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Abstract 

 

Dit artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt het fenomeen cyberpesten besproken aan 

de hand van Vlaams en internationaal onderzoek. Daarbij wordt eerst aandacht besteed aan de 

definitie van cyberpesten en de verschillen met meer traditionele vormen van pesten. Daarna wordt 

een overzicht gegeven van de prevalentiecijfers en de persoonsgebonden en omgevingsgebonden 

kenmerken die in onderzoek in verband werden gebracht met slachtoffers en daders van 

cyberpesten. Aan de hand van Vlaamse data wordt ook besproken welke copingstrategieën 

slachtoffers van cyberpesten hanteren. 

 In een tweede deel schetst het artikel het bestaand juridisch kader rond cyberpesten bij 

minderjarigen. Er wordt nagegaan welke bepalingen uit de strafwet, wetgeving rond 

gegevensbescherming en andere relevante instrumenten kunnen worden aangewend in België. 

Afsluitend wordt ook aandacht besteed aan een aantal rechten en principes die centraal staan in het 

Kinderrechtenverdrag en die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een positief beleid met focus 

op agency, skills en empowerment. 

 Tot slot wordt gepleit voor een brede aanpak van (cyber)pesten waarin verschillende actoren 

zoals scholen, ouders, zorgverleners, internetbedrijven en politie een rol krijgen. 

 

Trefwoorden:  cyberpesten, copingstrategiën, juridisch kader  
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Inleiding 

 

Pestgedrag onder jongeren is geen nieuw fenomeen. Het wordt reeds sinds de jaren ’70 

onderzocht door psychologen en sociologen. De massale verspreiding van 

communicatietechnologieën in de tweede helft van de Jaren 90, ging echter gepaard met de 

opkomst een nieuw type van pesten, namelijk “cyberpesten” (of “online pesten”). Terwijl 

cyberpesten duidelijk gerelateerd is aan de meer klassieke vormen van pesten, impliceert het gebruik 

van communicatietechnologieën veranderingen in de manieren waarop jongeren kunnen pesten, in 

de mogelijkheden om met de pesterijen om te gaan als slachtoffer, en in de aanpak ervan door de 

jongeren zelf, door scholen, ouders en de andere betrokkenen. Hoewel cyberpesten zich nog steeds 

het vaakst afspeelt binnen de sociale context van de school (Juvonen & Gross, 2008; Kowalski & 

Limber, 2007; Smith e.a., 2008), kunnen pesterijen via sociale media op een grote schaal verspreid 

geraken, ook buiten de schoolmuren. De betrokkenheid van communicatietechnologieën maakt 

pesterijen bovendien vaak ook heel tastbaar (cf. bewijsmateriaal zoals foto’s en chats) ten opzichte 

van offline pesterijen. Mede door deze factoren, rijzen dan ook heel wat vragen bij ouders, 

leerkrachten en zorgverstrekkers over de juridische context waarin cyberpesten zich bevindt. In de 

tweede helft van dit artikel geven we een overzicht van de wettelijke bepalingen waaronder 

cyberpesten mogelijk kan vallen en welke knelpunten daarbij spelen. Tot slot geven we aan hoe 

cyberpesten bekeken kan worden vanuit een kinderrechtenperspectief.  

 

Cyberpesten als (nieuw) fenomeen 

Definitie van pesten en cyberpesten 

 

“Pesten” is een welomschreven fenomeen in de wetenschappelijke literatuur. Het is een 

specifiek type van agressief gedrag dat gekenmerkt wordt door: (1) intentionaliteit, (2) repetitie en 

(3) een machtsonevenwicht tussen dader en slachtoffer (Olweus, 1999, 2010). De term 

“cyberpesten” verwijst naar pesten via communicatietechnologieën, bv. het sturen van beledigingen 

via sociale media, het online verspreiden van een gênante video, en het stalken via mobiele telefoon. 

Hoewel cyberpesten duidelijk verwant is aan het traditionele pesten, leidt het gebruik van 

communicatietechnologieën tot enkele specifieke kenmerken van cyberpesten die grote implicaties 

kunnen hebben voor daders en slachtoffers. Zo maken communicatietechnologieën het mogelijk 

voor daders om (semi-) anoniem te pesten, kan het pesten 24/7 doorgaan, en kunnen de pesterijen 

bedoeld of onbedoeld een breed publiek bereiken (Kiriakidis & Kavoura, 2010; Menesini et al., 2013; 

Patchin & Hinduja, 2006).   
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De prevalentie van cyberpesten in Vlaanderen 

In Vlaanderen werden sinds 2005 meerdere studies uitgevoerd naar cyberpesten bij een 

representatief staal van de jongeren (tussen 9 en 19 jaar) (Bauwens, Pauwels, Lobet-Maris, Poullet, & 

Walrave, 2009; Heirman & Walrave, 2008; Hublet, Vereecken, & Maes, 2012; Pabian & Vandebosch, 

2014a; Vandebosch, Van Cleemput, Mortelmans, & Walrave, 2006). De recentste cijfers werden 

verzameld in mei 2013 tijdens de laatste wave van de DICA studie (Pabian & Vandebosch, 2014a). In 

een geclusterde gestratificeerde steekproef bij Vlaamse jongeren van het zesde leerjaar tot en met 

het vijfde middelbaar (N=2073) gaf 5,9 % van de jongeren aan dat hij of zij in de afgelopen 6 

maanden dader geweest was van cyberpesten, 7,4 % was slachtoffer en 25,6% was in dezelfde 

periode getuige van cyberpesterijen1 . Het slachtofferschap daalde met de leeftijd (r=-0,134, 

p=0.000), voor daderschap was er geen significant verband met de leeftijd. Meisjes (9,2%) gaven 

significant vaker aan dat ze slachtoffer geweest waren van cyberpesten dan jongens (5,4%) (Fishers’ 

exact test, p=0.01), voor daderschap was er geen significant verschil voor geslacht. Er waren geen 

significante verschillen naargelang het opleidingsniveau. Net zoals in internationaal onderzoek 

(Kowalski, Giumetti, Schroeder, & Lattanner, 2014), kon een grote overlap gevonden worden tussen 

traditioneel pesten en cyberpesten: 61,1% van de cyberpestslachtoffers gaf ook aan het slachtoffer 

geweest te zijn van “offline” pesten.    

 

De impact van cyberpesten  

 

De negatieve impact van cyberpesten werd uitgebreid onderzocht in wetenschappelijk 

onderzoek. Een recente meta-analyse van 131 studies naar de impact van cyberpesten voor 

slachtoffers en daders onderzocht werd (Kowalski et al., 2014), toonde een positief verband aan 

tussen het slachtofferschap van cyberpesten en stress, suïcidale gedachten, depressie, angst, 

eenzaamheid, fysieke symptomen, gedrags- en emotionele problemen, en drug- en alcoholgebruik. 

Slachtoffers van cyberpesten vertoonden daarnaast een lager zelfvertrouwen en een lagere 

levenstevredenheid. Het daderschap van cyberpesten hing samen met een hoger drug- en 

alcoholgebruik, angst en depressie. Bovendien toonden verschillende studies aan dat cyberpesten 

ook samengaat met een negatieve klas- en schoolsfeer (Blaya, 2010; Williams & Guerra, 2007). De 

                                                      

1
 Deze cijfers zijn iets lager dan de prevalentiecijfers in de andere Vlaamse studies (zie white paper).  Een 

mogelijke verklaring is een verminderde bereidheid om betrokkenheid bij (cyber)pesten toe te geven aan het 

einde van de longitudinale studie.  
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meeste verbanden werden enkel op basis van cross-sectioneel onderzoek vastgesteld. Recente 

onderzoeken gebruiken steeds vaker een longitudinaal design waardoor meer zekerheid ontstaat 

over de richting van de verbanden (bv. Del Rey, Elipe, & Ortega-Ruiz, 2012; Hemphill et al., 2012). 

 

Daders van cyberpesten 

 

Jongeren cyberpesten omwille van verschillende redenen, die zowel aan persoonlijke 

kenmerken als aan kenmerken van de (sociale) omgeving toegeschreven kunnen worden. In de 

literatuur werden verschillende persoonlijke “gedragsdeterminanten” voor cyberpesten beschreven, 

onder andere een positieve attitude ten opzichte van cyberpesten (bv. ‘fun’, ‘gedachten verzetten’, 

‘gevoel van macht en populariteit’, ‘goedkeuring van anderen bekomen’) (Hinduja & Patchin, 2009; 

Mishna, Cook, Gadalla, Daciuk, & Solomon, 2010; Pabian & Vandebosch, 2014; Raskauskas & Stoltz, 

2007; Varjas, Talley, Meyers, Parris, & Cutts, 2010), hogere moral disengagement attitudes (bv. ‘het 

slachtoffer verdient het om gepest te worden’, ‘het was maar plagen’, ‘anderen pesten ook’) (Pornari 

& Wood, 2010), een lager niveau van morele waarden (Ang, Tan, & Mansor, 2011),  emotionele 

status (jaloersheid, ergernis) (Hinduja & Patchin, 2009), en bepaalde psychologische kenmerken: een 

laag empathisch vermogen (Schultze-Krumbholz & Scheithauer, 2009; Steffgen, König, Pfetsch, & 

Melzer, 2011), hyperactiviteit (Sourander et al., 2010) en psychopathie (Pabian, De Backer, & 

Vandebosch, 2015)  

Ook de sociale omgeving waarin jongeren zich bevinden is belangrijk. Zo blijkt dat leerlingen 

vaker cyberpesten als er in de klas veel gecyberpest wordt (Festl, Scharkow, & Quandt, 2012) en 

minder als ze zich verbonden voelen met de school, en het schoolklimaat als positief ervaren 

(Williams & Guerra, 2007). Daders van cyberpesten hebben, tot slot, vaker een slechte emotionele 

band met hun ouders (Ybarra & Mitchell, 2004). 

 

Slachtoffers van cyberpesten  

 

Slachtoffers van cyberpesten zijn vaker ook het slachtoffer van traditioneel pesten (Hinduja 

& Patchin, 2008), besteden meer tijd online, en vertonen vaker online risicogedrag dan andere 

jongeren. Andere risicofactoren voor slachtofferschap van cyberpesten die in onderzoek blootgesteld 

werden zijn obesitas (DeSmet et.al, 2014) en behoren tot een éénoudergezin (Fanti, Demetriou, & 

Hawa, 2012). Daarnaast zijn een laag zelfvertrouwen en een hoge sociale angst niet enkel een 

uitkomst van cyberpesten, maar ook een risicofactor.  

Slachtoffers van cyberpesten kunnen op verschillende manieren reageren op de pesterijen. 

Perren en collega’s (2012) onderscheiden in hun systematisch literatuuronderzoek verschillende 
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“coping strategieën” voor cyberpestslachtoffers: technologische coping, de pestkop confronteren 

(niet agressief), terugpesten, niets doen of negeren, instrumentele en emotionele steun zoeken, en 

emotionele coping.  

Tabel 1 geeft een overzicht van de coping strategieën die bevraagd werden in het DICA 

onderzoek. Over de effectiviteit van specifieke strategieën om te reageren op cyberpesten is nog 

maar weinig wetenschappelijke kennis. De eerste onderzoeken wijzen uit dat voornamelijk het hulp 

inroepen van anderen een effectieve strategie is om het cyberpesten te stoppen en dat het 

“blokkeren” van de dader een goede strategie kan zijn op korte termijn (Machmutow, Perren, Sticca, 

& Alsaker, 2012; Price & Dalgleish, 2010). In de wetenschappelijke literatuur over stress en coping 

in het algemeen, worden “probleem-gerichte strategieën” (bv. steun zoeken en de pestkop 

confronteren) als effectiever beschouwd dan “emotie-gerichte strategieën” (bv. niet aan het pesten 

proberen denken). Naast de bevraagde strategieën, gaven twee gepeste leerlingen aan dat ze met de 

pestkop hadden proberen praten en twee leerlingen dat ze klacht hadden ingediend bij de politie.  
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Tabel 1: Copingstrategieën Vlaamse cyberpestslachtoffers, DICA onderzoek (N=2058) 

Antwoord Type coping strategie  % Ja 

Ik vertelde mezelf dat het niet belangrijk was Emotionele coping 59,9 

Ik probeerde de boodschap(pen) van de 

perstkop(pen) (aan of over mij) te verwijderen. 

Technologische coping  56,9 

Ik praatte erover met een vriend(in). Instrumentele/emotionele steun  van 

leeftijdsgenoot 

56,5 

Ik dacht na over waarom ik gepest werd. Emotionele coping 54,0 

Ik deed alsof er niets was gebeurd. Emotionele coping 51,3 

Ik probeerde ervoor te zorgen dat de 

perstkop(pen) mij niet meer via internet of gsm 

kon(den) bereiken (door een ander gsm-nummer 

of e-mailadres te nemen, door de pestkop(pen) te 

blokkeren of van mijn vriendenlijst te halen, …). 

Technologische  coping 48,2 

Ik vroeg aan de pestkop(pen) om ermee te 

stoppen. 

De pestkop confronteren  48,0 

Ik deed niets Niets doen/negeren 47,5 

Ik vergat de hele gebeurtenis. Emotionele coping 43,3 

Ik weigerde er aan te denken.  Emotionele coping 41,8 

Ik maakte me er te veel zorgen over. Emotionele coping 39,8 

Ik moest er om wenen. Emotionele coping 39,0 

Ik heb alle pesterijen via internet of gsm 

bijgehouden als “bewijsmateriaal”. 

Technologische  strategie 37,2 

Ik praatte erover met mijn ouder(s). Instrumentele/emotionele steun van 

ouder 

36,0 

Ik had medelijden met mezelf.  Emotionele coping 29,6 

Ik heb het online gemeld (vb: op een “meld 

misbruik”-knop geklikt, een webmaster 

ingelicht, …). 

Technologische coping 29,1 
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Ik praatte erover met iemand anders. Instrumentele/emotionele steun 

zoeken 

28,9 

Ik pestte de dader(s) terug via internet of gsm. Terugpesten 27,7 

Ik pestte de dader(s) terug in de echte wereld. Terugpesten 18,1 

Ik gebruikte een tijd geen internet of gsm meer. Niets doen/negeren 16,2 

Ik praatte erover met een leerkracht of een 

andere volwassene op school. 

Instrumentele/emotionele steun van 

ouder 

15,5 

 

 

Cyberpesten aanpakken 

  

Omwille van de grote overlap tussen pesten en cyberpesten, schuiven onderzoekers een 

aanpak voor cyberpesten naar voren die gebaseerd is op de aanpak van traditioneel pesten via 

scholen, maar waarin aanvullend wordt ingespeeld op het gebruik van communicatietechnologieën 

bij cyberpesten en de gevolgen daarvan (zie bv.: Del Rey, Casas & Ortega, 2012; Menesini, Nocentini, 

& Palladino, 2012) 

In de literatuur over traditioneel pesten, wordt een holistische aanpak, de zogenaamde 

‘whole school approach’ beschouwd als de meest doeltreffende aanpak. (Olweus, 1993; Rigby, 

Smith, & Pepler, 2004; J. D. Smith, Schneider, Smith, & Ananiadou, 2004; Swearer & Doll, 2001). Bij 

een dergelijke aanpak wordt de hele (school)gemeenschap betrokken: leerlingen, leerkrachten, 

ouders, schoolpsychologen en maatschappelijk werkers. Er wordt zowel gewerkt op preventie, 

detectie als interventie van pesten.  

Preventie van pesten kan bijvoorbeeld bestaan uit initiatieven om een positief schoolklimaat 

te creëren, een duidelijk anti-pest beleid, lessenactiviteiten (bv. gericht op het verhogen van kennis 

of veranderen van attitudes rond pesten), opleidingen voor leerkrachten en informatievertrekking 

over pesten naar ouders (Del Rey, Casas & Ortega, 2012; Menesini, Nocentini, & Palladino, 2012; 

Wölfer et.al., 2013). 

Wat cyberpesten betreft, wordt er daarnaast aangedrongen op het stimuleren van veilig 

internetgebruik (bv. privacy settings op sociale netwerksites aanpassen, geen paswoorden delen), 

het aanleren van technische coping strategieën (bv. de zender blokkeren, bewijsmateriaal 

verzamelen), en het verhogen van bewustzijn rond online communicatie (bv. grote potentiële 

publiek), disinhibitie effect, online sociale normen) (Cassidy, Faucher, & Jackson, 2013). Ook in 

opleidingen voor schoolpersoneel, ouders en andere actoren zoals hulpverleners en lokale politie is 
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extra aandacht  nodig voor cyberpesten en voor hoe kinderen en jongeren in het algemeen met 

communicatietechnologieën omgaan. Scholen worden ten slotte aangespoord om een duidelijk 

statement over cyberpesten op te nemen in hun anti-pestbeleid en om duidelijke regels op te stellen 

over (on)aanvaardbaar gebruik van ICT op school.  

Detectie van pesten gebeurt vaak door middel van een laagdrempelig meldingssysteem voor 

leerlingen (bv. postbus, ‘pestleerkrachten’) en hogere supervisie op de speelplaats. Wat de detectie 

van cyberpesten betreft, kan er gewerkt worden met een online meldknop. Software providers (zoals 

Facebook, Twitter, Snapchat) kunnen een belangrijke rol spelen in het voorzien van dergelijke 

meldingssystemen en eenvoudige procedures om pestinhoud offline te (laten) halen. In Vlaanderen 

wordt momenteel ook onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van automatische 

monitoring van pestgedrag op sociale netwerksites (Van Royen, Poels, Daelemans, & Vandebosch, 

2014).  

Interventies bestaan bv. uit punitieve of niet-punitieve methodes om pestkoppen aan te 

pakken en sociale vaardigheidstraining en peer support methoden voor slachtoffers (Menesini, 

Codecasa, Benelli, & Cowie, 2003; Rigby, K., Smith, P., & Pepler, D.,2004.). In Nederland wordt ook 

een online platform ontwikkeld met advies op maat voor slachtoffers van cyberpesten (Jacobs, 

Völlink, Dehue, & Lechner, 2014)  

 

Een juridisch perspectief op cyberpesten. 

 

Zoals hierboven aangegeven, wordt cyberpesten vaak aangepakt in de context waarin het 

zich afspeelt, namelijk de schoolcontext. Pesterijen zullen dan ook vaak getoetst worden aan de 

rechten en plichten van leerlingen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen, en aangepakt 

worden via straffen en pogingen tot verzoening binnen de schoolcontext. Voornamelijk bij ernstige 

pesterijen rijst echter vaak de vraag er ook juridische stappen kunnen ondernomen worden.  

 

Biedt het wetgevend kader soelaas? 

 

Het lijdt geen twijfel dat in bepaalde omstandigheden handelingen die onder de noemer 

‘cyberpesten’ kunnen worden geplaatst binnen het toepassingsgebied van bestaande wetgeving 
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vallen, zoals het Strafwetboek, het recht op afbeelding, opgenomen in het Wetboek Economisch 

Recht, of de Wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens (Lievens, 2013). 2 

 

Strafrechtelijke bepalingen 

Een eerste bepaling die van toepassing kan zijn is artikel 145 §3bis van de Wet van 13 juni 

2005 betreffende de elektronische communicatie (BS 26 juni 2005) dat het “veroorzaken van overlast 

of schade door middel van elektronische communicatiemiddelen” strafbaar stelt. Een aantal 

elementen moeten aanwezig zijn opdat dergelijk gedrag binnen het toepassingsgebied van dit artikel 

zou vallen. Ten eerste moet dit gebeuren via een elektronisch middel (zoals bijvoorbeeld het internet 

of sociale netwerken). Ten tweede moet de dader de intentie hebben gehad om zijn doelwit lastig te 

vallen of schade te berokkenen. Ten derde moet dit gebeuren tegenover een ‘correspondent’. Dit 

houdt in dat er een vorm van interactie moet zijn tussen de dader en het slachtoffer (Walrave et al., 

2009). 

Het Strafwetboek bevat ook een aantal bepalingen die van toepassing kunnen zijn op pesten 

in sociale netwerken. Afgezien van artikel 383, 384, 386 en 383bis die van toepassing zouden kunnen 

zijn op sexting, zou artikel 442bis in verband met belaging (of ‘stalking’ in de volksmond) ook kunnen 

worden toegepast op cyberpesten. Dit artikel bestraft personen die iemand “[belagen] terwijl hij wist 

of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren”. 

Daarenboven bepaalt het artikel dat de straffen worden verdubbeld als het doelwit bijzonder 

kwetsbaar is, bijvoorbeeld op basis van leeftijd. Er moeten vier factoren aanwezig zijn om het artikel 

te kunnen toepassen: 1) belagings- of pestgedrag, 2) een ernstige aantasting van de rust van het 

doelwit, 3) een oorzakelijk verband tussen de eerste en de tweede factor en 4) het feit dat de dader 

weet of had moeten weten dat zijn gedrag de ernstige aantasting van de rust van het doelwit tot 

gevolg zou hebben (Walrave et al., 2009). Dit misdrijf kan enkel worden vervolgd wanneer een klacht 

wordt neergelegd door de persoon die beweert te worden belaagd (lid 3).  

Het is ook mogelijk dat cyberpesten wordt geclassificeerd als laster of eerroof. Artikel 443 

Sw. bepaalt dat een “persoon [die] kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt, dat zijn eer kan 

krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet 

wordt geleverd, schuldig [is] aan laster, wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegde feit 
                                                      

2
 Dit onderdeel bouwt voort op Lievens, Eva (2013) Risico’s voor jongeren op sociale netwerken: bekeken 

vanuit juridisch perspectief, in: VALCKE, Peggy, VALGAEREN, Pieter Jan en LIEVENS, Eva, Sociale media: Actuele 

juridische aspecten, Intersentia, 9-66.  
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toelaat, en aan eerroof, wanneer de wet dit bewijs niet toelaat”. Artikel 444 Sw. bepaalt de straf die 

wordt opgelegd wanneer dit voorkomt  

 hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen; 

 hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is, 

maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze 

te bezoeken; 

 hetzij om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen;  

 hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die 

aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden;  

 hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene 

personen toegestuurd of meegedeeld worden.  

Er wordt aangenomen dat laster en eerroof op het internet binnen het toepassingsgebied 

van artikel 443 en 444 Strafwetboek kunnen vallen (Uyttendaele, 2002). Daarnaast bestraft artikel 

448 Sw. personen die iemand beledigen door middel van geschriften, prenten of zinnebeelden. De 

dader moet een kwaadwillige bedoeling hebben en de belediging moet publiek zijn (i.e. gebeuren in 

één van de omstandigheden beschreven in artikel 444, supra). Deze bepaling kan ook van toepassing 

zijn in de online omgeving.  

Als een cyberpest-situatie elementen van sexting omvat, bevat het Belgische Strafwetboek 

een aantal artikelen die relevant kunnen zijn. Artikel 383 stelt het tentoonstellen, verkopen, 

verspreiden, vervaardigen, in voorraad hebben, invoeren, en bekendmaken van materiaal (“liederen, 

vlugschriften of andere geschriften, afbeeldingen of prenten”) dat strijdig is met de goede zeden 

strafbaar. De straffen die staan op deze misdrijven worden verzwaard indien ze gepleegd worden 

tegenover minderjarigen (artikel 386 Sw.). Om te bepalen wat in strijd is met de goede zeden 

interpreteert de rechter de strafwet evolutief, mede rekening houdend met technische evoluties (De 

Busscher, 2012). De handelingen die strafbaar worden gesteld vereisen een zekere graad van 

openbaarheid. Wanneer foto’s gedeeld worden op een sociale netwerksite kunnen we aannemen 

dat aan deze voorwaarde zal voldaan zijn. We kunnen ons wel afvragen of dit ook het geval is als de 

foto’s via de ‘berichten’-functie worden verstuurd (waarvan de inhoud meestal slechts zichtbaar is 

voor de zender en ontvanger, of voor een beperkt aantal ‘vrienden’).  
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Daarnaast omvat artikel 383bis Sw. de strafbaarstelling van het voorstellen, tentoonstellen, 

verkopen, verhuren, verspreiden, uitzenden of overhandigen, met het oog op de handel of 

verspreiding vervaardigen of in voorraad hebben, (doen) invoeren of bezitten van “zinnebeelden, 

voorwerpen, films, foto’s dia’s of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met 

pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld”. Dit 

artikel stelt verschillende handelingen in verband met kinderpornografie strafbaar. In het buitenland 

classificeerden rechters bepaalde beelden die onder de noemer ‘sexting tussen minderjarigen’ vallen 

reeds als kinderpornografie (Lievens, 2014). In België gebeurde dit nog niet.  

Tenslotte is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat cyberpesten in bepaalde gevallen hacking 

(artikel 550bis Sw.), het versturen van virussen (artikel 550ter Sw.) of valsheid in informatica (artikel 

210bis §2 Sw.) met zich meebrengt.3  

 

Recht op afbeelding en verwerking van persoonsgegevens  

Als in een cyberpestsituatie beelden worden gebruikt kunnen bepalingen van het WER of de 

Wet Verwerking Persoonsgegevens van toepassing zijn. Artikel XI.174 WER verbiedt de auteur of 

eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, 

dit te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde (of, 

gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden). Dit 

artikel betreft het “recht of afbeelding” of “portretrecht” en stelt dat je niet zomaar een foto mag 

kopiëren, verspreiden of delen zonder de toestemming van de persoon die wordt afgebeeld.  

Daarenboven kan het posten of het delen van een foto van iemand anders ook worden 

gekwalificeerd als het verwerken van persoonsgegevens. Dit impliceert de toepassing van de Wet 

Verwerking Persoonsgegevens (BS 18 maart 1993) die daarvoor in artikel 5 de toestemming van de 

betrokkene of de toepasbaarheid van een andere legitimatiegrond vereist. In zijn Advies 5/2009 over 

online sociale netwerken beveelt de Groep Gegevenswerking Artikel 29 (2009) bijvoorbeeld aan dat 

aan “gebruikers van sociale netwerkdiensten moet worden meegedeeld dat zij afbeeldingen of 

informatie over anderen slechts met toestemming van de betrokkenen mogen uploaden”.4 Merk op 

dat een minderjarige zonder onderscheidingsvermogen geen toestemming kan geven; enkel de 

                                                      

3
 Voor meer informatie, cf. De Busscher et al., 2012.  

4
 Zie ook Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming, 2010. 



 

13 

ouders kunnen toestemming geven. Voor minderjarigen die wel geacht worden over 

onderscheidingsvermogen te beschikken is het vereist dat zowel de minderjarige als de ouders 

toestemming geven.  

Een aantal knelpunten 

 

Niettegenstaande het feit dat er inderdaad een waaier aan wetgevende bepalingen is 

(waarvan de hierboven aangehaalde bepalingen slechts een selectie zijn), rijzen een aantal bezwaren 

of knelpunten in verband met de concrete toepassing daarvan. Deze knelpunten zijn niet enkel van 

louter juridische aard, ook daaraan gelinkte praktische en bredere maatschappelijke knelpunten 

kunnen worden geïdentificeerd.  

Vanuit juridisch perspectief zijn met name twee vaststellingen relevant. Wanneer het gaat 

over cyberpesten tussen jongeren is het belangrijk aan te stippen dat de ‘daders’ in veel gevallen 

minderjarig zullen zijn. In dergelijke situaties zal overeenkomstig het jeugdbeschermingsrecht de 

minderjarige niet gelijkgesteld mogen worden met een meerderjarige wat de mate van 

verantwoordelijkheid en de gevolgen van hun daden betreft. Ook wat de aansprakelijkheid van de 

minderjarige voor bepaalde daden betreft zal met de leeftijd en hun onderscheidingsvermogen 

rekening moeten worden gehouden. Een tweede bedenking is gerelateerd aan de correcte juridische 

kwalificatie van bepaalde handelingen. Zoals hierboven werd beschreven moet vaak aan 

verschillende voorwaarden worden voldaan om een bepaalde strafbaarstelling te kunnen toepassen. 

Zo kunnen we ons bijvoorbeeld de vraag stellen of conversaties die plaatsvinden of foto’s die 

doorgestuurd worden via messenger apps zoals Snapchat of WhatsApp een voldoende graad van 

openbaarheid zullen worden toegekend om de toepassing van de bepalingen in verband met laster 

en eerroof of het verspreiden van materiaal dat strijdig is met de goede zeden te verzekeren. Het kan 

dus zijn dat in bepaalde situaties een ogenschijnlijk toepasbare bepaling toch niet zal kunnen worden 

aangewend omdat niet alle constitutieve elementen zullen aanwezig zijn.  

Praktische problemen in verband met opsporing en vervolging zijn bijvoorbeeld de potentiële 

anonimiteit van daders in de online omgeving of het gebrek aan bewijsmateriaal. In een emotioneel 

beladen situatie is het niet altijd evident om koelbloedig te blijven en alle berichtjes, mails of beelden 

zorgvuldig op te slaan. Bovendien zal ook soms informatie moeten worden opgevraagd bij sociale 

netwerk-, online platform- of mobiele applicatieaanbieders die vaak in het buitenland gevestigd zijn 

of met zoveel verzoeken worden geconfronteerd dat een snelle opvolging moeilijk blijkt.  

Een laatste knelpunt is het meest fundamentele. Is het wenselijk om de juridische weg te 

bewandelen in cyberpestsituaties? Uiteraard zullen er situaties zijn die dermate ernstig zijn dat dit 
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een gerechtvaardigde en noodzakelijke aanpak zal zijn. In vele situaties echter zal een niet-juridische 

benadering een te verkiezen alternatief zijn, zeker wanneer enkel minderjarigen zijn betrokken. Zoals 

hierboven beschreven is preventie te prefereren boven repressie, en zal een holistische benadering 

waarin verschillende actoren (scholen, ouders, minderjarigen zelf) een belangrijke rol spelen in het 

voorkomen en aanpakken van cyberpestsituaties de belangen van alle betrokkenen beter kunnen 

garanderen.  

Cyberpesten in een kinderrechtenperspectief  

 

Een holistische, multi-stakeholder benadering van cyberpesten zoals de ‘Whole School 

Approach’ in de literatuur over pesten, kan steun vinden in een fundamentele kinderrechten 

benadering. Verschillende rechten, die expliciet aan kinderen worden toegekend in het VN 

Kinderrechtenverdrag, kunnen in cyberpestsituaties op de helling komen te staan. Voorbeelden 

daarvan zijn het recht op vrijheid om hun mening te uiten en informatie te ontvangen (art. 13), het 

recht op privacy (art. 16), het recht op vrije tijd en ontspanning (art. 31) en bescherming tegen 

seksuele uitbuiting en geweld (art. 35). Zoals Livingstone et al. (2015) het recent formuleerden: 

“Research shows that many children are resilient to hostility, humiliation or exploitation by their 

peers, but some are vulnerable, resulting in mental distress, self-harm or even suicide. It also explains 

how these risks undermine children’s rights regarding identity, reputation, privacy and play as well as 

safety”.   

Verschillende actoren dragen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de rechten van 

kinderen effectief beschermd worden. Zo verwijst art. 4 van het Kinderrechtenverdrag naar de plicht 

van overheden om de rechten in realiteit om te zetten en art. 5 naar de verantwoordelijkheid van 

ouders (of voogden) om hun kind te leiden en begeleiden op een wijze die verenigbaar is met de 

evoluerende capaciteiten van dat kind (weliswaar met ondersteuning van de staat, zoals bepaald in 

art. 18). Bovendien zorgen documenten zoals de “Children’s rights and Business Principles” voor een 

solide basis om ook private actoren, zoals bijvoorbeeld sociale netwerk- of andere 

platformaanbieders, aan te moedigen om de rechten van hun minderjarige gebruikers niet alleen te 

respecteren maar ook te realiseren. Dit neemt niet weg dat het in realiteit bijzonder complex is om 

tot een aanpak te komen waar overheden, en daarvan afhankelijk het onderwijs, ouders en private 

actoren op een harmonieuze manier samenwerken om cyberpesten te voorkomen en aan te pakken.  

Een kinderrechtenperspectief vereist echter ook dat kinderen en jongeren zelf betrokken worden bij 

het ontwikkelen van een dergelijk beleid. Het Kinderrechtenverdrag is opgebouwd rond 3 pijlers: 

protection, provision én participation. Kinderen zijn actieve rechtssubjecten en moeten ook zo 

erkend worden. Aandacht voor agency en empowerment is cruciaal.  Dit kan op verschillende 
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niveau’s bewerkstelligd worden: op overheidsniveau door jongeren een stem te geven in 

beleidsvoorbereidend en -adviserend werk (een voorbeeld daarvan is het betrekken van de Vlaamse 

Scholierenkoepel in het Overlegplatform Welbevinden op School in de schoot van de Vlaamse 

Onderwijsraad), op schoolniveau door leerlingen te betrekken bij het opstellen van een schoolbeleid, 

en op gezinsniveau door te praten en het aanleren van sociale skills, zoals empathie.  

  

Conclusie 

 

(Cyber)pesten is een ernstig probleem. Dit wordt ook zo ervaren door jongeren, zoals werd 

benadrukt in de oproep van de Vlaamse Scholierenkoepel om het aanpakken van (cyber)pesten op 

de beleidsagenda te plaatsen (Vlaamse Onderwijsraad, 2015). Cyberpesten is eveneens een complex 

probleem. Zowel vanuit het sociaalwetenschappelijke-empirische als vanuit een juridisch 

kinderrechten perspectief wordt dan ook gepleit voor een holistische, geïntegreerde aanpak waarin 

alle betrokken actoren hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit is geen sinecure. Een aantal 

aanbevelingen en aandachtspunten kunnen worden geformuleerd:  

 

- In een holistische aanpak moet aandacht zijn voor de juridische implicaties. Dit wordt idealiter 

geïntegreerd in een preventieve aanpak, waarin getracht wordt het bewustzijn van minderjarigen 

in verband met de mogelijke juridische impact van bepaalde handelingen te verhogen (vb. in 

verband met recht op afbeelding, privacy, delen van seksueel getinte beelden). Een geïntegreerde 

mediawijsheid benadering kan hier een belangrijke rol spelen. Vooraleer te opteren voor een 

repressieve aanpak worden alternatieve manieren van conflictbemiddeling aangewend. In zeer 

ernstige situaties waarbij de integriteit van een minderjarige ernstig wordt aangetast wordt 

kordaat opgetreden, in overleg met alle betrokken actoren.  

- In een holistische aanpak is het cruciaal dat kinderen en jongeren een plaats krijgen in het debat 

omtrent het opstellen, toepassen en evalueren van het beleid, niet enkel voor de schone schijn, 

maar met respect voor hun inbreng en ervaringen. Online contacten zijn heel belangrijk geworden 

in het dagelijkse leefwereld van jongeren, mogen in deze debatten dus niet verwaarloosd worden.   
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