zijn het juist de ruime 
interpretaties die een zware wissel trekken 
op de systematiek van de zedendelicten. Het 
punt over artikel 248b Sr raakt bovendien 
de systematiek van de prostitutiewetgeving. 
Het zou dus goed zijn wanneer de wetgever 
in het lopende traject van het wetsvoorstel 
Computer criminaliteit III wat dieper zou 
ingaan op deze thema’s.

31 Deze kwesties worden 
uitvoerig besproken in 
Lindenberg & Van Dijk 
2016, p. 126-187, 616-627.

32 De veronderstelling dat de 
bewijsgraad telkens nave-
nant stijgt met de hogere 
strafmaxima, is onjuist. 
Zo is, gegeven de ruimte 
interpretaties, bijvoorbeeld 
art. 247 Sr (zes jaren) een-
voudiger te bewijzen dan 
art. 248a Sr (vier jaren), 
omdat in art. 248a Sr ook 
de verleidingsmiddelen en 
bijbehorende causaliteit 
moeten vaststaan. Zie Lin-
denberg & Van Dijk 2016, 
p. 616-627.

33 Zie paragraaf 3.1.1 van de 
Beleidsregels 2013 voor 
het beoordelen van aan-
vragen ter verkrijging van 
een verklaring omtrent 
het gedrag van natuurlijke 
personen en rechtsperso-
nen (Stcrt. 2013, 5409).

34 In Lindenberg & Van Dijk 
2016, p. 144-161 wordt 
hierop nader ingegaan. De 
memorie van toelichting 
bij het wetsvoorstel 
Computer criminaliteit III 
houdt zich op de vlakte 
over de vraag of de keuze 
voor art. 248d Sr juridisch 
juist was; zie Kamerstuk
ken II 2015/16, 34372, 3, 
p. 70.

35 Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 3, p. 90.

36 Zie nader Lindenberg & 
Van Dijk 2016, p. 81.
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5 Undercoverdelicten; delicten sui 
generis
Waar artikel 46 Sr in het algemeen de straf-
bare voorbereiding regelt voor delicten met 
een strafmaximum van acht jaren of meer, 
wordt artikel 248e Sr (‘grooming’) zoals ge-
zegd gezien als specifiek voorbereidingsdelict. 
En net als de introductie van artikel 46 Sr en 
eerdere specifieke voorbereidingsdelicten,37 
was de introductie van artikel 248e Sr niet 
onomstreden. Deze strafbaarstelling in de 
voorfase van mogelijke andere zedendelicten 
zou volgens sommigen te ver gaan.38

De introductie van artikel 
248e Sr was niet onomstreden. 
Deze strafbaarstelling in de 
voorfase van mogelijke andere 
zedendelicten zou volgens 
sommigen te ver gaan

Los van de vraag wat ‘te ver’ is, is duidelijk 
dat de nieuwe redactie van artikel 248e Sr 
nog verder gaat. Bij de huidige strafbaar-
stelling van grooming kan nog worden ge-
sproken van concrete gevaarzetting, omdat de 
dader met een daadwerkelijke zestienminner 
communiceert en afspreekt, en een handeling 
verricht om de afspraak met de zestien minner 
te verwezenlijken. Bij de nieuwe redactie is, 
ingeval het delict een lokpuber betreft, de 
gevaarzetting evident abstracter. In termen 
van de eerder aangehaalde woorden van de 
minister, wordt nu strafbaar ‘om het contact 
te leggen, terwijl er niets op tegen is dat 
het contact uiteindelijk daadwerkelijk tot 
stand komt’. Dat is bijzonder. Natuurlijk is 
tegelijker tijd duidelijk dat de wetgever de 

algemene bescherming van kinderen tegen 
seksueel misbruik voor ogen heeft, en dat de 
dader ook in de lokpubervariant van een mis-
bruikoogmerk blijk geeft en concrete stappen 
zet om dat oogmerk te bewerkstelligen. Om te 
illustreren dat strafbaarstelling van derge-
lijke gevaarzetting niet geheel nieuw is, wordt 
in de memorie van toelichting de vergelijking 
gemaakt met artikel 240b Sr (kinderporno-
grafie).39 Ook afbeeldingen van personen ou-
der dan achttien jaar en van fictieve personen 
kunnen onder dat artikel vallen. Dat is het 
geval wanneer, kort gezegd, een meerderjarige 
of een levensecht afgebeelde fictieve persoon 
jonger oogt dan achttien jaar.

Dat het vrij abstracte gevaarzettingsniveau 
in de lokpubervariant van het toekomstige 
artikel 248e Sr geen volstrekt novum betreft, 
kan eveneens worden gegrond op de juris-
prudentie van de Hoge Raad over artikel 46 
Sr. In 2014 lag een zaak voor waarbij iemand 
voorbereidingen had getroffen om een tien-
jarig meisje te penetreren (art. 242 en 244 Sr). 
De verdachte was op weg naar de afgesproken 
plek met geld en seksattributen. Het meisje 
bleek echter niet te bestaan; de verdachte was 
in de val gelokt door journalist Alberto Stege-
man. Aangevoerd werd dat sprake was van 
een absoluut ondeugdelijke voorbereiding: een 
voorbereiding die volstrekt ongeschikt is om 
het delict te voltooien en op die grond straffe-
loos moet blijven. De veroordeling van het hof 
bleef in cassatie evenwel in stand. Voldoende 
is volgens de Hoge Raad dat in dergelijke ge-
vallen komt vast te staan dat de gedragingen 
strekten ter voorbereiding van de feiten die in 
de tenlastelegging zijn opgenomen en dat het 
opzet van de verdachte op het begaan daar-
van was gericht (zie kader ‘Voorbereidings-
delicten’).40

37 Zie hierover J. de Hullu, 
Materieel strafrecht, De-
venter: Wolters Kluwer 
2015, p. 404-420, 426-429.

38 Zie bijvoorbeeld R.S.B. 
Kool, ‘Better safe, than 
sorry? Over de legitimiteit 
van strafbaarstelling van 
seksueel corrumperen 
van minderjarigen en 
grooming’, DD 2010/80 
en de bespreking van 
S. van der Hof, ‘Online 
grooming – een geval van 
technopaniek?’, Strafblad 
2014, p. 19-25.

39 Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 3, p. 70-71.

40 HR 27 mei 2014, 
NJ 2014/338, m.nt. 
N.  Rozemond.

Voorbereidingsdelicten

Men kan zich afvragen waarom dit ar-
rest niet kan worden geprojecteerd op 
specifieke voorbereidingsdelicten, zoals 
artikel 248e Sr. Dat zou de lokpuber 
nu al mogelijk maken. Immers: de 
handelingen van de groomer die van 
doen heeft met een opsporingsambte-
naar, strekken ter voorbereiding van 
het plegen van ontucht of het maken 
van kinderporno, en het opzet van de 
verdachte (zelfs het oogmerk) is daarop 
gericht. Waarschijnlijk moet worden 
aangenomen dat het nu niet kan, juist 
omdat het voorbereidingsdelict apart 
is gecodificeerd. Dat brengt specifieke 
bestanddelen mee, zoals het huidige 
bestanddeel ‘weten of redelijkerwijs 

moeten vermoeden’ dat iemand zestien-
minner is. Bij dat algemene bestand-
deel wordt verondersteld dat hetgeen 
waarop de subjectieve bestanddelen 
betrekking hebben (jonger dan zestien 
jaar) ook objectief moet bestaan. Vgl. 
Kamerstukken II 2015/16, 34372, 3, 
p. 69. Interessant is overigens dat dit 
niet hoeft te gelden voor de uitdrukking 
‘ernstige reden hebben te vermoeden’. 
Dat kan ook van toepassing zijn op 
situaties waarin datgene waarop de 
culpa betrekking heeft, juist niet aan-
wezig blijkt te zijn. Zie Kamerstukken 
II 1919/20, 428, 5, p. 15 (invoering van 
art. 97a Sr) en J.M. van Bemmelen & 
W.F.C. van Hattum, Hand en leerboek 

van het Nederlandse strafrecht, Deel 1: 
algemene leerstukken, Arnhem: Gouda 
Quint 1953, p. 292. Wellicht biedt dit 
bestanddeel een beter aanknopings-
punt om de lokpuber materieelrech-
telijk onderdak te geven. Een andere 
oplossing zou – gelet op het Stegeman-
arrest – kunnen zijn om in art. 46 Sr 
een aparte categorie (zeden)delicten te 
introduceren met een lager strafmaxi-
mum dan acht jaren (zie in vergelijk-
bare zin de categorieën bij de regeling 
van voorlopige hechtenis en die van het 
spreekrecht). Het is echter de vraag of 
de voorbereidingshandelingen van sex 
offenders altijd wel voldoende onder de 
middelen in art. 46 Sr te brengen zijn.
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De toevoeging van de lokpuber in artikel 
248a Sr kan in dit verband zonder meer een 
novum worden genoemd. Waar artikel 248e 
Sr ook in zijn nieuwe vorm voltooid kan wor-
den, is dat bij artikel 248a Sr moeilijk denk-
baar. De opsporingsambtenaar zal allicht 
niet door geld, misleiding of misbruik van 
overwicht daadwerkelijk worden bewogen 
ontuchtige handelingen te plegen of te dul-
den. Als dat al niet juridisch onmogelijk is 
(zijn deze handelingen dan wel ontuchtig?41), 
lijkt het in ieder geval feitelijk uitgesloten. 
Nieuw is dus dat in een delictsomschrijving 
bestanddelen worden ingebracht, zuiver 
en alleen ten behoeve van de pogingvorm 
van het delict; de lokpubervariant is er 
alleen om een poging tot artikel 248a Sr 
te constateren. Nieuw is dan eveneens dat 
de tamelijk abstracte gevaarzetting zoals 
we die nu kennen bij voorbereiding (zie het 
Stegeman-arrest) op prominente wijze haar 
intrede doet bij de poging.42 De poging tot 
het verleiden van een fictief kind wordt im-
mers algemeen strafbaar (zie kader ‘Rechts-
vergelijking: voltooiing van een poging’).

De toevoeging van de lokpuber 
in artikel 248a Sr kan in dit 
verband zonder meer een 
novum worden genoemd. 
Waar artikel 248e Sr ook in 
zijn nieuwe vorm voltooid 
kan worden, is dat bij artikel 
248a Sr moeilijk denkbaar

Al met al lijkt met deze nieuwe undercover-
delicten een delictsvorm sui generis te 
ontstaan, die in de toekomst wellicht door de 
wetgever wordt uitgebreid en de algemene 
leerstukken van de poging en voorbereiding 
zou kunnen beïnvloeden.

6 Tot slot
Voorop staat dat de inzet van lokpubers 
een goed doel dient. De wens om dergelijke 
opsporingsmiddelen onder omstandigheden 
te kunnen inzetten en om dergelijke inzet te 
laten volgen door veroordelingen, stond in 
het voorgaande dan ook niet in principiële 
zin ter discussie. Wel is gepoogd duidelijk te 
maken dat de materieelrechtelijke effecten 
van het wetsvoorstel Computercriminaliteit 
III ingrijpender zijn dan wellicht op het 

eerste oog wordt vermoed en dat het goed 
is daarmee in het algemeen rekening te 
houden.

De materieelrechtelijke 
effecten van het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III 
zijn ingrijpender dan wellicht 
op het eerste oog wordt 
vermoed en dat het goed is 
daarmee in het algemeen 
rekening te houden

Hoewel het in dit artikel niet ging om de 
strafvorderlijke effecten van de lokpuber-
plannen, is ter afsluiting het vermelden 
waard dat ook op dat terrein belangrijke 
kwesties spelen. Ten eerste rijst de vraag of 
de lokpuber zich verdraagt met het insti-
gatieverbod (opsporingsambtenaren mogen 
burgers niet brengen tot handelingen 
waarop hun opzet niet reeds was gericht). 
Daarover is al de nodige literatuur versche-
nen43 en worden in de Kamer veel vragen 
gesteld.44 Omdat de details van de nieuwe 
werkwijze van lokpubers nog onbekend 
zijn,45 is nog niet te zeggen of zich hierbij 
grote problemen kunnen voordoen. Ten 
tweede is aan de orde of het huidig voor-
stel (‘zich voordoen als’ een zestien minner) 
zelfbenoemde pedojagers niet te veel in 
de kaart speelt.46 Bij de nu voorgestelde 
redactie kunnen ook burgers voor lokpuber 
spelen. Materieelrechtelijk levert dat niet 
minder op dan bij een opsporingsambte-
naar. De minister ziet vooralsnog geen 
grote risico’s,47 maar de kans op private 
initiatieven kan evengoed worden onder-
schat.48

41 Dit maakt duidelijk dat in de 
pogingvorm voor de duiding 
van het begrip ‘ontuchtige 
handeling’ wellicht moet worden 
geleund op iets wat lijkt op de 
sinngemässe Umstellung uit 
het internationale strafrecht; 
voor de duiding van het begrip 
‘ontuchtig’ moet worden geab-
straheerd van de ene context (de 
lokpuber) en worden geïnterpre-
teerd vanuit de andere context 
(die van een daadwerkelijk 
kind). Of men moet zo ver willen 
gaan om te zeggen dat het ook 
in strijd is met de sociaal-
ethische norm om zich zo te 
gedragen tegenover iemand die 
zich voordoet als jeugdige. 

42 Zie voor een kort overzicht 
van de huidige visies met 
betrekking tot poging en 
voorbereiding de annotatie van 
Rozemond onder HR 27 mei 
2014, NJ 2014/338.

43 Zie o.m. F.P. Ölçer, ‘De lok-
methode bij de opsporing 
van grooming’, Computer
recht 2014/3; S.F.J. Smeets, 
‘De “lokpuber”: een mislukt 
experiment’, Strafblad 2013, 
p. 332-338; Kool, DD 2010/80.

44 Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 5, p. 36-38. 

45 Uitgebreide verslaglegging van 
de werkwijze bij Engelse under-
coveroperaties ter zake van 
grooming kan worden gevonden 
in: E. Martellozzo, Online 
Child Sexual Abuse: Grooming, 
Policing and Child Protection in 
a MultiMedia World, Londen: 
Routledge 2012. 

46 Vgl. de bewoordingen van de 
Nationaal Rapporteur Mensen-
handel en Seksueel Geweld 
tegen Kinderen (Op goede 
grond. De aanpak van seksueel 
geweld tegen kinderen, Den 
Haag: Nationaal Rapporteur 
2014, p. 28-29).

47 Kamerstukken II 2015/16, 
34372, 3, p. 71.

48 De Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen is 
tegenstander van de huidige 
redactie, juist door de mogelijk-
heid van burgeropsporing. Zie 
Nationaal Rapporteur Mensen-
handel en Seksueel Geweld 
tegen Kinderen 2014, p. 28-29. 
Tevens kan worden gewezen op 
de opmerkingen van kamerlid 
Gerkens bij de totstandkoming 
van art. 248e Sr. Haar weer-
stand tegen burgeropsporing 
verwoordde zij als volgt: ‘Zij 
gaan met mensen lopen bunge-
len, zo van “kijk eens, ik heb er 
weer een gevangen”. Volgens 
mij moeten wij daar niet 
naartoe. Dan krijgen wij zo’n 
volksgericht.’ Zie Kamerstukken 
II 2008/09, 31808, 6, p. 14-15.

Rechtsvergelijking: voltooiing van een poging
In dat opzicht wordt hierdoor de afstand kleiner tussen 
onze pogingleer en die in veel Angelsaksische systemen, 
waar de volstrekte onmogelijkheid om de poging te 
voltooien doorgaans geen grond is voor straffeloosheid, 
zolang de voltooiing maar mogelijk was in de voorstel-
ling van de dader. Zie bijvoorbeeld de Engelse Criminal 
Attempts Act 1981, Section 1(2) en 1(3) (dit gaat verder 
dan onze relatief ondeugdelijke poging in het kader van 
de Lexanruit-jurisprudentie (HR 15 januari 1980, NJ 
1980/245. m.nt. Th.W. van Veen)). Het zijn juist deze En-
gelse bepalingen die bijzondere lokpuberwetgeving daar 
onnodig maken; zie A.A. Gillespie, ‘Tackling grooming’, 
Police Journal (77) 2004, afl. 3, p. 244-245 en meer in het 
algemeen Gillespie 2009, p. 196-208.


