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Kinderen gaan vaker in op seksuele avances volwassenen
BAS VAN SLUIS
MAAIKE WIND
GRONINGEN Kinderen gaan steeds
vaker vrijwillig in op seksuele
avances van volwassenen, zo waarschuwen politie en justitie.

In jeugdgevangenis Het Poortje in
Groningen worden soms kinderen
van nog maar 10 jaar oud opgevangen om te voorkomen dat ze ontsporen.
Zo had een van de jonge slachtoffers van zedenverdachte Frank R.
(49) uit Cuijk niet lang voor de on-

tucht met R. uit eigen wil meermalen seks met een 39-jarige man uit
Drenthe. De man is aangehouden,
verhoord en in afwachting van zijn
rechtszaak vrijgelaten, aldus het
Openbaar Ministerie (OM).
,,We willen ouders laten zien hoe
zeer ze moeten opletten met de vrijheid die ze hun kinderen op internet
geven’’, zegt de Groningse zedenchef Jos Dekker.
,,Op internet kom je soms nare
gasten tegen. En kinderen willen
hun grenzen verkennen. Dat betekent dat ze ook af en toe een grens
overgaan. We zien steeds vaker meis-

jes en soms ook jongens die al op
jonge leeftijd seksueel actief zijn en
die niet meer in toom te houden
zijn.’’
Precieze cijfers ontbreken. Maar
volgens de zedenrecherche NoordNederland worden geregeld kinderen – soms niet ouder dan 10 jaar –
ondergebracht in een jeugdgevangenis. Dekker: ,,We zien de afgelopen
jaren een duidelijke toename. Tien
jaar geleden speelde dit nog helemaal niet.’’ In jeugdgevangenis Het
Poortje in Groningen worden deze
kinderen enige tijd geïsoleerd zodat
ze tot rust kunnen komen en een

kans krijgen om los te komen van internet.
Het meisje dat seks had met zowel
Frank R. als met de 39-jarige Drent
leerde de twee mannen kennen via
videochatsites op internet. Het
meisje uit Noord-Nederland sprak
met beide mannen af. De politie onderzocht of er een link tussen beide
zedenverdachten bestond maar
vond geen aanwijzingen dat de twee
elkaar kennen of zouden samenwerken.
Dat de Drentse verdachte op vrije
voeten is komt onder meer doordat
het OM juridisch geen mogelijkhe-

den heeft om de man vast te zetten.
,,We kunnen niet anders’’, zegt officier van justitie Pieter van Rest.
Het OM kan niet aantonen dat er
sprake is van herhalingsgevaar. Ook
pleegde de 39-jarige man geen strafbaar feit waar twaalf jaar gevangenisstraf of meer voor kan worden geeist. Zijn jonge slachtoffer stemde
namelijk in met de seks. ,,Hoe verwerpelijk ook, dan is er wettelijk
geen sprake van verkrachting. Het is
zo strafbaar als de pest, maar vastzetten kan dan niet.’’
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