Beleidsregel zedenmisdrijven minderjarigen
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
Artikel 1.20 WHW
1. Indien het instellingsbestuur op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten
behoeve van zijn instelling met taken belast persoon zich mogelijk schuldig
maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV
van het Wetboek van Strafrecht jegens een minderjarige student van de instelling,
treedt het bevoegd gezag onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur,
bedoeld in artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht.
2. Indien uit het overleg, bedoeld in het eerste lid, moet worden geconcludeerd dat
er sprake is van een redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een
minderjarige student van de instelling, doet het instellingsbestuur onverwijld
aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 juncto artikel 141
van het Wetboek van Strafvordering, en stelt het instellingsbestuur de
vertrouwensinspecteur daarvan onverwijld in kennis. Voordat het
instellingsbestuur overgaat tot het doen van aangifte, stelt het de ouders van de
betrokken student, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van de instelling
met taken belaste persoon, hiervan op de hoogte.
3. Indien een personeelslid bekend is geworden dat een ten behoeve van de
instelling met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt
aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een minderjarige student van
de instelling, stelt het personeelslid het instellingsbestuur daarvan onverwijld in
kennis.
Inleiding
Met de invoering van de Wet versterking besturing heeft het College van Bestuur de wettelijke
plicht om in geval zij bekend is geworden met een mogelijk misdrijf tegen de zeden jegens een
minderjarige student, daarvan melding te maken bij een vertrouwensinspecteur. Tevens moet in
een dergelijke situatie aangifte worden gedaan bij de politie. Deze verplichting is neergelegd in
artikel 1.20 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en treedt op 1
september 2010 in werking.
Gezien de aard en ernst van zedenmisdrijven jegens minderjarigen dient in voorkomende geval
uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens te worden omgegaan. Niet alleen ten opzichte
van de betrokken student, maar ook de belangen van de overige betrokken personen mogen niet
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uit het oog worden verloren. Het College van Bestuur is het aangewezen orgaan om uitvoering te
geven aan de verplichtingen.
Deze beleidsregel wil ertoe bijdragen dat het College van Bestuur in hun uiteindelijke
besluitvorming zorgvuldig, verantwoord en daarop verifieerbaar handelt.
Minderjarige student.
De verplichtingen bestaan uitsluitend indien het misdrijf is gepleegd op het moment dat de
student de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en derhalve minderjarig is. Indien het College
van Bestuur bekend is geworden met het misdrijf nadat de student 18 jaar is geworden blijven de
verplichtingen bestaan.
Misdrijf tegen de zeden
Het artikel ziet op misdrijven tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV, de artikelen 239 tot en met
253, van het Wetboek van Strafrecht (WvS). Indien het College van Bestuur een melding ontvangt
zal moeten worden getoetst of de gedraging onder een van de in titel XIV genoemde artikelen
valt. Onder deze titel vallen onder andere schennis van de eerbaarheid, kinderpornografie,
verkrachting en gemeenschap met een persoon onder de 16 jaar. Gemeenschap met een persoon
ouder dan 16 jaar is in beginsel niet strafbaar.
Een ten behoeve van zijn instelling met taken belast persoon
Het (vermoede) misdrijf moet zijn gepleegd door een ten behoeve van zijn instelling met taken
belast persoon. Hieronder vallen in ieder geval werknemers in de zin van de Cao NU,
uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en overige personen die werkzaamheden verrichten voor
de bewuste of desbetreffende universiteit.
Overleg vertrouwensinspecteur van Inspectie van het Onderwijs
Indien een mogelijk misdrijf tegen de zeden jegens een minderjarige student is gemeld, treedt het
College van Bestuur in overleg met de vertrouwensinspecteur van als bedoeld in artikel 6 van de
Wet op het onderwijstoezicht. Deze vertrouwensinspecteur is werkzaam bij de Inspectie van het
onderwijs, die onder Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ressorteert. De
Inspectie van het Onderwijs is op dit moment gevestigd in Utrecht.
Het overleg met de vertrouwensinspecteur is verplicht indien mogelijk een misdrijf tegen de
zeden is gepleegd. Indien volstrekt helder is dat de gedraging géén misdrijf tegen de zeden is, kan
van het overleg worden afgezien, in andere gevallen niet.
Tijdens het overleg moet duidelijk worden of er al dan niet sprake is van een redelijk vermoeden
dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf. Indien geconcludeerd
wordt dat dit niet het geval is kan aangifte achterwege blijven. Het College van Bestuur zou in dat
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geval indien zij dat gewenst acht, alsnog aangifte doen, ook al is dit geen verplichting meer op
grond van artikel 1.20 WHW.
Als blijkt dat een redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf moet aangifte
worden gedaan. Na het doen van aangifte wordt de vertrouwensinspecteur daarvan op de hoogte
gesteld. De vertrouwenspersoon is overigens vrijgesteld van de verplichting tot het doen van
aangifte als bedoeld in de artikelen 160, eerste lid, en 162, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering.
Aangifte
De aangifte dient te geschieden bij opsporingsambtenaren zoals bedoeld in artikel 127 juncto
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering. Onder andere ambtenaren van politie vallen
onder deze artikelen en dus ligt het derhalve het meest voor de hand om op het politiebureau de
aangifte te doen. De aangifte dient ingevolge artikel 9.2 lid 3 WHW geschieden door de voorzitter
van het College van Bestuur of een door hem daartoe gemachtigd persoon.
Ingevolge artikel 1.20, tweede lid stelt het College van Bestuur alvorens aangifte te doen de ouders
van de betrokken student, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van de universiteit
belaste persoon, hiervan op de hoogte. Dit lid lijkt geen rekening te houden met die gevallen
waarin op het moment van aangifte, de betrokken student meerderjarig is geworden. Indien
omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het College van Bestuur besluiten de betrokken
student en al dan niet de ouders, van de aangifte op de hoogte te stellen.
Melding personeelsleden
Ingevolge artikel 2.10, derde lid, dienen personeelsleden van de universiteit die bekend zijn
geworden dat een ten behoeve van de universiteit met taken belast persoon zich mogelijk schuldig
heeft gemaakt aan een misdrijf genoemd in het eerste lid, het College van Bestuur daarvan
onverwijld in kennis stellen. Het College van Bestuur ziet erop toe dat deze verplichting aan de
personeelsleden kenbaar wordt gemaakt. Deze verplichting is opgenomen in de gedragscode
omgangsvormen docenten en studenten. In de praktijk van alle dag zal informatie over een
mogelijk geval van seksueel misbruik of seksuele intimidatie vaak worden gemeld bij de direct
leidinggevende. Deze zal direct na de ontvangst van de informatie de het College van Bestuur
onmiddellijk daarvan in kennis te stellen.
Deze beleidsregel is door het College van Bestuur bij besluit van 15 oktober 2019 gewijzigd.

oktober 2019

3

