
Onur is dood. En de meisjes
krijgen alleen ‘een les’

SEXTING

Drie meisjes stuurden een
naaktfoto van een jongen
rond, die daarna zelfmoord
pleegde. Is het terecht dat zij
niet vervolgd worden?

Door�onze�correspondent
Annette�Toonen

ENSCHEDE.�De schok was groot. In fe-
bruari pleegde de 14-jarige Onur uit
Enschede zelfmoord. Dat gebeurde
nadat een naaktfoto van hem ver-
spreid bleek via Instagram. Hij had de
foto zelf gemaakt en aan een meisje
ge s t u u rd .

Het Openbaar Ministerie meldde
deze week de zaak tegen drie minder-
jarige meisjes die de foto verstuurden
voorwaardelijk te seponeren. Houden
zij zich twee jaar aan de opgelegde
voorwaarden, dan ziet justitie van ver-
volging af. Hoe die voorwaarden lui-
den, zegt het OM niet. Die kunnen bij-
voorbeeld een cursus betreffen, of be-
geleiding door de jeugdreclassering.

De ouders van Onur lieten de regio-
nale krant T ubantia weten dat ze het
niet eens zijn met de beslissing van het
OM. Zij willen nu via het gerechtshof
vervolging afdwingen.

Is een voorwaardelijk sepot te-
re c ht ?

Advocaat Richard Korver, die een
grote groep slachtoffers bijstond in de
omvangrijke zedenzaak tegen Robert
M., vindt dat justitie de voorwaarden

bekend moet maken – om de afschrik-
kende werking. „Kinderen moeten de
bibbers krijgen, en die krijgen ze al-
leen maar als ze weten wat de gevol-
gen zijn. De maatschappij moet een
signaal afgeven; denk na voordat je zo-
iets doet. Je kunt mensen enorm be-
s c h a d i ge n .”

Voorzitter Cindy Koole van de Vere-
niging van Nederlandse Jeugdrecht-
advocaten spreekt van een „passende
a fd o e n i ng ”. Ze noemt het „een les
voor de meisjes”, die tegelijk voor-
komt dat ze „voor het leven getekend
zijn met een straf voor een zedende-
lic t”. Ook heeft ze begrip voor de ou-
ders, die toch vervolging willen. „Zij
hebben zelf levenslang.”

Zedendelict op strafblad
Volgens de wet is het versturen van
seksueel getinte foto’s van kinderen
via smartphone, tablet of computer
(sexting) kinderpornoverspreiding –
en dus een zedendelict. Een veroorde-
ling daarvoor blijft je een leven lang
achtervolgen, aldus Koole. Je krijgt
geen verklaring omtrent het gedrag
(vog) meer. Koole: „Met een strafblad
voor een zedendelict kan een 14-jarig
meisje geen politieagent, beveiliger of
juf meer worden.”

Daarom probeert Koole altijd ver-
oordeling voor een zedendelict te
voorkomen. Ze ziet veel jongeren die
eerst iets doen en dan pas nadenken.
Dat hoort bij hun leeftijd. Hun hersens
en geweten zijn pas volledig ontwik-
keld als ze 23 jaar zijn, stelt ze. „Tot die

tijd zijn ze eigenlijk niet volledig toe-
re ke n i ng s v at b a a r.”

Daarom is er jeugdstrafrecht, legt ze
uit. „Het gebeurt zo vaak dat jongeren
een naaktfoto naar elkaar sturen, zon-
der dat ze nadenken over de impact
die dat kan hebben. Waarschijnlijk
hebben deze meisjes ontzettend veel
spijt van wat ze hebben gedaan.”

Bijzonder hoogleraar mediaopvoe-
ding Peter Nikken, verbonden aan het
Nederlands Jeugdinstituut, onder-
schrijft dat. „Dit soort gedrag hoort bij
hun ontwikkeling. Ze hebben be-
hoefte om te experimenteren, de hor-
monen spelen op, en dan denken ze
niet altijd even goed na.”

In zijn eigen praktijk heeft Korver
meegemaakt dat een 19-jarige jongen
een taakstraf kreeg voor het versturen
van naaktfoto’s van zijn vriendin aan
een andere vriendin. Zij verspreidde
die foto’s onder schoolgenoten. Dit
minderjarige meisje kreeg geen straf,
aldus Korver. Hij heeft de zaak voorge-
legd aan het Europese Hof. „Ik wil mij
voorzichtig uitdrukken, maar het lijkt
er een beetje op alsof meisjes in dit
soort zaken anders worden aangepakt
dan jongens.”

In de Enschedese zaak zegt het OM
te hebben gekeken naar de vervol-
gingsrichtlijnen voor sexting en het
belang van de minderjarige verdach-
ten. Strafrechtelijk zijn ze alleen ver-
antwoordelijk voor het versturen van
de foto, niet voor de zelfgekozen dood
van Onur.

Jeugdrechtadvocaat Koole vindt de
voorwaardelijke termijn van twee jaar
opvallend lang. Bij een sepot onder
voorwaarden voor minderjarigen
geldt vaak zes tot twaalf maanden.
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Halt
Nieuwe�straf�voor
jongeren�na�‘sexting’

Halt,�organisatie�voor�bestrij-
ding�van�jeugdcriminaliteit,
biedt�vanaf�november�een�‘in-
t�e�r�ve�n�t�i�e’ aan�voor�jongeren
die�zich�schuldig�hebben�ge-
maakt�aan�‘sexting’,�versturen
van�seksueel�getinte�foto’s�of
berichten�via�internet.�De�Halt-
straf�is�ontwikkeld�met�Rutgers,
kenniscentrum�op�gebied�van
seksualiteit.�Halt�constateerde
dat�er�geen�passende�straf�be-
staat�voor�de�groeiende�groep
jongeren�die�in�problemen
komt�door�sexting.�De�inter-
ventie�gaat�onder�meer�in�op
online-etiquette.�Halt�voert�ge-
sprekken�met�jongeren�en�hun
ouders�en�laat�ze�excuses�ma-
ken�aan�het�slachtoffer.


