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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN 

Procedure 

Conform de resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2015 over de bestrijding van 

seksueel misbruik van kinderen op internet heeft de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 

en binnenlandse zaken toestemming verzocht voor het opstellen van een verslag over de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen 

en kinderpornografie. In mei 2015 is de toestemming verleend. 

Ingevolge artikel 28 van Richtlijn 2011/93/EU was de Commissie verplicht om uiterlijk op 

18 december 2015 bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in te dienen waarin 

wordt beoordeeld in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om aan 

deze richtlijn te voldoen en een verslag waarin de tenuitvoerlegging van de in artikel 25 

genoemde maatregelen wordt beoordeeld. 

Vanwege de late omzetting van de richtlijn door sommige lidstaten, heeft de Commissie de 

indiening van deze verslagen met één jaar uitgesteld en ze pas op 16 december 2016 

voorgelegd aan het Parlement. 

Richtlijn 2011/93/EU – context, toepassingsgebied en omzetting 

Seksueel misbruik van kinderen online en offline is een tragedie die in omvang toeneemt met 

als slachtoffers kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar. Het is een grensoverschrijdend delict 

en de bestrijding ervan vereist grensoverschrijdende samenwerking. Criminele netwerken van 

seksueel kindermisbruik van kinderen op internet zijn geraffineerd en onze 

wetshandhavingsinstanties moeten werken met niet altijd toekomstbestendige wetgeving. 

Richtlijn 2011/93/EU (hierna "de richtlijn" genoemd) is een alomvattend juridisch instrument 

met bepalingen inzake materieel strafrecht en strafrechtelijke procedures, bestuurlijke 

maatregelen en beleidsmaatregelen. Het biedt de lidstaten duidelijke minimumnormen voor 

sancties en maatregelen ter voorkoming van misbruik, ter bestrijding van straffeloosheid en 

ter bescherming van slachtoffers. 

De belangrijkste verbeteringen van de richtlijn bestaan uit een meer gedetailleerde definitie 

van kinderpornografie, hogere strafsancties, criminalisering van bezit en de verwerving van 

onlinemateriaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat, de invoering van een nieuw 

strafbaar feit "grooming" en bepalingen inzake de verwijdering en/of blokkering van websites 

met materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat. De lidstaten beschikten voor de 

omzetting van de richtlijn over een termijn van twee jaar, die op 18 december 2013 verstreek. 

In de uitvoeringsverslagen van de Commissie is beoordeeld in welke mate de lidstaten de 

richtlijn hebben omgezet in hun nationale wetgeving maar een evaluatie van de 

tenuitvoerlegging van de bepalingen in de praktijk was in dat stadium niet mogelijk. De 

algemene conclusie van de Commissie is dat, ondanks de grote inspanningen van de lidstaten 

om dit complexe juridische instrument om te zetten en de verbetering die dit proces heeft 

teweeggebracht met betrekking tot de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik, er 

nog veel mogelijkheden zijn om het potentieel van de richtlijn volledig te verwezenlijken. 
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De rapporteur benoemt de gebieden waarop de lidstaten meer moeten doen en verduidelijkt 

een aantal bepalingen in de richtlijn ten behoeve van de juiste en volledige uitvoering door de 

lidstaten: opsporing en vervolging, preventie, bijstand en bescherming van slachtoffer, 

blokkering en verwijdering van online materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat. 

De rapporteur beveelt de lidstaten ook aan om verder te gaan dan de loutere verplichting tot 

omzetting van de richtlijn en moedigt hen aan capaciteit op te bouwen en beste praktijken te 

delen. De rapporteur richt zich op de situatie van migrantenkinderen, met name onbegeleide 

kinderen die bijzonder kwetsbaar zijn voor misbruik, mensenhandel en seksuele uitbuiting, en 

verzoekt de lidstaten concrete maatregelen ter bescherming van vermiste kinderen te treffen. 

In het ontwerpverslag heeft zij ook nieuwe vormen van criminaliteit opgenomen, zoals 

wraakporno en seksuele afpersing, die zich op het internet verspreiden en veel jongeren, met 

name meisjes, ernstige schade berokkenen en soms zelfs zelfdoding van slachtoffers tot 

gevolg hebben. 

Onderzoek en vervolging 

Richtlijn 2011/93/EU bevat de verplichting voor de lidstaten om de 

rechtshandhavingsautoriteiten en de strafrechtelijke vervolging te voorzien van doeltreffende 

instrumenten om onderzoek te doen naar strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen 

en om kinderen die slachtoffer zijn in een vroeg stadium te kunnen identificeren. De richtlijn 

voorziet ook in een uitgebreide rechtsmacht voor strafbare feiten van seksueel misbruik van 

kinderen en in afschaffing van het beginsel van dubbele strafbaarheid. 

De rechtshandhavingsautoriteiten en de rechterlijke macht worden nog steeds voor problemen 

gesteld bij het onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten van seksueel misbruik van 

kinderen. Deskundigen die in de Commissie LIBE de bewijsvoering hebben toegelicht hebben 

gewezen op verschillende elementen die de doeltreffendheid van onlineonderzoekstechnieken 

verminderen: versleuteling van onlinecommunicatie, de verschillen in de toepasselijke regels 

voor de gegevensbewaring in de lidstaten, het toenemende gebruik van 

anonimiseringsinstrumenten en het gebruik van opslag in de cloud. In die gevallen is het vaak 

niet duidelijk welk land rechtsmacht heeft en welke wetgeving van toepassing zal zijn op het 

verzamelen van bewijsmateriaal. In dit verband is meer samenwerking binnen de EU en op 

internationaal niveau van essentieel belang. 

De rapporteur dringt er bij de lidstaten op aan hun politiële en gerechtelijke samenwerking te 

intensiveren en ten volle gebruik te maken van de bestaande samenwerkingsinstrumenten van 

Europol en Eurojust, teneinde succesvolle opsporing en vervolging van daders te waarborgen. 

Met het oog hierop benadrukt de rapporteur dat Europol en Eurojust over de nodige middelen 

dienen te beschikken om hun taak op dit gebied te vervullen. 

Voorts worden de lidstaten aangemoedigd beste praktijken te delen met betrekking tot 

onderzoeksinstrumenten en vervolgingsmethoden. 

Preventie 

De richtlijn bevat specifieke bepalingen inzake preventieve maatregelen, uiteenlopend van 

voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, onderwijs en opleiding tot oplegging van een 

verbod na een veroordeling en preventieve interventieprogramma’s voor daders om recidive 

aan te pakken. 
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Zowel in het omzettingsverslag van de Commissie als de studie van de EPRS werd 

beklemtoond dat de bepalingen inzake preventieve maatregelen de lidstaten de meeste 

problemen opleveren. 

De uitwisseling van informatie over strafrechtelijke veroordelingen van daders van seksueel 

misbruik van kinderen in de verschillende lidstaten is moeilijk uit te voeren omdat de richtlijn 

niet voorziet in een verplichting voor de lidstaten om informatie te verstrekken aan 

verzoekende lidstaten en in het nationale recht van sommige lidstaten aanvullende 

voorwaarden worden gesteld aan de verstrekking van de informatie. De rapporteur is van 

mening dat nader optreden op dit gebied nodig is en roept de lidstaten daarom op hun lijsten 

met overtreders bij te werken en informatie over strafrechtelijke veroordelingen en verboden 

met andere lidstaten te delen, teneinde te voorkomen dat delinquenten onopgemerkt naar een 

andere lidstaat verhuizen om er te werken of vrijwilligerswerk te verrichten met kinderen of 

in jeugdinstellingen. 

Identificatie van slachtoffers 

Seksueel misbruik van kinderen is een strafbaar feit dat het naar buiten treden en aangifte 

doen bijzonder problematisch maakt. Het zelf melden gebeurt weinig omdat de kinderen te 

jong, te getraumatiseerd of afhankelijk zijn van de dader, factoren die het moeilijk maken naar 

buiten te treden. In dit verband spelen kinderhulplijnen een belangrijke rol bij het verlenen 

van op de behoeften van de kinderen toegesneden hulp en bij het aangifte doen van het delict. 

Het is ook belangrijk dat de lidstaten doeltreffende telefonische meldpunten voor vermiste 

kinderen opzetten en de samenwerking bij grensoverschrijdende gevallen intensiveren. Het 

identificeren van kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik online hangt sterk af van 

de capaciteiten van de rechtshandhavingsinstanties wat betreft nieuwe technologieën en 

opgeleid personeel. De lidstaten moeten meer investeren in de ontwikkeling en het gebruik 

van nieuwe forensische instrumenten om meer doeltreffend te kunnen optreden en 

kindslachtoffers te redden. 

Bijstand en bescherming van slachtoffers 

Richtlijn 2011/93/EU verplicht de lidstaten in hun strafprocesrecht maatregelen in te voeren 

die de bescherming waarborgen van kindslachtoffers gedurende de hele strafprocedure en die 

ervoor zorgen dat zij van bijstand en ondersteuning worden voorzien. De rapporteur is van 

mening dat de lidstaten Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de 

rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten volledig ten 

uitvoer moeten leggen en meer specifieke maatregelen moeten nemen om slachtoffers van 

seksueel kindermisbruik doeltreffender te beschermen, ook door de rol van nationale 

hulplijnen te vergroten en beste praktijken te delen. 

Verwijdering en/of blokkering 

Artikel 25 van de richtlijn is gericht op de preventie van seksueel misbruik en seksuele 

uitbuiting van kinderen en het terugdringen van secundaire victimisatie door de toegang af te 

sluiten tot materiaal dat kindermisbruik bevat op het internet. Dit vereist dat de lidstaten 

materiaal op websites die gehost worden op hun grondgebied onmiddellijk verwijderen en de 

verwijdering nastreven wanneer websites elders worden ondergebracht. De lidstaten hebben 

deze bepaling omgezet door middel van maatregelen op basis van de richtlijn inzake 

elektronische handel ("notice and take down"-procedure) of door middel van strafrechtelijke 
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maatregelen met betrekking tot het materiaal dat op hun grondgebied wordt gehost. Met 

betrekking tot materiaal dat buiten hun grondgebied wordt gehost hebben de lidstaten de 

richtlijn omgezet hetzij door maatregelen waarbij een meldpunt wordt opgezet dat recht heeft 

op toegang tot het materiaal en contact opneemt met het land waar de website wordt gehost 

via het INHOPE-netwerk van meldpunten, hetzij door maatregelen waarbij Europol en 

Interpol worden ingeschakeld. 

Artikel 25, lid 2, voorziet in de mogelijkheid voor de lidstaten om de toegang tot materiaal dat 

seksueel misbruik van kinderen bevat, af te sluiten met blokkeringsmaatregelen. Ongeveer de 

helft van de lidstaten heeft deze bepaling omgezet. Doorgaans wordt gebruikgemaakt van 

zwarte lijsten van websites met materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat om 

blokkeringsmaatregelen uit te voeren. Verschillende waarborgen voor de vrijheid van 

meningsuiting zijn voorzien. 

Uit de informatie die is verzameld bij de opstelling van dit verslag is gebleken dat in de 

praktijk blokkering doeltreffender is dan verwijdering omdat blokkering veel sneller 

verwezenlijkt kan worden. Wanneer voldoende waarborgen voor de bescherming van de 

fundamentele vrijheden aanwezig zijn, moeten de lidstaten van deze mogelijkheid vaker 

gebruikmaken. 

De samenwerking met de dienstenaanbieders van de informatiemaatschappij is van cruciaal 

belang om het onlineaanbod van materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat, aan te 

pakken. Zonder hun actieve en dikwijls vrijwillige deelname zal de uitvoering van de 

verwijderings- en blokkeringsprocedure niet mogelijk zijn. De rapporteur is van mening dat 

de sector en de internetbelanghebbenden hun gedeelde verantwoordelijkheid moeten nemen 

en innovatieve oplossingen moeten ontwikkelen om seksueel misbruik van kinderen online te 

kunnen bestrijden. 

Bronnen: 

Afgezien van de uitvoeringsverslagen van de Commissie heeft de rapporteur informatie 

verzameld uit onder meer de volgende bronnen: 

– een hoorzitting van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

op 25 april 2017; 

– een effectbeoordeling achteraf van de EPRS-diensten van het Parlement, die in april 2017 

is gepubliceerd; 

– een op 29 juni 2016 door de EVP-fractie gehouden hoorzitting over de bestrijding van 

seksueel misbruik van kinderen op het internet; 

– een studie van de beleidsondersteunende afdeling C Rechten van de burger en 

constitutionele zaken voor de Commissie LIBE over de bestrijding van seksueel misbruik 

van kinderen op internet, gepubliceerd in oktober 2015; 

– een bijeenkomst met de heer Benyam Dawit Mezmur van het VN-Comité voor de rechten 

van het kind. 
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 

van kinderen en kinderpornografie 

(2015/2129(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de artikelen 3 en 6 van het Verdrag van de Europese Unie (VEU), artikel 82, 

lid 2, en artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), 

– gezien de artikelen 7, 8, 24, 47, 48 en 52 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, 

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, en de 

protocollen daarbij, 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen 

seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van 25 oktober 2007, 

– gezien het Verdrag inzake cybercriminaliteit van de Raad van Europa van 23 november 

2001, 

– gezien de aanneming van een strategie voor de rechten van het kind (2016-2021) door 

de Raad van Europa, 

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 

2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad1, 

– gezien Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 

2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de 

bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van 

Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad2, 

– gezien zijn resolutie van 27 november 2014 over het 25-jarig bestaan van het 

VN-Verdrag inzake de rechten van het kind3, 

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2015 over de bestrijding van seksueel misbruik van 

kinderen op internet4, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 mei 2012 over een Europese strategie 

voor een beter internet voor kinderen (COM(2012)0196) en gezien het verslag van de 

Commissie van 6 juni 2016 getiteld "Definitieve evaluatie van het meerjarenprogramma 

van de EU betreffende de bescherming van kinderen die het internet en andere 

                                                 
1 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1. 
2 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57. 
3 PB C 289 van 9.8.2016, blz. 57. 
4 PB C 316 van 30.8.2016, blz. 109. 
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communicatietechnologieën gebruiken (programma veiliger internet)" 

(COM(2016)0364), 

– gezien het verslag van de Commissie van 16 december 2016 waarin wordt beoordeeld 

in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan 

Richtlijn 2011/93/EU (COM(2016)0871), en het verslag van de Commissie van 

16 december 2016 waarin de tenuitvoerlegging wordt beoordeeld van de maatregelen 

bedoeld in artikel 25 van Richtlijn 2011/93/EU (COM(2016)0872), 

– gezien de dreigingsevaluatie van Europol van 2016 inzake door internet gefaciliteerde 

georganiseerde criminaliteit (Internet Organised Crime Threat Assessment, iOCTA), 

– gezien het verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten van 

27 februari 2017 getiteld "Kindvriendelijke justitie: vooruitzichten en ervaringen van 

kinderen die bij gerechtelijke procedures betrokken waren als slachtoffer, getuige of 

partij in negen EU-lidstaten", 

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 april 2017 getiteld "De bescherming 

van migrerende kinderen" (COM(2017)0211), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij het 

besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 

procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 

initiatiefverslagen, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken en de adviezen van de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie rechten 

van de vrouw en gendergelijkheid (A8-0368/2017), 

A. overwegende dat seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen ernstige 

schendingen vormen van de grondrechten, in het bijzonder van het recht van kinderen 

op de voor hun welzijn noodzakelijke bescherming en zorg, zoals vastgelegd in het 

VN-Verdrag van 1989 inzake de rechten van het kind en in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; 

B. overwegende dat bij de implementatie van maatregelen ter bestrijding van deze 

misdrijven, overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en 

het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, de belangen van het kind op de eerste 

plaats moeten komen; 

C. overwegende dat Richtlijn 2011/93/EU een alomvattend juridisch instrument betreft 

waarvan de bepalingen inzake materieel strafrecht en strafrechtelijke procedures, 

maatregelen voor hulp aan en bescherming van slachtoffers en voor de preventie, met 

inbegrip van bestuurlijke maatregelen, en de uitvoering ervan een nauwe samenwerking 

vereisen met actoren uit verschillende sectoren zoals de rechtshandhavingsinstanties, 

het gerechtelijk apparaat, ouder- en gezinsverenigingen die zich inzetten voor de 

bescherming van minderjarigen, niet-gouvernementele organisaties, internetproviders 

en dergelijke; 
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D. overwegende dat het uitvoeringsverslag van de Commissie geen statistieken bevat met 

betrekking tot de verwijdering en blokkering van websites die beelden van seksueel 

misbruik van kinderen bevatten of verspreiden, met name statistieken betreffende de 

snelheid waarmee inhoud wordt verwijderd, de frequentie waarmee meldingen worden 

opgevolgd door rechtshandhavingsinstanties, de vertragingen bij verwijdering als 

gevolg van de noodzaak om verstoring van lopende onderzoeken te vermijden, of de 

frequentie waarmee dergelijke opgeslagen gegevens feitelijk door gerechtelijke of 

rechtshandhavingsinstanties worden gebruikt; 

E. overwegende dat het feit dat slachtoffers misbruik niet vaak genoeg melden de 

belangrijkste uitdaging is bij het onderzoeken van seksueel misbruik van kinderen; 

overwegende dat jongens waarschijnlijk minder melding maken van misbruik; 

F. overwegende dat kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik of seksuele 

uitbuiting aan meerdere en langdurige fysieke en/of psychologische trauma's lijden die 

zij ook als volwassene nog met zich kunnen meedragen; 

G. overwegende dat seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen online een 

evoluerend verschijnsel is en er nieuwe vormen van criminaliteit, zoals 

"wraakpornografie" en seksuele afpersing, zijn ontstaan op het internet en dat deze door 

de lidstaten met concrete maatregelen moeten worden aangepakt; 

H. overwegende dat de rechtshandhavingsautoriteiten worden geconfronteerd met 

uitdagingen door het bestaan van peer-to-peer- en private netwerken waarop materiaal 

dat seksueel misbruik van kinderen bevat, uitgewisseld wordt; overwegende dat zowel 

jongens als meisjes in een vroeg stadium bewust moeten worden gemaakt van de risico's 

en van het belang van de inachtneming van de waardigheid en de privacy van anderen 

in het digitale tijdperk; 

I. overwegende dat migrantenkinderen, met name meisjes, maar ook een aanzienlijk 

percentage jongens1, op de reis naar en na binnenkomst in Europa door toedoen van 

mensenhandelaars, smokkelaars, drugsdealers, prostitutienetwerken en andere personen 

of bendes die misbruik maken van hun kwetsbaarheid, in het bijzonder blootgesteld zijn 

aan seksueel misbruik en seksuele uitbuiting; 

J. overwegende dat grote aantallen kinderen, met name meisjes, maar ook een aanzienlijk 

percentage jongens, werkzaam zijn in de sector sekstoerisme; 

K. overwegende dat, om in overeenstemming te zijn met het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, maatregelen die worden genomen in het kader van 

overweging 47 van Richtlijn 2011/93/EU over het blokkeren en verwijderen van 

internetsites, de in artikel 25 van deze richtlijn bedoelde waarborgen moeten bieden; 

                                                 
1 Uit onderzoeken blijkt dat jongens minder snel geneigd zijn seksueel misbruik te melden, onder andere om 

redenen die verband houden met de verwachtingen die de samenleving heeft ten aanzien van mannen. Zie 

bijvoorbeeld de studie van de afdeling Effectbeoordeling achteraf van de Onderzoeksdienst van het Europees 

Parlement, PE 598.614, blz. 16 en Schaefer, G.A., Mundt, I.A., Ahlers, C.J. en Bahls, C, ‘Child sexual abuse and 

psychological impairment in victims: results of an online study initiated by victims’, Journal of Child Sex Abuse, 

Vol. 21, nr. 3, 2012, blz. 343-360. 
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L. overwegende dat uit stelselmatige evaluatie en meta-analyse is gebleken dat kinderen 

met een handicap ongeveer drie keer zo vaak met lichamelijk of seksueel geweld te 

maken hebben als kinderen zonder handicap; 

M. overwegende dat de term "kinderpornografie" niet geschikt is om de in artikelen 5 en 2, 

letter c, van Richtlijn 2011/93/EU bedoelde strafbare feiten te omschrijven en schade 

kan toebrengen aan de minderjarige slachtoffers; 

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen 

1. veroordeelt krachtig alle vormen van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting van 

kinderen, alsmede geweld tegen en misbruik van kinderen op alle niveaus; is ingenomen 

met de aanneming van de strategie voor de rechten van het kind (2016-2021) door de 

Raad van Europa; roept alle EU-instellingen en lidstaten op passende maatregelen te 

nemen om alle vormen van lichamelijk en psychologisch geweld, inclusief lichamelijk 

en seksueel misbruik en seksuele uitbuiting, te voorkomen en kinderen daartegen te 

beschermen; roept alle EU-instellingen en lidstaten op gezamenlijk en doelgericht op te 

treden om seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en in het algemeen alle seksuele 

misdrijven tegen kinderen uit te bannen; roept de EU-instellingen en de lidstaten op de 

bescherming van kinderen expliciet als prioriteit te beschouwen bij de programmering 

en uitvoering van beleidsmaatregelen, die nadelig zouden kunnen zijn voor hen; 

2. is van oordeel dat Richtlijn 2011/93/EU een degelijk en integraal wettelijk kader vormt 

voor de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen; merkt op 

dat de lidstaten aanzienlijke problemen hebben gehad bij de omzetting en uitvoering 

van de richtlijn, met name wat betreft de bepalingen inzake preventie, onderzoek en 

vervolging, alsmede bij bescherming van en bijstand aan slachtoffers en dat het 

volledige potentieel van de richtlijn nog niet is benut; verzoekt de lidstaten dringend 

extra inspanningen te leveren om de richtlijn volledig en effectief om te zetten; verzoekt 

de lidstaten ervoor te zorgen dat de wettelijke omzetting wordt vertaald in doeltreffende 

uitvoering, om de bescherming van en bijstand voor minderjarige slachtoffers en 

nultolerantie voor seksueel misbruik van kinderen te waarborgen; 

3. betreurt het dat de Commissie haar uitvoeringsverslagen niet heeft kunnen indienen 

binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 28 van Richtlijn 2011/93/EU en dat de 

twee door de Commissie ingediende verslagen alleen ingingen op de omzetting in 

nationale wetgeving door de lidstaten en geen volledige beoordeling van de naleving 

van de richtlijn bevatten; verzoekt de lidstaten samen te werken en alle relevante 

gegevens over de tenuitvoerlegging van de richtlijn, onder meer statistische gegevens, 

aan de Commissie door te geven; 

4. onderstreept dat de term "materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat" 

passender is dan "kinderpornografie" voor dergelijke misdrijven tegen kinderen; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten de term "materiaal dat seksueel misbruik van 

kinderen bevat" te gebruiken in plaats van de term "kinderpornografie"; benadrukt 

echter dat de nieuwe terminologie in geen geval mag leiden tot een beperking van de 

misdrijven die worden aangeduid als "kinderpornografie" in artikel 5 van Richtlijn 

2011/93/EU in verband met artikel 2, letter c); 
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5. betreurt het dat in het uitvoeringsverslag van de Commissie niet wordt vermeld of zij de 

doeltreffendheid van het INHOPE-systeem bij het overdragen van meldingen naar 

vergelijkbare meldpunten in derde landen heeft beoordeeld; 

6. betreurt het dat de Commissie geen gegevens heeft verzameld over de soorten 

blokkering die zijn gebruikt; betreurt het dat er geen gegevens zijn bekendgemaakt over 

het aantal websites dat in elk land op blokkeringslijsten staat; betreurt het dat er geen 

beoordeling is van het gebruik van beveiligingsmethoden zoals encryptie om te 

vermijden dat blokkeringslijsten lekken en zodoende een ernstige averechtse werking 

krijgen; is verheugd over het feit dat de Commissie, nadat zij in 2011 verplichte 

blokkering voorstond, dit standpunt uitdrukkelijk heeft opgegeven; 

Materieel strafrecht (artikelen 3, 4 en 5 van de richtlijn) 

7. neemt nota van het feit dat de materiële strafbepalingen van Richtlijn 2011/93/EU zijn 

omgezet door de lidstaten; vindt het niettemin zorgwekkend dat sommige lidstaten niet 

zijn overgegaan tot een volledige omzetting van de bepalingen inzake strafbare feiten 

op het gebied van seksuele uitbuiting (artikel 4), strafbare feiten op het gebied van 

seksueel misbruik, wanneer misbruik wordt gemaakt van een erkende positie van 

vertrouwen, gezag of invloed (artikel 3, lid 5, onder i), of wanneer misbruik wordt 

gemaakt van de bijzonder kwetsbare situatie van het kind (artikel 3, lid 5, onder ii), 

en op het gebied van de aansprakelijkheid van rechtspersonen (artikel 12); 

8. is met name van mening dat de lidstaten alles in het werk moeten stellen om te strijden 

tegen de straffeloosheid van daders van seksueel misbruik van kinderen en van 

natuurlijke of rechtspersonen die betrokken zijn bij hulp of medeplichtigheid aan of 

aansporen tot eender welke vorm van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van 

kinderen; acht het van het grootste belang dat de lidstaten ervoor zorgen dat zowel 

natuurlijke als rechtspersonen aansprakelijk worden gesteld, wanneer het gebrek aan 

toezicht of controle van een persoon die deel uitmaakt van die rechtspersoon het plegen 

van misdrijven mogelijk heeft gemaakt of vergemakkelijkt heeft; 

9. maakt zich in het bijzonder zorgen over de gevaren en risico’s die kinderen lopen in de 

onlineomgeving, in het bijzonder wat betreft de rekrutering van kinderen online, alsook 

grooming en andere vormen van aansporing; is van mening dat daarom manieren 

moeten worden gevonden om deze gevaarlijke praktijken op te sporen, te melden en te 

onderzoeken; benadrukt de noodzaak van het verhogen van het beschermingsniveau van 

kinderen op internet en vindt dat tegelijkertijd bewustmakings- en 

voorlichtingsprogramma's inzake de gevaren op het internet moeten worden opgezet; 

10. is bezorgd over het opkomende verschijnsel van livestreaming van seksueel misbruik 

van kinderen en het feit dat de daders zeer onderlegd en innovatief zijn in het gebruik 

van geavanceerde technologie; is van mening dat alle lidstaten zich daarom moeten 

inspannen om innovatieve technische toepassingen te ontwikkelen om toegang tot deze 

inhoud op te sporen en te blokkeren en dat zij daarnaast de betaling voor dergelijke 

diensten aan banden moeten leggen; 

11. onderstreept de noodzaak van de aanpak van nieuwe vormen van onlinecriminaliteit, 

zoals wraakporno en seksuele afpersing, waarvan veel jongeren, met name 

tienermeisjes, het slachtoffer zijn; verzoekt de rechtshandhavingsinstanties en het 
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gerechtelijk apparaat van de lidstaten concrete maatregelen vast te stellen ter bestrijding 

van deze nieuwe vorm van criminaliteit en vraagt dat de internetsector, de meldpunten, 

de ngo's en alle betrokken diensten hun deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen 

bij het zoeken naar oplossingen om deze misdrijven aan te pakken, onder meer een beter 

gebruik van de beschikbare technologie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën 

om personen die online misdrijven begaan, gemakkelijker te identificeren; 

12. wijst eens te meer op het recht van eenieder om over het lot van zijn of haar 

persoonsgegevens te beschikken, met name het exclusieve recht op de controle over het 

gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens en het recht om te worden vergeten, 

oftewel de mogelijkheid om inhoud die nadelig kan zijn voor zijn of haar eigen 

waardigheid, direct te laten verwijderen; 

13. benadrukt de noodzaak voor de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan om naast 

"online grooming" ook cyberpredatie en kinderlokking op het internet strafbaar te 

stellen; herinnert eraan dat de term cyberpredatie betrekking heeft op een situatie waarin 

een volwassene online communiceert met een minderjarige of iemand waarvan hij denkt 

dat die minderjarig is, met als doel vervolgens een misdrijf te plegen ten aanzien van 

deze persoon; 

14. betreurt het dat er geen statistieken zijn verstrekt over de toepassing van strafrechtelijke 

procedures om in desbetreffende gevallen materiaal in beslag te nemen; 

Onderzoek en vervolging 

15. stelt vast dat verscheidene lidstaten de vereiste om misdrijven te vervolgen binnen een 

voldoende lange periode nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden, niet in 

nationaal recht hebben omgezet; moedigt de lidstaten dan ook aan ervoor te zorgen dat 

de wettelijke termijnen waarbinnen deze misdrijven gemeld en vervolgd kunnen worden 

voldoende lang zijn en op zijn minst ingaan vanaf de meerderjarigheid van het kind, om 

te garanderen dat het misdrijf kan worden vervolgd; 

16. benadrukt het belang van de uitvoering van artikel 17 om ervoor te zorgen dat de 

rechtsmacht van lidstaten zich uitstrekt tot strafbare feiten die gepleegd zijn door middel 

van informatie- en communicatietechnologie (ICT) waartoe toegang werd verkregen 

vanaf hun grondgebied, ongeacht of die technologie zich op hun grondgebied bevindt; 

onderstreept dat een concrete basis moet worden ontwikkeld voor een 

gemeenschappelijke EU-aanpak op het gebied van rechterlijke bevoegdheid in 

cyberspace, zoals gesteld tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Justitie 

en Binnenlandse Zaken van 26 januari 2016; 

17. betreurt het dat niet alle in Richtlijn 2011/92/EU genoemde misdrijven in de nationale 

wetgeving van de lidstaten zijn opgenomen wat extraterritoriale bevoegdheid betreft; 

betreurt het dat sommige lidstaten garanderen dat strafbare feiten van seksueel misbruik 

die in het buitenland worden gepleegd, zonder aanklacht van het slachtoffer zullen 

worden vervolgd; roept de lidstaten op deze tekortkomingen efficiënt aan te pakken; 

18. roept de lidstaten op passende financiële en personele middelen aan rechtshandhavings- 

en justitiële instanties toe te wijzen om seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van 

kinderen te bestrijden, onder andere via specifieke opleiding van politiefunctionarissen 
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en opsporingsambtenaren; verzoekt de Commissie en de lidstaten meer middelen uit te 

trekken voor de identificatie van slachtoffers en verzoekt de negen lidstaten die 

artikel 15, lid 4, van Richtlijn 2011/93/EU betreffende de identificatie van slachtoffers 

nog niet hebben omgezet, dit onverwijld te doen en deze bepaling ten uitvoer te leggen 

door onderzoeksteams samen te stellen die over passende instrumenten en middelen 

beschikken; 

19. betreurt het dat er nog steeds geen nauwkeurige statistieken en gegevens zijn over het 

aantal strafbare feiten dat wordt gepleegd met name op het gebied van seksueel 

misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen, als gevolg van het hoge percentage 

gevallen dat niet wordt gemeld, de nieuwe vorm die de strafbare feiten aannemen en de 

verschillen in definities en methoden die in de verschillende lidstaten worden 

gehanteerd; 

20. benadrukt dat een aantal van de grootste problemen waarmee de rechtshandhavings- en 

gerechtelijke instanties kampen bij het onderzoek naar en de vervolging van strafbare 

feiten van seksueel misbruik online, met name voortvloeien uit het grensoverschrijdend 

karakter van de onderzoeken en de afhankelijkheid van elektronisch bewijsmateriaal; 

wijst in het bijzonder op de noodzaak om de digitale opsporingstechnieken te verbeteren 

teneinde het hoge tempo van de technologische ontwikkelingen bij te benen; 

21. verzoekt de lidstaten de samenwerking tussen hun rechtshandhavingsinstanties te 

versterken, onder meer door meer gebruik te maken van gezamenlijke onderzoeksteams; 

vraagt de autoriteiten dat zij erkennen dat, wanneer al te veel wordt teruggevallen op 

meldpunten en de industrie, dit een averechts effect kan hebben en dat de strijd tegen 

materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat, op die manier alleen maar wordt 

uitbesteed; 

22. verzoekt de lidstaten de bepalingen van Richtlijn 2011/93/EU op een 

toekomstbestendige manier toe te passen; dringt er bij de industrie en de aanbieders van 

internetdiensten op aan gebruik te maken van moderne technologie en te investeren in 

innovatieve oplossingen om meer mogelijkheden te creëren om daders te identificeren 

en te vervolgen, criminele netwerken online te ontmantelen en slachtoffers te 

beschermen; 

23. is bezorgd over het gebruik van Carrier Grade NAT (CGNAT) door de aanbieders van 

internettoegang, waarmee één IP-adres door verscheidene gebruikers tegelijk kan 

worden gedeeld en waardoor afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid online en het 

vermogen om de aansprakelijkheid vast te stellen; nodigt de lidstaten uit de aanbieders 

van internettoegang en de netwerkbeheerders ertoe aan te zetten de nodige maatregelen 

te nemen om het aantal gebruikers per IP-adres te beperken, het gebruik van CGNAT 

geleidelijk stop te zetten en de nodige investeringen te doen om de volgende generatie 

IP-adressen, namelijk versie 6 (IPv6), met spoed in te voeren; 

24. dringt er bij de lidstaten op aan hun politiële en gerechtelijke samenwerking te 

intensiveren en ten volle gebruik te maken van de bestaande 

samenwerkingsinstrumenten van Europol, met name in het kader van Analysis Project 

(AP) Twins en het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit en 

Eurojust, teneinde succesvolle opsporing en vervolging van daders te waarborgen; 

benadrukt dat Europol en Eurojust over de nodige middelen dienen te beschikken om 
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hun taak op dit gebied te vervullen en moedigt de lidstaten aan om beste praktijken te 

delen; 

25. verzoekt de lidstaten de politiële en gerechtelijke samenwerking te intensiveren bij de 

bestrijding van de smokkel van en handel in migrantenkinderen, die bijzonder 

kwetsbaar zijn voor mensenhandel en seksuele uitbuiting, vooral meisjes, maar ook 

jongens; verzoekt om een versterkte samenwerking en snelle uitwisseling van 

informatie tussen autoriteiten met het oog op het opsporen van vermiste kinderen en de 

interoperabiliteit van databases; verzoekt alle lidstaten een holistische aanpak te 

hanteren waarbij alle belanghebbenden worden betrokken en de samenwerking met 

rechtshandhavingsinstanties, sociale diensten en de burgermaatschappij te versterken; 

erkent de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld bij het identificeren van 

kwetsbare kinderen, aangezien is gebleken dat migrantenkinderen weinig vertrouwen 

hebben in de rechtshandhavingsinstanties; 

26. spoort de lidstaten aan zich meer in te spannen voor de bestrijding van 

kindersekstoerisme en de daders en medeplichtigen te vervolgen, waarbij de 

verantwoordelijkheid van alle betrokken actoren in aanmerking wordt genomen; 

27. is van mening dat de lidstaten moeten worden aangemoedigd om een gespecialiseerd 

internationaal netwerk op te zetten om sekstoerisme te bestrijden in combinatie met 

maatregelen van de overheid, zoals de invoering van financieringsprogramma's om 

gezinnen en kinderen die in gevaarlijke gebieden wonen bij te staan; 

Preventie (artikelen 22, 23 en 24 van de richtlijn) 

28. verzoekt de lidstaten om invoering van doeltreffende preventie- en 

interventieprogramma's, met inbegrip van reguliere opleidingsprogramma's voor alle 

ambtenaren, opvoeders en belanghebbenden die in contact komen met kinderen om het 

risico op delicten beter te kunnen beoordelen; 

29. roept alle lidstaten op passende maatregelen uit te voeren, zoals bewustmaking van het 

publiek, preventiecampagnes, opleiding en specifieke onderwijsprogramma's voor de 

autoriteiten, ouders, leraren, kinderen en minderjarigen – tevens in samenwerking met 

ouderverenigingen die zich inzetten voor de bescherming van kinderen en 

minderjarigen, alsook met relevante maatschappelijke organisaties –, om de aandacht te 

vestigen op het belang van familiewaarden (bijvoorbeeld wederzijdse 

verantwoordelijkheid, eerbied en zorg), menselijke waardigheid, zelfrespect en 

geweldloosheid en in het algemeen het recht van kinderen om tegen alle vormen van 

seksueel misbruik en seksuele uitbuiting te worden beschermd; 

30. roept de EU-instellingen en de lidstaten op een kinderbeschermingsstelsel in meerdere 

fasen op te richten dat uitgaat van het belang van het kind en de volledige eerbiediging 

van zijn of haar grondrechten, teneinde een duidelijke boodschap uit te zenden dat alle 

vormen van lichamelijk, seksueel en emotioneel misbruik van kinderen onaanvaardbaar 

en wettelijk strafbaar zijn; 

31. moedigt de lidstaten aan beste praktijken te delen inzake onderwijsmateriaal en 

opleidingsprogramma's voor alle betrokken spelers, bijvoorbeeld leraren, ouders, 

opvoeders en rechtshandhavingsinstanties, om de bekendheid met grooming en andere 
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risico's voor de veiligheid van kinderen online te vergroten; moedigt de lidstaten aan 

ambitieuze onderwijsprogramma's op te zetten die op zowel ouders als minderjarigen 

zijn gericht, om hen mondiger te maken door hen bewust te maken van de gevaren van 

het internet en hen aan te moedigen feiten waarvan zij getuige of slachtoffer zijn te 

melden, met name via telefonische meldpunten die speciaal voor kinderen zijn opgezet; 

vindt het zeer belangrijk ouders richtsnoeren te geven om te beoordelen welke risico's 

hun kinderen kunnen lopen en de vroege tekenen van potentieel seksueel misbruik 

online te herkennen; nodigt de dienstverleners uit hun sensibiliseringsactiviteiten inzake 

de risico's op het internet te versterken, in het bijzonder met betrekking tot kinderen, 

door interactieve tools en informatief materiaal te ontwikkelen; 

32. dringt er bij de lidstaten op aan om in hun wetgeving verplichte strafbladcontroles te 

introduceren voor personen die solliciteren naar een baan of zich opgeven als 

vrijwilliger voor activiteiten waarbij zij toegang tot of gezag over kinderen hebben en 

om stelselmatig informatie uit te wisselen over personen die een risico vormen voor 

kinderen; 

33. spoort de lidstaten aan om informatie uit te wisselen over daders van seksueel misbruik 

van kinderen om te voorkomen dat zij zich ongemerkt van de ene lidstaat naar de andere 

verplaatsen voor werk of vrijwilligerswerk met kinderen of in instellingen voor 

kinderen; moedigt de lidstaten aan om de uitwisseling van informatie over 

strafrechtelijke veroordelingen en verboden te intensiveren en er ook voor te zorgen dat 

de gegevens van daders systematisch en coherent in nationale registers worden 

verzameld; spoort de lidstaten aan hun verplichtingen uit hoofde van artikel 22 van 

Richtlijn 2011/93/EU na te komen en te zorgen voor doeltreffende academisch getoetste 

interventieprogramma's en maatregelen voor personen die vrezen dat zij strafbare feiten 

van seksueel misbruik van kinderen en andere in artikelen 3 tot 7 van de richtlijn 

genoemde strafbare feiten zouden kunnen plegen; 

34. stelt vast dat sommige lidstaten specifieke operationele systemen en forensische 

capaciteiten voor het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen hebben 

ontwikkeld; stelt evenwel vast dat de meeste lidstaten geen gespecialiseerde 

onderzoeksdiensten hebben en evenmin over de financiële middelen beschikken om 

forensische materialen te verwerven, zoals specifieke software die online onderzoek 

mogelijk maakt; beveelt de EU daarom aan deze diensten te ondersteunen door waar 

nodig de passende middelen ter beschikking te stellen; 

35. neemt nota van het feit dat de meeste gevallen van seksueel misbruik en seksuele 

uitbuiting van kinderen niet bij de rechtshandhavingsinstanties worden gemeld; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten de nodige stappen te ondernemen om de 

procedures voor de melding van deze strafbare feiten te verbeteren en aan te scherpen 

en te overwegen systematische mechanismen voor directe melding in te stellen; 

36. verzoekt de lidstaten kinderhulplijnen te ontwikkelen of te versterken die hulp en steun 

bieden voor kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting 

en die zorgen voor de eerbiediging van het fundamentele recht van het kind om gehoord 

te worden; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat deze hulplijnen 24 uur per dag 

beschikbaar zijn, via verschillende communicatiemiddelen toegankelijk zijn, 

vertrouwelijk zijn, kosteloos zijn voor de kinderen maar ook voor de hulplijnen zelf, een 
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duidelijke positie hebben binnen de nationale systemen voor bescherming van kinderen 

en verzekerd zijn van structurele financiering op lange termijn; 

Bijstand aan en bescherming van slachtoffers (artikelen 18, 19 en 20 van de richtlijn) 

37. roept de lidstaten op volledig uitvoering te geven aan Richtlijn 2012/29/EU inzake de 

rechten van slachtoffers van strafbare feiten, specifieke maatregelen te nemen om 

minderjarige slachtoffers te beschermen en beste praktijken uit te wisselen teneinde te 

waarborgen dat kinderen passende bijstand en ondersteuning krijgen gedurende de 

gehele strafprocedure en daarna; 

38. is ingenomen met de beste praktijken inzake de bescherming van kinderen die in 

sommige lidstaten worden gevolgd, zoals onder andere de kinderhuizen (Barnahus) in 

Zweden; verzoekt de lidstaten zich te richten op het verlenen van rechtsbijstand, 

psychologische ondersteuning en bijstand, en de secundaire victimisatie van kinderen te 

voorkomen; moedigt de lidstaten aan bewustmakingscampagnes te lanceren op zowel 

regionaal als nationaal niveau om de ondersteuning van minderjarige slachtoffers te 

bevorderen en om een culturele omslag in de publieke opinie teweeg te brengen om te 

voorkomen dat de slachtoffers de schuld wordt gegeven, hetgeen het trauma voor 

slachtoffers van kindermisbruik kan verergeren; 

Verwijdering en blokkering (artikel 25) 

39. is ingenomen met het feit dat de lidstaten wetgeving en bestuurlijke maatregelen hebben 

ingevoerd om webpagina's met materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat die 

op hun grondgebied zijn gehost, te verwijderen; verzoekt de lidstaten volledige 

uitvoering te geven aan artikel 25 van Richtlijn 2011/93/EU en prioriteit te verlenen aan 

de snelle verwijdering bij de bron van materiaal dat seksueel misbruik van kinderen 

bevat, waarbij de relevante waarborgen zijn ingebouwd; betreurt het dat slechts de helft 

van de lidstaten bepalingen in de wetgeving hebben opgenomen die het mogelijk maken 

de toegang tot dergelijke webpagina's te blokkeren voor gebruikers op hun grondgebied; 

wijst er eens te meer op dat bij de strijd tegen de verspreiding van materiaal dat seksueel 

misbruik van kinderen bevat, maatregelen voor verwijdering doeltreffender zijn dan 

blokkering, aangezien bij blokkering de inhoud niet wordt verwijderd; 

40. stelt tot zijn spijt en met bezorgdheid vast dat de Commissie weliswaar heeft vermeld 

dat sommige lidstaten 16 jaar na de inwerkingtreding van Richtlijn 2000/31/EG 

(richtlijn e-handel) nog geen functionele procedures voor kennisgeving en verwijdering 

hebben, maar dat zij niet heeft aangegeven dat maatregelen zullen worden genomen om 

deze lidstaten te verplichten de EU-wetgeving na te leven; 

41. verzoekt de Commissie verdere stappen te ondernemen om de noodzakelijke informatie 

te verzamelen om vast te stellen welke procedures worden gevolgd in de lidstaten waar 

geen functionele procedure voor kennisgeving en verwijdering is en waar niet in 

strafrechtelijke sancties is voorzien, en vraagt haar inbreukprocedures in te leiden tegen 

de lidstaten waarvan wordt vastgesteld dat zij de in Richtlijn 2000/31/EG ter zake 

vastgestelde verplichtingen niet nakomen; 

42. betreurt het dat de Commissie geen evaluatie heeft gemaakt van de veiligheid van 

blokkeringslijsten, de technologieën die voor blokkering worden gebruikt in de landen 
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die de maatregelen hebben uitgevoerd en de uitvoering van veiligheidsmaatregelen, 

zoals encryptie, voor de opslag en verstrekking van blokkeringslijsten, en dat zij ook 

geen degelijke analyse heeft verricht van de doeltreffendheid van deze maatregel; 

43. stelt vast dat Richtlijn 2011/92/EU geen verplichte blokkering voorschrijft; erkent dat 

blokkering niet uit één technologie bestaat en ook niet betrouwbaar is; pleit voor de 

verwijdering bij de bron van materiaal dat kindermisbruik, kinderuitbuiting en seksueel 

misbruik van kinderen bevat, binnen een kader van doeltreffende gerechtelijke en 

rechtshandhavingsacties; 

44. spoort de lidstaten aan in samenwerking met de internetsector de procedures voor 

kennisgeving en verwijdering, die nog steeds te lang zijn, te versnellen en 

partnerschappen met de onlinesector, Europol en Eurojust op te zetten om te voorkomen 

dat netwerken en systemen worden gehackt en misbruikt voor het verspreiden van 

materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat; 

45. vraagt dat de lidstaten in gevallen waarin de inhoud in derde landen wordt gehost, hun 

samenwerking met de betrokken derde landen en met Interpol intensiveren om ervoor te 

zorgen dat de inhoud in kwestie terstond wordt verwijderd; 

46. pleit ervoor dat zwarte lijsten van webpagina's met materiaal dat seksueel misbruik van 

kinderen bevat, op gezette tijden worden bijgewerkt door de betreffende autoriteiten en 

worden doorgegeven aan aanbieders van internetdiensten om bijvoorbeeld over-

blocking te vermijden en evenredigheid te waarborgen; beveelt aan dat de lidstaten 

dergelijke zwarte lijsten van websites onderling delen via Europol en het Centrum voor 

de bestrijding van cybercriminaliteit van Europol, en via Interpol; is in dit verband van 

mening dat recent ontwikkelde hashingtechnologie die gebruik maakt van automatische 

beelddetectie en -herkenning, kan worden toegepast; benadrukt dat elke toegepaste 

technologie rigoureus moet worden getest om het risico op hacking, misbruik of 

averechtse effecten te elimineren of ten minste tot een minimum te beperken; 

47. moedigt het INHOPE-netwerk aan met zijn leden samen te werken om een beveiligd 

mechanisme voor anonieme melding op te zetten op "deep web"-netwerken, zoals de 

darknetnetwerken op het Tor-netwerk, dat een even hoge norm voor anonimiteit biedt 

als de mechanismen van persorganisaties voor klokkenluiders om de gebruikers van 

deze netwerken de mogelijkheid te bieden informatie of verklaringen te verstrekken 

over materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat; 

48. dringt er bij de lidstaten op aan internetaanbieders te verplichten materiaal dat seksueel 

misbruik van kinderen bevat en dat zij in hun infrastructuur hebben aangetroffen, 

proactief te melden aan rechtshandhavingsinstanties alsook aan nationale meldpunten; 

verzoekt de Commissie haar financiering in het kader van de financieringsfaciliteit voor 

Europese verbindingen (CEF) voort te zetten om meldpunten passende middelen te 

verstrekken zodat zij kunnen voldoen aan hun opdracht om illegale online inhoud te 

bestrijden; 

49. erkent de actieve en ondersteunende rol die maatschappelijke organisaties spelen in de 

bestrijding van materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat op het internet, zoals 

het IINHOPE-netwerk van meldpunten, met inbegrip van de Internet Watch Foundation 

in het Verenigd Koninkrijk; roept de Commissie op in samenwerking met INHOPE 
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beste praktijken vast te stellen en toe te passen, met name ten aanzien van statistische 

verslaglegging en doeltreffende interactie met de rechtshandhaving; dringt er bij de 

lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, op aan om dergelijke meldpunten in te stellen 

en is van mening dat zij het recht moeten hebben om proactief te zoeken naar online 

materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat; 

50. dringt er bij de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan op aan om onverwijld veilige en 

kindvriendelijke meldings- en adviessystemen op te zetten, zoals telefonische of 

computermeldpunten met e-mailadressen, of tablet- of smartphoneapplicaties, waarmee 

internetgebruikers melding kunnen maken – ook anoniem – van materiaal dat seksueel 

misbruik van kinderen bevat dat zij online aantreffen, en waarmee deze gemelde inhoud 

snel kan worden geanalyseerd met het oog op de uitvoering van directe procedures voor 

kennisgeving en verwijdering en de verwijdering van inhoud die buiten hun 

grondgebied wordt gehost; vraagt dat deze meldpunten duidelijk worden erkend en 

versterkt en moedigt de lidstaten aan deze meldpunten voldoende middelen te geven, 

onder meer passende begrotingen en opgeleide medewerkers met kennis van zaken; is 

van mening dat deze meldpunten naast het ontvangen van meldingen van het publiek de 

bevoegdheid moeten hebben proactief te zoeken naar online materiaal dat seksueel 

misbruik van kinderen bevat; 

51. benadrukt dat het noodzakelijk is voorlichtingsprogramma's van de EU te bevorderen en 

te ondersteunen om burgers de mogelijkheid te bieden online-inhoud die illegaal is of 

schadelijk voor kinderen, bij de autoriteiten te melden; 

52. verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig op de hoogte te houden van de stand 

van zaken met betrekking tot de naleving van de richtlijn door de lidstaten, door te 

voorzien in uitgesplitste en vergelijkbare gegevens betreffende de prestaties van de 

lidstaten bij de preventie en bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van 

kinderen offline en online; verzoekt de Commissie een meer omvattend verslag over de 

tenuitvoerlegging van de richtlijn over te leggen, dat bijkomende informatie en 

statistieken moet bevatten over het verwijderen en blokkeren van websites met 

materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat, statistieken over de snelheid 

waarmee illegale inhoud na 72 uur wordt verwijderd en over de opvolging van de 

gemelde strafbare feiten door de rechtshandhavingsinstanties, de vertragingen bij 

verwijdering als gevolg van de noodzaak om verstoring van lopende onderzoeken te 

vermijden, informatie over het gebruik van de opgeslagen gegevens door gerechtelijke 

of rechtshandhavingsinstanties en over de acties die meldpunten, nadat zij de 

rechtshandhavingsinstanties hebben ingelicht, hebben ondernomen om de 

hostingdienstverleners te contacteren; verzoekt zijn bevoegde commissie een 

hoorzitting te houden over de stand van zaken in verband met de tenuitvoerlegging en 

eventueel te overwegen een aanvullend verslag over de follow-up van de 

tenuitvoerlegging van de richtlijn goed te keuren; 

° 

° ° 

53. verzoekt zijn Voorzitter om deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 

Commissie en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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4.7.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS 

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van 

kinderen en kinderpornografie 

(2015/2129(INI)) 

Rapporteur voor advies: Sabine Verheyen 

 

SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen en jongeren en van 

kinderpornografie voor de lidstaten een prioriteit moet zijn en derhalve een omvattende, 

multidisciplinaire nultolerantie-aanpak vereist; onderstreept dat maatregelen zoals 

bewustmaking en preventiecampagnes, voorlichting en opleiding voor autoriteiten, 

ouders, leraren, kinderen en jongeren, met name in samenwerking met ouderverenigingen 

die actief zijn op het gebied van de bescherming van kinderen en jongeren, alsook met 

relevante maatschappelijke organisaties, een essentieel onderdeel van de strijd tegen deze 

misdrijven zijn, net zoals de ondersteuning van slachtoffers en hun familie, onderzoek 

naar de misdrijven, verwijdering van materiaal dat seksueel kindermisbruik bevat en 

vervolging van de daders; 

2. neemt kennis van de verslagen van de Commissie over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 

2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding 

van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie1, en is het 

ermee eens dat er ondanks recente ontwikkelingen nog steeds ruimte voor verbetering is 

tot de Richtlijn in alle lidstaten ten volle wordt benut; herhaalt dat het belang van het kind 

bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn voorop moet staan; dringt erop aan dat de 

Commissie de lidstaten helpt om ervoor te zorgen dat de richtlijn in de volledige EU 

correct en volledig wordt omgezet en toegepast, zodat de volledige meerwaarde ervan aan 

de kinderen ten goede komt; 

                                                 
1 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1. 
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3. verzoekt de Commissie en de lidstaten prioriteit te geven aan de preventie van seksueel 

misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en hun samenwerking met onderwijs- en 

opleidingsinstellingen, hulplijnen voor seksueel misbruik, internationale niet-

gouvernementele en maatschappelijke organisaties en particuliere ondernemingen te 

versterken om te komen tot een doeltreffend en innoverend preventiebeleid, met inbegrip 

van het ontwikkelen van didactisch materiaal in verband met deze kwestie; 

4. constateert met bezorgdheid dat de belangrijkste uitdagingen waarmee de lidstaten bij de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93 worden geconfronteerd, verband houden met 

preventie- en interventiemaatregelen en met ondersteuning en bescherming van 

kindslachtoffers; moedigt de Commissie aan in het uitvoeringsverslag informatie te 

verstrekken over beste praktijken, met concrete maatregelen die in de verschillende 

lidstaten zijn genomen en het effect daarvan op de strijd tegen seksueel misbruik en de 

seksuele uitbuiting van kinderen en tegen afbeeldingen van seksueel misbruik van 

kinderen; 

5. herhaalt dat seksueel misbruik en de seksuele uitbuiting van kinderen, zowel offline als 

online, met inbegrip van materiaal dat kindermisbruik bevat, nog steeds een groot 

probleem vormt en een ernstig misdrijf is, alsook een schending van de grondrechten 

van de slachtoffers; onderstreept dat deze misdaden zowel op korte als op lange termijn 

fysieke, psychologische en sociale schade toebrengen aan de kinderen die er het 

slachtoffer van zijn, met het aanhoudende risico op hernieuwde victimisatie en 

stigmatisering in de online-omgeving; 

6. wijst erop dat er dringend behoefte is aan een omvattend beleidsantwoord op nieuwe 

vormen van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen op het internet, zoals 

cyberlokkerij, seksuele afpersing, commerciële webstreaming, wraakpornografie, 

voyeurisme en grooming, waarbij onder meer de inspanningen en middelen voor de 

identificatie van slachtoffers en slachtoffergerichte diensten moeten worden versterkt; 

beveelt de Commissie in dit opzicht aan nader te beoordelen of de doelstellingen van 

Richtlijn 2011/93/EU effectief zijn behaald en of de richtlijn een gericht antwoord biedt 

op de nieuwe digitale en technologische uitdagingen en bedreigingen; 

7. spoort de lidstaten die de artikelen 22, 23 en 24 en de artikelen 18, 19 en 20 van de 

richtlijn nog niet volledig ten uitvoer hebben gelegd aan om dit onmiddellijk te doen en 

om met name preventiemaatregelen te nemen betreffende de systematische opleiding van 

ambtenaren die mogelijk in aanraking komen met kinderen en jongeren; 

8. spoort de lidstaten aan om de bepalingen inzake bijstand, ondersteuning en bescherming 

voor kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele misdrijven (artikelen 18, 

19 en 20) toe te passen, hun inspanningen voor de snelle identificatie van slachtoffers op 

te voeren en slachtoffers psychologische steun te bieden; verzoekt de lidstaten, in het 

belang van het kind, ervoor te zorgen dat kindslachtoffers van seksuele misdrijven worden 

beschouwd als zeer kwetsbare slachtoffers in de zin van de richtlijn inzake de rechten van 

slachtoffers1, door speciale bijstands- en beschermingsmaatregelen vast te stellen, zoals de 

mogelijkheid om te getuigen zonder aanwezig te moeten zijn op een openbare zitting, en 

                                                 
1 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van 

minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en 

ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57). 
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de mogelijkheid om enkel te worden bijgestaan door mensen die hiervoor speciaal zijn 

opgeleid; 

9. verzoekt de lidstaten in overeenstemming met artikel 23 voor geschikte opleiding te 

zorgen en vaardigheden op te bouwen om de nieuwe bedreigingen in de online omgeving 

en het wijdverbreide gebruik van en de wijdverbreide toegang tot mobiele technologieën 

en het internet aan te pakken, met name onder de justitiële en politiële eenheden, om deze 

te ondersteunen bij hun onderzoek naar en vervolging van daders en bij het bieden van 

slachtofferhulp; 

10. herhaalt dat voldoende financiële en menselijke middelen, onderzoeksbevoegdheden en 

instrumenten, waaronder de ontwikkeling van high-techcapaciteit, nodig zijn om illegale 

online inhoud te voorkomen, slachtoffers en daders beter en sneller te identificeren en een 

antwoord te bieden op nieuwe fenomenen en opkomende trends online, waaronder nieuwe 

modellen voor het verspreiden en verhandelen van materiaal dat kindermisbruik bevat; 

11. verzoekt de Commissie de uitwisseling van beste praktijken en ervaringen in de lidstaten 

aan te moedigen en te ondersteunen; onderstreept dat vrijwillige initiatieven van de 

relevante belanghebbenden nuttige steun kunnen bieden in de strijd tegen seksuele 

misdrijven, maar doeltreffende wettelijke bepalingen niet kunnen vervangen; 

12. meent dat materiaal, kanalen en campagnes voor de sensibilisering van zowel kinderen als 

volwassenen, met name ouders en mensen die regelmatig contact hebben met kinderen, op 

grassroots-niveau moeten worden bevorderd om hen een beter inzicht te geven en beter te 

wapenen tegen online risico's, een veilige online omgeving te creëren en een positieve 

online ervaring voor kinderen te bevorderen; 

13. onderstreept dat de preventiemaatregelen ook aspecten in verband met technologie moeten 

bestrijken, vooral met het oog op een veiliger internet en digitale geletterdheid; moedigt 

de lidstaten derhalve aan te overwegen om aan de leeftijd aangepaste scholings- en 

opleidingsinitiatieven in hun programma's en educatieve curricula op te nemen, om 

mediageletterdheid en online veiligheid te bevorderen en kinderen van jongs af aan te 

trainen in de preventie van seksueel misbruik, onder meer door hen te leren hoe de 

gevaren van online materiaal te herkennen en zich ertegen te beschermen, en hoe de 

tekenen van ongepast seksueel gedrag te herkennen en hoe dit te rapporteren; verzoekt de 

lidstaten voorts bepalingen vast te stellen om strikte technische maatregelen toe te passen, 

zoals aan de leeftijd aangepaste privacy-instellingen, encryptie en ouderlijke controle als 

standaardoptie, om een maximale bescherming van kinderen en jongeren te verzekeren; 

14. wijst erop dat, gezien het voortdurend wisselende karakter van cybercriminaliteit en de 

snelle ontwikkeling van de technologie, ook de aanpak constant moet worden aangepast 

aan het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe mechanismen en geavanceerde 

technieken, inclusief softwareontwikkeling, die de vroegtijdige opsporing, blokkering en 

verwijdering van illegale online inhoud, zoals inhoud die seksueel kindermisbruik bevat, 

mogelijk maakt; verzoekt de lidstaten derhalve hun inspanningen op te voeren en hun 

plannen en beleid tot preventie van seksueel misbruik van kinderen constant aan te passen 

om seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie online te 

bestrijden; verzoekt de Commissie deze inspanningen van de lidstaten te ondersteunen; 
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15. verzoekt de Commissie om ook in de toekomst nauw toe te zien op de 

omzettingsmaatregelen van de lidstaten en om onmiddellijk een inbreukprocedure te 

starten indien de maatregelen niet aan de richtlijn voldoen; 

16. onderstreept de rol van ouders bij de preventie van de seksuele uitbuiting van kinderen en 

jongeren door regels vast te stellen, het gebruik van internet en sociale media door 

kinderen en jongeren te controleren en hun kinderen te informeren over de gevaren van 

kinderpornografie; 

17. spoort de Commissie en de lidstaten aan om de toegang tot overheidsfinanciering te 

vergemakkelijken voor ngo's die zich bezighouden met preventieve en educatieve 

activiteiten in verband met de seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren online en 

kinderpornografie, en deze kwestie meer onder de aandacht te brengen; 

18. herinnert eraan dat de seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren online een zich 

voortdurend ontwikkelend, angstaanjagend fenomeen is met ernstige 

langetermijngevolgen voor de slachtoffers, dat gelijkloopt met de ontwikkelingen in de 

technologie; wijst er tevens op dat de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers op materiaal 

dat seksueel misbruik van kinderen bevat, volgens het internationaal 

samenwerkingsverband van internetmeldpunten (INHOPE) voortdurend daalt; benadrukt 

dat peer-to-peer-netwerken en netwerken van het deep web en darknet daders een ruime 

mate van anonimiteit verschaffen en daarom worden gebruikt voor de uitwisseling van 

materiaal dat seksueel kindermisbruik bevat; 

19. spoort de media en de reclamesector aan om de waardigheid en onschuld van kinderen en 

jongeren in hun producties te vrijwaren, via mederegulerende maatregelen, gedragscodes 

of andere vrijwillige acties; 

20. meent dat de zwarte lijsten van websites met kinderpornografie die door de bevoegde 

nationale autoriteiten worden opgesteld en via veilige kanalen aan de aanbieders van 

internetdiensten worden verstrekt met het doel illegale inhoud te verwijderen, gebaseerd 

moeten zijn op duidelijke en transparante criteria die een passend niveau van 

rechtszekerheid bieden en in overeenstemming zijn met deze richtlijn en het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

alsook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; wijst erop dat dit een 

mondiaal probleem is dat de nationale grenzen overstijgt, en dat het dus noodzakelijk is 

deze zwarte lijsten van websites te delen tussen de lidstaten via nauwere samenwerking 

met Interpol, Europol en het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit, 

en met derde landen; beveelt aan deze lijsten gericht te verspreiden en regelmatig bij te 

werken; 

21. spoort de lidstaten aan om er in overeenstemming met artikel 24, lid 4, van de richtlijn 

voor te zorgen dat veroordeelde daders worden beoordeeld met betrekking tot het gevaar 

dat zij inhouden en de mogelijke risico's op herhaling; is voorstander van de regelmatige 

uitwisseling van deze beoordelingen en informatie over strafrechtelijke veroordelingen 

van daders van seksueel misbruik van kinderen tussen de rechtshandhavingsinstanties, 

zodat seksuele delinquenten zich niet ongemerkt van de ene lidstaat naar de andere 

kunnen verplaatsen, met name wanneer zij als werknemer of vrijwilliger te maken hebben 

met kinderen en jongeren of instellingen voor kinderen; roept de lidstaten op om de 

uitwisseling van informatie over strafrechtelijke veroordelingen en verboden te 
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intensiveren en het verzamelen van gegevens in de nationale registers van daders te 

verbeteren; 

22. wijst erop dat het regelmatig verzamelen van gegevens en de verspreiding van feitelijke 

informatie over de actuele cijfers en gebruikte methoden bij seksueel misbruik en seksuele 

uitbuiting van kinderen, en het aanreiken van de nodige kennis en instrumenten aan 

kinderen, ouders en personen die met kinderen werken, van essentieel belang zijn om deze 

dreiging te verminderen en te voorkomen; 

23. verzoekt de Commissie rekening te houden met de besluiten van de Raad van Europa, met 

name de Aanbeveling van de Parlementaire Vergadering (PACE) 2092 (2016) over de 

strijd tegen de overseksualisering van kinderen; 

24. verzoekt de lidstaten om, in samenwerking met de nationale meldpunten, aanbieders van 

internetdiensten ertoe te verplichten op hun infrastructuur aangetroffen materiaal dat 

seksueel kindermisbruik bevat en kinderpornografie te verwijderen en hiervan aangifte te 

doen bij de rechtshandhavingsinstanties en meldpunten; verzoekt aanbieders van 

internetdiensten bewijsmateriaal bij te houden op basis van een deugdelijke rechtsgang en 

in overeenstemming met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het 

VN-Verdrag inzake de rechten van het kind; beklemtoont de belangrijke rol van 

informatie- en communicatietechnologie (ICT) en aanbieders van internetdiensten om op 

verzoek van de bevoegde wetshandhavingsinstantie te zorgen voor een snelle en efficiënte 

verwijdering van illegale inhoud van het internet; 

25. dringt er bij de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan op aan om onverwijld veilige en 

kindvriendelijke meldings- en adviessystemen op te zetten, zoals telefonische of 

computermeldpunten met e-mailadressen, of tablet- of smartphoneapplicaties waarmee 

internetgebruikers melding kunnen maken – ook anoniem – van materiaal dat seksueel 

misbruik van kinderen bevat dat zij online aantreffen, en die in staat zijn deze gemelde 

inhoud snel te analyseren met het oog op de uitvoering van directe procedures voor 

kennisgeving en verwijdering en inhoud die buiten hun grondgebied wordt gehost te 

verwijderen; is van mening dat dergelijke meldpunten toestemming moeten krijgen om 

proactief op zoek te gaan naar materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat, zoals 

reeds het geval is voor de Internet Watch Foundation (IWF) in het Verenigd Koninkrijk; 

verzoekt de lidstaten te zorgen voor een betere samenwerking tussen hulplijnen en 

meldpunten teneinde de bescherming van kinderen en jongeren die het slachtoffer van 

seksuele uitbuiting en seksueel misbruik zijn te verzekeren; 

26. dringt er bij de lidstaten op aan om in hun wetgeving verplichte achtergrondcontroles in te 

voeren voor personen die solliciteren of zich opgeven als vrijwilliger voor activiteiten of 

banen in verband met kinderen of voor banen in rechtstreeks verband met het opsporen 

van materiaal waarop kindermisbruik voorkomt, en om stelselmatig informatie uit te 

wisselen over personen die een risico vormen voor kinderen; 

27. juicht het toe dat ongeveer de helft van de lidstaten ervoor gekozen heeft om – naast 

maatregelen die bedoeld zijn om te zorgen voor de onverwijlde verwijdering van 

webpagina's met materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat, in overeenstemming 

met artikel 25, lid 1, – ook facultatieve maatregelen te nemen uit hoofde van artikel 25, 

lid 2, van de richtlijn om ervoor te zorgen dat de toegang tot webpagina's die 

kinderpornografie bevatten of verspreiden wordt geblokkeerd; spoort lidstaten die dit nog 
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niet hebben gedaan aan om ook dergelijke maatregelen in te voeren; verzoekt de 

Commissie om in het kader van een mogelijke toekomstige herziening te overwegen om 

striktere maatregelen op te nemen in artikel 25, lid 2, en pleit ervoor om EU-middelen, 

met inbegrip van middelen voor onderzoek, aan te wenden om nieuwe, veelbelovende 

technologische oplossingen op dit gebied te identificeren; merkt op dat de verwijdering 

van illegale inhoud een deugdelijke manier is om de seksuele uitbuiting van kinderen en 

jongeren en kinderpornografie te bestrijden; 

28. neemt met bezorgdheid kennis van de resultaten van het begin april 2017 gepubliceerde 

jaarverslag van IWF, volgens hetwelk 60 % van de webpagina's met afbeeldingen van 

seksueel kindermisbruik nu gehost wordt op internetdomeinen in Europa, hetgeen 

neerkomt op een stijging met 19 % in vergelijking met 2015, en dat sprake is van een 

sterke stijging van het aantal internetadressen met afbeeldingen van seksueel 

kindermisbruik in bepaalde lidstaten; verzoekt de lidstaten nauwer samen te werken en 

informatie en beste praktijken uit te wisselen om de beschikbaarheid van materiaal dat 

seksueel misbruik van kinderen bevat op het internet te beperken; 

29. onderstreept dat de lidstaten, wanneer zij bij de toepassing van artikel 25 maatregelen 

opleggen waarbij grondrechten op het internet worden beperkt, de beginselen van 

transparantie, noodzakelijkheid en proportionaliteit moeten eerbiedigen, in 

overeenstemming met de wetgeving van de Unie en de lidstaten, de redenen voor deze 

beperkingen moeten opgeven en verhaalmogelijkheden moeten bieden; 

30. wijst op de noodzaak om de gevaren en risico's van de blootstelling van kinderen aan 

sociale media onder de aandacht te brengen; 

31. onderstreept dat persoonsgegevens van kinderen naar behoren moeten worden beschermd 

en dat kinderen en ouders moeten worden voorgelicht over de gevaren en de gevolgen van 

onlinegebruik van persoonsgegevens van kinderen; 

32. deelt de opvatting dat het engagement van alle betrokken partijen en samenwerking tussen 

de particuliere en publieke sector, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld, 

rechtshandhavingsinstanties, instanties die met kinderen werken, sociale diensten en 

belanghebbenden uit het bedrijfsleven, zoals de technologische industrie, van cruciaal 

belang zijn voor de doeltreffende opsporing en bestrijding van illegale inhoud en van de 

verspreiding van materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat op het internet; 

33. wijst voorts op de noodzaak van internationale samenwerking en grensoverschrijdend 

onderzoek met de strategische partners van de EU en de rechtshandhavingsinstanties met 

het oog op de bestrijding van seksueel misbruik en de seksuele uitbuiting van kinderen 

online; 

34. herhaalt dat nog steeds geen precieze statistieken en gegevens over het aantal misdrijven 

op het gebied van seksueel kindermisbruik beschikbaar zijn als gevolg van het grote aantal 

niet-gemelde gevallen, het snel veranderende karakter van de misdrijven en de 

uiteenlopende definities en methodologieën die in de lidstaten worden gebruikt; 

35. verzoekt de lidstaten om in samenwerking met de aanbieders van internetinhoud en 

internetdiensten en op basis van een deugdelijke rechtsgang en in overeenstemming met 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de 
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rechten van het kind, te zorgen voor het bespoedigen van de meldings- en 

verwijderingsprocedures voor inhoud betreffende seksueel misbruik en de seksuele 

uitbuiting van kinderen, met inbegrip van kinderpornografie, teneinde adequate 

waarborgen te bieden, en er met name voor te zorgen dat beperkingen niet verder gaan 

dan nodig en proportioneel is, en dat verhaalmogelijkheden beschikbaar zijn; verzoekt de 

Commissie de uitwisseling van beste praktijken op dit gebied te bevorderen en te 

verbeteren, en verzoekt de lidstaten nauwer samen te werken om deze problemen 

doeltreffend aan te pakken; 

36. wijst op de toenemende dreiging voor kinderen die getroffen worden door de 

vluchtelingencrisis, waardoor zij een groter risico lopen om te worden blootgesteld aan 

seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, met name voor onbegeleide minderjarigen, 

waarvan er velen na aankomst als vermist zijn opgegeven; roept de Commissie en de 

lidstaten op om dit probleem aan te pakken en doeltreffende maatregelen te nemen om 

verbetering te brengen in deze situatie en de bescherming van kinderen te versterken; 

37. roept de Commissie en de lidstaten op om het belang van de strijd tegen seksueel misbruik 

en de seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren en tegen kinderpornografie onder de 

aandacht van hun burgers te brengen door hun steun en volledige medewerking te 

verlenen aan initiatieven en voorlichtingscampagnes zoals de door de Raad van Europa 

ingestelde Europese Dag voor de bescherming van kinderen teken seksuele uitbuiting en 

seksueel misbruik; 

38. moedigt de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan aan om ondersteunende diensten, met 

inbegrip van online diensten, in het leven te roepen om hulp, informatie en opleiding te 

verstrekken over hoe de tekenen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting te 

herkennen en hoe te reageren wanneer verontrustend gedrag, dat nog geen misbruik is, 

wordt waargenomen; 

39. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat illegale inhoud niet alleen snel wordt 

verwijderd, maar ook niet opnieuw online wordt geplaatst; 

40. is voorstander van een op rechten gebaseerde aanpak van de bescherming van kinderen, 

rekening houdend met de internationale rechtsorde; brengt in dit verband in herinnering 

dat de EU-agenda voor de rechten van het kind voor 2011 de Verdragen, het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 

rechten van het kind vaststelt als gemeenschappelijke basis voor elk EU-optreden dat voor 

kinderen relevant is. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 
GENDERGELIJKHEID 

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van 

kinderen en kinderpornografie 

(2015/2129(INI)) 

Rapporteur voor advies: Clare Moody 

 

SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat uit onderzoek blijkt dat meisjes vaker slachtoffer zijn van seksueel 

misbruik dan jongens (13,4 % van de meisjes tegen 5,7 % van de jongens), en dat dit 

misbruik het vaakst wordt gepleegd door mannen; overwegende dat bij de preventie van 

en bescherming tegen seksueel misbruik van kinderen rekening gehouden moet worden 

met het genderaspect; 

B. overwegende dat blootstelling aan pornografie de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren 

voor seksueel misbruik en seksuele uitbuiting kan vergroten; overwegende dat uit 

statistische gegevens blijkt dat 12 % van de websites pornografisch is en dat hier soms 

ook kinderpornografische video's op verstopt kunnen zitten; overwegende dat om het even 

wie ongeacht zijn leeftijd vrij toegang tot deze sites heeft en er naar believen video's naar 

kan uploaden; 

C. overwegende dat de slachtoffers van seksueel misbruik geconfronteerd worden met 

ernstige risico's, zowel lichamelijk als geestelijk, die gevolgen kunnen hebben voor hun 

privé- en hun maatschappelijke leven; 

D. overwegende dat meisjes die op de vlucht zijn voor conflict en vervolging een verhoogd 

risico lopen op verkrachting, seksueel misbruik en uitbuiting en gedwongen huwelijken, 

en overwegende dat uit onderzoek blijkt dat sommige vluchtelingenkinderen die 

slachtoffer zijn, door taalbarrières, culturele taboes, de angst hun eindbestemming niet te 

bereiken en andere redenen, de gevallen niet melden aan de autoriteiten; 
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1. is bezorgd dat de verspreiding van erotisch of pornografisch materiaal zonder wederzijds 

goedvinden, inclusief online en via sociale media, zoals het fenomeen van de zogenoemde 

"wraakporno" – een snel toenemende vorm van misbruik en vervolging – voornamelijk 

vrouwen en meisjes treft, van wie sommigen nog minderjarig zijn; verzoekt de lidstaten 

om monitoring van het internet om tijdig en effectief op te treden tegen zogeheten 

wraakporno en verzoekt de lidstaten een reeks wetgevingsinitiatieven te nemen om dit 

soort misdrijf te voorkomen en te bestraffen; dringt er bij de internetindustrie op aan haar 

gedeelde verantwoordelijkheid voor dit verschijnsel op zich te nemen; benadrukt dat er 

voorlichting en bewustmaking nodig is van iedereen, met name meisjes en jongens, met 

betrekking tot de mogelijke gevolgen van het nemen en verspreiden van intieme beelden 

van zichzelf, zoals foto's en video's, en ze beschikbaar te stellen voor anderen; wijst erop 

dat er behoefte is aan bewustmaking en opleiding van onderwijs-, jongeren- en 

gemeenschapswerkers en -vrijwilligers met betrekking tot deze kwestie, alsmede aan een 

versterking van de capaciteit van rechtshandhavingsinstanties om deze risico's op 

gendersensitieve wijze aan te pakken; 

2.  spoort de bevoegde autoriteiten in de lidstaten aan om binnen hun allesomvattende 

onderwijsprogramma's op het gebied van seksuele voorlichting en opvoeding over relaties 

meisjes en jongens te wijzen op het belang van relaties die gebaseerd zijn op instemming, 

respect voor elkaar en wederkerigheid, aangezien uit onderzoek is gebleken dat op rechten 

gebaseerde, allesomvattende seksuele voorlichting en opvoeding over relaties, een 

passende en effectieve manier is om kinderen en jongeren te beschermen tegen het risico 

van misbruik en seksuele uitbuiting; 

3. verzoekt de lidstaten die geen verplichte seksuele voorlichting en opvoeding over relaties 

voorschrijven (Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Italië, Litouwen, Roemenië, Slowakije en 

Spanje) deze in te voeren; verzoekt alle lidstaten voor te schrijven dat in seksuele 

voorlichting en opvoeding over relaties nadruk wordt gelegd op instemming met seksuele 

betrekkingen en op respect; 

4. onderstreept het belang van programma's inzake digitale en onlinevaardigheden op 

scholen, omdat die onontbeerlijk zijn voor kinderen maar ook voor ouders en personen die 

contact hebben met kinderen; verzoekt de lidstaten informatiecampagnes te organiseren 

over cyberveiligheid en de beginselen van ethisch gedrag op het internet, in verband met 

de eigen en andermans persoonlijke levenssfeer; merkt op dat in onderwijsprogramma's en 

-inhoud met betrekking tot deze kwesties ook moet worden gefocust op het opgeven door 

jongens en jonge mannen van genderstereotypen, en het bestrijden van seksisme en 

gedragingen die leiden tot pesterij online; 

5. verzoekt de lidstaten in samenwerking met de justitiële en politiële autoriteiten het 

systeem te verbeteren van ouderlijke controle ("parental control") door het gebruik van de 

nieuwe technologieën (o.a. apps voor smartphones) om de bescherming van minderjarigen 

beter te garanderen; 

6. benadrukt dat zowel jongens als meisjes er in een vroeg stadium bewust van moeten 

worden gemaakt dat ze online nergens in verzeild raken en dat het belangrijk is dat de 

waardigheid en de privacy van anderen in het digitale tijdperk worden gerespecteerd; 

moedigt de lidstaten aan tot het delen van goede praktijken inzake onderwijsmateriaal en 

opleidingsprogramma's met betrekking tot grooming en andere vormen van risico voor de 
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veiligheid van kinderen online, met name meisjes, voor alle betrokken spelers, 

bijvoorbeeld leraren, opvoeders en rechtshandhavingsinstanties; herinnert eraan dat het 

even belangrijk is als het sensibiliseren van de kinderen zelf om ouders en andere 

verwanten bewust te maken; 

7. is van mening dat verwijdering van inhoud een prioriteit moet blijven, maar erkent het feit 

dat de procedure hiervoor lang kan duren; is derhalve van mening dat mechanismen voor 

snelle blokkering voorhanden moeten zijn, naast het feit dat de verwijderingsprocedures 

moeten worden versneld; 

8. verzoekt de lidstaten rekening te houden met de sterke genderdimensie van de mate 

waarin het misbruik aan het licht komt, nl. dat jongens en mannen veel minder vaak 

aangifte doen dan meisjes en vrouwen die dan weer pas veel later aangifte doen; 

9. beveelt aan dat bij de omzetting van artikel 15 of de wijziging van wettelijke bepalingen 

inzake de verjaringstermijn voor het doen van aangifte van seksuele misdrijven tegen 

minderjarigen, de verjaringstermijn ingaat op de datum dat iemand meerderjarig wordt en 

niet op de datum waarop het misdrijf wordt gepleegd; 

10. dringt er bij de negen lidstaten die artikel 15, lid 4, over slachtofferidentificatie nog niet 

hebben omgezet, dit onverwijld te doen en deze bepaling ten uitvoer te leggen, 

bijvoorbeeld door de oprichting van gespecialiseerde onderzoeksteams, investering in 

forensische apparatuur en deelname aan grensoverschrijdende onderzoeken; 

11. verzoekt de lidstaten de samenwerking te intensiveren en gegevens uit te wisselen om 

kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, te identificeren, inclusief vermiste 

kinderen, en met name meisjes, die bijzonder kwetsbaar zijn voor mensenhandel en 

seksuele uitbuiting; 

12. verzoekt de Commissie te investeren in permanente transnationale programma's voor de 

identificatie van kindslachtoffers door de lidstaten te helpen bij hun forensische capaciteit 

en door samen te werken op dit gebied, inclusief bij de ontwikkeling van gespecialiseerd 

personeel en gespecialiseerde apparatuur; 

13. verzoekt de lidstaten bij de identificatie van potentiële slachtoffers meer aandacht te 

besteden aan kwetsbare groepen kinderen, bijvoorbeeld Romakinderen en kinderen met 

een mentale handicap en vluchtelingenkinderen, met name onbegeleide minderjarigen en 

asielzoekende kinderen die worden vastgehouden, die het gevaar lopen van seksuele 

uitbuiting en seksueel misbruik in instellingen, vluchtelingenkampen of 

asielzoekerscentra; benadrukt derhalve het belang van maatregelen als 

antecedentenonderzoeken van personeel, sociale werkers en vrijwilligers die contact 

hebben met vluchtelingenkinderen, de instelling van meldsystemen en hulpverlening aan 

slachtoffers; benadrukt in dit verband dat ondersteunende maatregelen voor slachtoffers 

belangrijk zijn, niet alleen tijdens het onderzoek naar seksueel misbruik of seksuele 

uitbuiting, maar ook in een later stadium om hen te helpen de posttraumatische stress te 

verwerken en de juiste medische en psychologische begeleiding en juridische bijstand te 

ontvangen; dringt er bij de lidstaten op aan het communicatieve vermogen van de rechters, 

aanklagers en politiefunctionarissen te verbeteren wanneer zij onderzoek doen naar 

seksueel misbruik of seksuele uitbuiting van kinderen, met de nadruk op de communicatie 
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met kinderen met bijzondere behoeften, alsmede andere maatregelen te bevorderen om 

secundaire victimisatie van slachtoffers te voorkomen; 

14. verzoekt de lidstaten de maatregelen op te voeren om slachtoffers van seksueel misbruik 

van kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat een grotere rol wordt gespeeld door 

nationale hulplijnen, volgens een gendersensitieve aanpak; 

15. benadrukt het feit dat het belangrijk is artikel 20, lid 3, onder a), behoorlijk om te zetten 

en dringt er bij de lidstaten op aan het concept "ongerechtvaardigde vertraging" bij het 

uitvoeren van ondervragingen van kindslachtoffers behoudend te interpreteren; neemt 

kennis van de goede praktijk in Zweden, waar het kind wordt ondervraagd binnen twee 

weken nadat het misdrijf is gemeld; verzoekt de lidstaten voorts de nodige maatregelen te 

nemen om de bepaling behoorlijk om te zetten waarmee de lidstaten worden verplicht te 

zorgen voor de nodige procedurevoorwaarden voor het voorkomen van secundaire 

victimisatie van kinderen; 

16. merkt met bezorgdheid op dat mensenhandel en de industrie van het sekstoerisme grote 

aantallen minderjarige meisjes treffen; moedigt de Commissie en de lidstaten aan hun 

inspanningen te verhogen om kindersekstoerisme en mensenhandel te bestrijden en zich te 

concentreren op reisorganisaties en autoriteiten om de bewustmaking onder reizigers met 

betrekking tot de ernst van de misdrijven in kwestie te vergroten; 

17. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan wetgeving aan te nemen op grond 

waarvan reizigers kunnen worden veroordeeld die zich naar een derde land begeven voor 

seksuele doeleinden met minderjarigen en vervolgens terugkeren naar de EU; 

18. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan wetgeving aan te nemen op grond 

waarvan touroperators die schuldig bevonden zijn aan het promoten van sekstoerisme met 

minderjarigen, kunnen worden veroordeeld; 

19. dringt er bij de lidstaten op aan de middelen te verhogen voor onderwijs voor kinderen 

over de manier om hulp te zoeken en belagers te herkennen, waarbij ook volwassen moet 

worden geleerd hoe zij misbruik kunnen opmerken en kinderen kunnen ondersteunen in 

een individuele context, alsmede voor de opsporingsdeskundigen, die moeten beseffen 

welke rol genderverschillen spelen bij de manier waarop meisjes en jongens reageren op 

seksueel misbruik; onderstreept voorts de noodzaak om de reproductie van 

genderstereotypen en de toenemende seksualisering van kinderen in de media tegen te 

gaan; 

20. onderstreept het feit dat de preventie in de hele EU zwak is en verzoekt de lidstaten 

artikel 22 van de richtlijn ten uitvoer te leggen door interventieprogramma's in te stellen 

voor personen die vrezen overtredingen te zullen begaan; dringt er bij de Commissie op 

aan een regelmatige grensoverschrijdende uitwisseling van goede praktijken met 

betrekking tot preventieprogramma's in te voeren; verzoekt de lidstaten overeenkomstig 

artikel 24, lid 1, verplichte interventieprogramma's in te voeren voor alle veroordeelde 

daders om recidivisme te voorkomen; 

21. moedigt gedachtewisselingen tussen ambtenaren van de kinderbescherming, kinderartsen, 

onderwijsinstellingen en kinder- en jongerenorganisaties met betrekking tot het onderzoek 
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van gevallen van kindermisbruik aan, om ervoor te zorgen dat zij een actieve rol spelen 

om het bewustzijn met betrekking tot deze kwestie te vergroten; 

22. erkent de verwezenlijkingen van INHOPE, een samenwerkingsnet van 46 hotlines die zich 

inzetten voor het elimineren van seksueel misbruik van kinderen op het internet; verzoekt 

de Commissie de lidstaten te helpen ervoor te zorgen dat een dergelijke hotline aanwezig 

is in elke lidstaat en de desbetreffende protocols te harmoniseren; 

23. moedigt de Commissie en de lidstaten ertoe aan gebruik te maken van onderzoek en 

statistieken op het gebied van gendermainstreaming met betrekking tot seksueel misbruik 

en seksuele uitbuiting van kinderen om de uitwisseling te bevorderen van goede 

praktijken op het gebied van beleidsvorming en de tenuitvoerlegging van programma's; 

24. merkt op dat er weinig onderzoek is gedaan naar het misbruik onder jonge LGBTI's; 

benadrukt het feit dat meer onderzoek op dit gebied nodig is, op basis van de ervaringen 

met seksueel geweld en seksuele pesterijen waarvan LGBTI's het slachtoffer zijn, en de 

kwetsbaarheid van dakloze jongeren, van wie velen LGBTI-jongeren zijn die weggevlucht 

zijn van thuis. 
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