Pedo’s: van een moderne heksenjacht naar een evenwichtige benadering
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Pedofielen en pedoseksuelen worden – ten onrechte – nog al eens over een kam geschoren.
Pedofilie is een geaardheid en heeft niets met gedrag te maken. Een pedoseksueel pleegt
strafbare handelingen met kinderen jonger dan 16 jaar. Als hij na zijn detentie terugkeert in de
maatschappij veroorzaakt dit vaak grote onrust. Hij wordt bedreigd, weggepest en soms zelfs
dood gewenst. Enerzijds bestaat er begrip voor verontruste buurtbewoners, anderzijds mag
deze angst niet ontaarden in een heksenjacht.
1
Inleiding
Nederland telt naar schatting 70.000 mannelijke pedofielen.1 Slechts een gering percentage
van hen is pedoseksueel. Toch liggen ook pedofielen tegenwoordig zwaar onder vuur.
Openlijk verklaren dat je pedofiel bent, staat gelijk aan jezelf vogelvrij verklaren. Zelfs de
schijn van pedofilie veroorzaakt al een heksenjacht.2 Dat lag dertig jaar geleden volledig
anders. Toen kon de Vereniging Martijn in alle rust worden opgericht. Nu loopt er een zaak
bij de Hoge Raad waarin het Openbaar Ministerie verzoekt om een verbod en ontbinding van
de vereniging (§2).
Jaarlijks keren er ruim 30.000 gestraften uit detentie terug in de samenleving.3 Onder
hen bevinden zich moordenaars, terroristen, grafschenders en pyromanen. Nergens maken
burgers meer ophef over dan om de terugkeer van een pedoseksueel. Veelal zijn het de
bewoners in de directe omgeving van een pedoseksueel die de burgemeester zwaar onder druk
zetten ofwel om zijn terugkeer te beletten ofwel om hem voorwaarden op te leggen. Soms
gaat de burgemeester over tot actie, maar een hem hierop toegesneden bevoegdheid ontbreekt
echter. Uit pure wanhoop grijpt een burgemeester nog wel eens naar een openbareordebevoegdheid, ook al kan dit tot een schadevergoedingsplicht leiden (§3).
Moet hiervoor een specifieke bevoegdheid voor burgemeesters worden gecreëerd? Wij
bepleiten dat dat niet hoeft en wel om verschillende redenen. Ten eerste is het strafrechtelijke
arsenaal van instrumenten recentelijk fors uitgebreid (§4). Ten tweede zou de burgemeester
gebruik kunnen maken van de collectieve vorderingsbevoegdheid in artikel 3:305b BW om
via de burgerlijke rechter voorwaarden af te dwingen (§5).
2
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jongerenrelaties. Ondanks de nadrukkelijke toevoeging ‘binnen de grenzen van de
Nederlandse wet’, speelt sinds 2003 de vraag of Martijn een criminele organisatie is.
In 2011 concludeerde het Openbaar Ministerie Rotterdam dat dit niet het geval is. De
strafbare handelingen van individuele leden zijn niet gepleegd in het kader van
werkzaamheden voor de vereniging.4 In een door de ouders van een misbruikt kind
aangespannen artikel 12 Sv-procedure besliste het gerechtshof evenzeer dat er geen reden is
voor vervolging. Van uitlokking tot of van medeplichtigheid aan seksueel misbruik van hun
kind – de dader zou zijn geadviseerd vanuit Martijn – was geen sprake.5
Eind 2011 verzoekt het Openbaar Ministerie echter om een civielrechtelijk verbod en
ontbinding van Vereniging Martijn vanuit de gedachte dat haar werkzaamheden in strijd zijn
met de openbare orde als bedoeld in artikel 2:20 BW. De Rechtbank Assen willigt dit verzoek
in. Zij beschouwt het verheerlijken van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen als
werkzaamheden die inbreuk maken op de rechten van het kind.6 Het is een ongebruikelijk
ruime uitleg van het begrip openbare orde. In de lagere rechtspraak van de laatste decennia
werd een verbod slechts opgelegd in geval van een structureel patroon van strafbare feiten.7
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigt deze beschikking in 2013. Het hof is
evenzeer van mening dat het verheerlijken van dit soort seksuele relaties in strijd is met de
openbare orde, maar oordeelt dat de maatschappij weerbaar genoeg is om zich tegen
dergelijke verwerpelijke gedragingen en beweringen te kunnen verzetten.8
Binnenkort zal de Hoge Raad zich op verzoek van het Openbaar Ministerie over deze
zaak moeten uitlaten. In het Hells Angels-arrest hield de cassatierechter de deur open voor een
verbodsverklaring wegens niet-strafbare gedragingen.9 Een zodanig ruime interpretatie van
het begrip openbare orde staat echter op zeer gespannen voet met de Grondwet vanwege de
sinds 1983 gehanteerde beperkingensystematiek en bergt grote gevaren in zich voor het
bestaansrecht van politieke partijen.10
De verenigingsvrijheid mag op grond van artikel 8 Grondwet slechts bij wet worden
beperkt. De formele wetgever dient vast te stellen wanneer een vereniging kan worden
verboden.11 Door te verzuimen de rechter strikte criteria te verstrekken – openbare orde houdt
immers geen enkele begrenzing in – heeft de wetgever de bevoegdheid in feite gedelegeerd
aan de rechter in zijn functie als bestuurder. Dit is slechts anders indien de rechter het begrip
‘openbare orde’ invult met wettelijke verboden, zoals strafbare feiten. Een verbod dient om
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die reden uitsluitend te worden opgelegd, indien een vereniging op structurele basis strafbare
feiten pleegt.12
Voor deze uitleg bestaan overigens ten minste nog twee goede redenen. Ten eerste zou
het een ongerijmdheid zijn als de rechter activiteiten van een collectief kan verbieden, die aan
een individu zijn toegestaan. Een tweede reden is gelegen in de omstandigheid dat een
verenigingsverbod zeer ingrijpend is. Vaak gaat het gepaard met het beknotten van andere
grondrechten. Personen kunnen als groep bijvoorbeeld hun mening niet langer uiten om
politieke invloed uit te oefenen. Ook daarom dient de rechter een verzoek van het Openbaar
Ministerie slechts in zeldzame gevallen te honoreren. Niet voor niets eist artikel 11 lid 2
EVRM dat een verbod noodzakelijk is in een democratische samenleving. Met een criterium
als ‘een structureel patroon van in de wet vastgelegde strafbare feiten’ wordt daaraan voldaan.
Indien Martijn opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft tot het
plegen van misdrijven, maakt zij zich schuldig aan medeplichtigheid aan overtreding van de
artikelen 244 en 245 Sr en is een verbod gerechtvaardigd. Is Martijn daarentegen een
vereniging van lotgenoten, dan dient de rechter zich – ook in verband met artikel 1 Grondwet
– verre te houden van een verbod.
3
Openbare-ordebevoegdheid burgemeester
Wanneer een pedoseksueel aan het eind van zijn detentie op het punt staat terug te keren in de
maatschappij en de buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte, dan ontstaat er veelal grote
commotie. Men vormt actiecomités die de burgemeester als verantwoordelijke voor een
veilige leefomgeving zwaar onder druk zetten. Maar wat kunnen burgemeesters doen?
Kunnen zij meer doen dan het inzetten van extra politie en het in gesprek gaan met de
pedoseksueel over eventuele voorwaarden?
De burgemeester van Eindhoven legde Sytze van der V. een gebiedsverbod op van
onbeperkte duur voor de hele gemeente Eindhoven op basis van artikel 172 lid 3 Gemw,13
toen hij zich niet wilde houden aan de voorwaarden van de burgemeester.14 Deze lichte
bevelsbevoegdheid is voor een gebiedsverbod van die duur en omvang echter geenszins
toereikend. Het is daarom allerminst verwonderlijk dat de rechter de burgemeester in de
bodemprocedure terugfluit.15 Overigens gebeurde dat niet op grond van misbruik van
bevoegdheid, maar wegens disproportionaliteit tussen belang en maatregel. In een later
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gevoerde civiele procedure wordt de gemeente ook nog eens veroordeeld tot het betalen van
schadevergoeding voor het onrechtmatig opgelegde gebiedsverbod.16
Van der V. is vanaf dat moment opgejaagd wild, hij is nergens meer welkom en lijdt
een zwervend bestaan. Aan het dan inmiddels in werking getreden reclasseringstoezicht kan
hij zich niet onderwerpen met als gevolg dat hij alsnog zijn voorwaardelijke gevangenisstraf
moet uitzitten.17
Kort na zijn vrijlating vordert hij tevergeefs een woning van de Staat der Nederlanden
in een kort geding.18 Naar eigen zeggen beschikt hij nu – na een lange zoektocht – over een
woning in Amsterdam.19 Niet bekend is echter of hij onder controle staat en of er behandeling
plaatsvindt. Gedwongen hiertoe worden kan hij volgens de huidige regelgeving in elk geval
niet, nu de voorwaardelijke straf is uitgewerkt.
4
Uitbreiding strafrecht
Sinds 1 april 2012 heeft de strafrechter in artikel 14c Sr expliciet de bevoegdheid om in het
kader van een voorwaardelijke veroordeling de meest uiteenlopende voorwaarden op te
leggen, waaronder een behandelingsverplichting, gebieds- en/of contactverbod, een
meldplicht, huisarrest op bepaalde tijdstippen en elektronisch toezicht.20 Op basis van per
dezelfde datum ingevoerd artikel 38v Sr kan de rechter ook een gebieds- en/of contactverbod
en een meldplicht als zelfstandige vrijheidsbeperkende maatregel opleggen voor twee jaren,
ter beveiliging van de maatschappij of ter voorkoming van strafbare feiten.21
Door de gelijktijdige invoering van artikel 14e Sr kan een bijzondere voorwaarde in
het kader van een voorwaardelijke veroordeling uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.22
Hierdoor kan een ongewenste situatie als die van Van der V. zich niet meer voordoen. Een
delinquent moet zich al aan de bijzondere voorwaarde houden, nog voordat er een definitieve
einduitspraak is.
Het zijn allemaal voorwaarden en maatregelen die ook op pedoseksuelen toegepast
kunnen worden. Deze maatregelen zijn echter tijdelijk. Vroeg of laat komt er een moment dat
een pedoseksueel niet meer aan strafrechtelijke voorwaarden is gebonden. In die situatie
ontstaat er gewild dan wel ongewild toch weer een verantwoordelijkheid voor de
burgemeester.
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Volgens de pers zijn burgemeesters sterk voorstander van een extra bevoegdheid voor de
situatie waarin het strafrecht is uitgewerkt bij pedoseksuelen.23 Wij weten echter niet beter
dan dat het merendeel van de burgemeesters een voorkeur heeft voor een grotere rol van de
rechter bij het veilig wonen van een pedoseksueel in de samenleving.24 Deze tweede optie
verdient ook onze voorkeur. Artikel 3:305b BW zou hierbij de grondslag kunnen zijn.25
Kort gezegd, gaat het om een bevoegdheid op grond waarvan de burgemeester namens
de betrokken buurtbewoners aan de rechter kan verzoeken maatregelen op te leggen. In al zijn
wijsheid kan die als onafhankelijke en onpartijdige instantie beslissen welke maatregelen
noodzakelijk zijn om buurtbewoners het gevoel van veilig wonen te geven zonder de
belangen van de pedoseksueel te veronachtzamen.26
Inmiddels is een keer geprobeerd deze weg te bewandelen. De burgemeester als
vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente Veenendaal stelde echter een zodanige
vordering in nog voordat de strafrechtelijke voorwaarden van de strafrechter ten einde waren
gekomen. De burgerlijke rechter zag hierin aanleiding om de gemeente niet-ontvankelijk te
verklaren. Dit zou voortvloeien uit de leer van de onaanvaardbare doorkruising.27
Die leer is een verbijzondering van artikel 3:14 BW. Het bevat een verbod om gebruik
te maken van een privaatrechtelijke bevoegdheid in strijd met geschreven of ongeschreven
regels van publiekrecht. Indien een overheidsinstantie ter behartiging van het haar
toevertrouwde belang zowel gebruik kan maken van een publiekrechtelijke als van een
privaatrechtelijke bevoegdheid, dient zij de weg van het publiekrecht te kiezen, tenzij de
wetgever anders bepaalt.28
Is er echter geen publiekrechtelijke regeling voor de desbetreffende overheidsinstantie
met behulp waarvan een vergelijkbaar resultaat kan worden bewerkstelligd, 29 dan vormt de
afwezigheid ervan een belangrijke aanwijzing dat de privaatrechtelijke weg openstaat.30 Dit is
anders indien de wetgever er expliciet van heeft afgezien om een dergelijke publiekrechtelijke
bevoegdheid toe te kennen. Bij de totstandkoming van de Gemeentewet is echter over de
onaanvaardbaarheid van de weg van artikel 6:162 BW met geen woord gerept. De weg van de
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onrechtmatige daad is aan gemeenten ook een aantal keren toegestaan, als er sprake was van
een leemte in de publiekrechtelijke bevoegdheden.31
In dit geval heeft de wetgever in artikel 3:305b BW aan rechtspersonen krachtens
publiekrecht ingesteld zelfs expliciet de bevoegdheid toegekend om een rechtsvordering als
bijvoorbeeld een onrechtmatige daad in te stellen ter bescherming van gelijksoortige belangen
van andere personen, voor zover de rechtspersoon de behartiging van deze belangen is
toevertrouwd.32 De gemeente is zo’n rechtspersoon en haar bestuur heeft de zorg voor de
huishouding van de gemeente. Hieronder valt de bevordering van een veilig woon- en
leefmilieu.33 Een dergelijke beschermingsverplichting vloeit voort uit tal van bepalingen.34
Van onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke weg is daarom geenszins sprake.
Een dergelijke interpretatie zou artikel 3:305b BW van elke zin en betekenis beroven.
Toepassing van de leer van de onaanvaardbare doorkruising leidt in de rechtspraak
ook nooit tot het niet-ontvankelijk verklaren van eiser, maar altijd tot afwijzing van de
vordering.35 Aan de eis van voldoende belang in de zin van artikel 3:303 BW worden in de
rechtspraak sinds de Kabayel-uitspraak ook in het geval van overheid-rechtspersonen
nauwelijks eisen gesteld.36 De rechter ontzegt hier de gemeente Veenendaal elk belang, omdat
de pedoseksueel al onderworpen is aan strafrechtelijke voorwaarden.37 Twee maanden eerder
nam dezelfde rechtbank een ander standpunt in, toen (ouders van) slachtoffers een vordering
uit onrechtmatige daad instelden. De vorderingen werden toen afgewezen.38
Dat lijkt ons correcter. De strafrechter heeft vanzelfsprekend oog voor het gevaar van
recidive als ook de bescherming van de samenleving en het bijzondere belang van het
slachtoffer. Het valt echter niet volledig uit te sluiten dat hij op het niveau van de concrete
feiten en omstandigheden in de woonomgeving een belang over het hoofd ziet.39 In dat
verband kan er een reden zijn bij de burgerlijke rechter een extra maatregel te vorderen.
Natuurlijk wil dit niet zeggen dat de burgerlijke rechter elke vordering van de
burgemeester als vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente moet toewijzen. Er
komen per jaar vele gevaarlijke delinquenten vrij. Niet-zedendelinquenten leggen we in het
algemeen, buiten het strafrechtelijke traject, geen strobreed in de weg. De bijzondere
omstandigheid dat pedoseksuelen een bedreiging vormen voor de fysieke en geestelijke
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integriteit van betrekkelijk weerloze kinderen, maakt echter dat we in dit geval alerter moeten
zijn.
Schuilt het onrechtmatige gedrag tegenover de overheid-rechtspersoon in een artikel
6:162 BW-procedure overigens in de niet-naleving van een publiekrechtelijk voorschrift door
een burger met de handhaving waarvan het onderdeel uitmakende bestuursorgaan is belast, in
het geval van artikel 3:305b BW hoeft er van een onrechtmatige daad tegenover de overheidrechtspersoon geen sprake te zijn. Het gedrag dient onrechtmatig te zijn jegens de personen
ter bescherming waarvan de overheid-rechtspersoon opkomt. Dat zou kunnen schuilen in een
inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, al dan niet in combinatie
met een schending van een ongeschreven gedragsnorm door een verkeerde
belangenafweging.40
6
Conclusie
De huidige maatschappij gaat bepaald anders om met pedofielen en pedoseksuelen dan dertig
jaar geleden. Een bewijs hiervan vormt het verzoek van het OM tot een verbod en ontbinding
van de Vereniging Martijn.
Of de rechter dit verzoek honoreert, hangt af van de uitleg van de woorden
‘werkzaamheden in strijd met de openbare orde’ in artikel 2:20 BW. Volgens ons dwingt de
grondwettelijke beperkingensystematiek ertoe die term invulling te geven door middel van het
criterium ‘een structureel patroon van in de wet vastgelegde strafbare feiten’. Beslissend is
dan of Martijn uitlokt tot of medeplichtig is aan het plegen van pedoseksuele handelingen of
dat zij slechts lotgenoten bijeenbrengt zoals zoveel andere clubs doen. In dat laatste geval kan
en mag de rechter haar niet verbieden. De Hoge Raad hanteerde echter in het Hells Angelsarrest een ruimer criterium. Tot een verbodenverklaring leidde dit overigens niet.
Een ander bewijs voor de veranderde houding ten opzichte van pedoseksuelen is dat
hun terugkeer na detentie in de samenleving tegenwoordig grote onrust veroorzaakt. De
samenleving oefent maximale druk uit op een burgemeester om hiertegen maatregelen te
nemen. Die staat echter met lege handen. Wat hij wel kan doen, is de rechter vragen om
maatregelen op te leggen in het kader van zijn collectieve vorderingsbevoegdheid in artikel
3:305b BW.
Zolang er echter strafrechtelijke voorwaarden gelden voor de pedoseksueel, zullen
extra maatregelen slechts in uitzonderlijke gevallen aangewezen zijn. Dit heeft de
burgemeester van Veenendaal inmiddels aan den lijve ondervonden. Zijn vordering werd nietontvankelijk verklaard. Hoewel procesrechtelijk volgens ons onjuist, kunnen wij materieel de
rechter goed volgen. De ontstane heksenjacht dient plaats te maken voor een evenwichtige
benadering.
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