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Je loopt op straat en krijgt schijnbaar vanuit het niets een klap op je billen. In Frankrijk is een 
dergelijke daad sinds kort strafbaar. Vind jij dat dat hier ook zou moeten?

Sinds kort kent Frankrijk een wet die seksueel getint gedrag strafbaar stelt. Een Fransman (30) 
draait drie maanden de bak in omdat hij een vrouw (21) een tik op haar billen gaf. Het is de eerste 
veroordeling op basis van die nieuwe wet. De man kreeg ook een boete van 300 euro omdat hij 
schunnig commentaar leverde op haar borsten.

Billen

Hoe zit het bij ons? Hier kun je de politie bellen als er iets dergelijks voorvalt en je er niet van 
gediend bent. Eerder kreeg een man in Nederland die in een supermarkt een meisje een klap op haar
billen gaf een veroordeling voor ontucht. Hij kreeg een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur. Toch 
verschilt het volgens de politie in Nederland per situatie of een klap op de kont strafbaar is of niet.

Dit zegt de politie er zelf over: "Als bijvoorbeeld een onbekend iemand je vanuit het niets in je 
billen knijpt op straat is dat aanranding. Gebeurt het in een setting waarin je elkaar bijvoorbeeld 
kent en aanraakt, dan is moeilijker te bepalen of het strafbaar is of niet. Doe niet iets wat je zelf niet 
wilt, en geef duidelijk aan als je iets niet wilt, aldus de politie.

Taakstraf

Klaas Rozemond, hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-
plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam, vertelt aan RTL-Nieuws: "Een seksueel getinte 
opmerking is niet strafbaar, maar billen knijpen wel. Dat is een vorm van aanranding en dus 
strafbaar. Hier kun je acht jaar voor krijgen, maar dat wordt in de praktijk nooit opgelegd.

De dader krijgt meestal een taakstraf. De grens ligt bij een betasting met een seksuele bedoeling. 
Als een kind een vrouw in haar billen knijpt wordt dat gezien als pesterij. Als een volwassen man 
ditzelfde doet in een café en er een seksueel getinte opmerking bij maakt, dan is dat strafbaar."
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