
BELGA, « Justitie bekijkt uitbreiding 'bewijs van goed zedelijk gedrag », 13 
Juli 2016 
 
Justitie gaat bekijken of het 'bewijs van goed zedelijk gedrag' kan uitgebreid worden 
naar Nederlands model, dat veel ruimer is opgevat. Dat heeft justitieminister Koen 
Geens aangekondigd. De vraag komt van de ngo ECPAT, die wereldwijd strijdt tegen 
seksuele uitbuiting van kinderen. 
 
ECPAT vraagt dat België het Nederlandse 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) 
overneemt. Een VOG is vergelijkbaar met het Belgische 'bewijs van goed zedelijk 
gedrag', een uittreksel uit het strafregister. 
 
Een VOG is een certificaat waarmee iemand kan aantonen dat hij of zij geschikt is om 
bepaalde functies uit te oefenen, bijvoorbeeld omgaan met kinderen. Werkgevers, 
sportclubs of ngo's weten op die manier of een persoon geschikt is voor zijn taak. 
 
In vergelijking met België is een VOG veel uitgebreider. In België staan in het uittreksel 
uit het strafregister enkel effectieve veroordelingen, terwijl in Nederland ook 
verdachtmakingen, seponeringen, vervolgingen of opschortingen van straf zijn 
opgenomen. 
 
Zo'n certificaat naar Nederlands model kan een belangrijk instrument zijn in de 
preventie van kindermisbruik, zegt ECPAT. "Daders zijn vaak recidivisten", 
argumenteert Ariane Couvreur van ECPAT. 
 
Minister Geens laat nu nagaan of het Nederlandse model "voor België een piste kan 
zijn". Hij ziet voor- en nadelen. "Het biedt meer geruststelling, maar het botst ook met 
het vermoeden van onschuld", waarschuwt hij. 
 
Het overnemen van het Nederlandse VOG is één van de aanbevelingen van ECPAT (End 
Child Prostitution, Child Pornograph and Trafficking of Children for sexual purposes). 
De ngo boog zich over de Belgische wetgeving, die stelt dat eender wie in het buitenland 
kinderen seksueel heeft misbruikt, in België kan worden vervolgd. De ngo baseerde zich 
voor de studie op 13 gevallen die in de voorbije twintig jaar in de media zijn verschenen. 
Daaruit blijkt dat er nog heel wat hinderpalen zijn: het is lastig om slachtoffers te 
vinden, de uitgesproken straffen zijn relatief licht én er komen te weinig meldingen 
binnen: amper dertig per jaar via het meldpunt van de ngo www.ikzegstop.be. "Mensen 
kennen het meldpunt te weinig", aldus Couvreur.  
 
Op de website www.ikzegstop.be kunnen getuigen van kindermisbruik melding maken 
van verdachte situaties op reis of in de eigen buurt. De meldingen worden overgemaakt 
aan de Belgische politie. Het is de bedoeling de website bij een breder publiek bekend te 
maken. 
 
Minister van Justitie Koen Geens wijst er op dat seksueel misbruik één van de 
prioriteiten is van het justitiebeleid. "Met de extraterritoriale wetgeving sturen we een 
krachtig signaal dat personen nergens ter wereld ongestraft seksueel misbruik kunnen 
plegen", aldus de minister. 
 
 
 
 



« Justitie bekijkt uitbreiding "bewijs van goed zedelijk gedrag" », Knack, 13 
Juli 2016 http://www.knack.be/nieuws/belgie/justitie-bekijkt-uitbreiding-bewijs-van-
goed-zedelijk-gedrag/article-normal-728289.html 
 
Justitie gaat onderzoeken of het "bewijs van goed zedelijk gedrag" kan uitgebreid worden 
naar Nederlands model. Dat heeft justitieminister Koen Geens aangekondigd. De 
Nederlanders nemen er niet alleen effectieve veroordelingen in op, maar ook 
seponeringen, vervolgingen en opschortingen van straf. De vraag komt van de ngo 
ECPAT, die wereldwijd strijdt tegen seksuele uitbuiting van kinderen. ECPAT wil dat 
België het Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overneemt. Dat 
certificaat is vergelijkbaar met het Belgische "bewijs van goed zedelijk gedrag", maar 
dan veel uitgebreider. 
 
Met een VOG kan iemand aantonen dat hij of zij geschikt is om bepaalde functies uit te 
oefenen, bijvoorbeeld omgaan met kinderen. Werkgevers, sportclubs of ngo's weten op 
die manier of een persoon de juiste persoon is voor een bepaalde taak. 
 
In vergelijking met België is een VOG veel uitgebreider. In België staan in het uittreksel 
uit het strafregister enkel effectieve veroordelingen, terwijl in Nederland ook 
verdachtmakingen, seponeringen, vervolgingen of opschortingen van straf zijn 
opgenomen. 
 
Volgens ECPAT is zo'n breed certificaat een belangrijk instrument zijn in de preventie 
van kindermisbruik, zegt ECPAT. 'Daders zijn vaak recidivisten', argumenteert Ariane 
Couvreur van ECPAT. 
 
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) laat nu nagaan of het Nederlandse model 
'voor België een piste kan zijn.' Hij ziet voor- en nadelen. 'Het biedt meer geruststelling, 
maar het botst ook met het vermoeden van onschuld', waarschuwt hij.  
 
 
« Meld kindermisbruik vanop vakantie », Standaard, 13 Juli 2016 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160713_02383419  
 
Wereldwijd worden jaarlijks 1,8 miljoen kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting. 
Een campagne van de groep Stop vraagt om verdachte situaties in het buitenland te 
melden, want daders blijven vandaag nog vaak buiten schot. 
 
Weinig bestraft  
 
Wie kinderen misbruikt in het buitenland, kan daarvoor in België worden gestraft. 
Volgens Ecpat, een ngo die kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderhandel 
bestrijdt, werden er sinds 1996 in ons land dertien mannen vervolgd op basis van de wet 
op de extra-territorialiteit.  
 
Dat is niet zo veel: daders kunnen vaak buiten schot blijven en wanen zich 
onaantastbaar in een ver land. De groep Stop, bestaande uit institutionele, openbare en 
private actoren die strijden tegen de uitbuiting van kinderen, wil daar iets aan 
veranderen en lanceerde een campagne om verdachte situaties te melden op een speciale 
website.  
 



De meldingen worden vertrouwelijk behandeld en stellen de politie in staat een dossier 
te openen. ‘Als Belgische supporters naar Rio reizen voor de Olympische Spelen en 
verdachte situaties met kinderen opmerken, is het belangrijk dat te melden’, zegt 
minister van Justitie Koen Geens (CD&V). ‘We hebben een wet die dat toelaat, laat ons 
er dan ook samen gebruik van maken.’  
 
Ook Dirk Depover van Child Focus hoopt dat een meldpunt een verschil kan maken. ‘Zelf 
heb ik in een ver land ooit meegemaakt dat een medereiziger zich bezondigde aan 
kinderprostitutie. Als er toen een meldpunt had bestaan, had ik het doorgegeven.’  
 
Mannen tussen 40 en 50  
 
Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de wet op de extra- territorialiteit 
bestudeerde Ecpat de dertien gekende Belgische zaken. ‘De meeste daders zijn tussen 40 
en 50 jaar oud wanneer ze voor het eerst misbruik plegen in het buitenland’, zegt Ariane 
Couvreur van Ecpat. ‘Al moeten we daar voorzichtig mee zijn, aangezien het eerste 
misbruik niet altijd met zekerheid te achterhalen is.’  
 
Zeven van de dertien oefenden een beroep uit waarbij ze in contact komen met kinderen 
in België, zoals onderwijzer, priester of psycholoog. Sommigen hebben een totaal ander 
beroep, maar gebruiken hun vrijwilligerswerk in het buitenland om in contact te komen 
met kinderen.  
 
Sommige daders vestigden zich in het buitenland, anderen maakten jarenlang 
veelvuldig reizen. Zo ook Pieter Ceulen, een 60-jarige beleggingsmakelaar uit Antwerpen 
die in januari veroordeeld werd tot negentien jaar cel voor het misbruik van kinderen in 
de Filipijnen en Cambodja, onder wie zijn eigen pleegdochters. Het is de recentste 
veroordeling op basis van de wet op de extra-territorialiteit.  
 
Viertienjarige jongens  
 
De slachtoffers blijven de grote afwezigen in de geanalyseerde zaken, maar volgens 
Ecpat gaat het vooral om jongens. Verschillende beklaagden gaven toe een exclusieve 
seksuele aantrekkingskracht tot jongens te voelen en contact met hen te zoeken.  
 
‘De jongeren zijn gemiddeld rond de 14 jaar, de jongsten onder hen 8 en de oudsten 16. 
Het zijn vooral kinderen die op straat of in armoedige buurten leven’, zegt Ariane 
Couvreur.  
 
Populaire bestemmingen voor pedofielen zijn landen in Azië of Latijns- Amerika, maar 
ook in Europa worden kinderen misbruikt. Niet alleen in Portugal en Polen, maar ook in 
Roemenië werd vorig jaar een Belg vervolgd en berecht wegens misbruik van zeer jonge 
slachtoffers.  
 
Minister van Justitie Koen Geens en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders 
(MR) benadrukken dat landen waar het misdrijf gebeurt in de eerste plaats actie moeten 
ondernemen. ‘Maar als dat niet gebeurt, is het aan de Belgische gerechtelijke overheden 
om deze personen ter verantwoording te roepen.’  
 
ikzegstop.be (http://ikzegstop.be/)  
 
 



« Bevat bewijs goed gedrag straks ook verdenkingen? » De Tijd, 14 Juli 2016, p. 
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« Belgen in Rio moeten kindermisbruik melden », Het Nieuwsblad, 14 Juli 2016, 
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MINISTERS  
 
"Didier Reynders roept Belgen op seksueel misbruik van kinderen in het 
buitenland te melden: www.ikzegstop.be", 13 Juli 2016 
 
Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van 
Justitie Koen Geens waren zonet bij de voorstelling van een studie van ECPAT 
België (de Belgische afdeling van het netwerk ECPAT Internationaal, een organisatie 
die strijdt tegen elke vorm van seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen) over de 
strijd tegen de straffeloosheid voor plegers van seksuele misdrijven tegen kinderen in 
het buitenland. Minister Reynders benadrukte dat de strijd tegen seksueel misbruik en 
uitbuiting van kinderen een werk van lange adem is. Buitenlandse Zaken blijft zich 
daarvoor inzetten. 
  
Sinds 1995 is in België een ‘wet op de extraterritorialiteit’ van kracht, waardoor het 
mogelijk is om in ons land personen (ongeacht hun nationaliteit) te vervolgen en te 
veroordelen die seksuele misdrijven tegen kinderen hebben gepleegd, als ze op Belgische 
bodem worden aangehouden. De FOD Buitenlandse Zaken treedt op basis van deze wet 
proactief op. De ambassades en consulaten in het buitenland verzamelen alle mogelijke 
informatie over de betrokkenheid van Belgen bij seksuele misdrijven en seksuele 
uitbuiting van kinderen. Het kan gaan om persberichten, interpellaties, arrestaties, 
aangiftes … Al die inlichtingen worden naar de federale politie doorgestuurd. 
  
Uit de studie blijkt dat mensen blijvend bewust moeten worden gemaakt. Sinds 2002 
neemt de FOD Buitenlandse Zaken deel aan de groep STOP. Dit collectief bestaat uit 
publieke en privépartners en ngo’s en ligt aan de basis van diverse campagnes om 
reizigers aan te sporen feiten te melden waarvan ze in het buitenland getuige zijn. Een 
link naar de website “ik zeg stop” zal in alle reisadviezen van Buitenlandse Zaken 
worden opgenomen om deze meldingsmogelijkheid in de kijker te plaatsen. Didier 
Reynders roept iedereen op om seksueel misbruik van kinderen altijd meteen te melden. 
 
Seksueel misbruik en uitbuiting bestrijden door grensoverschrijdende 
samenwerking, 13 juli 2016, http://www.koengeens.be/news/2016/07/13/seksueel-
misbruik-en-uitbuiting-bestrijden-door-grensoverschrijdende-samenwerking 
 
Minister van Justitie Koen Geens en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders 
gaven vandaag toelichting bij een studie van ECPAT België over seksueel misbruik van 
kinderen in het buitenland. Reeds 20 jaar beschikt België over de wet op de extra-
territorialiteit. Een wet die een krachtig signaal uitzendt: je kan, waar ook ter wereld, 
niet ongestraft kinderen misbruiken. Er moet ook opgemerkt worden dat steeds vaker 
virtueel seksueel misbruik gepleegd wordt. 
 
In de eerste plaats is het aan de landen waar het misdrijf gebeurt om actie te 
ondernemen tegen deze personen. Dergelijke acties tonen immers aan dat het land 
dergelijke praktijken niet tolereert en dat deze bestraft worden. Indien, om welke reden 
ook een effectieve actie van het land uitblijft, is het aan de Belgische gerechtelijke 
overheden om het nodige te doen om deze personen ter verantwoording te roepen. De wet 
op de extra-territorialiteit maakt dit mogelijk. Justitie heeft een belangrijke taak in het 
voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van misdrijven zoals seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik. Deze wet laat toe om kinderen die in het buitenland misbruikt 
worden door Belgen te beschermen. Vandaag worden feiten nog te weinig gemeld bij de 



bevoegde overheden. Recente schattingen van de Braziliaanse federale politie geven aan 
dat er in Brazilië meer dan 250.000 kinderen in de prostitutie zitten. 
 
Minister Koen Geens: “Ik ondersteun ten volle de oproep van het BOIC, gericht aan de 
Belgische supporters die naar Rio reizen voor de Olympische Spelen, om te getuigen over 
verdachte situaties waarin kinderen betrokken zijn. Een aangifte doen is steeds 
belangrijk, dit stelt de politie in staat een dossier te openen. We hebben een wet die dat 
toelaat, laat ons er dan ook allen samen gebruik van maken.” 
 
De Minister van Justitie is dan ook grote voorstander van een uitbreiding van de 
centrale databank ‘ECRIS’(European Criminal Record Information System). Deze geeft 
op Europees niveau alle lidstaten toegang tot strafregisters van andere EU-lidstaten. 
Om herhaling van dezelfde feiten te vermijden is het belangrijk dat de rechter weet of de 
verdachte al eerder voor feiten werd veroordeeld. Niet alleen het strafrechtelijk verleden 
binnen de eigen lidstaat is daarbij belangrijk maar de rechter moet ook kunnen weten of 
iemand binnen een andere lidstaat een misdrijf heeft gepleegd. Binnen de voorgestelde 
uitbreiding van dit systeem gaat het om burgers uit derde landen, niet EU-burgers, die 
binnen de EU een misdrijf plegen. Maar met het oog op het steeds groter worden van 
internetcriminaliteit, waarbij ook seksueel misbruik wordt gepleegd van achter de 
laptop, is deze uitwisseling van gegevens broodnodig om het net rond daders te sluiten. 
De eerste stap naar seksueel misbruik gebeurt vaak achter het internet en wordt er al in 
eerste instantie virtueel misbruik gepleegd. 
 
In de Kadernota Integrale Veiligheid 2016 tot 2018 is het bestrijden van seksueel 
misbruik van kinderen als één van de prioriteiten meegenomen. De nieuwe 
communicatietechnologieën en het internet bieden toegang tot ongeziene hoeveelheden 
informatie, maar faciliteren ook het seksueel misbruik van kinderen. De pakkans van 
daders zal verhoogd worden door de politie legaal op het internet te laten infiltreren, met 
voorafgaande toestemming en onder de controle van een magistraat. De wet die de 
Bijzondere Opsporingsmethoden uitbreidt, werd net gisteren ingeleid in de commissie 
Justitie. Zo zal de rechercheur een infiltratie mogen uitvoeren in een chatprogramma 
waar pedofielen met elkaar in contact staan. 
 
Verder blijft Minister Geens werken aan de hervorming van het strafrecht waarbij 
misdrijven tegen de fysieke integriteit zwaarder bestraft zullen worden. Daarbij zal 
worden nagegaan of het seksueel strafrecht fundamentele lacunes bevat in haar 
strafbepalingen en toepassingsgebied onder meer om nieuwe fenomenen te kunnen 
vatten waarbij men gebruikt maakt van het internet. De Minister zorgde er reeds voor 
dat het live bekijken van op het internet uitgezonden kinderpornografische vertoningen 
expliciet werd verboden. 
 
Sinds een aantal jaren nemen de Federale Overheidsdiensten Buitenlandse Zaken en 
Justitie deel aan de Groep STOP om de seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. 
Dit collectief brengt publieke en private partners alsook NGO’s samen en ligt aan de 
basis van verschillende bewustwordingscampagnes (http://ikzegstop.be/). Verschillende 
campagnes werden gezamenlijk gevoerd om kinderen in bepaalde landen te beschermen 
tegen seksueel misbruik van Belgen die (eventueel met opzet) hiervoor naar deze landen 
reisden. Er wordt steevast gevraagd om deze wantoestanden te melden. 
 
ECPAT België, lid van de Groep STOP, maakte de studie, getiteld "De strijd tegen de 
straffeloosheid van daders van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland. Welke 
impact heeft de Belgische extraterritoriale wetgeving?". 


