
 

 
 

Voorwoord 

De aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, geweld en misbruik en voor de 

beleidsmatige reactie daarop is groter dan ooit. Het is geen toeval dat in 2022 het Bel-

gisch seksueel strafrecht werd hervormd en de EU een nieuw wetgevingsvoorstel ter 

bestrijding van (seksueel) gendergeweld lanceerde. Tegen die achtergrond is het van 

belang de nieuwste inzichten uit onderzoek beschikbaar te maken. Dat is waar dit boek 

Seksuele autonomie, normativiteit, exploitatie en deviantie op inzet.  

Het bundelt bevindingen uit een selectie van seks-gerelateerd onderzoek dat de jongste 

twee jaar onder mijn aansturing werd verricht aan de Faculteit Recht en Criminologie 

van de Universiteit Gent. 

Twintig hot topics passeren de revue, geclusterd in vier secties. De sectie seksuele toe-

stemming en zelfbeschikking, scripts en normen bestudeert en evalueert het wijzigende 

seksueel toestemmingsconcept in post-#MeToo-tijden, zowel in België als in andere Eu-

ropese landen, biedt inzicht in de seksuele scripts van jongeren en hun percepties en 

attitudes i.v.m. seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele toestemming, onder-

zoekt genderstereotypen en seksueel dubbele standaarden in online contexten van 

sexting en niet-consensuele verspreiding van naaktbeelden, en zoomt in op de zwakke 

seksuele rechtspositie van personen met een geestelijke kwetsbaarheid. De sectie seks-

werk, seksuele exploitatie en mensenhandel bestudeert de nieuwste sekswerkwetgeving 

in Nederland en Duitsland, twee Europese landen die al geruime tijd voor een legalise-

ring van prostitutie kozen, en trekt daar lessen uit voor de recente Belgische decrimi-

nalisering van de exploitatie van sekswerk; ze onderzoekt i.v.m. mensenhandel of de 

strafwetgeving niet te breed wordt geïnterpreteerd en de slachtofferbescherming niet 

te smal, en verkent hoe slachtoffers evolueren naar lovergirls of Nigeriaanse madams. 

De sectie porno exploreert de grondrechtelijke legitimiteit van en de publieke opinie 

over het strafrechtelijk verbod op extreme porno, en bestudeert (pedofiele) meningen 

over en doelgroepen van virtuele misbruikbeelden van kinderen vs geanimeerde vol-

wassenpornografie. De sectie daderbehandeling en -bejegening onderzoekt de mogelijk-

heden en randvoorwaarden voor een therapeutisch gebruik van virtuele misbruikbeel-

den van kinderen en kinderseksrobots, gaat de impact na van zelfhulp via steungroepen 

op niet-pedoseksuele pedofielen, meet de welzijnsbeleving van pedoseksuelen in de-

tentie, en biedt inzicht in publieke percepties over vrouwelijke zedendelinquenten.  

Mijn nadrukkelijke appreciatie en dank gaan naar co-editors Laura Byn en Dr. Stéphanie 

De Coensel. Hun enthousiaste en aangehouden inzet om tal van onderzoeksmanuscrip-

ten in te korten en te redigeren, hebben dit publicatieproject mogelijk gemaakt.  
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