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Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

Dans le titre VIII, chapitre III, du Code pénal, il est
inséré une section VIII intitulée « Du leurre de mineurs
sur internet à des fins criminelles ou délictuelles ».

In titel VIII, hoofdstuk III, van het Strafwetboek,
wordt een afdeling VIII ingevoegd, met als opschrift
« Lokken van minderjarigen op internet met het oog
op het plegen van een misdaad of een wanbedrijf ».

Art. 3

Art. 3

Dans la section VIII insérée par l'article 2, il est
inséré un article 433bis/1 rédigé comme suit :

In afdeling VIII, ingevoegd bij artikel 2, wordt een
artikel 433bis/1 ingevoegd, luidende :

« Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
cinq ans, la personne majeure qui communique par le
biais des technologies de l'information et de la

« Wordt gestraft met gevangenisstraf van drie
maanden tot vijf jaar, de meerderjarige die door
middel van informatie- en communicatietechnologieën
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communication avec un mineur avéré ou supposé, et
ce en vue de faciliter la perpétration à son égard d'un
crime ou d'un délit :

communiceert met een kennelijk of vermoedelijk
minderjarige om het plegen van een misdaad of een
wanbedrijf jegens hem te vergemakkelijken :

1o s'il a dissimulé ou menti sur son identité ou son
âge ou sa qualité;

1o indien hij over zijn identiteit, leeftijd en hoedanigheid heeft gelogen of deze zaken heeft verzwegen;

2o s'il a insisté sur la discrétion à observer quant à
leurs échanges;

2o indien hij de nadruk heeft gelegd op de in acht te
nemen discretie over hun gesprekken;

3o s'il a offert ou fait miroiter un cadeau ou un
avantage quelconque;

3o indien hij een geschenk of een voordeel heeft
aangeboden of voorgespiegeld;

4o s'il a usé de toute autre manœuvre. »

4o indien hij enige andere list heeft aangewend. »
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