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Voorwoord 

 
Deze afstudeerscriptie is geschreven in het kader van de opleiding HBO-Rechten aan de 

Haagsche Hogeschool met het gekozen rechtsgebied strafrecht. Ik ben de opleiding begonnen 

met de intentie om later een notaris te gaan worden. Door het volgen van deze uitgebreide 

opleiding heb ik ingezien dat ik het rechtsgebied strafrecht veel interessanter vind en ook een 

stuk uitdagender. Mijn interesse voor het strafrecht is ontstaan sinds de moot court in jaar twee 

van de opleiding.  

 

Deze scriptie is bestemd voor een ieder die het interessant vindt om te lezen over de discussie 

die bestaat over het wel of niet toestaan van virtuele kinderpornografie en de strafrechtelijke 

gedachte er achter. 

 

Nieuwsberichten over seksuologen die pleiten voor het gebruik van virtuele kinderporno voor 

pedofielen en een aflevering van de tv-programma ‘De Wereld Draait Door’ waarin dit ter 

discussie werd gesteld, hebben mij geïnspireerd tot het opzetten van dit onderzoek. Het gebruik 

van virtuele kinderporno is namelijk in strijd met artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, 

maar zou het doel van dit artikel tegemoet kunnen komen. 

 

Het schrijven van een scriptie vond ik het moeilijkste wat ik in mijn schoolcarrière heb moeten 

doen. Deze scriptie is tot stand is gekomen dankzij suggesties en kritiek van mijn begeleider en 

medestudenten. Mijn dank gaat uit naar mijn begeleider de heer Winius. Ik wil hem bedanken 

voor het begeleiden tijdens het schrijven van mijn scriptie en het tonen van interesse in mijn 

onderwerp. Ook wil ik mevrouw Bharos bedanken voor haar hulp bij het opstellen van mijn 

onderzoeksopzet en het helpen formuleren van mijn onderzoeksvraag, waar ik enige moeite 

mee heb gehad. 

 

 

’s-Gravenhage, juni 2013 
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Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 

 

In de virtuele wereld mag meer dan in het echte leven. Sadistische films en computerspelletjes, 

waarin men op de meest gruwelijke wijze wordt mishandeld en vermoord zijn legaal. Deze 

spelletjes worden ook door minderjarige kinderen gespeeld. Net als bij computerspelletjes is er 

bij virtuele kinderpornografie geen concreet slachtoffer betrokken, echter is het verspreiden, 

aanbieden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren, verwerven, 

in bezit hebben of toegang verschaffen tot virtuele kinderporno op grond van artikel 240b 

Wetboek van Strafrecht verboden.
1
 Dit geldt ook als het materiaal wordt gebruikt voor eigen 

doeleinden.    

 

Ik vind het opmerkelijk dat virtuele kinderpornografie wel strafbaar is gesteld en je hiervoor kan 

worden vervolgd en niet voor virtuele moord, virtuele verkrachting en andere virtuele 

misdrijven. Beeldmateriaal helpt om je fantasie te vergroten en omdat virtuele kinderporno is 

verboden kan er een last rusten op sommige pedofielen, waardoor zij uiteindelijk hun fantasie 

werkelijkheid maken. Seksuologen pleiten daarom voor het toestaan van virtuele 

kinderpornografie voor pedofielen, omdat het als vervanging kan worden gebruikt van 

daadwerkelijk seksueel misbruik van kinderen.
2
 Dit lijkt naar mijn mening een goed idee, want 

dat zou betekenen dat dit leidt tot minder kindermisbruik in het echte leven.  

 

 

1.2. Probleemstelling 

 

Als pedofielen voor hun bevrediging gebruik kunnen maken van virtuele kinderpornografie waar 

geen slachtoffers bij betrokken zijn en hiermee het leed dat kinderporno veroorzaakt, zou 

kunnen worden voorkomen, dan vind ik dat er een mogelijkheid moet zijn om dit toe te staan. 

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het bekijken van kinderpornografisch beeldmateriaal leidt 

tot minder kindermisbruik.
3
 Seksuologen die het onderzoek hebben gedaan geven aan dat 

virtuele kinderporno gebruikt zou kunnen worden om kindermisbruik tegen te gaan. Artikel 240b 

Sr is bedoeld om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik en maakt geen onderscheid 

tussen echte kinderporno en virtuele kinderporno. Het gebruik van virtuele kinderporno is 

strafbaar, ongeacht waar het voor is bedoeld. De wet lijkt door het verbieden van virtuele 

kinderpornografie zijn doel voorbij te schieten, omdat de wet het niet mogelijk maakt om 

onderzoek naar het gebruik van virtuele kinderporno uit te voeren, terwijl het resultaat van dit 

onderzoek het doel van het artikel tegemoet kan komen. 

 

 

1.3. Werkwijze en verantwoording 

 

Naar aanleiding van het voorgaande wil ik gaan onderzoeken of de norm van artikel 240b Sr 

betere bescherming biedt tegen seksueel misbruik van kinderen wanneer de interpretatie van de 

zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ wordt beperkt, ondanks dat het huidige artikel maatschappelijk 

                                                      
1
 In het vervolg van deze scriptie worden artikelen van het Wetboek van Strafrecht afgekort met Sr. 

2
 Van de Poll, W. (2012, 1 november) Virtuele kinderporno erkent pedo als mens. Met zijn seksuele fantasieën. Trouw 

3
 Diamond, M. et al (2010) Pornography and sex crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior. DOI 

10.1007/s10508-010-9696-y. Verkregen van www.springer.com/about+springer/media/springer+select?SGWID=0-11001-6-

1042321-0 
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meer draagvlak heeft. Hierbij zal ik het uitgangspunt van de wetgever, jurisprudentie en de kijk 

van deskundigen en juristen over het gebruik van virtuele kinderporno bespreken. 

 

In het tweede hoofdstuk zal ik bespreken wat de wetgever heeft beoogd met de zinsnede 

‘schijnbaar betrokken’. Ik zal beginnen met het vertellen over de wetsgeschiedenis en de 

uitgangspunten van de wetgever bespreken dat leidde tot de wetswijzigingen. Hiervoor zal ik 

diverse kamerstukken bestuderen. 

 

In het derde hoofdstuk zal ik bespreken hoe de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ wordt 

omschreven volgens de rechtspraak, zodat duidelijk wordt wat er onder virtuele 

kinderpornografie valt als bedoeld met de zinsnede ´schijnbaar betrokken´ in artikel 240b Sr.  

 

In het vierde hoofdstuk zal ik na het bestuderen van elektronische en tijdschriftartikelen 

bespreken wat deskundigen vinden van het bieden van virtuele kinderporno aan pedofielen naar 

aanleiding van hun ervaringen in de praktijk. Ook zal ik een aantal onderzoeken bespreken dat is 

gedaan over het aanbieden van kinderpornografisch beeldmateriaal en het effect hiervan.  

Deskundigen zijn echter geen juristen, daarom ga ik in het vijfde hoofdstuk na het bestuderen 

van elektronische en tijdschriftartikelen bespreken wat juristen vinden van de zinsnede 

‘schijnbaar betrokken’ in artikel 240b Sr en wat zij vinden van het toestaan van virtuele 

kinderporno. Ook zal ik een enquête houden.  

Mijn scriptie zal worden afgesloten met een eindconclusie en eventueel een aanbeveling. Indien 

blijkt dat artikel 240b Sr betere bescherming zal gaan bieden wanneer de interpretatie van het 

bestanddeel ‘schijnbaar betrokken’ wordt beperkt, dan zal ik aanbevelen hoe het artikel naar 

mijn idee zou moeten luiden en bespreken welke verdere maatregelen moeten worden 

genomen. 
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Wetgeving 
 

2.1. Inleiding 

 

In 2007 werd op het Nederlandse tv-programma Netwerk door de Evangelische Omroep een 

aflevering uitgezonden over virtuele kinderporno in Second Life. Second Life is een spel op 

internet welk voor iedereen toegankelijk is. Het doel van het spel is om je eigen virtuele wereld 

te creëren. Netwerk bracht de situatie op een manier alsof Second Life het dagelijkse leven van 

vele pedofielen bepaalde en er waren gecensureerde beelden te zien van virtuele kinderporno. 

Na de uitzending ontstond er veel discussie over het ‘toestaan’ van virtuele kinderpornografie, 

toen bleek dat er virtuele kinderen in het spel zich voor anderhalve euro verhuurden als 

prostituee.
4
  

 

Naar aanleiding van de uitzending over Second Life is steeds meer discussie ontstaan over het 

toestaan van virtuele kinderporno en worden er vraagtekens gezet bij de zinsnede ‘schijnbaar 

betrokken’ in artikel 240b Sr. Om die reden zal ik in dit hoofdstuk bespreken wat de wetgever 

met die zinsnede heeft beoogd. 

 

 

2.2. De wetsgeschiedenis 

 

In 1985 kwam er een wetsvoorstel om kinderpornografie strafbaar te stellen, omdat artikel 240 

Sr daar niet genoeg bescherming voor bood.
5
 Artikel 240 Sr verbood pornografie alleen als het 

aanstotelijk was voor de eerbaarheid, maar als er vrijwillig naar werd gekeken dan was hier geen 

sprake meer van.
6
 In 1986 is de wet aangevuld met artikel 240a en 240b Sr. Artikel 240a Sr 

verbood het om beeldmateriaal te verstrekken, aan te bieden of te vertonen aan kinderen 

jonger dan zestien jaar, waardoor deze kinderen bij bekijken van dit materiaal schade kunnen 

oplopen. Het uitgangspunt van dit artikel was dat kinderen meer beïnvloedbaar zijn dan 

volwassenen en om die reden moeten worden beschermd tegen schadelijk beeldmateriaal.
7
 Dit 

artikel is niet specifiek gericht op kinderpornografie, maar artikel 240b Sr wel en dit luidde als 

volgt: 

 

 “Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie  

wordt gestraft degene die een afbeelding of een informatiedrager, bevattende een  

afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van zestien  

jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, hetzij verspreidt of openlijk tentoonstelt, hetzij om  

verspreid of openlijk tentoongesteld te worden vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in  

voorraad heeft.”
8
 

De strafmaat werd bij de wetswijziging van 1995 van drie maanden naar vier jaar verhoogd en 

wanneer er een beroep of gewoonte werd gemaakt van het misdrijf dan gold er een maximale 

straf van zes jaar.
9
 Deze hogere straf paste beter gezien de ernst van het delict. Er was pas 

sprake van kinderpornografie wanneer een kind slachtoffer was geworden van seksuele 

                                                      
4
 Redactie (2007, 21 februari) Kamer wil verbod op kinderporno in Second Life’, NRC Handelsblad. Verkregen van 

http://vorige.nrc.nl/thema_archief_oud/nieuws_im/article1772100.ece 
5 Wet van 15 januari 1886, Stb. 1886, 6. Deze wet trad in werking op 30 januari 1886. 
6
 Hoge Raad 28 november 1978, NJ 1979, 93 

7
 Tekst en commentaar artikel 240a Wetboek van Strafrecht 

8
 Wet van 3 juli 1985, Stb. 1985, 385. Deze wet trad in werking op 21 mei 1986 

9
 Wet van 13 november 1995, Stb. 575. Inwerking treding op 1 februari 1996   
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gedragingen en dit werd vastgelegd. Kinderporno voor eigen gebruik werd verboden, omdat het 

moeilijk was om aan te tonen dat het materiaal wel of niet was bedoeld voor verspreiding of 

openlijke tentoonstelling.
10

 Het was niet relevant dat het beeldmateriaal een seksuele prikkeling 

kon veroorzaken. Waar het om ging was dat het vervaardigen en het gebruik van het 

beeldmateriaal dat seksuele exploitatie van minderjarigen bevorderde, schadelijk was voor het 

kind.
11

 In het tweede lid van artikel 240b Sr was een bijzondere strafuitsluitingsgrond 

opgenomen, welke het mogelijk maakte om kinderpornografie te gebruiken voor kunstzinnige, 

wetenschappelijke, educatieve en therapeutische doeleinden, waarbij de gedraging niet 

strafwaardig was.
12

  

 

Nederland tekende in november 2001 het Cybercrime-verdrag. Artikel 9 van dit verdrag verplicht 

alle verdragstaten om kinderpornografie strafbaar te stellen. Het artikel luidt als volgt: 

Offences related to child pornography 

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as 

criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the 

following conduct: 

a. producing child pornography for the purpose of its distribution through a computer 

system; 

b. offering or making available child pornography through a computer system; 

c. distributing or transmitting child pornography through a computer system; 

d. procuring child pornography through a computer system for oneself or for another; 

e. possessing child pornography in a computer system or on a computerdata storage 

medium. 

2. For the purpose of paragraph 1 above "child pornography" shall include pornographic material 

that visually depicts: 

a. a minor engaged in sexually explicit conduct; 

b. a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct; 

c. realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct. 

3. For the purpose of paragraph 2 above, the term "minor" shall include all persons under 18 

years of age. A Party may, however, require a lower age-limit, which shall be not less than 16 

years. 

4. Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1(d) and 1(e), and 

2(b) and 2(c). 

 

De wetgever meende dat het nodig was om de strafbaarstelling van kinderpornografie aan te 

scherpen door de toenemende internationale druk en na te komen verdragsverplichtingen op 

grond van lid 2 sub c van het Cybercrime-verdrag.
13

 Lid 4 van dat verdrag bepaalt dat 

verdragsstaten zelf mogen bepalen om sub c van lid 2 van dat verdrag op te nemen in de wet. In 

2002 is artikel 240b Sr naar aanleiding van het Cybercrime-verdrag op vier punten gewijzigd: 

virtuele kinderpornografie werd strafbaar gesteld door invoeging van de zinsnede ‘schijnbaar 

betrokken’, de leeftijdsgrens werd verhoogd van zestien naar achttien jaar, de bijzondere 

strafuitsluitingsgrond in het tweede lid verviel en de zinsnede ‘in voorraad hebben’ werd 

vervangen door ‘in bezit hebben’.
14

 Uitgangspunt was niet meer de morele verwerpelijkheid van 

                                                      
10

 Kamerstukken II 1994/95, 23 682, nr. 5, p. 16 
11

 Kamerstukken II 1993/94, 23 682, nr. 3, p. 1-3   
12

 Kamerstukken II 1994/95, 23 682, nr. 5, p. 11 
13

 Kamerstukken I 2001-2001, 27 745, nr 299b, p. 8 
14

 Wet van 13 juli 2002, Stb. 388, in werking treding 1 oktober 2002 
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het handelen, maar het schade toebrengende karakter.
15

 Vanwege de aanscherping van de 

strafbaarstelling van kinderpornografie was het opnemen van de uitzonderingen vermeld in de 

bijzondere strafuitsluitingsgrond onnodig. Het beeldmateriaal zou niet strafbaar zijn, wanneer er 

voldoende werd gewaarborgd dat het beeldmateriaal niet zou worden verspreid, openlijk 

tentoongesteld, doorgevoerd, uitgevoerd of in voorraad gehouden. Uit de praktijk bleek dat het 

moeilijk was om aan te tonen dat het beeldmateriaal niet was bedoeld voor verspreiding of 

openlijke tentoonstelling. Het tegengaan van verspreiding of openlijke tentoonstelling van 

kinderporno stond voorop en door de zinsnede ´schijnbaar betrokken´ op te nemen in het artikel 

zou de beschermingswijdte worden vergroot, waardoor schade aan het kind zou worden 

voorkomen.
16

  

 

In 2007 ondertekende Nederland een verdrag van de Raad van Europa, waarna de wet in 2009 

opnieuw werd gewijzigd.
17

 De wetswijziging hield in dat het kijken naar kinderpornografie 

zonder deze bestanden op te slaan ook strafbaar was en het verschaffen van toegang tot 

kinderpornografie werd verboden. De strafmaat voor het maken van beroep of gewoonte van 

kinderpornografie werd van zes naar acht jaar verhoogd.
18

 De wetswijziging was bedoeld om 

kinderporno en grooming te voorkomen.
19

 

 

2.3. Het huidige wetsartikel 

Artikel 240b Sr ziet er daarom momenteel als volgt uit: 

 

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, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, 

vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een 

geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe 

verschaft. 

2. http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel240b/lid2Met gevangenisstraf van ten hoogste acht 

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. 

 

Wij leven in een digitaal tijdperk waarin cybercrime, waaronder het verspreiden van 

kinderporno, steeds meer voorkomt. Wanneer er op dit gebied ontwikkelingen zijn, dan dient de 

wet mee te ontwikkelen en aangepast te worden aan nieuwe situaties. De wetgever is ervan 

overtuigd dat afbeeldingen door middel van digitale manipulatie kunnen worden 

getransformeerd tot afbeeldingen van een seksuele gedraging waarbij een echt kind 

betrokken lijkt en hierdoor niet van echt te onderscheiden zijn.
20

 De wetgever vindt het 

daarom van belang om ook virtuele kinderporno te verbieden door de zinsnede ´schijnbaar 

betrokken´ op te nemen in het artikel 240b Sr. Er hoeven dus geen echte personen bij 

                                                      
15 Handelingen I, 2 juli 2002, nr. 34 p. 1697-1698; Kamerstuken II 2001-2002, 27745, nr. 6, p. 9 
16

 Kamerstukken II 1994/95, 23 682, nr. 5, p. 14-18 
17

 Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie en seksueel misbruik 

(Verdrag van Lanzarote) tot standkoming 25-10-2007, inwerkingtreding 1 juli 2010. 
18

 Wet van 26 november 2009, Stb. 2009, 544. In werking treding op 1 januari 2010. 
19

 Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 5 
20

 Kamerstukken II 2001/02, 27 745, nr. 3, p. 2 
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betrokken te zijn. Maatschappelijk gezien is de wens om strafrechtelijk optreden steeds groter, 

maar het uitgangspunt is nog steeds het schadetoebrengende karakter. 

 

Het artikel is bedoeld om in de eerste plaats bescherming te bieden aan kinderen die 

daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld dat is vastgelegd. Daarnaast wordt 

er bescherming geboden aan kinderen tegen beeldmateriaal dat de suggestie kan wekken dat 

seksueel gedrag tussen kinderen en volwassenen normaal is en hierdoor kunnen worden 

aanmoedigd of verleid om deel te nemen aan seksueel gedrag en gedrag dat deel uitmaakt van 

een subcultuur die seksueel misbruik bevordert.
21

 Het gaat om beeldmateriaal van een bestaand 

persoon die eruit ziet als een kind of beeldmateriaal van een realistisch niet bestaand kind. Al dit 

beeldmateriaal valt onder de zinsnede ´schijnbaar betrokken´, waardoor het op grond van artikel 

240b Sr wordt verboden. In het artikel staat niet de zinsnede ´virtuele kinderporno´. In plaats 

daarvan heeft de wetgever gekozen voor de zinsnede ´schijnbaar betrokken´, wat ruimte open 

laat voor de rechter om te bepalen wat er wel en niet onder virtuele kinderporno valt. 

 

 

2.3. Deelconclusie 

De wet werd in 1986 aangevuld met artikel 240b Sr, omdat artikel 240 Sr kinderen niet genoeg 

bescherming bood tegen seksueel misbruik. De algemene bescherming van het kind is volgens 

de wetgever een gegronde reden voor het strafbaar stellen van virtuele kinderporno. Door 

digitale manipulatie kan beeldmateriaal er heel realistisch uitzien en niet van echte kinderporno 

worden onderscheiden. De wetgever wilde door toevoeging van de zinsnede ‘schijnbaar 

betrokken’ aan artikel 240b Sr de bescherming van kinderen uitbreiden, omdat ook het bekijken 

van virtuele kinderporno schadelijk zou zijn voor kinderen. 

 

Kinderen kunnen nu worden beschermd tegen beeldmateriaal dat de suggestie kan wekken dat 

seksueel gedrag tussen kinderen en volwassen normaal is en hierdoor kinderen aanmoedigt of 

verleidt om aan dit seksueel gedrag mee te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 Kamerstukken II 2001/02, 27 445, nr. 6 
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Rechtspraak 
 

3.1. Inleiding 

 

Naar aanleiding van de uitzending over het spel Second Life heeft het OM in 2007 aangekondigd 

om proefprocessen te voeren. De reden hiervan was dat virtuele kinderporno een relatief 

nieuwe ontwikkeling was, waarover haast geen jurisprudentie bestond en de zinsnede 

‘schijnbaar betrokken’ nog te onduidelijk was.
22

 In hoofdstuk twee is al gebleken waarom de 

wetgever artikel 240b Sr aanscherpte om kinderen beter te beschermen tegen kindermisbruik. 

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is er al jurisprudentie over virtuele kinderpornografie 

ontstaan. Ik zal bespreken hoe de rechtspraak de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ interpreteert 

met betrekking tot virtuele kinderpornografie.  

 

 

3.2. Jurisprudentie 

 

Bij vonnis van 11 januari 2006 oordeelde de Rechtbank ’s-Gravenhage dat de verdachte in het 

bezit was van afbeeldingen van een naakt lichaam van een volwassen vrouw geposeerd in een 

seksueel uitdagende houding.
23

 Op het hoofd was een uitgeknipt hoofd van een jong meisje 

geplakt. De rechtbank stelde vast dat er geen sprake was van virtuele kinderporno als bedoeld 

onder de zinsnede ´schijnbaar betrokken´ in artikel 240b Sr, omdat het overduidelijk om een 

lichaam van een volwassen vrouw ging waarop een kinderhoofdje was opgeplakt. 

 

De rechtbank gaf aan dat het niet relevant was op welke wijze de virtuele kinderporno was 

vervaardigd of dat het beeldmateriaal een seksuele prikkeling bij de verdachte veroorzaakte. Het 

uitgangspunt van artikel 240b Sr is dat het beeldmateriaal realistisch moet zijn waardoor het op 

het eerste gezicht niet van beeldmateriaal van een echt kind is te onderscheiden.   

 

Bij vonnis van 4 februari 2008 veroordeelde de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch de verdachte 

wegens het in bezit hebben van virtuele kinderporno.
24

 Het ging om een filmpje genaamd ‘Sex 

lessons for young girls’ waarin een computergetekend meisje naar schatting acht jaar oud was 

weergeven.
25

 Vervolgens kwam de titel ‘Lessons jerking and facial’ in beeld, waarna het virtuele 

meisje een stiltegebaar maakte, een virtuele man aftrok en waarna er in haar gezicht werd 

geëjaculeerd. Het meisje leek de kijker toe te spreken en naar de kijker te lachen. Aan het eind 

van het filmpje kwamen kleurige ballen en slingers in beeld, waarna een virtueel volwassene 

applaudisseerde. 

 

Op het eerste gezicht was duidelijk te zien dat het om een animatie ging, waardoor de beelden 

niet realistisch te noemen waren, maar niet voor het gemiddelde kind. De maker van het filmpje 

had gezien de titel, aankondiging, de manier hoe de handelingen werden uitgelegd en de vrolijke 

decoratieve omlijsting, kinderen als doelgroep beoogd. Hiermee had de maker kinderen willen 

                                                      
22
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aanmoedigen of verleiden om deel te nemen aan seksuele handelingen met volwassenen. Er was 

sprake van schijnbare betrokkenheid, omdat het virtuele meisje voor het gemiddelde kind op 

een echt meisje zou lijken. De bescherming van het kind tegen seksueel misbruik als bedoeld in 

artikel 240b Sr is niet meer beperkt tot bescherming van het concrete slachtoffer, maar 

beschermt ook kinderen tegen beeldmateriaal dat kinderen aanmoedigt of verleidt om deel te 

nemen aan seksueel gedrag met volwassenen en hierdoor deel uitmaakt van een subcultuur die 

seksueel misbruik van kinderen bevordert.  

 

Bij vonnis van 9 november 2010 oordeelde de Rechtbank Utrecht dat de verdachte virtuele 

kinderporno had gecreëerd en daarbij drie hoofden van meisjes had gebruikt van onder de 

achttien jaar.
26

 De drie meisjes bleken bekenden te zijn uit de directe vriendenkring van de 

verdachte. De verdachte had bekend deze afbeeldingen te hebben vervaardigd. De verdachte 

had zijn eigen hoofd op die van een mannelijk figuur geplakt zodat de indruk werd gewekt dat hij 

ontuchtige handelingen pleegde en gemeenschap had met deze minderjarige meisjes.  

 

Anders dan de eerder besproken uitspraak van de Rechtbank ´s-Gravenhage (vonnis van 11 

januari 2006) was de Rechtbank Utrecht van oordeel dat er bij de bewerkte foto’s sprake was 

van schijnbare betrokkenheid, omdat het ging om beeldmateriaal dat niet van echt te 

onderscheiden was. Een groot aantal van de afbeeldingen waren zodanig van kwaliteit dat 

nauwelijks was te zien dat deze waren gemanipuleerd en dus sprake was van virtuele 

kinderporno als bedoeld in artikel 240b Sr.  
 

Bij arrest van 12 april 2012 veroordeelde het Gerechtshof Arnhem de verdachte voor het in bezit 

hebben van Hentai-afbeeldingen.
27

 Manga is een tekenkunst van Japanse striptekeningen. 

Manga is op zichzelf niet bedoeld voor kinderpornografische doeleinden maar wordt hier veel 

voor gebruikt. De pornografische vorm van Manga wordt Hentai genoemd. Net als de Rechtbank 

’s-Gravenhage (vonnis van 11 januari 2006) was het Hof van mening dat er geen sprake was van 

schijnbare betrokkenheid van een bestaand persoon die de leeftijd van achttien jaar had bereikt, 

bij een seksuele gedraging, of een technische manipulatie hiervan. De afbeeldingen voldeden 

niet aan de eis van een realistische afbeelding van een kind, omdat het beeldmateriaal voor de 

gemiddelde kijker van echt te onderscheiden was. Anders dan de Rechtbank ’s-Gravenhage gaf 

het Hof ook aan dat om deze reden kinderen bij het bekijken van deze afbeeldingen niet worden 

aangemoedigd of verleid om deel te nemen aan seksuele handelingen met volwassenen. 

 

Bij arrest van 9 januari 2013 heeft het Gerechtshof Amsterdam de verdachte veroordeeld voor 

onder andere 21 schilderijen die hij tezamen en in vereniging met een ander in bezit had en 

verspreidde.
28

 De schilderijen toonden seksuele gedragingen van personen die kennelijk de 

leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt. De schilderijen toonden geslachtsdelen en de 

schaamstreek op zodanige wijze dat bij de verdachte een seksuele prikkeling werd opgewekt. Op 

de schilderijen waren steeds drie naakte jongens te zien waarvan één met engelenvleugels.  

 

Door de fotografische stijl van schilderen leken de schilderijen op fotografische afbeeldingen. 

Het Hof oordeelde dat de schilderijen/tekeningen op het eerste gezicht niet te onderscheiden 

zijn van afbeeldingen van echte kinderen. De manier van schilderen paste bij de verklaring van 

de verdachte dat hij zich laat inspireren door foto’s van kinderen en dat hij een enkele keer ook 

foto’s had nageschilderd. Uit een publieksonderzoek is gebleken dat het beeldmateriaal voor 
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een gemiddelde persoon kon worden aangemerkt als een nauwkeurige kopie van foto’s. Er was 

sprake van schijnbare betrokkenheid, omdat het beelmateriaal het misbruik van echte kinderen 

op realistische wijze beoogde uit te beelden. Op de schilderijen waren realistische personen 

jonger dan achttien jaar afgebeeld, waardoor de suggestie werd gewekt dat bij de vervaardiging 

van de schilderijen echte kinderen waren betrokken. Kinderen dienen van dit soort 

beeldmateriaal beschermd te worden omdat zij anders kunnen worden aangemoedigd of verleid 

om deel te nemen aan seksueel gedrag met volwassenen en deel zouden uitmaken van een 

subcultuur dat seksueel misbruik van kinderen bevordert. 

 

Bij arrest van 12 maart 2013 bevestigt de Hoge Raad dat voor de strafbaarstelling van virtuele 

kinderporno het niet meer nodig is om te bewijzen dat bij de vervaardiging van kinderporno 

bestaande kinderen zijn gebruikt. De verdachte was veroordeeld voor het in het bezit hebben 

van afbeeldingen die volledig met de computer waren getekend.
29

 De afbeeldingen waar het in 

die zaak om ging, gaven volwassenen en kindfiguren weer zonder gezichtskleur, met getekende 

voeten welke wegvielen tegen de achtergrond (vervaging) en hadden getekende kapsels en 

gezichten. Alle afbeeldingen waren aan te merken als cartoons, animaties of tekeningen.  

 

Niet elke gecreëerde afbeelding is strafbaar, omdat voor schijnbare betrokkenheid is vereist dat 

de afgebeelde persoon net echt moet lijken en daarom waren de virtuele afbeeldingen geen 

kinderporno in de zin van artikel 240b Sr. Voor de gemiddelde kijker en kinderen zou het 

duidelijk om gemanipuleerde afbeeldingen gaan die niet realistisch waren. Het kind moet 

beschermd worden tegen betrokkenheid bij vervaardiging van kinderporno en beeldmateriaal 

dat het kind zou aanmoedigen of verleiden om deel uit te maken van een subcultuur die 

seksueel misbruik van kinderne bevordert. Het is niet relevant of een kind daadwerkelijk 

betrokken is geweest. De kern van dit arrest is dat bij virtuele kinderporno die niet van echt te 

onderscheiden is en deze bedoeling ook niet heeft, sprake is van schijnbare betrokkenheid in 

artikel 240b Sr. 

 

 

3.3. Deelconclusie  

 
Na verschillende uitspraken te hebben gelezen is het duidelijk geworden dat er sprake is van 

schijnbare betrokkenheid wanneer schilderijen, tekeningen, Hentai-afbeeldingen en 

animatiebeelden op het eerste gezicht niet van echte kinderporno zijn te onderscheiden voor de 

gemiddelde kijker. Dit kan door de manier waarop de afbeelding op de computer is 

gemanipuleerd of bijvoorbeeld door een fotografische stijl van tekenen/schilderen. Hierdoor 

lijken de personen op de afbeeldingen op echte minderjarigen. Het moet gaan om 

beeldmateriaal dat seksuele handelingen weergeeft waarbij het voor de gemiddelde kijker niet 

onmiddellijk duidelijk is dat het zou gaan om gemanipuleerde afbeeldingen of het moet op het 

eerste gezicht lijken op een nauwkeurige kopie, waardoor de suggestie wordt gewekt dat bij de 

vervaardiging echte kinderen zijn betrokken. Het beeldmateriaal heeft dan geen creatief of 

kunstzinnig uitgangspunt, maar er wordt beoogd om minderjarige kinderen aan te moedigen of 

te verleiden tot het deelnemen aan seksuele handelingen met volwassenen. Op deze manier 

wordt er indirect meegewerkt aan het bevorderen van misbruik van kinderen.  

 

Uit de rechtspraak blijkt verder dat bij onrealistische virtuele kinderporno er sprake kan zijn 

van schijnbare betrokkenheid, wanneer animatiebeelden gericht op kinderen voor de 

gemiddelde kijker wel van echt te onderscheiden zijn, maar niet voor kinderen. De maker van 
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het beeldmateriaal heeft kinderen als doelgroep voor ogen en de bedoeling om met dit 

materiaal kinderen te verleiden of te overtuigen om seksuele handelingen te verrichten met 

volwassenen. Kinderen zouden dan deel uit gaan maken van een subcultuur dat seksueel 

misbruik van kinderen bevordert. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de wetgever inzake de 

beschermwaardigheid van kinderen in zijn algemeenheid.  
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Deskundigen 
 

4.1. Inleiding 

 

In de voorgaande hoofdstukken is besproken waarom virtuele kinderporno door het opnemen 

van de zinsnede ´schijnbaar betrokken´ in artikel 240b Sr verboden dient te zijn. Een aantal 

deskundigen daarentegen vindt dat virtuele kinderporno moet worden toegestaan, maar wel 

onder strikte voorwaarden. De wetgever heeft door invoeging van de zinsnede ‘schijnbaar 

betrokken’ kinderen beter willen beschermen tegen kindermisbruik en uit de rechtspraak blijkt 

wanneer virtueel kinderpornografisch beeldmateriaal hieronder valt. Een aantal deskundigen 

kijkt juist naar hoe de verdachte geholpen kan zijn en tegelijkertijd ook het kind. Hun 

uitgangspunt is het voorkomen van recidive. Deskundigen, met name psychologen en 

seksuologen, denken verschillend over het toestaan van virtuele kinderpornografie. Ik zal in dit 

hoofdstuk bespreken waarom zij vinden dat virtuele kinderporno wel of niet verboden dient te 

zijn naar aanleiding van hun ervaringen in de praktijk en hoe zij kijken naar de zinsnede 

‘schijnbaar betrokken’. 

 

 

4.2. Seksuologen 

 
Seksuoloog Van Beek en zijn collega-seksuoloog in het Academisch Medisch Centrum 

Amsterdam, Van Lunsen, vinden dat pedofielen gebruik moeten kunnen maken van virtuele 

kinderporno.
30

 Het zou een onschadelijke uitlaatklep aan pedofielen geven en hiermee ook het 

daadwerkelijke misbruik van kinderen kunnen tegengaan. 

 

Pedofiele gevoelens zijn niet te genezen, je wordt als pedofiel geboren. Homo’s en hetero’s 

kunnen hun seksuele behoeften ongestraft voldoen, maar pedofielen kunnen dit niet. Van Beek 

spreekt over een maatschappelijke ban op pedofilie waardoor pedofielen te hard worden 

aangepakt. De maatschappelijke ban tegenover pedofielen drijft hen nog meer in een isolement, 

waardoor de kans op kindermisbruik juist wordt vergroot. Dit heeft een tegenovergestelde 

werking van wat men wil beogen, namelijk kindermisbruik voorkomen.
31

 Er moet niet worden 

vergeten dat er een verschil is tussen een pedofiel en pedoseksueel. Pedofielen voelen zich ook 

aangetrokken tot kinderen en verlangen naar seksueel contact, maar anders dan pedoseksuelen 

weten ze dat dit niet mag en doen dit ook niet. Van Beek merkt uit ervaringen in de praktijk dat 

er twee groepen pedofielen zijn: een groep die nooit aan kinderen zal zitten omdat ze weten dat 

het fout is. Zij willen hun seksualiteit reguleren met prikkelende beelden, wat kan met behulp 

van virtuele kinderporno. Deze groep zal geen risico geven, omdat zij nooit aan kinderen zullen 

zitten. De andere groep die blijft ook van kinderen af maar zit tegen de grens aan. Die is bang dat 

zij hun fantasie werkelijkheid maakt en worstelt met deze gedachten.
32

  

 

Met virtuele kinderporno zouden de impulsen van pedofielen worden gecontroleerd, waardoor 

zij meer controle hebben op hun seksuele leven. Van Lunsen vindt het aanbieden van virtuele 

kinderporno een veilige manier voor zowel het kind als de pedofiel, ook al zal het voor velen 

onsmakelijk klinken. Je moet het aan de juiste groep bieden, namelijk de pedofielen die kinderen 
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eigenlijk geen kwaad willen doen en het slechts gebruiken voor eigen gebruik. Op deze manier is 

het voor niemand schadelijk.  

 

Van Beek en Van Lunsen willen dat er een keurmerk wordt gebruikt bij virtuele kinderporno, 

zodat juist wel duidelijk is wat de herkomst is. Het is overigens niet de bedoeling om dit 

beeldmateriaal voor iedereen vrij te geven. De deskundige behandelaar dient diagnostiek te 

stellen om te bepalen aan welke groep dit materiaal wordt geboden.
33

 De daders onder de 

pedofielen zullen het beeldmateriaal niet te zien krijgen. Voor hen is het niet effectief omdat zij 

toch de drang hebben om kinderen te misbruiken. Zij worden ook wel sexual predators 

genoemd.
34

 Naar aanleiding van een onderzoek dat is gedaan in Tsjechië waaruit blijkt dat het 

gebruik van kinderporno heeft geleid tot minder kindermisbruik, wil Van Beek ook onderzoek 

gaan doen door de pedofielen die toegang hebben tot het beeldmateriaal te vergelijken met de 

pedofielen waarvan hun seksualiteit door middel van medicijnen wordt onderdrukt. 

 

Van Beek en Van Lunsen vinden het jammer dat virtuele kinderporno strafbaar is gesteld door 

toevoeging van de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ en willen dat virtuele kinderporno wordt 

toegestaan om de hier bovengenoemde redenen. 

 

 

4.3. Center of Research on Children 

 

Patti Valkenburg is hoofd van het Center of Research on Children, Adolescents and the Media 

aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geeft aan dat Second Life slechts een spel is waarbij je 

jouw fantasie laat werken. Zij heeft er daarom geen probleem mee als men virtuele kinderporno 

in de privésfeer gebruikt. Over het spel Second Life denkt zij anders omdat dat publiek domein is 

en daarom voor iedereen toegankelijk.
35

 Zij vind dat virtuele kinderporno moet worden 

toegestaan zolang het is beperkt tot het gebruik in de privésfeer en het beeldmateriaal niet 

verder wordt verspreid over het internet, waardoor men ongewild wordt geconfronteerd met 

het beeldmateriaal. Virtuele kinderporno zou dan niet moeten vallen onder de zinsnede 

‘schijnbaar betrokken’, zodat het toegestaan is voor eigen gebruik.  

 

 

4.4. Ouderschapspecialist 

 

Justine Pardoen is ouderschapsspecialist en hoofdredactrice van twee websites. Zij is 

gespecialiseerd in kinderen en media. Zij is niet van mening dat wanneer je virtuele seks met 

kinderen in Second Life laat gebeuren, je hiermee instemt dat het gebeurt in de echte wereld. Er 

gebeuren in de echte wereld namelijk genoeg dingen waar men het niet mee eens kan zijn maar 

wat niet is verboden. Zij noemt als voorbeeld alcohol drinken tijdens de zwangerschap wat 

schadelijk is voor de baby en het bordspel Cluedo waarbij je zou kunnen zeggen dat men instemt 

met moord met voorbedachten rade.
36

 Zij vindt het een lastige situatie, omdat het voor haar nog 

niet helemaal duidelijk is waar de grens ligt, maar ze vindt de strafbaarstelling wel wat te ver 

gaan. Zij vindt dat virtuele kinderporno niet verboden moet zijn en niet moet vallen onder de 
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zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ aangezien andere criminele gedragingen in de virtuele wereld 

wel mogen. 

 

 

4.5. Psycholoog 

 

Jos Buschman is psycholoog van de Van Mesdag-kliniek, een forensisch psychiatrisch centrum 

voor TBS-patiënten en onderdeel van het Ministerie van Justitie. Hij werkt met daders en 

slachtoffers van seksueel geweld. Hij is van oordeel dat het virtuele spel Second Life een 

leerschool is voor pedofielen. Bij het spelen van dat soort spellen zou je suggereren dat seksuele 

handelingen met kinderen zo erg nog niet zijn. Hij verwacht dat pedofielen door het spelen van 

spellen zoals Second Life gedreven zullen zijn gedragingen in het spel werkelijkheid te maken. De 

pedofielen zoeken elkaar op in het spel waardoor er een groepsproces ontstaat en de eigen 

brutaliteit groter wordt.
37

 Door het toestaan van virtuele kinderporno wordt de suggestie 

gewekt dat kindermisbruik ‘normaal’ is.  

 

Uit onderzoek van de Van Mesdagkliniek kan worden geconstateerd dat het bekijken van 

virtuele kinderporno daadwerkelijk tot kindermisbruik kan leiden.
38

 Voor zijn onderzoek heeft hij 

stelselmatige kinderpornodownloaders geïnterviewd. Negenennegentig procent van de 

geïnterviewden bevredigde zich bij het hebben van fantasieën dat zij zelf seks met kinderen 

hebben. De helft van hen had in het verleden ook daadwerkelijk kinderen misbruikt. Bij de ene 

helft van alle geïnterviewden werkt het beeldmateriaal als middel om frustraties en lust weg te 

werken en de andere helft wordt juist aangezet tot het plegen van kindermisbruik na het 

bekijken van deze beelden. Deze helft blijft zich bezig houden met het bevredigen van zijn 

behoefte, waardoor de behoefte steeds toeneemt.
39

 Om deze redenen moet virtuele 

kinderporno onder de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ vallen. 

 

 

4.6. Meldpunt Kinderporno 

 

Jules Mulder is oud-directeur van de forensische polikliniek De Waag, bestuurslid bij 

Meldpunt Kinderporno en initiatiefnemer van Stop it Now!. Hij meent dat bezitters van 

kinderporno een verhoogd risico lopen op pedoseksualiteit, echter is de kans niet hoger dan tien 

procent.
40

 Mulder is van oordeel dat het aanbieden van virtuele kinderporno niet zal leiden tot 

minder kindermisbruik. De reden hiervan is dat pedofielen die beeldmateriaal downloaden heel 

specifiek op zoek zijn. Bij het downloaden is sprake van obsessief gedrag, omdat ze blijven 

zoeken tot ze de gewenste beelden hebben gevonden en sparen deze op. Anderen sparen 

bijvoorbeeld series. Hij denkt dat het bieden van een aantal virtuele beelden aan pedofielen met 

verschillende interesses hier niet bij zal helpen. Slechts een kleine groep is hier wel bij gebaat, 

namelijk de potentiële kindermisbruikers die genoeg zelfcontrole hebben en het beeldmateriaal 

als vervanging gebruiken van echte kinderen.
41
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4.7. Criminoloog 

 

Anton van Wijk is criminoloog en directeur van Bureau Beke (voor advisering en onderzoek op 

het gebied van veiligheidsvraagstukken en criminaliteit). Slechts het hebben van seksuele 

fantasieën over kinderen wil nog niet leiden tot daadwerkelijk misbruik. Er zijn verschillende 

groepen downloaders. Downloaders met een seksuele voorkeur voor kinderen worden 

preferentiële downloaders genoemd. Onder deze downloaders zijn ook pedofielen die 

daadwerkelijk de bedoeling hebben om kinderen te misbruiken en dit ook doen. Obessieve 

downloaders hebben slechts de drang om doelgericht kinderporno te verzamelen. Hun 

bedoeling is niet het misbruiken van kinderen maar het verzamelen van het gewenste materiaal, 

bijvoorbeeld het zoeken naar kinderpornografische afbeeldingen in een bepaalde thema. De 

groep obsessieve downloaders dient echter ook in de gaten te worden gehouden door de 

deskundige behandelaren, zodat de ernst van hun probleem kan worden bepaald om de ernst 

van hun gedragingen te beperken.
42

  

 

De groep binnen de preferentiële downloaders die eigenlijk niet de bedoeling heeft om kinderen 

te misbruiken, zou gebaat zijn bij het gebruik van virtuele kinderporno. Kinderen worden zo 

beter beschermd, omdat het beeldmateriaal als vervanging wordt gebruikt. Ook de obsessieve 

downloaders zijn er bij gebaat, omdat de ernst van hun gedragingen wordt beperkt en hiermee 

kindermisbruik ook kan worden voorkomen. Gezien het hiervoor genoemde zou de interpretatie 

van de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ moeten worden beperkt om kinderen beter te 

beschermen. 

 

 

4.8. Onderzoek in het buitenland 

 

Uit onderzoek van de Amerikaanse seksuoloog Milton Diamond van de Universiteit van Hawaii 

blijkt dat het toestaan van kinderpornografie leidt tot minder kindermisbruik.
43

 Uit het 

onderzoek dat is gedaan in Tsjecho-Slowakije blijkt dat tijdens het verbod van het in bezit 

hebben van alle vormen van porno, ongeveer tweeduizend gevallen van kindermisbruik per jaar 

bekend waren. Toen in 1989 porno, waaronder echte kinderporno, werd toegestaan was dit 

gedaald naar een aantal van vijftienhonderd gevallen van kindermisbruik per jaar.  

 

In 2007 was het in bezit hebben van echte kinderporno in Tsjechië verboden. Het onderzoek is 

gedaan tussen 1974 en 2007. Daarna is geen nieuw onderzoek gedaan. In Denemarken en Japan 

blijkt wel het zelfde resultaat, namelijk dat het kindermisbruik sinds 1989 daalde nadat 

kinderpornografie was toegestaan en toegankelijk werd via het internet. 

 

In 2002 greep de Zwitserse politie hard in tegen degene die kinderporno downloadde. De 

Zwitserse psychologen hielden 231 van deze kinderpornodownloaders in de gaten, van wie twee 

eerder waren veroordeeld voor daadwerkelijke kindermisbruik en acht voor het in bezit hebben 

van echte kinderporno. Na zes jaar lang onderzoeken bleek dat in de tussentijd twee personen in 

aanraking waren gekomen met justitie voor daadwerkelijke kindermisbruik en negen anderen 

voor het in bezit zijn van kinderporno.
44

 Naar aanleiding van dit onderzoek kan worden 

geconstateerd dat het gebruik van kinderporno niet snel leidt tot daadwerkelijk kindermisbruik. 

                                                      
42

 Van Wijk, A. (2010) Downloaders van kinderporno. Tijdschrift voor Veiligheid 2010 (9)4. Verkregen van www.beke.nl 
43

 Diamond, M. et al (2010) Pornography and sex crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior. DOI 

10.1007/s10508-010-9696-y. Verkregen van www.springer.com/about+springer/media/springer+select?SGWID=0-11001-6-

1042321-0 
44

 Kreulen, E. (2012, 29 oktober) Virtuele kinderporno als remedie. Trouw 



18 
 

Ook uit onderzoek dat is gedaan in de landen Canada, Kroatië, Duitsland, Finland en China 

(Shanghai en Hong Kong) blijkt dat het gebruik van kinderpornografie heeft geleid tot de daling 

van kindermisbruik.
45

 De onderzoeksresultaten ondersteunen de theorie van Milton Diamond 

dat pedofielen virtuele beelden van kinderpornografie kunnen gebruiken als vervanging van 

echte kinderen.
46

 

 

 

4.9. Deelconclusie 

 
Anders dan de wetgever vinden deskundigen over het algemeen dat virtuele kinderporno onder 

strikte voorwaarden gebruikt zou mogen worden in de privésfeer. Je wordt als pedofiel geboren 

en de seksuele voorkeur is niet te genezen, maar kan wel in bedwang worden gehouden. 

Voorstanders van het gebruik van virtuele kinderporno willen daarom virtuele kinderporno aan 

pedofielen bieden voor therapeutische doeleinden, zodat zij aan hun behoeften kunnen voldoen 

zonder dat de pedofiel of het kind hier schade door lijdt.  

 

Uit onderzoek dat is gedaan in het buitenland blijkt dat het gebruik van echte kinderporno heeft 

geleid tot minder kindermisbruik. Bij echte kinderporno zijn echter concrete slachtoffers 

betrokken, daarom denken voorstanders dat het aanbieden van virtueel kinderpornografisch 

beeldmateriaal een goed alternatief is, omdat het niet schadelijk zou zijn voor de pedofiel die de 

beelden te zien krijgt en een afname van kindermisbruik betekent minder beschadigde kinderen.  

 

Tegenstanders menen dat het toelaten van het beeldmateriaal zou betekenen dat je instemt 

met kindermisbruik. Zij zijn ook van mening dat het in bezit hebben van deze beelden kan 

aanzetten tot het plegen van seksueel misbruik van kinderen, dit blijkt ook uit het onderzoek van 

de Van Mesdag-kliniek. Het onderzoek toont aan dat de helft van de geïnterviewden wordt 

aangezet tot het plegen van kindermisbruik na het bekijken van virtuele kinderporno, omdat zij 

zich blijven bezig houden met het bevredigen van hun behoeften. Ook blijkt dat de andere helft 

virtuele kinderporno gebruikt als vervanging van echte kinderen. Voorstanders geven daarom 

ook aan dat virtuele kinderpornografie niet aan iedereen en al helemaal niet aan pedoseksuelen 

kan worden aangeboden. Een bepaalde groep is er zeker wel bij gebaat, namelijk degenen die 

genoeg zelfcontrole hebben en de pedofielen die weten dat zij niet aan kinderen mogen zitten 

en dit eigenlijk ook niet willen doen, maar net tegen de grens aan zitten om hun fantasieën 

werkelijkheid te maken. Naar aanleiding van het voorgaande is de zinsnede ‘schijnbaar 

betrokken’ volgens de voorstanders een te ruim begrip, omdat het niet mogelijk is om virtuele 

kinderporno te gebruiken voor wetenschappelijke, educatieve of therapeutische doeleinden, 

terwijl dit wenselijk is. 
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Juristen 
 

5.1. Inleiding 

 

In de voorgaande hoofdstukken is gebleken waarom de wetgever virtuele kinderporno strafbaar 

stelde door het opnemen van de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ in artikel 240b Sr en is uit de 

jurisprudentie gebleken wanneer virtuele kinderporno onder de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ 

valt. De meningen van de seksuologen zijn verdeeld over het toestaan en het gebruik van 

virtuele kinderporno. Ook juristen hebben hun eigen redenen waarom zij wel of niet positief zijn 

over de opneming van de zinsnede ´schijnbaar betrokken´ in de wet, waardoor virtuele 

kinderporno strafbaar is gesteld. Ik zal in dit hoofdstuk hun mening naar voren laten komen en ik 

zal ook een enquête over het onderwerp virtuele kinderporno houden en laten invullen door 

(aankomende) juristen in mijn omgeving.  

 

 

5.2. Meningen 

 

Jacques Claessen is universitair strafrechtdocent aan de Universiteit van Maastricht. Hij geeft 

aan dat op grond van het schadebeginsel het verbod van virtuele kinderpornografie wel terecht 

is, ook als het slechts gaat om het risico van schade toebrengen. Aan de andere kant kan je niet 

alles wat een risico op schade geeft verbieden. Er zijn gedragingen die risicovol en schadelijk zijn 

en toch door de maatschappij geaccepteerd moeten worden op grond van de mensenrechten, 

zoals het recht van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
47

 Hij vindt de 

strafbaarstelling van virtuele kinderporno te ver gaan en de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ te 

ruim, aangezien virtuele kinderporno beeldmateriaal betreft waarbij geen concreet slachtoffer 

bij is betrokken en slechts het risico met zich meebrengt dat kinderen eventueel verleid of 

aangemoedigd worden om deel te nemen aan seksuele gedragingen met volwassenen. Niet alles 

wat een risico met zich brengt moet strafbaar zijn. 

Margot Wiertz-Ermers is advocaat en gespecialiseerd in onder andere computercriminaliteit en 

werkt op advocatenkantoor Solv. Zij is van mening dat het huidige artikel voldoende 

aangrijpingspunten heeft om verdachten te vervolgen en vindt het begrijpelijk dat het OM de 

grenzen verkent. Kinderporno is namelijk al sinds 2002 verboden en virtuele kinderporno is soms 

niet van echte kinderporno te onderscheiden. Waar het om gaat is de bescherming van direct 

misbruik maar ook beschermen tegen afbeeldingen die misbruik suggereren. Als het om 

realistisch beeldmateriaal gaat, moet het worden verboden en vallen onder de zinsnede 

´schijnbaar betrokken´. Door de verdachte strafrechtelijk te laten vervolgen voor realistische 

beeldmateriaal waardoor er discussie wordt losgemaakt over het onderwerp virtuele 

kinderporno, wordt het duidelijk waar de grens precies ligt. Ook Job Hengeveld, advocaat en 

gespecialiseerd in onder andere ICT-recht en werkzaam bij zijn advocatenkantoor Hengeveld, 

vindt het om de zelfde reden begrijpelijk dat het OM de grenzen verkent. Het is om die reden 

terecht dat virtuele kinderporno valt onder de zinsnede ´schijnbaar betrokken´ van artikel 240b 

Sr.
48
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E.J. Koops is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en is gespecialiseerd in 

computerwetenschappen, strafrecht en criminologie. Hij meent dat de zinsnede ‘schijnbaar 

betrokken’ een te ruim begrip is en te veel ruimte open laat voor interpretatie. Hij is van mening 

dat er duidelijker in het artikel moet staan wat precies is verboden, zodat er minder 

onduidelijkheid is over wat wel en niet strafbaar is. In het Cybercrime-verdrag wordt 

bijvoorbeeld wel duidelijk vermeld dat het om realistische afbeeldingen moet gaan.
49

   

 

Kitty Nooij is hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag en vindt dat 

kinderen online en offline veilig moeten kunnen opgroeien. Zij is van mening dat kinderen 

meestal wel weten dat het doodschieten van mensen abnormaal is, echter weten jonge meisjes 

niet altijd dat het hebben van seks met volwassenen ook abnormaal is. Zij zijn kwetsbaar voor 

beeldmateriaal dat hun probeert te verleiden en aan te moedigen om hier aan deel te nemen. Zij 

is daarom van mening dat virtuele kinderporno strafbaar moet zijn en hiermee moet vallen 

onder de zinsnede ´schijnbaar betrokken´ van artikel 240b Sr.
50

  

 

Er zijn rechters en advocaten die vinden dat de strafbaarstelling van virtuele kinderpornografie 

te ver gaat. Zij zijn van mening dat het OM pedofielen als schurken ziet, terwijl deze rechters en 

advocaten hen als personen zien die vanwege hun seksuele voorkeur niet ongestraft aan hun 

behoeften kunnen voldoen. Als zij virtuele kinderporno gebruiken kunnen ze alsnog zinvol in de 

maatschappij functioneren. Er wordt geen directe schade toegebracht aan het kind en om die 

redenen zouden zij onevenredig zwaar worden gestraft.
51

 Er zijn rechters en advocaten die het 

wenselijk vinden als de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ komt te vervallen, omdat het niet alleen 

zou gaan om de bescherming van het kind tegen seksueel misbruik, maar de morele 

verwerpelijkheid die te zwaar zou meewegen.
52

 Pedofielen zouden namelijk door de opneming 

van de zinsnede ´schijnbaar betrokken´ onterecht te hard worden aangepakt. Recidive moet 

worden voorkomen en dit kan niet worden gewaarborgd door het te ruime begrip ‘schijnbaar 

betrokken’. 

 

Het OM, de politie en sommige rechters vinden het goed dat de bijzondere 

strafuitsluitingsgrond, welke het mogelijk maakte om kinderporno te gebruiken voor educatieve, 

wetenschappelijke en therapeutische doeleinden, is geschrapt. Dit maakt het makkelijker om de 

verdachte te vervolgen voor onder andere het gebruik van virtuele kinderporno. Zij zijn namelijk 

van mening dat de verdachte de rechter moet overtuigen dat hij een gegronde reden had voor 

het gebruik van kinderpornografie. Er kan dan een beroep worden gedaan op het ontbreken van 

materiële wederrechtelijkheid.
53

 Zij vinden de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ een juiste 

aanvulling voor het bereiken van de gewenste bescherming voor kinderen tegen seksueel 

misbruik.
54
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5.3. Enquete 

 

Binnen mijn kring heb ik veertien (aankomende) juristen een aantal vragen gesteld onder andere 

met betrekking tot het toelaten van crimineel gedrag in spelletjes en films, inbreuk op bepaalde 

rechten, de geschrapte strafuitsluitingsgrond, de redelijkheid van de strafmaat van het gebruik 

van virtuele kinderporno en de morele verwerpelijkheid. In bijlage 1 zijn de vragen van de 

enquête terug te lezen. 

 

Zeven van alle ondervraagden vinden dat virtuele kinderporno legaal moet zijn op basis van de 

gedachte dat andere virtuele, criminele gedragingen ook zijn toegestaan. Zij zien het ook als een 

uitlaatklep voor pedofielen, waardoor zij hun behoeften onder controle kunnen houden, waarbij 

geen concreet slachtoffer is betrokken. Zolang anderen er geen directe schade door lijden, moet 

het worden toegestaan. 

Twee van alle ondervraagden denken dat alle virtuele, criminele gedragingen verboden dienen 

te zijn. Dit soort beelden zou aan kunnen zetten tot het daadwerkelijk plegen van deze 

misdrijven. 

Vijf van de ondervraagden geven aan dat virtuele, criminele gedragingen in films en spelletjes 

wel legaal moet zijn, maar virtuele kinderporno niet. Films waarin verkrachting in voorkomt, zijn 

maar een klein onderdeel van de gehele film en is niet per se gericht op verkrachters. Zij zijn van 

mening dat virtuele kinderporno wel gericht is op pedofielen. Door virtuele kinderporno te 

legaliseren, stem je er mee in dat het ‘normaal’ is.  

 

Tien van alle ondervraagden vinden dat seksueel getinte animatie waar kinderen in voorkomen 

niet verboden moet zijn. Het gaat hier om onrealistische beelden van een persoon. Zij vinden dat 

het legaal moet blijven zolang het voor eigen gebruik is, zodat anderen er geen last van zullen 

ondervinden.  

Vier van alle ondervraagden hebben aangegeven dat deze animatiebeelden verboden moeten 

zijn. Kinderen zijn een kwetsbare groep. Als kinderen het beeldmateriaal te zien krijgen, dan 

zouden ze dit kunnen aanmerken als ‘normale’ tekenfilms/figuren. 

 

Vijf van alle ondervraagden vinden dat het grondrecht op de persoonlijke levenssfeer en vrijheid 

van meningsuiting van de kunstenaar wordt ingeperkt, wanneer hij geen virtuele kinderporno 

met zijn kunstwerk heeft willen beogen. Dit zou tegenstrijdig zou zijn met de grondrechten van 

de mens, omdat het geen echte kindermisbruik betreft. Er is geen grens bepaald, wat wel en niet 

kan. Er moet wel worden gekeken naar de bedoeling van de kunstenaar.  

Negen van alle ondervraagden geven aan dat zij het geen inperking vinden van de grondrechten. 

Zij geven aan dat die grondrechten er zijn, maar dat betekent niet dat alles gehonoreerd moet 

worden. Zij geven aan dat het wel over de grens heen gaat. 

 

Negen van de ondervraagden zijn van mening dat de geschrapte strafuitsluitingsgrond opnieuw 

ingevoerd moet worden. Zij zien geen reden waarom de wetenschap niet bevorderd zou moeten 

worden. Er is dan een mogelijkheid om te onderzoeken of virtuele kinderporno inderdaad 

pedofielen helpt bij het controle houden van hun behoeften. Als dat zo blijkt dan kunnen 

kinderen beter beschermd worden. 

Vijf van de ondervraagden geven aan dat zij het niet wenselijk vinden als de 

strafuitsluitingsgrond opnieuw wordt ingevoerd. Zij zijn van mening dat kinderpornografie 

verboden moet zijn, en je pedofielen ook niet moet voeden met virtuele kinderpornografie. 
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Negen van de ondervraagden zou instemmen met het toestaan van virtuele kinderpornografie 

als pedofielen geschikt zijn om virtuele kinderporno te gebruiken ter vervanging van echte 

kinderen. Zolang kan worden aangetoond dat dit inderdaad heeft geleid tot minder 

kindermisbruik, dan moet er afstand worden gedaan van emoties. Het blijft dan bij het 

fantaseren en dit is altijd beter dan geschade kinderen.  

Vijf van de ondervraagden hebben aangegeven dat zij niet zouden instemmen met de legalisatie, 

omdat het voor hen nog moeilijk is om voor te stellen dat het daadwerkelijk zou leiden tot een 

afname van kindermisbruik. 

 

Zeven van de ondervraagden vinden dat kinderen van zestien en zeventien jaar ook beschermd 

moeten worden door het strafbaar stellen van virtuele kinderporno. Zij vinden dat er niet met 

twee maten moet worden gewogen en het blijven wettelijk gezien nog kinderen. 

Zeven van de ondervraagden vinden dat die leeftijdscategorie niet moet vallen onder de 

strafbaarstelling van virtuele kinderporno. Het zijn jongvolwassenen en zolang het vrijwillig is 

geweest, moet het niet verboden zijn. Gezien de Nederlandse maatschappij is het eigenlijk niet 

meer dan normaal dat kinderen van zestien en zeventien jaar al bezig zijn met seksuele 

handelingen. 

 

Zeven van de ondervraagden geven aan dat zij virtuele kinderporno zouden toestaan, zodat 

pedofielen een verantwoord maatschappelijk bestaan kunnen leiden binnen hun seksuele 

voorkeur. Zij denken dat het voorkomen van kindermisbruik op deze manier zou moeten lukken. 

Zolang anderen er geen last van ondervinden dan moet het worden toegestaan.  

Zeven van de ondervraagden heeft aangegeven dat zij virtuele kinderporno in dit geval niet toe 

te staan. Zij zijn van mening dat pedofielen met alternatieven moeten worden behandeld. Zij zijn 

ook van mening dat er niet met zekerheid te zeggen is dat zij nooit aan kinderen zullen zitten en 

met het beeldmateriaal zorgt voor aanzet. 

 

Tien van de ondervraagden heeft aangegeven dat zij het meewegen van de morele 

verwerpelijkheid redelijk vinden. We moeten zo veel mogelijk oplossingen uitproberen, want de 

bescherming van het kind is het belangrijkste. Kinderen moeten zo veel mogelijk weg worden 

gehouden van pedofilie. 

Vier van de ondervraagden heeft aangegeven dat zij het meewegen van de morele 

verwerpelijkheid niet redelijk vinden. Zij geven aan dat de nadruk moet worden gelegd op het 

resultaat van het toestaan en gebruik van virtuele kinderpornografie. Zij zijn van mening dat het 

aanbieden van virtuele kinderporno de oplossing is om kinderen te beschermen. En waarom in 

dit geval de morele verwerpelijkheid wel zwaar te laten meewegen en niet bij zeer agressieve 

spelletjes? 

 

Elf van de ondervraagden zijn van mening dat er voor het verspreiden, aanbieden, openlijk 

tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren, verwerven, in bezit hebben of 

toegang verschaffen tot virtuele kinderpornografie een lagere straf moet staan dan wanneer het 

gaat om echte kinderporno. Echte kinderporno is een veel ernstiger zaak, omdat er sprake is van 

een concreet slachtoffer. Bij virtuele kinderporno is dit niet het geval.  

Drie van de ondervraagden zijn van mening dat er een even hoge straf dient te worden 

opgelegd, omdat zij menen dat er het zelfde idee achter zit. Een van hen vindt wel dat er geen 

gevangenschap tegenover moet staan. 

 

Acht van de ondervraagden vinden dat het strafbaar stellen van virtuele kinderporno te ver gaat. 

Zij vinden dat het strafbaar stellen van echte kinderporno voldoende zou moeten zijn en dat 
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virtuele kinderporno moet worden aangeboden aan pedofielen om kindermisbruik te 

voorkomen. 

Zes van de ondervraagden geven aan dat zij de strafbaarstelling van virtuele kinderporno niet te 

ver vinden gaan. Vier van hen vindt dat het wel mogelijk moet zijn om virtuele kinderporno in 

uitzonderingsgevallen toe te staan. 

 

Ook bij deze juristen blijven de meningen erg verdeeld, wel kan ik opmaken dat het merendeel 

de mogelijkheid om virtuele kinderporno toe te staan wenselijk vindt, zodat pedofielen het 

beeldmateriaal kunnen gebruiken in de privésfeer, waardoor kindermisbruik voor een deel kan 

worden voorkomen. De zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ in artikel 240b Sr is daarom een te ruim 

en onduidelijk begrip. 

 

 

5.4. Deelconclusie 

 

Gezien het schadebeginsel is het terecht dat virtuele kinderporno strafbaar is, omdat er een 

risico aan is verbonden dat kinderen door het bekijken van het beeldmateriaal worden 

aangemoedigd of verleid om seksuele handelingen te verrichten met volwassenen. Het bekijken 

van virtuele kinderporno zou men ook kunnen aanzetten tot het plegen van kindermisbruik. Er 

zijn juristen die het te ver vinden gaan om alles te verbieden wat een risico met zich mee brengt 

dat eventuele schade zou kunnen toebrengen en dus ook het verbieden van virtuele 

kinderporno waar geen concreet slachtoffer bij betrokken is. Anderen juristen geven aan dat de 

bescherming van het kind voorop staat en door virtuele kinderporno te verbieden, kinderen zo 

ver mogelijk van pedofilie vandaan kunnen worden gehouden. Zij dienen in een veilige omgeving 

op te kunnen groeien en dit kan worden gewaarborgd door de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ 

omdat virtuele kinderporno hier ook onder valt. Een groep juristen vindt het goed dat de 

zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ vaag is. Het OM kan dan de grenzen verkennen en laten 

uitzoeken wanneer virtuele beelden als virtuele kinderporno kunnen worden gezien als bedoeld 

in artikel 240b Sr. 

 

Een aantal juristen is van mening dat pedofielen door het te ruime begrip ‘schijnbaar betrokken’ 

onevenredig hard worden aangepakt. De reden hiervan is dat de maatschappelijke ban op 

pedofilie te zwaar meeweegt, terwijl pedofielen door het bekijken van virtuele kinderporno juist 

een zinvol bestaan kunnen lijden. Dit is ook in het belang ter voorkoming van recidive van het 

plegen van kindermisbruik.  
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6. Discussie en Aanbevelingen 
 

Sadistische films waarin mensen op de meest gruwelijke wijze worden mishandeld en vermoord 

zijn voor iedereen beschikbaar om te downloaden, te huren en te bekijken. Hiervan zou je ook 

kunnen zeggen dat deze films mensen op ideeën kunnen brengen om deze handelingen 

werkelijkheid te maken. Hoofdofficier Kitty Nooij geeft aan dat kinderen online en offline 

moeten opgroeien in een veilige omgeving. Volgens haar weten kinderen meestal dat het 

doodschieten van mensen abnormaal is, echter weten jonge meisjes niet altijd dat het hebben 

van seks met volwassenen ook abnormaal is.
55

 Om die reden zijn gewelddadige spelletjes niet 

verboden, maar virtuele kinderporno wel. Zoals zij aangeeft weten kinderen meestal dat mensen 

dood schieten niet normaal is. Meestal wil dus niet zeggen dat zij het altijd weten. Ik kan mij aan 

de ene kant wel vinden in deze stelling omdat er altijd wel een groep is die heel erg 

beïnvloedbaar is, maar ik vind het te ver gaan om alles te verbieden wat een risico met zich 

meebrengt dat eventuele schade zou kunnen toebrengen, ook al zou dit terecht zijn gezien het 

schadebeginsel.  

 

Tegenwoordig is het mogelijk om met diverse computerprogramma’s afbeeldingen zeer goed te 

bewerken en computeranimaties te maken die net op echte personen lijken waardoor deze 

moeilijk te onderscheiden zijn van echt kinderpornografische beeldmateriaal. Onder de zinsnede 

‘schijnbaar betrokken’ van artikel 240b Sr worden ook realistische afbeeldingen van een kind 

verstaan, zoals omschreven in artikel 9 lid 2 sub c van het Cybercrime-Verdrag. Aangezien lid 4 

van het verdrag de verdragstaten de mogelijkheid biedt om virtuele kinderporno strafbaar te 

stellen, is het eigenlijk geen verdragsverplichting. Het is de keuze van de wetgever geweest en 

die had dus ook kunnen kiezen om virtuele kinderporno niet mee te nemen in de interpretatie 

van de zinsnede ´schijnbaar betrokken´. Een groep juristen vindt het goed dat de zinsnede 

´schijnbaar betrokken´ wat vaag is, zodat het OM de grenzen kan verkennen met wat er wordt 

bedoeld met virtuele kinderporno. Ik denk juist dat het verstandiger is om een duidelijke lijn te 

trekken wat er precies onder wordt verstaan en dit in het artikel te vermelden. Uit de 

jurisprudentie blijkt dat het beeldmateriaal realistisch is wanneer het voor de gemiddelde kijker 

niet van echt te onderscheiden is en als virtuele kinderporno kan worden aangemerkt als het ook 

niet de bedoeling heeft zich te onderscheiden van echte kinderporno. Ik denk dat er discussie 

kan worden voorkomen over wat er wel en niet onder virtuele kinderporno wordt verstaan en 

verdachten sneller kunnen worden aangepakt en sneller worden vervolgd, wanneer de zinsnede 

‘schijnbaar betrokken’ wordt onderbouwd door de zinsnede ‘realistische beelden die niet de 

bedoeling hebben zich van echt te onderscheiden’ op te nemen. 

 

Men kan ook voor het in bezit hebben van onrealistische virtuele kinderporno worden 

veroordeeld. Dit zou aansluiten bij het uitgangspunt van de wetgever inzake de 

beschermwaardigheid van kinderen in zijn algemeenheid. Wanneer animatiebeelden voor de 

gemiddelde kijker wel van echt te onderscheiden zijn, maar niet voor kinderen dan zijn deze 

beelden ook strafbaar. Wie bepaalt er voor het kind dat het er realistisch uitziet? Niet het kind 

zelf neem ik aan, want dan is er een risico dat het kind wordt geschaad door naar het 

beeldmateriaal te kijken. Het is onduidelijk hoe er wordt bepaald of de onrealistische 

animatie voor de gemiddelden kijker wel als realistisch wordt gezien door een kind, om die 

reden vind ik het geen goed idee om dit beeldmateriaal ook te verbieden. 
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Je wordt als pedofiel geboren en de seksuele voorkeur is niet te genezen, maar kan wel onder 

bedwang worden gehouden. Een bepaalde groep pedofielen is bij het gebruik van virtuele 

kinderporno gebaat. De groep pedofielen die tegen de grens aan zit om kinderen daadwerkelijk 

te misbruiken met de gedachte dat dit verkeerd is, kan met het beeldmateriaal geholpen zijn. Zo 

blijkt ook uit ervaringen van Mulder dat virtuele kinderporno als vervanging van kindermisbruik 

wordt gebruikt. Het toestaan van echte kinderporno gaat naar mijn idee te ver, maar het 

toestaan van virtuele kinderporno lijkt mij een goede oplossing, nu uit onderzoek in het 

buitenland blijkt dat het bekijken van kinderporno als vervanging wordt gebruikt van echte 

kinderen. Ik vind het een goed idee om de wetenschap te bevorderen door te onderzoeken of 

het gebruik van virtuele kinderporno een preventieve werking heeft, waardoor kinderen beter 

kunnen worden beschermd. Ik vind het belangrijker om te voorkomen dat kinderen 

daadwerkelijk worden misbruikt dan het voorkomen dat kinderen door het bekijken van 

beeldmateriaal worden verleid of aangemoedigd om seksuele handelingen te verrichten.  

 

Als virtuele kinderporno wordt toegestaan naar aanleiding van het voorgaande, denk dat het 

goed is dat er een samenwerking wordt gevormd tussen de forensische polikliniek en de 

Nederlandse politie. Door deskundige behandelaren de pedofiele (potentiële) plegers en 

downloaders in groepen te laten verdelen en voor hen een behandeltraject op te starten denk ik 

dat seksueel kindermisbruik beter kan worden voorkomen. Het is ook in het belang van het kind 

om er voor te zorgen dat de pedofiel hulp krijgt om niet over zijn grens heen te gaan en 

kindermisbruik te plegen.  

 

Het is niet de bedoeling om het beeldmateriaal vrij te geven aan alle groepen binnen de 

pedofielen, omdat er een groep is die kinderen hoe dan ook zal misbruiken en het 

beeldmateriaal hun juist zal aanzetten tot het plegen van kindermisbruik. Pedofielen krijgen 

slechts een verklaring van de deskundige behandelaar als hij geschikt zou zijn om virtuele 

kinderporno te gebruiken als vervanging van echte kinderporno. Hun seksualiteit kan door het 

bekijken van de beelden en door middel van medicijnen worden onderdrukt. Helaas is de 

bijzondere strafuitsluitingsgrond die in het verleden in artikel 240b Sr stond geschrapt, die het 

mogelijk maakte om straffeloos kinderpornografie te gebruiken voor wetenschappelijke, 

educatieve of therapeutische doeleinden. Nu moet er een beroep worden gedaan op het 

ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid. Ik denk dat dit geen verstandige keuze is 

geweest, omdat dit nu een drempel vormt voor bijvoorbeeld deskundigen die in Nederland 

onderzoek willen doen of virtuele kinderporno leidt tot minder kindermisbruik. Ik zou graag 

willen zien dat er in het artikel opnieuw een bijzondere strafuitsluitingsgrond wordt opgenomen, 

die het mogelijk maakt om slechts virtuele kinderporno straffeloos te gebruiken voor 

wetenschappelijke, educatie of therapeutische doeleinden. Ik vind dat men afstand moet doen 

van emoties en zich niet te veel vast moet houden aan hoe het ´hoort´ te zijn. 

 

Het is moeilijk om de herkomst van virtuele kinderporno te achterhalen en bij wie het 

verspreiden van het beeldmateriaal is begonnen. De virtuele kinderpornografische beelden die 

speciaal voor deze patiënten worden vervaardigd krijgen een keurmerk. Er moeten bepaalde 

databanken komen waarin de gekeurmerkte virtuele kinderporno staat opgeslagen. Pedofielen 

kunnen het beeldmateriaal met een bepaalde inlogcode bekijken. De beelden moeten niet 

kunnen worden opgeslagen, waardoor het niet verder kan worden verspreid op het internet. 

Deze beelden kunnen slechts worden gebruikt voor eigen doeleinden. De herkomst van het 

gekeurmerkte beeldmateriaal zal bekend zijn bij de politie en daarom is het makkelijker om 

kinderporno op te sporen en kindermisbruikers, vervaardigers, verspreiders en bezitters van het 

beeldmateriaal te identificeren. De politie moet bijgeschoold worden zodat de deskundigheid in 
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stand blijft. Momenteel zou er onvoldoende basiskennis zijn op het gebied van digitalisering en 

zedenmisdrijven, wat nodig is om effectief op te kunnen treden tegen ongewenste situaties die 

worden gecreëerd door nieuwe ontwikkelingen.
56

 Gezien het voorgaande denk ik dat artikel 

240b Sr als volgt moet luiden: 

 

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, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, 

vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een 

geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe 

verschaft. 

2. http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel240b/lid2Met gevangenisstraf van ten hoogste acht 

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. 

3. Indien een persoon schijnbaar is betrokken, gaat het om een afbeelding – of een 

gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van: 

a. een persoon die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt die eruit ziet als een 

minderjarige; 

b. een realistisch niet bestaand persoon die de leeftijd van achttien jaar naar schatting 

niet heeft bereikt. 

4. Niet strafbaar is hij die die de afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding 

– van een niet bestaand persoon die de leeftijd van achttien jaar naar schatting niet heeft 

bereikt, aanbiedt, vervaardigt, doorvoert, in bezit heeft of zich door middel van een 

geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe 

verschaft, voor wetenschappelijke, educatieve en therapeutische doeleinden. 
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Eindconclusie 
 

Deze scriptie heeft als doel om een onderbouwde conclusie te vormen over de vraag of kinderen 

beter beschermd zullen zijn tegen seksueel misbruik wanneer de interpretatie van de zinsnede 

´schijnbaar betrokken´ uit artikel 240b Sr wordt beperkt. 

In hoofdstuk twee werd besproken wat de wetgever met de zinsnede ´schijnbaar betrokken´ 

heeft beoogd. De algemene bescherming van het kind is volgens de wetgever een gegronde 

reden voor het strafbaar stellen van virtuele kinderporno, omdat beeldmateriaal door digitale 

manipulatie er heel realistisch uit kan zien en niet van echte kinderporno kan worden 

onderscheiden. De wetgever wilde door toevoeging van de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ aan 

artikel 240b Sr de bescherming van kinderen uitbreiden, omdat ook het bekijken van virtuele 

kinderporno schadelijk zou zijn voor kinderen. Het beeldmateriaal zou bij kinderen de suggestie 

kunnen wekken dat seksueel gedrag tussen kinderen en volwassen normaal is en hierdoor 

kinderen aanmoedigt of verleidt om aan dit seksueel gedrag mee te doen.  

 

De zinsnede ´schijnbaar betrokken´ is nogal een vaag begrip. Om die reden heb ik in hoofdstuk 

drie naar aanleiding van een jurisprudentieonderzoek besproken wanneer virtuele kinderporno 

onder de beschermingswijdte van artikel 240b Sr valt. Uit de rechtspraak blijkt dat er sprake is 

van schijnbare betrokkenheid wanneer schilderijen, tekeningen, Hentai-afbeeldingen en 

animatiebeelden die seksuele handelingen weergeven op het eerste gezicht niet van echte 

kinderporno zijn te onderscheiden en ook niet deze bedoeling heeft voor de gemiddelde kijker. 

Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat bij de vervaardiging echte kinderen zijn betrokken, 

waardoor er wordt beoogd om minderjarige kinderen aan te moedigen of te verleiden tot het 

deelnemen aan seksuele handelingen met volwassenen. Bij onrealistische virtuele kinderporno 

is sprake van schijnbare betrokkenheid, wanneer animatiebeelden gericht op kinderen voor de 

gemiddelde kijker wel van echt te onderscheiden zijn, maar niet voor kinderen. De maker van 

een filmpje heeft kinderen als doelgroep voor ogen en de bedoeling om met dit filmpje kinderen 

te verleiden of te overtuigen om seksuele handelingen te verrichten met volwassenen.  

 

Vervolgens heb ik in hoofdstuk vier besproken wat deskundigen vinden van de zinsnede 

´schijnbaar betrokken´ en het gebruik van virtuele kinderporno. De meningen van deskundigen 

zijn verdeeld. Uit onderzoek dat is gedaan in het buitenland blijkt dat het toestaan van 

kinderpornografie leidde tot een daling van kindermisbruik. Uit het onderzoek van de Van 

Mesdag-kliniek bleek echter dat het bekijken van virtuele kinderporno kan aanzetten tot het 

plegen van kindermisbruik. Wel is een bepaalde groep er zeker bij gebaat, namelijk degenen die 

genoeg zelfcontrole hebben en de pedofielen die weten dat zij niet aan kinderen mogen zitten 

en dit eigenlijk ook niet willen doen, maar net tegen de grens aan zitten om hun fantasieën 

werkelijkheid te maken. De zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ zou een te ruim begrip zijn, omdat 

het momenteel niet mogelijk is om virtuele kinderporno te gebruiken voor wetenschappelijke, 

educatieve of therapeutische doeleinden. 

 

Aangezien deskundigen geen juristen zijn, is de kijk van juristen ook belangrijk. Ook de meningen 

van juristen zijn verdeeld. Er zijn juristen die het te ver vinden gaan om alles te verbieden wat 

een risico met zich mee brengt dat eventuele schade zou kunnen toebrengen, ookal is het gezien 

het schadebeginsel terecht. Andere juristen vinden dat er alles aan gedaan moet worden om 

kinderen zo goed mogelijk te beschermen en zo ver mogelijk van pedofilie vandaan moeten 

worden gehouden. Dit zou met de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ kunnen worden 

gewaarborgd. Een groep juristen vindt het goed dat de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ vaag is, 
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zodat er kan worden uitgezocht wat er precies onder virtuele kinderporno wordt verstaan 

aangezien virtuele kinderporno een redelijk nieuwe ontwikkeling is. Hierdoor vindt een aantal 

juristen dat pedofielen door het te ruime begrip ‘schijnbaar betrokken’ onevenredig hard 

worden aangepakt, terwijl bij het toestaan van virtuele kinderporno recidive zou kunnen worden 

voorkomen. 

 

Gezien het voorgaande dat is besproken in hoofdstuk ‘Discussie en aanbevelingen’ denk ik dat 

de interpretatie van de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ niet dient te worden beperkt om 

kinderen betere bescherming te bieden tegen seksueel misbruik. De beperking van de 

interpretatie zou namelijk inhouden dat virtuele kinderporno niet meer wordt verboden. Ik denk 

niet dat het juist is om virtuele kinderporno voor iedereen moet worden toegestaan om te 

verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren, 

verwerven, in bezit hebben of toegang te verschaffen. Virtuele kinderpornografie heeft vaak niet 

de bedoeling om zich te onderscheiden van echte kinderpornografie, waardoor kinderen kunnen 

worden aangemoedigd of worden verleid om deel te nemen aan seksuele handelingen met 

volwassenen en denken dat dit gedrag normaal is. Virtuele kinderpornografie moet verboden 

blijven, maar ik vind dat artikel 240b Sr wel een aantal toevoegingen nodig heeft. Ik vind het 

belangrijker om te voorkomen dat kinderen daadwerkelijk worden misbruikt dan het voorkomen 

dat kinderen door het bekijken van beeldmateriaal worden verleid of aangemoedigd om 

seksuele handelingen te verrichten. Het is niet de bedoeling om het beeldmateriaal vrij te geven 

aan alle groepen binnen de pedofielen, omdat er altijd een bepaalde groep is die kan worden 

aangezet tot het plegen van kindermisbruik en kinderen hoe dan ook zal misbruiken. Het 

beeldmateriaal is dus slechts bedoeld voor pedofielen die genoeg zelfcontrole hebben en niet de 

bedoeling hebben om kinderen te misbruiken. Hiervoor wordt de bijzondere 

strafuitsluitingsgrond opnieuw ingevoerd waardoor het weer mogelijk is om straffeloos gebruik 

te maken van kinderpornografie voor wetenschappelijke, educatieve of therapeutische 

doeleinden. Het moet dan wel slechts gaan om virtuele kinderpornografie. Dit is ook in het in het 

belang van het kind om er voor te zorgen dat de pedofiel hulp krijgt om niet over zijn grens heen 

te gaan en kindermisbruik te plegen. Ook moet in het artikel duidelijk vermeld staan wat er 

precies is verboden om discussie te voorkomen. Daarom zou ik graag willen zien dat er een 

omschrijving van de zinsnede ‘schijnbaar betrokken’ in het artikel wordt vermeld.  
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Bijlage 1 

 

Enquête legalisatie virtuele kinderpronografie 

 
Virtuele kinderporno is strafbaar gesteld door invoeging van het 

bestanddeel ‘schijnbaar betrokken’ in artikel 240b Sr. Net als bij 

computerspelletjes is er bij virtuele kinderpornografie geen concreet 

slachtoffer betrokken, echter is het verspreiden, aanbieden, openlijk 

tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren, 

verwerven, in bezit hebben of toegang verschaffen tot virtuele 

kinderporno verboden. Dit geldt ook voor gebruik voor eigen doeleinden.   

Bij virtuele kinderporno gaat het om beeldmateriaal van een niet 

bestaand kind (persoon met geschatte leeftijd onder de 18 jaar).  

 

De wetgever meent dat de vervaardiging of het gebruik van kinderporno schadelijk is voor kinderen. 

Het gaat niet alleen om de bescherming van het kind tegen de productie en verspreiding van 

kinderporno, maar ook tegen gedrag dat een kind kan aanmoedigen of verleiden om deel te nemen 

aan seksuele gedragingen met volwassenen (het bevorderen van seksuele exploitatie van 

minderjarigen). Waar het om gaat is de bescherming van direct misbruik maar ook beschermen 

tegen afbeeldingen die misbruik suggereren. 

 

In beginsel vallen tekeningen, schilderijen, computeranimaties buiten de strafbaarstelling, tenzij deze 

op het eerste gezicht niet te onderscheiden zijn van afbeeldingen van een echt kind. Dit kan door de 

manier waarop de afbeelding op de computer is gemanipuleerd of bijvoorbeeld door een 

fotografische stijl van tekenen/schilderen. De creatieve uitingen van de menselijke geest worden niet 

ontnomen en zijn niet in strijd met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de 

vrijheid van meningsuiting vastgelegd in de Grondwet en EVRM. Het recht van vrijheid van 

meningsuiting strekt zich namelijk niet tot de openbaarmaking en de verspreiding van 

kinderpornografie en het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer strekt zich niet tot 

het in bezit hebben van virtuele kinderporno.  

 

Pedofiele gevoelens zijn niet te genezen, je wordt als pedofiel geboren. Er zijn seksuologen die naar 

aanleiding van hun ervaringen uit de praktijk menen dat pedofielen met virtuele kinderporno hun 

impulsen onder controle kunnen houden, waardoor zij meer controle hebben op hun seksuele leven. 

Iedereen heeft seksuele behoeften. Pedofielen kunnen virtuele kinderporno als uitlaatklep gebruiken 

en ter vervanging van daadwerkelijke kindermisbruik, wat een afname van kindermisbruik tot gevolg 

heeft. 

 

1. Bent u het er mee eens dat ouders en de overheid de verantwoordelijkheid dragen voor een 

goed bestaan van het kind en de verplichting hebben om er alles aan te doen om 

kindermishandeling, waaronder kindermisbruik te voorkomen? 

 

2. Bent u van mening dat crimineel gedrag in virtuele spelletjes, films en ander beeldmateriaal 

legaal moet kunnen zijn als er geen concreet slachtoffer is betrokken? 

 

3. Verkrachtingen in films zijn legaal, waarom bent u van mening dat virtuele kinderporno wel 

of niet verboden moet zijn? 

 

4. Bent u van mening dat kinderen die surfen op het internet eerder seksueelgetinte cartoons 

zullen tegenkomen dan realistische virtuele kinderporno? 
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5. Vindt u dat seksueelgetinte animatiebeelden (niet realistisch) wel of niet strafbaar moeten 

zijn? Waarom? 

 

6. In de fantasiewereld mag alles wat verboden is, omdat het niet de werkelijkheid is. Als de 

rechter van oordeel is dat een kunstenaar een kunstwerk heeft vervaardigd met een op het 

eerste gezicht een kinderpornografische uitstraling en hiermee virtuele kinderporno heeft 

vervaardigd, bent u van mening dat het grondrecht op de persoonlijke levenssfeer en vrijheid 

van meningsuiting van de kunstenaar wordt ingeperkt? 

 

7. De strafuitsluitingsgrond welke het mogelijk maakte om straffeloos virtuele kinderporno te 

gebruiken voor wetenschappelijke, educatieve of therapeutische doeleinden is geschrapt. 

Bent u van mening dat de strafuitsluitingsgrond opnieuw ingevoerd moet worden? 

 

8. Een aantal seksuologen vinden het aanbieden van virtuele kinderporno een veilige manier 

voor zowel het kind als de pedofiel. Het dient aan de juiste groep aangeboden te worden, 

namelijk de pedofielen die kinderen nooit kwaad zullen doen. Als naar aanleiding van een 

analyse van een deskundige blijkt dat een persoon een pedofiel is, maar niet de bedoeling 

heeft om kinderen daadwerkelijk seksueel te misbruiken, zou u virtuele kinderporno 

toestaan zodat diegene een verantwoord maatschappelijk bestaan kan leiden binnen zijn 

seksuele voorkeur? 

9. Virtuele kinderporno wordt door sommige pedofielen gebruikt als hulpmiddel om te kunnen 

fantaseren. Vindt u de strafbaarstelling van virtuele kinderporno een schending van de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voor pedofielen? Waarom?  

 

10. Seksuologen menen dat pedofielen virtuele kinderporno kunnen gebruiken als vervanging 

van echte kinderporno. Uit onderzoek is gebleken dat virtuele kinderporno pedofielen niet 

aanzet tot het daadwerkelijk misbruiken van kinderen. Zou u om die reden instemmen met 

het legaliseren van virtuele kinderporno? Zo niet, waarom? 

 

11. Kinderen van 16 en 17 jaar zijn volgens de wet gerechtigd om seksuele handelingen te 

verrichten op grond van artikel 245 Strafrecht. Vindt u dat deze leeftijdscategorie ook moet 

vallen onder het strafbaar stellen van virtuele kinderporno?  

 

12. In principe is het verbod van virtuele kinderporno op grond van het schadebeginsel terecht, 

ook als het slechts gaat om het risico van schade toebrengen. Er zijn gedragingen die risicovol 

en schadelijk zijn, maar toch door de maatschappij geaccepteerd moeten worden op grond 

van de mensenrechten. Bent u van mening dat niet alles wat een risico heeft op schade 

verboden dient te zijn? 

13. Bent u van mening dat het verbod op virtuele kinderporno niet alleen de bescherming van 

het kind tegen seksueel misbruik als uitgangspunt heeft, maar ook de morele 

verwerpelijkheid? Is dit redelijk? 

 

14. Vindt u het redelijk dat er voor virtuele kinderporno (geen slachtoffer betrokken) een zelfde 

straf wordt opgelegd als bij echte kinderporno (wel slachtoffer betrokken)? 

 

15. Bent u van mening dat het strafbaar stellen van virtuele kinderporno over het algemeen te 

ver gaat?  
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