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33 580 Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van 
het Europees Parlement en de Raad ter 
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Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het 

Wetboek van Strafrecht en het Besluit justitiële en strafvorderlijke 
gegevens te wijzigen ter implementatie van de richtlijn nr. 2011/93/EU van 
het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik 
en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 248 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste en tweede lid wordt «248e» telkens vervangen door: 
248f. 

2. In het derde en vierde lid wordt na «248b» telkens ingevoegd:, 248f. 

3. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot zevende en 
achtste lid, vier leden ingevoegd, luidende: 

3. De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid, 
en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden 
verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon bij wie 
misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt. 
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4. De in de artikelen 242, 246 en 249, tweede lid, bepaalde gevangenis-
straffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het 
feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van achttien jaar bij wie 
misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt. 

5. De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid, 
en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden 
verhoogd, indien het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van 
geweld. 

6. De in de artikelen 242, 243, 246, 247 en 249, tweede lid, bepaalde 
gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de 
schuldige het feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van 
achttien jaar en het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld. 

 B

Na artikel 248e wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 248f  

Hij die door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging 
met geweld of een andere feitelijkheid, het plegen van ontucht door een 
persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de 
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, met een derde opzettelijk 
teweegbrengt of bevordert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 

ARTIKEL II  

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit 
te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen 
daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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