22 mei 2019
Reactie stichting LANGZS op voorgenomen sekswet van Ferd Grapperhaus
Stichting LANGZS heeft met belangstelling kennis genomen van de brief, waarmee de Minister van
Justitie en Veiligheid het voornemen tot het maken van nieuwe strafbaarstellingen van seks tegen de
wil en seksuele intimidatie kenbaar maakt. LANGZS is 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 erkend te kunnen gaan voelen
met dit wetsvoorstel. LANGZS legt wel de vraag neer in hoeverre deze wet in de praktijk
daadwerkelijk effectief zal blijken te zijn. Immers de bewijspositie is door deze wet niet anders
geworden.
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.
Dat was onder de huidige wet zo en dat zal ook onder de nieuwe wetgeving zo blijven. Om die reden
bestaat er een reëel risico, waar ook in de wetenschap op wordt gewezen, dat deze wetgeving dan
ook niet meer zal zijn dan symboolwetgeving.
LANGZS wijst erop dat eind juni in Rome een congres plaats vindt van Europese slachtofferadvocaten
waar juist kennis en ervaringen worden uitgewisseld tussen de verschillende rechtsstelsels. Zweden,
Spanje en Duitsland hebben al enige tijd wetgeving op dit terrein. Er zijn LANGZS nog geen
onderzoeksresultaten bekend naar de effectiviteit van die wetgeving. Hoewel LANGZS de pogingen
van dit kabinet waardeert om uitvoering te geven aan het Verdrag van Istanbul en daarmee
slachtoffers van seksueel geweld betere bescherming te bieden, wenst zij ook een
waarschuwingssignaal af te geven aan (potentiële) slachtoffers. Deze wet maakt namelijk niet dat het
opeens makkelijker te bewijzen zou zijn dat een slachtoffer seksuele handelingen tegen zijn zin heeft
ondergaan.
Met name over de wijze van handhaving heeft de minister zich nog niet uitgelaten. LANGZS juicht toe
dat er ook een strafbaarstelling komt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in het publieke
domein. LANGZS wijst erop dat er ook al Kamerleden zijn die een initiatief daartoe nemen, te weten
mevrouw Van Toorenburg (CDA) en de heer Asscher (PvdA). Ook LANGZS merkt dat bij de
slachtoffers 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. Daar ziet
LANGZS wel veel grotere mogelijkheden om tot bewijs te kunnen komen, al was het maar omdat er
steeds vaker en steeds meer camera’s hangen en daarmee bewijsmateriaal voor handen is.
LANGZS volgt met belangstelling een concretisering van het voornemen van minister Grapperhaus en
houdt zich aanbevolen om daarin mee te denken.

