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Wetvoorstel seksuele misdrijven 
(consultatieversie 8 maart 2021)

Nieuw artikel Nieuw delict Strafmaximum
(gevangenisstraf/geldboete)

Verjaringstermijn 
(artikel 70 Sr)1

Artikel 151d Pornografie 2 maanden
3e categorie

6 jaren

Artikel 151e Schadelijke afbeelding vertonen aan een persoon beneden 
de leeftijd van zestien 

1 jaar
4e categorie

6 jaren

Artikel 151f Toedienen bedwelmende drank 9 maanden
3e categorie

6 jaren

6 jaar (zwaar letsel) 
4e categorie

12 jaren

9 jaar (dood)
5e categorie

20 jaren

Artikel 240 Schuldaanranding 2 jaar
4e categorie

6 jaren

Artikel 241,  
eerste lid

Opzetaanranding 6 jaar
4e categorie

12 jaren**

Artikel 241,  
tweede lid

Gekwalificeerde opzetaanranding 8 jaar
5e categorie

20 jaren, maar GEEN VERJARING indien gepleegd tegen 
kind jonger dan 18

Artikel 242 Schuldverkrachting 4 jaar
4e categorie

12 jaren
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Nieuw artikel Nieuw delict Strafmaximum
(gevangenisstraf/geldboete)

Verjaringstermijn 
(artikel 70 Sr)1

Artikel 243,  
eerste lid

Opzetverkrachting 9 jaar
5e categorie

20 jaren, maar GEEN VERJARING indien gepleegd tegen 
kind jonger dan 18

Artikel 243,  
tweede lid

Gekwalificeerde opzetverkrachting 12 jaar 
5e categorie

GEEN VERJARING

Artikel 244 Seksueel misbruik van functioneel afhankelijke  personen 6 jaar
4e categorie

12 jaren**

9 jaar (binnendringen lichaam)
5e categorie

20 jaren, maar GEEN VERJARING indien gepleegd tegen 
kind jonger dan 18

Artikel 245 Seksueel misbruik van geestelijk of lichamelijk  
onmachtige personen

6 jaar
5e categorie

12 jaren**

9 jaar (binnendringen lichaam)
5e categorie

20 jaren, maar GEEN VERJARING indien gepleegd tegen 
kind jonger dan 18

Artikel 247 Seksueel misbruik waarbij kind in de leeftijd van zestien tot 
achttien is betrokken

6 jaar
4e categorie

12 jaren*

8 jaar (dwang, geweld of bedreiging)
5e categorie

GEEN VERJARING

9 jaar (binnendringen lichaam)
5e categorie

GEEN VERJARING

12 jaar (dwang, geweld of bedreiging en binnendringen 
lichaam)
5e categorie

GEEN VERJARING

Artikel 248 Seksueel misbruik waarbij kind in de leeftijd van twaalf tot 
zestien is betrokken

8 jaar
5e categorie

GEEN VERJARING

12 jaar (binnendringen lichaam)
5e categorie

GEEN VERJARING
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Nieuw artikel Nieuw delict Strafmaximum
(gevangenisstraf/geldboete)

Verjaringstermijn 
(artikel 70 Sr)1

Artikel 249 Seksueel misbruik waarbij kind beneden de leeftijd van 
twaalf is betrokken

10 jaar
5e categorie

GEEN VERJARING

15 jaar (binnendringen lichaam)
5e categorie

GEEN VERJARING

Artikel 250 Seksualiserende benadering kind beneden de leeftijd van 
zestien (of iemand die zich als zodanig voordoet))

2 jaar
4e categorie

6 jaren*

Artikel 251 Kinderpornografie 6 jaren 
5e categorie

12 jaren*

GEEN VERJARING bij beroep of gewoonte maken

Artikel 252 Bijwonen kinderpornografische voorstelling 6 jaar
5e categorie

12 jaren*

Artikel 254a Aanstootgevend gedrag 6 maanden 
3e categorie

6 jaren

Artikel 254b Dierenpornografie 6 maanden 
3e categorie

1 jaar (beroep of gewoonte maken)
4e categorie

6 jaren

Artikel 245c Seksuele handelingen verrichten met dier 1,5 jaar
4e categorie

6 jaren

Artikel 429ter Seksuele intimidatie in het openbaar, ook online 3 maanden hechtenis
3e categorie

3 jaren

1   Indien het feit wordt gepleegd door een minderjarige, geldt een afwijkende verjaringstermijn (artikel 77d Sr).

*   Verjaringstermijn vangt aan op de dag na die waarop het slachtoffer achttien jaren is geworden (artikel 71 Sr). 

**  Indien het feit is gepleegd tegen kind jonger dan 18 vangt verjaringstermijn aan op de dag na die waarop het slachtoffer achttien jaren is geworden (artikel 71 Sr). 
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Artikel 70 Sr luidt:

1. Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring:
1°. in drie jaren voor alle overtredingen;
2°.  in zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer 

dan drie jaren is gesteld;
3°.  in twaalf jaren voor de misdrijven waarop tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaren is 

gesteld;
4°. in twintig jaren voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld.
2. In afwijking van het eerste lid verjaart het recht tot strafvordering niet:
1°. voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld;
2°.  voor de misdrijven, omschreven in de artikelen 240b, tweede lid, 243, 245 en 246, voor zover 

het feit is gepleegd ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet 
heeft bereikt.

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onder 2º. komt te luiden:
2°.  voor de misdrijven omschreven in de artikelen 247, derde lid en vierde lid, 248, eerste lid, 249, 

eerste lid, en 251, indien de schuldige van het feit een beroep of gewoonte heeft gemaakt als 
bedoeld in artikel 253, eerste lid, onder c;

2.  Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
3°.  in  twaalf jaren voor de misdrijven omschreven in de artikelen 241, tweede lid, 243, eerste lid,
  244, tweede lid, 245, tweede lid, indien het feit is gepleegd ten aanzien van een persoon die 

de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.

Artikel 71 luidt:

De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop het feit is gepleegd, behoudens in de 
volgende gevallen:
(…)
3°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 240b, eerste lid, 247 tot en met 250, 273f, 284 en 
285c, voor zover gepleegd tegen een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, de artikelen 300 tot en met 303, voor zover het feit oplevert genitale verminking van een 
persoon van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt of 
voor zover het feit oplevert mishandeling van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bereikt dan wel het misdrijf, omschreven in artikel 302, voor zover het feit oplevert 
gedwongen abortus of gedwongen sterilisatie van een persoon van het vrouwelijke geslacht die 
de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, op de dag na die waarop die persoon achttien 
jaren is geworden;
(…)

Artikel 71 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 71, onder 3º, wordt “de artikelen 240b, eerste lid, 247 tot en met 250, 273f, 284 en 285c, 
voor zover gepleegd tegen een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt,” 
vervangen door “de artikelen 241, eerste lid, 244, eerste lid, 245, eerste lid, 273f, 284 en 285c, 
indien gepleegd tegen een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, de 
artikelen 247, eerste en tweede lid, en 250 tot en met 252,”.
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