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Nationale beleidsvoorstellen  
in het kader van de Wittelintjesactie 2022 rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in 
het uitgaansleven 
 

 
1. Bescherming & handhaving 

• Proactieve acties van de politie in burgerkledij  

V&M pleit voor een nationale uitrol van proactieve acties van de politie in burgerkledij. Seksuele intimidatie is een 

misdrijf dat juridisch vaak lastig te bewijzen is. Door de inzet van lokagenten kunnen daders op heterdaad betrapt 

worden en desgevallend berecht worden. Daarnaast kunnen deze proactieve acties ook dienen als een 

opsporingsmiddel om de problematiek van SGG in het uitgaansleven in een gemeente/stad in kaart te brengen.  

• Geïntegreerd portaal voor online aangifte van SGG 

V&M pleit voor een geïntegreerd online portaal waar slachtoffers van SGG op laagdrempelige wijze aangifte 

kunnen doen. Ook slachtoffers die geen aangifte wensen te doen, maar wel melding willen maken van de feiten 

moeten daar via het portaal de mogelijkheid toe krijgen, zodat ze mee kunnen opgenomen worden in de 

statistieken. Slachtoffers moeten via dat portaal ook automatisch doorverwezen worden naar de desbetreffende 

medische en psychologische hulpverleningsinstanties in hun buurt.  

2. Verzorging slachtoffers & vervolging plegers 

• Standaard staalafname voor medische en forensische doeleinden 

V&M stelt voor om zowel bij medische als forensische staalafnames weerloosmakende stoffen op te sporen. Alleen 

zo kan men een duidelijk zicht krijgen op de omvang van het fenomeen spiking. Om dit te bewerkstellingen, pleit 

V&M ook voor een optrekking van het forfaitsysteem per aanmelding zodat alle kosten voor staalafnames gedekt 

zijn, ook wanneer de instroom aan slachtoffers in het ZSG verhoogt.  

• Aparte kamer voor gendergerelateerd geweld in correctionele rechtbank 

Naar het voorbeeld van de Brusselse kamer voor gendergerelateerd geweld binnen de correctionele rechtbank, 

wil V&M de oprichting van dergelijke kamer binnen alle gerechtelijke arrondissementen aanmoedigen. Artikel 88 

van het gerechtelijk wetboek voorziet immers dat de voorzitter van de rechtbank gespecialiseerde kamers kan 

oprichten. In arrondissement Brussel buigen drie rechters van de gespecialiseerde kamer 54 zich dagelijks over 

zaken met betrekking tot gendergerelateerd geweld. Daardoor kunnen rechters hun expertise tot een maximum 

uitbouwen en aanwenden. We willen de oprichting van dergelijke genderkamer dus aanmoedigen en pleiten er 

dan ook voor om de rechtbanken die hiervoor kiezen met de nodige middelen te ondersteunen.  
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3. Preventie & kennisvergaring  

• Gegevensverzameling van en onderzoek naar de verschillende vormen van seksueel geweld 

V&M pleit voor een uniform systeem van cijfervergaring over seksueel geweld, en de verschillende vormen 

hiervan, en een uniforme definitie van seksueel geweld over de verschillende Europese lidstaten heen. Statistieken 

van seksueel geweld, zowel bij de politiediensten als bij de correctionele parketten, schieten te kort in kwaliteit 

van de registratie, in volledigheid en in stroomlijning van de diverse registratiecategorieën. Daarnaast werken we 

momenteel met verouderde wetenschappelijke studies met partiële cijfers en gedateerde informatie. Meer recent 

onderzoek naar de slachtoffers en daders van seksueel geweld en naar het voorkomen, de vormen en de ernst van 

de problematiek is nodig om het probleem bij de wortels aan te kunnen pakken. 

• Verplichte registratie spiking 

V&M pleit om in het bijhouden van statistieken over verkrachting en aanranding een specifiek onderscheid te 

maken tussen het misdrijf verkrachting enerzijds en verkrachting met een verzwarende omstandigheid anderzijds. 

Daarbij moet ook een opsplitsing gemaakt worden van de verschillende vormen van verzwarende omstandigheden 

waaronder verkrachting gefaciliteerd door de toediening van weerloos makende stoffen. Enkel op deze manier 

kunnen we een beter zicht krijgen op het werkelijk aantal gevallen van spiking.  

• Studies rond daderprofiel van SGG 

V&M pleit om de nodige aandacht voor het specifieke daderprofiel van plegers van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag te hebben. Door middel van psychologische, criminologische en sociologische studies kan recidive 

bestreden worden. Ook door middel van een gecoördineerd risicotaxatiebeleid kunnen professionals bij de politie, 

justitie en hulpverlening op een gepaste manier het gevaar inschatten voor en nieuwe en/of ernstigere feiten van 

seksueel geweld en kan het parket daar desgevallend op ageren.  

 

 

 

 

Sommige van de beleidsvoorstellen zijn geïnspireerd op het Voorstel van resolutie 7-299/1 over de bestrijding van 

seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen, ingediend door Maud 

Vanwalleghem. 

 

https://www.senate.be/www/?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=117440964

