
PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 

Telefoon: 420102 e-mail : secretariaat@presi dent.gov.sr  

Aan: 
De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw. Drs. Jennifer Simons 

kenmerk: secpres/1878/18 
Paramaribo, 09 januari 2019 

Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende nadere wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no.85) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee toekomen 
de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende Memorie van 
Toelichting, alsmede de documenten waarop de Ontwerpwet betrekking 
heeft. 

De President van de Republiek Suriname, 

cc 	Vice President 
Minister Justitie en Politie 
Secretaris Staatsraad 
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Ingek 	.'",-2 "VcketAi',-4 20 izt 
Agenda no.  

Verwezen 
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WET 	  
houdende nadere wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht 
(G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is het Wetboek van Strafrecht 
(G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) nader te wijzigen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

In het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 
no. 85) wordt de volgende wijziging aangebracht: 

Na artikel 292 wordt een nieuw artikel 292a toegevoegd, luidende: 

1. Degene die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een 
communicatiedienst een persoon van wie diegene weet of redelijkerwijs moet vermoeden 
dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt 
met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van 
een selcsuele gedraging waarbij die persoon is betrokIcen te vervaardigen, wordt, indien 
hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en een geldboete van de vierde 
categorie. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vierde categorie, wordt 
gestraft degene die het plegen van het misdrijf als bedoeld in lid 1, een beroep of een 
gewoonte maakt. 

ARTIKEL II 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar aflcondiging. 
3. De Minister van Justitie en Politie is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paratuttribo, cle 	 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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WET 	  
houdende nadere wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht 
(G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Grooming als omschreven in artikel 292a van het Wetboek van Strafrecht is de gedraging, 
waarbij de dader door onder andere chat- en e-mailcontact het vertrouwen van het kind wint, 
het kind verleidt tot het delen van intimiteiten en op die wijze het kind in de digitale wereld 
vatbaar maakt voor seksueel misbruik in de fysieke wereld. Bij grooming is er nog geen 
sprake van het plegen van daadwerkelijk seksueel misbruik, maar waarvan wel misbruik 
wordt gemaakt, is de open communicatiemogelijkheid op intemet om kinderen te benaderen. 

In lid 1 wordt met de begrippen "geautomatiseerd werk" en "communicatiedienst" beoogd 
het begrip "informatie en communicatie technologie" te dekken. Het is bij de strafbaarstelling 
van grooming van belang dat met name ook het gebruik van mobiele telefonie onder de 
bepaling valt. Kinderen maken immers op jongere leeftijd steeds meer gebruik van de 
verschillende functionaliteiten van mobiele telefoons, zoals SMS, MMS, Whatsapp, 
Messenger, Viber, Facebook, e-mail etc. Het is niet uitgesloten dat grooming ook via die 
wegen plaatsvindt. 

Lid 2 omvat de strafverzwarende omstandigheid van hetgeen is omschreven in lid 1. 

Paramaribo, de 	 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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