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14 april 2016 





definitie 

 "Sexting" bestaat uit  

 

 "sex" en "texting" (sms'en).  

 

 Sexting is het sturen van seksueel 

getinte berichten of pikante foto's of 

video's, meestal via de mobiele telefoon  



Amanda Todd 

 2009 de 12 jarige Amanda laat haar borsten zien in 
chatgesprek; 

 7 september 2012 Amanda maakt video waarin ze uitlegt 
wat voor gevolgen dat heeft gehad. Ze werd gepest op 
school en internet 

 Hierdoor in problemen, alcohol, drugs, anorexia 

 Om te vluchten voor haar pesters pleegde zelfmoord 

 Januari 2014 35-jarige man uit Oisterwijk Aydin C is 
verdachte 

 Rechtszaak nog niet afgelopen 

 Uitlevering naar Canada geweigerd 
 



 





cijfers 

 93%  06-18 jr. gebruikt internet 

 100%  15-17 jr. 

 steeds meer jongeren seksuele 

ervaringen via internet 

 3%  11-16 jr. EU onderzoek 

 8,3%  kp verdachten <18   (2007) 
 

 

 



onderzoek seks onder je 25e 

 webcamseks 

   - 8% jongens 

   - 4 % meisjes 

 verspreiden foto’s / filmpjes 

   - 6% jongens 

   - 2 % meisjes 







Waarom ? 

 ze worden hiertoe aangezet door 

volwassenen 

 ook door jongeren 

 tijdens relatie / verkering 

 experimentele aard 

 ernstige aard  

 

 



motieven 

 wraak 

 chantage 

 onwetenheid 

 kinderporno 

 smaad (schrift) 

 belediging 

 



experimentele aard 

 flirten 

daten 

experimenteren met seks 

aandacht leeftijdsgenootjes 

 vrijwillig 



ernstige aard 
  

- volwassene c.q. leeftijdsverschil 
meer dan 5 jaar 

- seksueel misbruik, afpersing, 
misleiding, bedreiging 

- persoonlijke conflicten 

- productie en verspreiding zonder 
instemming.  



strafbaarheid 

 1 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de 
vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een 
gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele 
gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog 
niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, 
openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit 
heeft.  

 2 

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 
vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van 
de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een 
gewoonte maakt.  

 
 



Probleem wet 

 Of nu crimineel of experimenteer 

 Vrijwilligheid niet van belang 

 Zelf vervaardigden of verspreiden ook niet 

 Ongevraagd toegezonden krijgen 

 Vaak geen opzet te vervaardigen / 

verspreiden 

 Vrijwillige seksuele gedraging/ wederzijdse 

affectieve relatie 

 



aanbeveling 

 Minder ernstige gevallen 
 belediging 

 smaad 

 Portretrecht 

 

 





Sexting op school 

 analyseer 

 reageer 

 faciliteer 

 activeer 

 communiceer 

 evalueer 

 





Hoe gaat de politie nu te werk 

 Melding 
 Hoe is foto/film tot stand gekomen 

 Achtergrond en relatie betrokkenen 

 Mogelijke motieven 

 Dan volgt oriënterend gesprek 

 Veiligstellen gegevens 

 Overleg Officier van Justitie 
 



Informatief gesprek 

A Commerciële elementen, druk/dwang, heimelijke 

 opnames, afhankelijkheidsrelatie, leeftijdsverschil >5 

 jaar, benadeelde <12 jaar, zedenmisdrijf, dan 

 zedenonderzoek naar kinderporno. 

B Bij minder zwaarwegend bv pesten, smaad, laster of 

 intimidatie onderzoek door anderen dan zeden naar 

 smaad of belediging. 

C Bij vrijwilligheid en niet bij a en b genoemd dan 

 schade beperkende maatregelen geen vervolging 


