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BEKNOPTE MOTIVERING

1. De Commissie wil met behulp van het voorstel voor een richtlijn de bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting, alsmede de strijd tegen afbeeldingen van 
seksuele handelingen met personen onder de 18 jaar stimuleren.

2. Het voorstel gaat ervan uit dat de strafbare feiten op dit gebied toenemen, dat dit probleem 
door de ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen ernstiger wordt en dat de 
wettelijke voorschriften in de ldistaten van de EU niet streng en evenmin coherent genoeg 
zijn.

3. Het voorstel behelst bepalingen ter definiëring van strafbare feiten en sancties die bedoeld 
zijn ter verwezenlijking van de, onder 1)  geschetste doelen.

4. Het is de vraag of deze doelen met het onderhavige voorstel bereikt zullen worden:

a) De inhoud van elektronische media die seksuele handelingen met personen onder de 
achttien jaar vertonen, moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Uit de in enkele 
lidstaten ingevoerde internetblokkades blijkt dat deze door gebruikers gemakkelijk 
kunnen worden omzeild. Blokkades zijn geen doeltreffend middel ter bestrijding van 
dit soort afbeeldingen. Zij zijn weinig effectief, onnauwkeurig en zonder al te veel 
moeite te omzeilen. Blokkades leiden niet tot een verwijdering van de inhoud maar 
alleen tot een relatieve onbeschikbaarheid, waardoor geen eind wordt gemaakt aan de, 
door de "beschikbaarstelling" gevormde wetsovertreding.

b) De lidstaten van de EU en de in deze landen actieve telecommunicatiebedrijven 
beschikken over goed werkende transnationale netten, die over het algemeen een snelle 
verwijdering van de inhoud garanderen. Uit de meest recente publicaties over 
Scandinavische blokkeerlijsten blijkt dat een groot deel van dit soort servers zich in de 
VS, Australië, Nederland en Duitsland bevinden. Tot dusverre zijn er geen tekenen dat 
aanbieders van een dergelijke inhoud uitwijken naar landen waar verwijdering 
onmogelijk is of buitengewoon veel tijd in beslag neemt.

c) Door de invoering van technische blokkades kunnen communicatiestromen op grote 
schaal worden gecontroleerd, waardoor een begerig oog zou kunnen worden geworpen 
op ander verboden of slechts ongewenste materiaal. Wanneer de internetblokkade 
eenmaal als instrument is ingevoerd, zal dit niet alleen in de strijd tegen de vertoning 
van seksuele handelingen met personen onder de achttien jaar op het internet worden 
gebruikt. Bij blokkades moet worden gevreesd dat principieel wordt afgeweken van het 
grondbeginsel dat het net neutraal is.

d) Wat nodig is is een multidimensionale strategie die de samenwerking van politie-
instanties, de interneteconomie, bestaande internetklachteninstanties en het 
providernetwerk INHOPE versterkt en verbetert.

e) Toegangsblokkades ondermijnen het vertrouwen in de informatie- en 
communicatievrijheid in het internet. Daarom kan niet worden ingestemd met het 
devies "liever verwijderen dan blokkeren" omdat ook hiervoor een 
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blokkeerinfrastructuur nodig is. Verwacht kan worden dat door middel van blokkades 
alleen de gelegenheidsdaders worden afgeschrikt, wat zo'n verregaande ingreep in de 
informatievrijheid niet rechtvaardigt.

f) De bestrijding van de vertoning van seksuele handelingen met personen onder de 
achttien jaar mag niet alleen tot web-servers beperkt blijven. Er is een aanpak nodig 
waarbij ook een uitwisseling van dit soort inhoud via file-transfer-protocol-servers, e-
mail, peer-to-peer-netwerken en mobiele telefonie wordt verhinderd.

g) De behoefte aan bescherming van kinderen en jongeren met het oog op hun seksuele 
rijpingsproces moet juist in het zedenstrafrecht gedifferentieerd worden beoordeeld.
Zonder deze differentiatie zou de hoeveelheid strafbare feiten op het vlak van de 
seksuele uitbuiting in diverse lidstaten van de EU aanmerkelijk toenemen.

h) Er is een wereldwijde alomvattende strategie nodig tegen seksuele uitbuiting van jonge 
mensen. Daarom is het wenselijk dat de Commissie in het kader van haar 
mogelijkheden het initiatief neemt voor internationale, bindende overeenkomsten.

5. Met het oog op de vorenvermelde redenen is het nog maar zeer de vraag of met de 
voorgestelde maatregelen de in het voorstel voor een richtlijn geformuleerde doelen 
verwezenlijkt kunnen worden.

De hoofdpunten van het voorstel van de rapporteur zijn daarom:

 Niet streven naar concrete eisen met betrekking tot de invoering van 
internetblokkades en verwijdering van inhoud die overeenkomstig de richtlijn moet 
worden bestreden.

 Afzien van een Europese definitie van de begrippen "kind" en "kinderpornografie".
 Geen invoering van een strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen.
 Geen invoering van een meldingsplicht bij de verdenking van seksuele uitbuiting of 

seksueel misbruik.
 Afzien van een concrete strafbepaling voor de gedefinieerde strafbare feiten.
 Betere slachtofferbescherming en preventie zowel op EU-niveau als op het niveau 

van de lidstaten.
 Een betere en moderne internationale samenwerking op het vlak van de verwijdering 

van inhoud, de vervolging van strafbare feiten, de slachtofferbescherming en de 
preventie.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad ter 
bestrijding van seksueel misbruik, seksuele 
uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2004/68/JBZ

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad ter 
bestrijding van seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van personen onder de 
achttien jaar en de weergave van seksuele 
handelingen met dergelijke personen, en 
tot intrekking van Kaderbesluit 
2004/68/JBZ

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen, met inbegrip van 
kinderpornografie, vormen ernstige 
schendingen van de grondrechten, in het 
bijzonder van het recht van kinderen op de 
voor hun welzijn noodzakelijke 
bescherming en zorg, dat vastgelegd is in 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie.

(1) Seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van personen onder de achttien 
jaar, met inbegrip van de weergave van 
seksuele handelingen met dergelijke 
personen, vormen ernstige schendingen 
van de grondrechten, in het bijzonder van 
het recht van kinderen op de voor hun 
welzijn noodzakelijke bescherming en 
zorg, dat vastgelegd is in het VN-Verdrag 
inzake de rechten van het kind en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In dit verband moet rekening 
worden gehouden met de betekenis van 
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het VN-Verdrag van 20 november 1989  
inzake de rechten van het kind, met name 
de artikelen 19 en 34, en het facultatieve 
protocol bij dit Verdrag van 25 mei 2000 
betreffende kinderhandel, 
kinderprostitutie en kinderpornografie. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1b) Er zij in dit verband gewezen op het 
belang van artikel 6 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, dat het recht op bescherming van de 
persoonsgegevens betreft.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Er zij in dit verband gewezen 
op het belang van de artikelen 7, 8, 11 en 
24 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, die gewijd zijn aan 
het recht op eerbiediging van het 
privéleven en het gezinsleven, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de rechten van het kind.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 quinquies (nieuw)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) er zij in dit verband gewezen 
op het belang van de artikelen 8 en 10 van 
het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, die gewijd zijn 
aan het recht op eerbiediging van het 
privéleven en het gezinsleven en  de 
vrijheid van meningsuiting.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Kinderpornografie, bestaande uit 
beelden van seksueel misbruik van 
kinderen, en andere zeer ernstige vormen 
van seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen nemen toe en 
raken steeds meer verspreid door het 
gebruik van nieuwe technologieën en het 
internet.

(2) Beelden van seksuele handelingen met 
personen onder de achttien jaar en andere 
vormen van seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van personen onder de achttien 
jaar nemen toe en raken steeds meer 
verspreid door het gebruik van nieuwe 
technologieën en het internet.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad 
ter bestrijding van seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie zorgt voor 
een onderlinge aanpassing van de 
wetgeving van de lidstaten, om aldus de 
ernstigste vormen van seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van kinderen strafbaar 
te stellen, de binnenlandse rechtsmacht uit 
te breiden en een minimaal niveau van 
bijstand voor de slachtoffers te 
waarborgen. Bij Kaderbesluit 

(3) Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad 
ter bestrijding van seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie zorgt voor 
een onderlinge aanpassing van de 
wetgeving van de lidstaten, om aldus de 
ernstigste vormen van seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van personen onder de 
achttien jaar strafbaar te stellen, de 
binnenlandse rechtsmacht uit te breiden en 
een minimaal niveau van bijstand voor de 
slachtoffers te waarborgen. Bij 
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2001/220/JBZ van de Raad inzake de 
status van het slachtoffer in de 
strafprocedure wordt een reeks rechten van 
slachtoffers in strafprocedures vastgesteld, 
met inbegrip van het recht op bescherming 
en schadeloosstelling. Bovendien zal de 
coördinatie van de vervolging van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie worden 
vergemakkelijkt door de goedkeuring van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures.

Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad 
inzake de status van het slachtoffer in de 
strafprocedure wordt een reeks rechten van 
slachtoffers in strafprocedures vastgesteld, 
met inbegrip van het recht op bescherming 
en schadeloosstelling. Bovendien zal de 
coördinatie van de vervolging van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van
personen onder de achttien jaar en de 
weergave van seksuele handelingen met 
dergelijke personen worden 
vergemakkelijkt door de goedkeuring van 
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad 
over het voorkomen en beslechten van 
geschillen over de uitoefening van 
rechtsmacht bij strafprocedures.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ernstige misdrijven zoals de seksuele 
uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie vergen een aanpak op 
alle fronten, waarbij aandacht wordt 
besteed aan de vervolging van daders, de 
bescherming van slachtoffers en de 
preventie van de bewuste praktijken. Bij de 
uitvoering van maatregelen ter bestrijding 
van deze misdrijven moeten 
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 komen. Om dat doel te bereiken 
dient Kaderbesluit 2004/68/JBZ te worden 
vervangen door een nieuw instrument, dat 
het alomvattende rechtskader schept dat 
daartoe nodig is.

(5) Ernstige misdrijven zoals seksueel 
misbruik, seksuele uitbuiting van personen 
onder de achttien jaar en beelden van 
seksuele handelingen met personen onder 
de achttien jaar vergen een aanpak op alle 
fronten, waarbij aandacht wordt besteed 
aan de vervolging van daders, de 
bescherming van slachtoffers onder de 
achttien jaar en de preventie van de 
bewuste praktijken. Bij de uitvoering van 
maatregelen ter bestrijding van deze 
misdrijven moeten overeenkomstig het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind de belangen van de 
slachtoffers onder de achttien jaar een 
belangrijke plaats innemen. Om dat doel 
te bereiken dient Kaderbesluit 
2004/68/JBZ te worden vervangen door 
een nieuw instrument, dat het alomvattende 
rechtskader schept dat daartoe nodig is.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Ernstige vormen van seksueel misbruik 
en seksuele uitbuiting van kinderen dienen 
te worden bestraft met doeltreffende,
evenredige en afschrikkende sancties. Dit 
geldt met name voor diverse vormen van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
die worden vergemakkelijkt door het 
gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie. Voorts dient de 
definitie van kinderpornografie te worden 
verduidelijkt en meer in overeenstemming 
te worden gebracht met de definitie in 
internationale instrumenten.

(6) Ernstige vormen van seksueel misbruik 
en seksuele uitbuiting van personen onder 
de achttien jaar en beelden van dit soort 
handelingen, ook die waarbij informatie-
en communicatietechnieken worden 
gebruikt, dienen te worden bestraft met 
doeltreffende en evenredige sancties. De 
wijze waarop de lidstaten de diverse 
vormen van seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting aanpakken, moet aansluiten bij 
de ontwikkelingen in de informatie- en 
communicatietechnologie en de rol die 
deze markten potentieel kunnen spelen bij 
het vervaardigen en verspreiden van 
dergelijk materiaal.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om  seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van personen onder de achttien 
jaar en de weergave van seksuele 
handelingen met dergelijke personen 
effectief te bestrijden, is een totaalaanpak 
nodig die de bestraffing van de daders 
combineert met een uitgebreide 
bescherming van de slachtoffers en 
doeltreffende beschermingsmaatregelen 
in de lidstaten. De preventieve aanpak 
moet vooral een duidelijk en blijvend 
effect hebben op de wijze waarop mensen 
leren omgaan met nieuwe 
communicatiemiddelen zoals het internet. 
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn is niet van toepassing op 
het beleid van de lidstaten betreffende 
seksuele activiteiten met onderlinge 
instemming waarbij kinderen betrokken 
kunnen zijn en die kunnen worden 
beschouwd als uiting van de normale 
ontdekking van de seksualiteit in de loop 
van de menselijke ontwikkeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met 
verschillende culturele en juridische 
tradities en met nieuwe vormen van het 
aanknopen en onderhouden van 
betrekkingen tussen kinderen en 
adolescenten, ook via informatie- en 
communicatietechnologie.

(7) Deze richtlijn is niet van toepassing op 
het beleid van de lidstaten betreffende 
seksuele activiteiten met onderlinge 
instemming waarbij personen van 
ongeveer dezelfde leeftijd betrokken zijn, 
waarvan er tenminste een onder de 
achttien jaar is, en die kunnen worden 
beschouwd als uiting van de normale 
ontdekking van de seksualiteit in de loop 
van de menselijke ontwikkeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met 
verschillende culturele en juridische 
tradities en met nieuwe vormen van het 
aanknopen en onderhouden van 
betrekkingen tussen mensen, ook via 
informatie- en communicatietechnologie.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7bis) Tegelijkertijd moet er op worden 
gewezen dat verschillen in culturele en 
juridische tradities het seksueel misbruik 
van personen onder de achttien jaar en de 
weergave van seksuele handelingen met 
deze personen niet mogen rechtvaardigen. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en 
het instellen van de strafvordering dienen 

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten en 
het instellen van de strafvordering dienen 
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te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen ter beschikking 
worden gesteld van de personen die belast 
zijn met het onderzoek en de vervolging 
van die misdrijven. Het kan daarbij onder 
meer gaan om geheime operaties, het 
onderscheppen van gesprekken, geheime 
observatie, onder meer door elektronische 
middelen, toezicht op bankrekeningen of 
andere financiële onderzoeken.

te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven en hoe gemakkelijk daders in 
cyberspace anoniem kunnen blijven. Met 
het oog op het slagen van het onderzoek en 
de vervolging van de in deze richtlijn 
bedoelde misdrijven moeten doeltreffende 
onderzoekmiddelen, waaronder de 
activering van systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing, ter beschikking worden 
gesteld van de personen die belast zijn met 
het onderzoek en de vervolging van die 
misdrijven. Deze onderzoeken moeten
vooraf door de bevoegde gerechtelijke 
instantie in de lidstaat in kwestie worden 
toegestaan en moeten onder toezicht van 
deze instantie worden gevoerd.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De regels inzake rechtsmacht dienen te 
worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat 
personen uit de Europese Unie die 
kinderen seksueel misbruiken of uitbuiten 
vervolgd worden, zelfs wanneer zij hun 
misdrijven buiten de Europese Unie 
plegen, met name in het kader van het 
zogeheten sekstoerisme.

(9) De regels inzake rechtsmacht dienen te 
worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat 
personen uit de Europese Unie die 
personen onder de achttien jaar seksueel 
misbruiken of uitbuiten vervolgd worden, 
zelfs wanneer zij hun misdrijven buiten de 
Europese Unie plegen, met name in het 
kader van het zogeheten sekstoerisme.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij maatregelen ter bescherming van 
minderjarige slachtoffers moeten de 

(10) Bij maatregelen ter bescherming van 
slachtoffers onder de achttien jaar moeten 
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belangen van het kind op de eerste plaats 
komen. Minderjarige slachtoffers dienen 
vlot toegang te hebben tot rechtsmiddelen, 
met inbegrip van kosteloos juridisch 
advies, kosteloze vertegenwoordiging en 
maatregelen voor het oplossen van 
belangenconflicten in geval van misbruik 
in het gezin of de familie. Minderjarige
slachtoffers moeten ook worden beschermd 
tegen sancties, bijvoorbeeld krachtens de 
nationale wetgeving inzake immigratie of 
prostitutie, wanneer ze hun situatie bij de 
bevoegde instanties aangeven. Voorts mag 
de deelneming van minderjarige
slachtoffers aan het strafproces geen 
verdere trauma's veroorzaken door 
ondervragingen of oogcontact met de 
dader.

hun belangen op de eerste plaats komen. 
Deze slachtoffers dienen vlot toegang te 
hebben tot rechtsmiddelen, met inbegrip 
van kosteloos juridisch advies, kosteloze 
vertegenwoordiging en maatregelen voor 
het oplossen van belangenconflicten in 
geval van misbruik in het gezin of de 
familie. Slachtoffers onder de achttien 
jaar moeten ook worden beschermd tegen 
sancties, bijvoorbeeld krachtens de 
nationale wetgeving inzake immigratie of 
prostitutie, wanneer ze hun situatie bij de 
bevoegde instanties aangeven. Voorts mag 
de deelneming van slachtoffers onder de 
achttien jaar aan het strafproces geen
verdere trauma’s veroorzaken door 
ondervragingen of oogcontact met de 
dader.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om recidive te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken moeten daders 
worden beoordeeld op het gevaar dat ze 
vormen en het mogelijke risico op 
herhaling van zedendelicten tegen 
kinderen  en moeten ze op vrijwillige basis 
kunnen deelnemen aan doeltreffende 
interventieprogramma's of -maatregelen.

(11) Om recidive te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken moeten daders 
worden beoordeeld op het gevaar dat ze 
vormen en het mogelijke risico op 
herhaling van zedendelicten tegen 
personen onder de achttien jaar. Een 
desbetreffende maatregel moet in ieder 
geval bij de veroordeling van de daders 
worden vastgesteld; daarin moet rekening 
worden gehouden met de rechten van de 
daders overeenkomstig artikel 5, lid1, en 
artikel 7, lid 1, van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.
Voorts moeten daders op vrijwillige basis 
kunnen deelnemen aan 
begeleidingsprogramma’s of behandeling.
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer dit vanwege het gevaar dat 
daders vormen of het mogelijke risico op 
herhaling van de strafbare feiten gewenst 
is, dient aan veroordeelde daders tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij ze geregeld in contact komen met 
kinderen. De handhaving van een dergelijk 
verbod in de gehele EU dient te worden 
vergemakkelijkt.

(12) Op grond van het gevaar dat van de 
dader uitgaat, of van het mogelijke risico 
van herhaling van de strafbare feiten, dient 
aan de dader in voorkomend geval tijdelijk 
of permanent een verbod te worden 
opgelegd om activiteiten uit te oefenen 
waarbij hij geregeld in contact komt met
personen onder de achttien jaar. De 
handhaving van een dergelijk verbod in de 
gehele EU dient - onder naleving van de 
bestaande voorwaarden op het gebied van 
de gegevensbescherming - te worden 
vergemakkelijkt. Voorwaarde hiervoor is 
het voeren van een eerlijk proces onder 
toepassing van het in de lidstaten 
geldende recht.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Kinderpornografie bestaat uit 
beelden van het seksuele misbruik van 
kinderen. Ze kan onder geen enkele 
voorwaarde worden beschouwd als een 
meningsuiting. Om kinderpornografie te 
bestrijden moet de verspreiding van 
materiaal betreffende misbruik van 
kinderen worden beperkt door het voor 
daders moeilijker te maken die inhoud op 
het publiek toegankelijke internet te 
uploaden. Daarom is voorafgaand optreden 
noodzakelijk om de inhoud aan de bron te 
verwijderen en de personen die zich
schuldig maken aan het vervaardigen,
verspreiden of downloaden van beelden 
van kindermisbruik aan te houden. De EU 

(13) Weergaven van seksuele handelingen 
met personen jonger dan achttien jaar 
zijn een soort inhoud waarvan het 
vervaardigen, verspreiden, reproduceren 
of kopen niet als grondrecht beschermd is.
Met het gebruik van de term "weergave 
van seksuele handelingen" wordt beoogd 
het begrip misbruik uit te breiden tot alle 
seksuele handelingen met personen onder 
de achttien jaar, ook wanneer zij 
gedwongen worden deze handelingen met 
zichzelf te verrichten. Daarom is 
voorafgaand optreden noodzakelijk om de 
inhoud zo snel mogelijk aan de bron te 
verwijderen en de personen die schuldig 
bevonden worden aan het vervaardigen, 
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moet, met name door versterkte 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, maatregelen 
treffen waardoor het voor autoriteiten van 
derde landen makkelijker wordt 
webpagina's met kinderpornografie die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. Aangezien het ondanks deze 
inspanningen moeilijk blijkt 
kinderpornografie bij de bron te 
verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt, 
dienen ook systemen te worden ingesteld 
om te voorkomen dat vanaf het 
grondgebied van de Unie toegang kan 
worden verkregen tot webpagina's 
waarvan is vastgesteld dat ze 
kinderpornografie bevatten of 
verspreiden. Met het oog daarop kan 
gebruik worden gemaakt van 
verschillende mechanismen, met inbegrip 
van het ondersteunen van de bevoegde 
gerechtelijke of politieautoriteiten bij het 
blokkeren van de toegang tot die 
webpagina's of het ondersteunen en 
stimuleren van providers van 
internetdiensten om op vrijwillige basis 
gedragscodes en richtsnoeren te 
ontwikkelen om de toegang tot die 
webpagina's te blokkeren. Om inhoud met 
kindermisbruik te verwijderen en te 
blokkeren moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt, vooral om ervoor te 
zorgen dat nationale lijsten van 
webpagina's met kinderpornografie zo 
volledig mogelijk zijn en dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 

verspreiden of downloaden van dergelijke 
inhoud aan te houden en overeenkomstig 
de wettelijke procedure te vervolgen. De 
EU moet, met name door versterkte 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties en op basis van 
bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten, maatregelen treffen 
waardoor het voor autoriteiten van derde 
landen makkelijker wordt webpagina’s met 
weergaven van seksuele handelingen met 
personen onder de achttien jaar die op 
hun grondgebied gehost worden, te 
verwijderen. De samenwerking met de 
International Association of Internet 
Hotlines (INHOPE) moet worden 
versterkt. Er moet samenwerking tussen de 
overheidsinstanties tot stand worden 
gebracht en versterkt om dubbele 
inspanningen te voorkomen. Bij al deze 
ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de rechten van de 
eindgebruikers, moeten de bestaande 
wettelijke en gerechtelijke procedures 
worden nageleefd en moeten het Europees 
Verdrag betreffende de rechten van de 
mens en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie in acht worden 
genomen. Als onderdeel van het Actieplan 
voor een veiliger internet is een netwerk 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.
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van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk de bestrijding van 
seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie, niet 
voldoende kan worden verwezenlijkt door 
de lidstaten en vanwege de omvang en de 
gevolgen dus beter op het niveau van de 
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 
Unie overeenkomstig de 
subsidiariteitsbeginselen bedoeld in de 
artikelen 3 en 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie maatregelen 
vaststellen. In overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel bedoeld in artikel 5 
gaat deze richtlijn niet verder dan wat 
nodig is om die doelstelling te 
verwezenlijken.

(14) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk de bestrijding van 
seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van 
personen onder de achttien jaar alsmede 
de vertoning van seksuele handelingen 
met personen onder de achttien jaar, niet 
voldoende kan worden verwezenlijkt door 
de lidstaten en vanwege de omvang en de 
gevolgen dus beter op het niveau van de 
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 
Unie overeenkomstig de 
subsidiariteitsbeginselen bedoeld in artikel 
5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie maatregelen vaststellen. In 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel, bedoeld in artikel 
5, gaat deze richtlijn niet verder dan wat 
nodig is om die doelstelling te 
verwezenlijken.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name door het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 

(15) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name door het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, inzonderheid 
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de menselijke waardigheid, het verbod op 
folteringen en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing, 
de rechten van het kind, het recht op 
vrijheid en veiligheid, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte en op een eerlijk proces, alsmede het 
legaliteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel inzake misdrijven 
en straffen. Meer bepaald beoogt deze 
richtlijn de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten te waarborgen en moet zij 
dienovereenkomstig worden toegepast.

de menselijke waardigheid, het verbod op 
folteringen en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing, 
de rechten van het kind, het recht op 
vrijheid en veiligheid, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte en op een eerlijk proces, alsmede het 
legaliteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel inzake misdrijven 
en straffen. Meer bepaald garandeert deze 
richtlijn de onverkorte eerbiediging van 
deze rechten en moet zij 
dienovereenkomstig worden toegepast.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13bis) De voorkoming van seksuele 
uitbuiting en seksueel misbruik van en 
seksueel geweld tegen personen onder de 
achttien jaar op internet is een ethische en 
opvoedkundige prioriteit, waarbij het doen 
eerbiedigen van de rechten van personen 
onder de achttien jaar de grondslag voor 
alle preventieve maatregelen vormt.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn beoogt de vaststelling van 
minimumregels voor de definitie van 
strafbare feiten en sancties op het gebied 
van de seksuele uitbuiting van kinderen en 
de vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen om de preventie van deze 
misdrijven en de bescherming van de 

Deze richtlijn beoogt de vaststelling van 
minimumregels voor de definitie van 
strafbare feiten en sancties op het gebied 
van seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van personen onder de achttien 
jaar, de weergave van seksuele 
handelingen met dergelijke personen  en 
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slachtoffers te versterken. de vaststelling van gemeenschappelijke 
bepalingen om de preventie van deze 
misdrijven en de bescherming van de 
slachtoffers te versterken.

Motivering

In de richtlijn moet consequent sprake zijn van "seksueel misbruik, seksuele uitbuiting 
alsmede de vertoning van seksuele handelingen met personen onder de achttien jaar." 
Afgezien moet worden van minimum/maximumstraffen omdat daardoor de strafstelsels in de 
lidstaten van de EU kunen worden ondermijnd.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "kind": een persoon die jonger is dan 
achttien jaar;

Schrappen

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn heeft ingrijpende gevolgen voor de systematiek van bepaalde 
delen van het strafrecht in de lidstaten van de EU. Met name moet daardoor niet de in vele 
lidstaten beproefde scheidslijn tussen kind (tot 14 jaar), jongere (14 tot 18 jaar) en adolescent 
(tot 21 jaar) worden opgegeven. Daarom moet worden afgezien van een Europese definitie 
van het begrip "kind".

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "kinderpornografie": (b) " vertoning van seksuele handelingen 
met personen onder de achttien jaar"

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b - letter i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) alle materiaal dat de visuele weergave 
behelst van een kind dat deelneemt aan 
echte of gesimuleerde expliciete seksuele 
gedragingen; of

(i) alle materiaal dat de visuele weergave 
behelst van een persoon onder de achttien 
jaar die deelneemt aan echte of 
gesimuleerde expliciete seksuele 
gedragingen; of

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b - letter ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) elke weergave voor primair seksuele 
doeleinden van de geslachtsorganen van 
een kind; of

(ii) elke weergave voor primair seksuele 
doeleinden van de geslachtsorganen van 
een persoon onder de achttien jaar;

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b - letter iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) alle materiaal dat de visuele weergave 
behelst van een persoon die er als een 
kind uitziet en die deelneemt aan echte of 
gesimuleerde expliciete seksuele 
gedragingen of elke weergave voor 
primair seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een persoon die er 
als een kind uitziet; of

Schrappen

Motivering

Het strafbaar stellen van bestanddelen van strafbare feiten zoals "een kinderlijk uiterlijk" en 
"realistische afbeeldingen" rekt de strafbaarheid in hoge mate op. De bestanddelen van 
strafbare feiten lijken te vaag omdat iedereen andere ideeën heeft over een kinderlijk uiterlijk 
en realistische of vrijwel realistische afbeeldingen. Er moeten alleen sancties worden gesteld 
op handelingen tegen personen en tegen hun seksuele zelfbeschikking maar niet op een idee 
daarover.
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b - letter iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) realistische afbeeldingen voor primair 
seksuele doeleinden, van een kind dat 
deelneemt aan expliciete seksuele 
gedragingen, of realistische afbeeldingen 
voor primair seksuele doeleinden van de 
geslachtsorganen van een kind, ongeacht 
of dit kind daadwerkelijk bestaat;

Schrappen

Motivering

Het strafbaar stellen van bestanddelen van strafbare feiten zoals "een kinderlijk uiterlijk" en 
"realistische afbeeldingen" rekt de strafbaarheid in hoge mate op. De bestanddelen van 
strafbare feiten lijken te vaag omdat iedereen andere ideeën heeft over een kinderlijk uiterlijk 
en realistische of vrijwel realistische afbeeldingen. Er moeten alleen sancties worden gesteld 
op handelingen tegen personen en tegen hun seksuele zelfbeschikking maar niet op een idee 
daarover.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d - letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) van een kind dat deelneemt aan echte of 
gesimuleerde expliciete seksuele 
gedragingen; of

(i) van een persoon onder de achttien jaar
die deelneemt aan echte of gesimuleerde 
expliciete seksuele gedragingen; of

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d – letter ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) van de geslachtsorganen van een kind
voor primair seksuele doeleinden;

(ii) van de geslachtsorganen van een
persoon onder de achttien jaar voor 
primair seksuele doeleinden;
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "rechtspersoon": iedere entiteit met 
rechtspersoonlijkheid krachtens de 
geldende wetgeving, met uitzondering van 
staten of overheidsinstanties bij de 
uitoefening van hun openbare macht en 
van publiekrechtelijke internationale 
organisaties.

Schrappen

Motivering

De invoering van een strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen is in de meeste 
lidstaten onbekend en moet derhalve worden afgewezen. Daarom is een definitie van een 
rechtspersoon in het materiële strafrecht overbodig.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 5 genoemde
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn.

1. Aangezien het strafrecht een integraal 
aspect van de rechtsorde van elke 
afzonderlijke lidstaat is, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de hierna geschetste 
opzettelijke gedragingen als strafbare 
feiten wettelijk worden vastgelegd waarop 
overeenkomstig hun systematiek voor 
strafbepaling een straf staat die strookt 
met de zwaarte van de gedraging.
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Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het voor seksuele doeleinden 
bewerkstelligen dat een kind dat volgens 
het nationale recht nog niet de leeftijd heeft 
bereikt waarop het kan instemmen met 
seksuele handelingen, getuige is van 
seksueel misbruik of seksuele handelingen, 
zelfs zonder dat het daaraan hoeft deel te 
nemen, is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

2. Het voor seksuele doeleinden 
bewerkstelligen dat een persoon die
volgens het nationale recht nog niet de 
leeftijd heeft bereikt waarop het kan 
instemmen met seksuele handelingen, 
getuige is van seksueel misbruik of 
seksuele handelingen, zelfs zonder dat het 
daaraan hoeft deel te nemen, is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind dat volgens het nationale 
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

3. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een persoon die volgens het nationale 
recht nog niet de leeftijd heeft bereikt 
waarop het kan instemmen met seksuele 
handelingen, is een gedraging in de zin 
van lid 1.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij: 

4. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een persoon onder de achttien jaar, 
waarbij 
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) misbruik wordt gemaakt van een 
erkende positie van vertrouwen, autoriteit 
of invloed ten aanzien van het kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar; of  

(i) misbruik wordt gemaakt van een 
erkende positie van vertrouwen, autoriteit 
of invloed ten aanzien van deze persoon; of

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – letter ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) misbruik wordt gemaakt van de 
bijzonder kwetsbare situatie van het kind, 
met name als gevolg van een geestelijke of 
lichamelijke handicap of een situatie van 
afhankelijkheid, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar; of

(ii) misbruik wordt gemaakt van de 
bijzonder kwetsbare situatie van deze 
persoon, met name als gevolg van een 
verstandelijke of lichamelijke handicap of 
een situatie van afhankelijkheid; of

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 - letter iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) gebruik wordt gemaakt van dwang, 
geweld of bedreigingen, is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste tien jaar.

(iii) dwang, geweld of bedreigingen;
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 is een gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het dwingen van een kind tot seksuele 
activiteiten met een derde is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste tien jaar.

5. Het dwingen van een persoon onder de 
achttien jaar tot seksuele activiteiten met 
een derde, is een gedraging in de zin van 
lid 1.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 11 genoemde 
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn.

1. Aangezien het strafrecht een integraal 
aspect van de rechtsorde van elke 
afzonderlijke lidstaat is, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de hierna geschetste 
opzettelijke gedragingen als strafbare 
feiten wettelijk worden vastgelegd waarop 
overeenkomstig hun systematiek voor 
strafbepaling een straf staat die strookt 
met de zwaarte van de gedraging.
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Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bewerkstelligen van de deelneming
van een kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

2. Het bewerkstelligen van de deelneming 
van een persoon onder de achttien jaar
aan pornografische voorstellingen is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar.

3. Voordeel halen uit de deelneming van 
een persoon onder de achttien jaar aan 
pornografische voorstellingen is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan 
kinderen deelnemen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

4. Het willens en wetens bijwonen van 
pornografische voorstellingen waaraan 
personen onder de achttien jaar 
deelnemen, is een gedraging in de zin van 
lid 1.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het werven van een kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

5. Het werven van een persoon onder de 
achttien jaar voor deelneming aan 
pornografische voorstellingen is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
vijf jaar.

6. Wie bewerkstelligt dat een persoon 
onder de achttien jaar aan seksuele 
handelingen deelneemt of dat die deze 
deelneming uitbuit, waarbij in ruil 
daarvoor geld of een andere vorm van 
beloning of vergoeding wordt gegeven of 
beloofd, ongeacht of die betaling, belofte 
of vergoeding aan de persoon onder de 
achttien jaar of aan een derde wordt 
gegeven of gedaan, is schuldig aan een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of 
anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste vijf jaar.

Schrappen
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Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste vijf jaar.

8. Wie seksuele handelingen aangaat met 
een persoon onder de achttien jaar en in 
ruil daarvoor geld of een andere vorm van 
beloning of vergoeding geeft of belooft, 
ongeacht of die betaling, belofte of 
vergoeding aan de persoon onder de 
achttien jaar of aan een derde wordt 
gegeven of gedaan, is schuldig aan een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar.

9. Het dwingen van een persoon onder de 
achttien jaar tot deelneming aan 
pornografische voorstellingen is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar.

10. Wie een persoon onder de achttien 
jaar werft of dwingt om aan seksuele 
handelingen deel te nemen, waarbij in 
ruil daarvoor geld of een andere vorm van 
beloning of vergoeding wordt gegeven of 
beloofd, ongeacht of die betaling, belofte 
of vergoeding aan de persoon onder de 
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achttien jaar of aan een derde wordt 
gegeven of gedaan, is schuldig aan een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar.

Schrappen

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Strafbare feiten op het gebied van
kinderpornografie

Strafbare feiten met betrekking tot de 
weergave van seksuele handelingen met 
personen onder de achttien jaar

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
de leden 2 tot en met 6 genoemde
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn.

1. Aangezien het strafrecht een integraal 
aspect van de rechtsorde van elke 
afzonderlijke lidstaat is, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de hierna geschetste 
opzettelijke gedragingen als strafbare 
feiten wettelijk worden vastgelegd waarop 
overeenkomstig hun systematiek voor 
strafbepaling een straf staat die strookt 
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met de zwaarte van de gedraging.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verwerven of in bezit hebben van 
kinderpornografie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van tenminste 
één jaar.

2. Het verwerven of in bezit hebben van 
materiaal, waarin seksuele handelingen 
met personen onder de achttien jaar 
worden vertoond, is een gedraging in de 
zin van lid 1.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
toegang verkrijgen tot kinderpornografie 
is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste één jaar.

3. Het willens en wetens door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
toegang verkrijgen tot materiaal waarin 
seksuele handelingen met personen onder 
de achttien jaar worden vertoond, is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De distributie, verspreiding of 
uitzending van kinderpornografie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar.

4. De distributie, verspreiding of 
uitzending  van materiaal, waarin seksuele 
handelingen met personen onder de 
achttien jaar worden vertoond, is een 
gedraging in de zin van lid 1.
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Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het aanbieden, leveren of ter 
beschikking stellen van kinderpornografie 
is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste twee jaar.

5. Het aanbieden, leveren of ter 
beschikking stellen van materiaal, waarin 
seksuele handelingen met personen onder 
de achttien jaar worden vertoond, is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het produceren van kinderpornografie 
is strafbaar met een maximum 
vrijheidsstraf van ten minste vijf jaar.

6. Het produceren van materiaal, waarin 
seksuele handelingen met personen onder 
de achttien jaar worden vertoond, is een 
gedraging in de zin van lid 1.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de volgende 
opzettelijke gedragingen strafbaar zijn:

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de volgende 
opzettelijke gedraging strafbaar is en dat 
op het strafbare feit overeenkomstig zijn 
systematiek voor strafbepaling een straf 
staat die strookt met de zwaarte van de 
gedraging:

Elk voorstel van een volwassene door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, om een kind te 
ontmoeten dat volgens de nationale 
wetgeving niet de leeftijd heeft bereikt om 
in te stemmen met seksuele handelingen, 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 3, lid 3, of artikel 5, lid 6, genoemde 

het doen van een voorstel, door middel 
van informatie- en 
communicatietechnologie, door een 
volwassene om een persoon te ontmoeten 
die volgens de nationale wetgeving niet de 
leeftijd heeft bereikt om in te stemmen met 
seksuele handelingen, met het oogmerk om 
een van de in artikel 3, lid 3, of artikel 5, 
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strafbare feiten te plegen, is, voor zover dit 
voorstel is gevolgd door materiële 
handelingen die tot een dergelijke 
ontmoeting leiden, strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar.

lid 6, genoemde strafbare feiten te plegen, 
is, voor zover dit voorstel is gevolgd door 
materiële handelingen die tot een 
dergelijke ontmoeting leiden.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
uitlokken van en de medeplichtigheid bij 
het plegen van een van de in de artikelen 3 
tot en met 6 genoemde strafbare feiten 
strafbaar zijn.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
uitlokken van en de medeplichtigheid bij 
het plegen van een van de in de artikelen 3 
tot en met 6 genoemde strafbare feiten bij 
wet als misdrijf worden omschreven en 
overeenkomstig zijn strafrecht worden 
bestraft in overeenstemming met de ernst 
van de feiten.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
pogingen tot het plegen van één van de 
strafbare feiten genoemd in artikel 3, 
leden 3 tot en met 5, en artikel 3, lid 2, met 
betrekking tot het getuige zijn van seksueel 
misbruik en artikel 4, leden 2 en 3 en leden 
5 tot en met 11, en artikel 5, lid 2 en de 
leden 4 tot en met 6, strafbaar zijn.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
pogingen tot het plegen van één van de 
strafbare feiten genoemd in artikel 3, leden 
3 tot en met 5, en artikel 3, lid 2, met 
betrekking tot het getuige zijn van seksueel 
misbruik en artikel 4, leden 2 en 3 en leden 
5 tot en met 11, en artikel 5, lid 2 en de 
leden 4 tot en met 6, bij wet als misdrijf 
worden omschreven en overeenkomstig 
zijn strafrecht worden bestraft in 
overeenstemming met de ernst van de 
feiten.

Amendement 63
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
volgende opzettelijke gedragingen 
strafbaar zijn:

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om de volgende opzettelijke 
gedragingen te voorkomen of te verbieden 
en bij wet als misdrijf te omschrijven en 
overeenkomstig zijn strafrecht te 
bestraffen in overeenstemming met de 
ernst van de feiten:

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van artikel 3, lid 2, met 
betrekking tot het getuige zijn van seksuele 
handelingen en van artikel 3, lid 3, 
artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 5 zijn niet 
van toepassing op vrijwillige seksuele 
handelingen tussen kinderen onderling of 
tussen personen die ongeveer dezelfde 
leeftijd en dezelfde psychologische en 
lichamelijke ontwikkeling of maturiteit 
hebben, mits de handelingen niet met 
misbruik gepaard gaan.

De bepalingen van artikel 3, lid 2, met 
betrekking tot het getuige zijn van seksuele 
handelingen en van artikel 3, lid 3, 
artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 5 zijn niet 
van toepassing op vrijwillige seksuele 
handelingen tussen personen van wie ten 
minste een onder de achttien jaar is, of 
tussen personen die ongeveer dezelfde 
leeftijd en dezelfde psychologische en 
lichamelijke ontwikkeling of maturiteit 
hebben, mits de handelingen niet met 
misbruik gepaard gaan.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De hierna genoemde omstandigheden
worden voor de toepassing van deze 
richtlijn beschouwd als verzwarende 

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
wetgevings- of andere maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de hierna genoemde 
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omstandigheden, voor zover zij niet reeds 
tot de wezenlijke bestanddelen van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten behoren:

omstandigheden kunnen worden 
beschouwd als verzwarende 
omstandigheden, voor zover zij niet reeds 
tot de wezenlijke bestanddelen van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten behoren:

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het kind heeft volgens de nationale 
wetgeving nog niet de leeftijd bereikt om te 
kunnen instemmen met seksuele 
handelingen;

(a) het slachtoffer heeft volgens de 
nationale wetgeving nog niet de leeftijd 
bereikt om te kunnen instemmen met 
seksuele handelingen;

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het strafbare feit werd gepleegd jegens 
een kind in een bijzonder kwetsbare 
situatie, met name als gevolg van een 
geestelijke of lichamelijke handicap of een 
toestand van afhankelijkheid;

(b) het strafbare feit werd gepleegd jegens 
een slachtoffer in een bijzonder kwetsbare 
situatie, met name als gevolg van een 
geestelijke of lichamelijke handicap of een 
toestand van afhankelijkheid;

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het strafbare feit werd gepleegd door 
een gezins- of familielid, een persoon die 
met het kind samenwoont of een persoon 
die misbruik heeft gemaakt van zijn of haar 
gezag;

(c) het strafbare feit werd gepleegd door 
een gezins- of familielid, een persoon die 
met het slachtoffer samenwoont of een 
persoon die misbruik heeft gemaakt van 
zijn of haar gezag;
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Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 - letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het strafbare feit heeft het leven van het 
kind in gevaar gebracht;

(g) het strafbare feit heeft het leven van het 
slachtoffer in gevaar gebracht;

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 - letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het strafbare feit ging gepaard met 
ernstige geweldpleging of heeft het kind
ernstige schade berokkend.

(h) het strafbare feit ging gepaard met 
ernstige geweldpleging of heeft het 
slachtoffer ernstige schade berokkend.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer er sprake is van ten minste één 
van de in lid 1 genoemde verzwarende 
omstandigheden, neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de in de artikelen 3 tot en met 6 
genoemde strafbare feiten strafbaar zijn 
met doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende straffen die zwaarder zijn 
dan de in de artikelen 3 tot en met 6 voor 
het basismisdrijf vastgestelde straffen.

2. Wanneer er sprake is van ten minste één 
van de in lid 1 genoemde verzwarende 
omstandigheden, neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de in de artikelen 3 tot en met 6 
genoemde strafbare feiten strafbaar zijn 
met doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende straffen die zwaarder zijn 
dan de in de artikelen 3 tot en met 6 voor 
het basismisdrijf vastgestelde straffen,en 
die in de lidstaten overeenkomstig hun 
systematiek voor strafbepaling vastgesteld 
zijn en in overeenstemming zijn met de 
ernst van de feiten.
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Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan 
worden opgelegd om activiteiten uit te 
oefenen waarbij hij of zij regelmatig in 
contact komt met kinderen.

1. Om het risico op herhaling van strafbare 
feiten te voorkomen neemt elke lidstaat de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat aan een natuurlijk persoon die voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten is veroordeeld, 
een tijdelijk of permanent verbod kan 
worden opgelegd om activiteiten uit te 
oefenen waarbij hij of zij regelmatig in 
contact komt met personen onder de 
achttien jaar.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 7, lid 2, en 
artikel 9, lid 2, van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ van de Raad betreffende de 
organisatie en de inhoud van 
uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat, met het oog op de 
daadwerkelijke handhaving van het 
tijdelijke of permanente verbod om 
activiteiten uit te oefenen waarbij de 
betrokkene regelmatig in contact komt met 
kinderen, met name wanneer de 
verzoekende lidstaat de toegang tot 
bepaalde activiteiten afhankelijk maakt van 
voorwaarden die moeten garanderen dat 
gegadigden niet veroordeeld zijn voor een 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 van 
deze richtlijn genoemde strafbare feiten, 
informatie betreffende het verbod dat 
voortvloeit uit een veroordeling voor een 

3. In afwijking van artikel 7, lid 2, en 
artikel 9, lid 2, van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ van de Raad betreffende de 
organisatie en de inhoud van 
uitwisselingen van gegevens uit het 
strafregister tussen de lidstaten, neemt elke 
lidstaat de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat, met het oog op de 
daadwerkelijke handhaving van het 
tijdelijke of permanente verbod om 
activiteiten uit te oefenen waarbij de 
betrokkene regelmatig in contact komt met 
personen onder de 18 jaar, met name 
wanneer de verzoekende lidstaat de 
toegang tot bepaalde activiteiten 
afhankelijk maakt van voorwaarden die 
moeten garanderen dat gegadigden niet 
veroordeeld zijn voor een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 van deze richtlijn 
genoemde strafbare feiten, informatie 
betreffende het verbod dat voortvloeit uit 
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van de in artikelen 3 tot en met 7 van deze 
richtlijn genoemde strafbare feiten, 
wanneer daartoe een verzoek 
overeenkomstig artikel 6 van dat 
kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

een veroordeling voor een van de in 
artikelen 3 tot en met 7 van deze richtlijn 
genoemde strafbare feiten, wanneer daartoe 
een verzoek overeenkomstig artikel 6 van 
dat kaderbesluit wordt ingediend, wordt 
doorgezonden van de centrale autoriteit 
van de lidstaat waarvan de betrokkene 
onderdaan is en dat persoonsgegevens 
betreffende het opgelegde verbod die 
krachtens artikel 7, leden 2 en 4, van dat 
kaderbesluit worden verstrekt, steeds voor 
dat doel mogen worden gebruikt.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
rechtspersonen aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor elk van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten wanneer die feiten tot hun voordeel 
zijn gepleegd door personen die hetzij 
individueel, hetzij als lid van een orgaan 
van de rechtspersoon optreden en die in de 
rechtspersoon een leidende functie 
bekleden op grond van:

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
rechtspersonen aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor elk van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten wanneer die feiten tot hun voordeel 
zijn gepleegd door natuurlijke personen 
die hetzij individueel, hetzij als lid van een 
orgaan van de rechtspersoon optreden en 
die in de rechtspersoon een leidende 
functie bekleden op grond van:

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Sancties tegen rechtspersonen
1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
tegen een rechtspersoon die uit hoofde 
van artikel 11, lid 1, aansprakelijk is 
gesteld, doeltreffende, evenredige en 
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afschrikkende sancties kunnen worden 
getroffen, waaronder strafrechtelijke of 
niet-strafrechtelijke geldboetes en 
eventueel andere sancties, zoals:
(a) uitsluiting van door de overheid 
verleende voordelen of steun;
(b) een tijdelijk of permanent verbod op 
het uitoefenen van commerciële 
activiteiten;
(c) plaatsing onder toezicht van de 
rechter;
(d) gerechtelijke ontbinding;
(e) tijdelijke of permanente sluiting van 
vestigingen die zijn gebruikt voor het 
plegen van het strafbare feit.
2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
tegen een rechtspersoon die uit hoofde 
van artikel 11, lid 2, aansprakelijk is 
gesteld, doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties of maatregelen 
kunnen worden getroffen.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid 
dat de minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet vervolgd of 
bestraft worden voor hun betrokkenheid bij 
onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid 
dat slachtoffers van de in artikel 4 en 
artikel 5, leden 4 tot en met 6, genoemde 
strafbare feiten niet vervolgd of bestraft 
worden voor hun betrokkenheid bij 
onwettige activiteiten, wanneer deze 
betrokkenheid rechtstreeks voortvloeit uit 
het feit dat ze slachtoffer zijn van die 
strafbare feiten.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende onderzoekmiddelen ter 
beschikking staan van personen, eenheden 
of diensten die bevoegd zijn voor het 
onderzoeken of vervolgen van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten, waarbij op zijn minst in gevallen 
waarin gebruik wordt gemaakt van 
informatie- en communicatietechnologie, 
de mogelijkheid van geheime operaties 
wordt toegestaan.

3. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende onderzoekmiddelen ter 
beschikking staan van personen, eenheden 
of diensten die bevoegd zijn voor het 
onderzoeken of vervolgen van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten, waarbij op zijn minst in gevallen 
waarin gebruik wordt gemaakt van 
informatie- en communicatietechnologie, 
de mogelijkheid van geheime operaties 
wordt toegestaan. Deze onderzoekingen 
moeten vooraf door de bevoegde 
gerechtelijke instantie in de lidstaat in 
kwestie worden goedgekeurd en moeten 
onder toezicht van deze instantie worden 
uitgevoerd.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en –
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal 
met kinderpornografie, zoals foto's en 
audiovisuele opnames die door middel van 
informatie- en communicatietechnologie 
worden doorgegeven of ter beschikking 
gesteld.

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om onderzoekeenheden en -
diensten in staat te stellen de slachtoffers 
van de in de artikelen 3 tot en met 7 
genoemde strafbare feiten te identificeren, 
met name door de analyse van materiaal, 
zoals foto’s en audiovisuele opnames die 
door middel van informatie- en 
communicatietechnologie worden 
doorgegeven of ter beschikking gesteld.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
vertrouwelijkheidsregels die op grond van 
de nationale wetgeving gelden voor 
bepaalde beroepsgroepen die bij hun 
werkzaamheden in contact komen met 
kinderen, voor die beroepsgroepen geen 
hinderpaal vormen om bij de diensten voor 
kinderbescherming melding te maken van 
iedere situatie waarin ze redelijke gronden 
hebben om aan te nemen dat een kind het 
slachtoffer is van een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
vertrouwelijkheidsregels die op grond van 
de nationale wetgeving gelden voor 
bepaalde beroepsgroepen wier 
belangrijkste taak het is te werken met 
personen onder de achttien jaar, voor die 
beroepsgroepen geen hinderpaal vormen 
om bij de diensten voor kinderbescherming 
melding te maken van iedere situatie 
waarin ze redelijke gronden hebben om aan 
te nemen dat een persoon onder de 
achttien jaar het slachtoffer is van een van 
de in de artikelen 3 tot en met 7 genoemde 
strafbare feiten.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ieder persoon die op de 
hoogte is van of een redelijk vermoeden 
heeft van het plegen van een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten, aan te moedigen om die feiten bij de 
bevoegde diensten aan te geven.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ieder persoon die op de 
hoogte is van het plegen van een van de in 
de artikelen 3 tot en met 7 genoemde 
strafbare feiten tegen een persoon onder de 
achttien jaar, aan te moedigen om die 
feiten bij de bevoegde diensten aan te 
geven.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 - letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis, Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om informatiediensten zoals 
speciale hulplijnen en websites op te 
zetten ten einde personen onder de 
achttien jaar advies en bijstand te 
verstrekken.

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2ter Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in 
scholen preventiecampagnes worden 
opgezet om personen onder de achttien 
jaar meer kennis over de rechten van elke 
persoon, zelfrespect en respect voor 
anderen bij te brengen en hen te helpen 
om onaangename situaties, opdringerig 
gedrag en misbruik te herkennen. 

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Slachtoffers van de in de artikelen 3 tot 
en met 7 genoemde strafbare feiten 
ontvangen bijstand, ondersteuning en 
bescherming, waarbij rekening wordt 
gehouden met de belangen van het kind.

1. Personen onder de achttien jaar die het 
slachtoffer zijn van de in de artikelen 3 tot 
en met 7 genoemde strafbare feiten 
ontvangen bijstand, ondersteuning en 
bescherming, waarbij rekening wordt 
gehouden met de belangen van deze 
personen.
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Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer 
de leeftijd van een persoon die het 
slachtoffer is van een van de in de artikelen 
3 tot en met 7 genoemde strafbare feiten, 
niet vaststaat en er redenen zijn om aan te 
nemen dat het om een kind gaat, deze 
persoon als een kind wordt beschouwd en 
dus overeenkomstig de artikelen 18 en 19 
onmiddellijk toegang krijgt tot bijstand, 
ondersteuning en bescherming, in 
afwachting dat zijn of haar leeftijd wordt 
geverifieerd.

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer 
de leeftijd van een persoon die het 
slachtoffer is van een van de in de artikelen 
3 tot en met 7 genoemde strafbare feiten, 
niet vaststaat en er redenen zijn om aan te 
nemen dat daarbij om een persoon onder 
de achttien jaar gaat, deze persoon als 
zodanig wordt beschouwd en dus 
overeenkomstig de artikelen 18 en 19 
onmiddellijk toegang krijgt tot bijstand, 
ondersteuning en bescherming, in 
afwachting dat zijn of haar leeftijd wordt 
geverifieerd.

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties om slachtoffers op korte 
en lange termijn bij te staan en te 
ondersteunen in hun fysieke en 
psychosociale herstel, worden uitgevoerd 
op basis van een individuele beoordeling 
van de bijzondere omstandigheden van 
ieder individueel kind, waarbij rekening 
wordt gehouden met de meningen, 
behoeften en zorgen van het kind.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties om slachtoffers op korte 
en lange termijn bij te staan en te 
ondersteunen in hun fysieke en 
psychosociale herstel, worden uitgevoerd 
op basis van een individuele beoordeling 
van de bijzondere omstandigheden van 
ieder individueel slachtoffer, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
meningen, behoeften en zorgen van het 
slachtoffer.
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Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Slachtoffers van een van de in de 
artikelen 3 tot 7 genoemde strafbare feiten 
worden aangemerkt als bijzonder 
kwetsbare slachtoffers in de zin van 
artikel 2, lid 2, artikel 8, lid 4, en artikel 14, 
lid 1, van Kaderbesluit 2001/220/JBZ van 
de Raad.

3. Personen onder de achttien jaar die het 
slachtoffer zijn van een van de in de 
artikelen 3 tot 7 genoemde strafbare feiten 
worden aangemerkt als bijzonder 
kwetsbare slachtoffers in de zin van 
artikel 2, lid 2, artikel 8, lid 4, en artikel 14, 
lid 1, van Kaderbesluit 2001/220/JBZ van 
de Raad.

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 - letter 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om voorlichtingscampagnes 
en andere campagnes op te zetten, ter 
voorkoming van de risico's van de 
weergave van seksuele handelingen met 
personen onder de achttien jaar, met 
name over de wijze waarop strafbare 
feiten vastgesteld en voorkomen kunnen 
worden.

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 - letter 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om leerkrachten, 
maatschappelijk werkers, jeugdleiders en 
iedereen die met personen onder de 
achttien jaar werkt te helpen en aan te 
moedigen om in het kader van hun 
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programma’s of activiteiten media- en 
interneteducatie te ontwikkelen om 
personen onder de achttien jaar te leren 
reageren op een manier die hen voor 
onheil kan behoeden. Het is essentieel dat 
personen onder de achttien jaar leren hoe 
ze veilig op internet kunnen surfen.

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4quater. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat er 
educatieve maatregelen worden 
opgenomen in de doelstellingen en 
fundamentele waarden op alle niveaus 
van het onderwijs. Het is essentieel 
attitudes van respect en rechtvaardigheid 
te ontwikkelen die personen onder de 
achttien jaar in staat stellen zelfrespect en 
respect voor anderen, voor instellingen en 
voor hun omgeving te ontwikkelen. Alleen 
als iemand naar hen wil luisteren, kunnen 
personen onder achttien jaar zich van 
eventueel misbruik bewust worden of 
eventuele onaangename situaties of 
opdringerig gedrag herkennen.

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bescherming van minderjarige slachtoffers 
tijdens het strafonderzoek en het 
strafproces

Bescherming van slachtoffers tijdens het 
strafonderzoek en de strafprocedure
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Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
gerechtelijke autoriteiten met het oog op 
het strafonderzoek en het strafproces een 
bijzondere vertegenwoordiger van het 
minderjarige slachtoffer aanwijzen, 
wanneer de personen die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid dragen, het kind
krachtens de nationale wetgeving niet 
mogen vertegenwoordigen omdat tussen 
hen en het minderjarige slachtoffer een 
belangenconflict bestaat, of wanneer het 
kind niet begeleid is of van zijn gezin is 
gescheiden.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
gerechtelijke autoriteiten met het oog op 
het strafonderzoek en het strafproces een 
bijzondere vertegenwoordiger van het 
slachtoffer aanwijzen, wanneer de 
personen die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid dragen, de persoon 
onder de achttien jaar krachtens de 
nationale wetgeving niet mogen 
vertegenwoordigen omdat tussen hen en 
het slachtoffer een belangenconflict 
bestaat, of wanneer een slachtoffer onder 
de achttien jaar niet begeleid is of van zijn 
gezin is gescheiden. Voordat een besluit 
wordt genomen, wordt het slachtoffer 
hierover gehoord.

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat 
minderjarige slachtoffers onmiddellijk 
toegang hebben tot kosteloos juridisch 
advies en kosteloze juridische 
vertegenwoordiging, onder meer om 
schadeloosstelling te eisen.

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat 
slachtoffers onder de achttien jaar
onmiddellijk toegang hebben tot kosteloos 
juridisch advies en kosteloze juridische 
vertegenwoordiging, onder meer om 
schadeloosstelling te eisen.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondervragingen van het minderjarige (a) ondervragingen van het slachtoffer
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slachtoffer plaatsvinden zonder onnodige 
vertraging nadat de feiten bij de bevoegde 
autoriteiten zijn aangegeven;

onder de achttien jaar principieel
plaatsvinden zonder onnodige vertraging 
nadat de feiten bij de bevoegde autoriteiten 
zijn aangegeven;

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondervragingen van het minderjarige
slachtoffer indien nodig plaatsvinden in 
lokalen die daarvoor zijn ontworpen of 
aangepast;

(b) ondervragingen van het slachtoffer 
onder de achttien jaar principieel 
plaatsvinden in lokalen die daarvoor zijn 
ontworpen of aangepast;

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ondervragingen van het minderjarige
slachtoffer worden verricht door 
beroepsmensen die daarvoor zijn opgeleid;

(c) ondervragingen van het slachtoffer
onder de achttien jaar principieel worden 
verricht door beroepsmensen die daarvoor 
zijn opgeleid;

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) indien mogelijk en wenselijk, alle 
ondervragingen van het minderjarige
slachtoffer door dezelfde personen worden 
verricht;

(d) alle ondervragingen van het slachtoffer 
onder de achttien jaar principieel door 
dezelfde personen worden verricht;
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Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het minderjarige slachtoffer steeds 
vergezeld mag worden door zijn of haar 
wettelijke vertegenwoordiger of, in 
voorkomend geval, een volwassene van 
zijn of haar keuze, tenzij met betrekking tot 
die persoon een gemotiveerde beslissing in 
tegengestelde zin is genomen.

(f) het slachtoffer onder de achttien jaar
steeds vergezeld mag worden door zijn 
wettelijke vertegenwoordiger of, in 
voorkomend geval, een volwassene van 
zijn keuze, tenzij met betrekking tot die 
persoon een gemotiveerde beslissing in 
tegengestelde zin is genomen.

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafonderzoek naar een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten, van alle ondervragingen van het 
minderjarige slachtoffer of, in 
voorkomend geval, van een minderjarige
getuige video-opnames kunnen worden 
gemaakt en dat deze video-opnames 
krachtens de nationale wetgeving als 
bewijs in het strafproces kunnen worden 
aanvaard.

4. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafonderzoek naar een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten, van alle ondervragingen van het 
slachtoffer onder de achttien jaar of, in 
voorkomend geval, van een getuige onder 
de achttien jaar video-opnames kunnen 
worden gemaakt en dat deze video-
opnames krachtens de nationale wetgeving 
als bewijs in het strafproces kunnen 
worden aanvaard.

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het minderjarige slachtoffer in de 
rechtszaal kan worden gehoord zonder daar 
aanwezig te zijn, met name door middel 
van geschikte communicatietechnologieën.

(b) het slachtoffer onder de achttien jaar
in de rechtszaal kan worden gehoord 
zonder daar rechtstreeks aanwezig te zijn, 
met name door middel van geschikte 
communicatietechnologieën.



PE442.976v02-00 46/51 AD\839976NL.doc

NL

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende interventieprogramma's of –
maatregelen beschikbaar worden gesteld 
teneinde het risico op herhaalde tegen 
kinderen gerichte strafbare feiten met een 
seksueel karakter te voorkomen en zo 
beperkt mogelijk te houden. Deze 
programma's of maatregelen dienen op elk 
ogenblik tijdens het strafproces binnen en 
buiten de gevangenis beschikbaar te zijn, 
overeenkomstig de voorwaarden van de 
nationale wetgeving.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
doeltreffende interventieprogramma's of –
maatregelen beschikbaar worden gesteld 
teneinde het risico op herhaalde tegen
personen onder de achttien jaar gerichte 
strafbare feiten met een seksueel karakter 
te voorkomen en zo beperkt mogelijk te 
houden. Deze programma's of maatregelen 
dienen op elk ogenblik tijdens het 
strafproces binnen en buiten de gevangenis 
beschikbaar te zijn, overeenkomstig de 
voorwaarden van de nationale wetgeving.

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze interventieprogramma's of –
maatregelen moeten worden aangepast aan
de specifieke ontwikkelingsbehoeften van 
minderjarige daders van seksuele strafbare 
feiten, met inbegrip van kinderen beneden 
de leeftijd waarop zij strafrechtelijk 
aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Deze interventieprogramma's of –
maatregelen moeten worden aangepast aan 
de specifieke ontwikkelingsbehoeften van 
daders van seksuele strafbare feiten, met 
inbegrip van personen beneden de leeftijd 
waarop zij strafrechtelijk aansprakelijk 
kunnen worden gesteld.

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
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Preventieve maatregelen 
1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om de bescherming van de
rechten van personen onder de achttien 
jaar te bevorderen jegens derden die met 
personen onder de achttien jaar werken in 
het onderwijs, de gezondheidszorg, het 
maatschappelijk werk, justitie en politie, 
alsook op het gebied van sport, cultuur en 
vrije tijd. Daartoe behoort media-educatie 
vanaf de vroege kinderjaren, die personen 
onder de achttien jaar in staat stelt zonder 
risico gebruik te maken van informatie-
en communicatietechnologieën en hen 
voorlicht over de daaraan klevende 
gevaren. Ouders, schoolse en 
buitenschoolse opvoeders worden in 
gelijke mate bij deze activiteiten 
betrokken.
2. Elke lidstaat stimuleert de media om in 
het kader van zijn onderwijs- en 
voorlichtingstaak mee te werken aan de 
overdracht van mediacompetentie. 
3. Elke lidstaat moedigt de particuliere 
sector, en met name de IT-sector, de 
communicatiesector, de toeristische 
sector, de banksector en de financiële 
sector, alsook het maatschappelijk 
middenveld aan om in de opstelling en 
uitvoering van beleidsmaatregelen ter 
voorkoming en bestrijding vanseksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
personen onder de achttien jaar te 
participeren door zelfregulering en 
informatie-uitwisseling met de bevoegde 
instanties.
4. Elke lidstaat verstrekt de nodige 
financiële middelen door de instelling van 
speciale fondsen voor de uitvoering van 
projecten en programma’s om seksuele 
uitbuiting en seksueel misbruik van 
personen onder de achttien jaar te 
voorkomen en hen daartegen te 
beschermen.
5. De Commissie ondersteunt de 
inspanningen van de lidstaten in het 
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kader van de gestructureerde dialoog en 
zorgt ervoor dat zij regelmatig informatie 
uitwisselen over de maatregelen die zij 
hebben genomen. Op deze manier draagt 
zij bij tot de verspreiding van 
bestpracticemodellen.

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 - letter 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
leerlingen en hun leerkrachten in het 
basis- en middelbaar onderwijs 
voorlichting krijgen over de risico's met 
betrekking tot seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik van personen onder de 
achttien jaar en over de bestaande 
beschermingsinstrumenten. Deze 
voorlichting moet deel uitmaken van de 
algemene seksuele voorlichting, met 
speciale aandacht voor de risico’s die aan 
het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie verbonden zijn.

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Artikel 21

Blokkeren van de toegang tot websites die 
kinderpornografie bevatten

Maatregelen in verband met informatie-
en communicatienetwerken

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang van internetgebruikers tot 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, op zijn 
grondgebied wordt geblokkeerd. Bij de 

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
beeldmateriaal met seksuele handelingen 
met personen onder de achttien jaar in 
elektronische informatie- en 
communicatiediensten onverwijld wordt 
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blokkering van de toegang worden de 
nodige waarborgen toegepast, met name 
om te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig is, dat gebruikers 
geïnformeerd worden over de reden van de 
blokkering en dat de contentproviders voor 
zover mogelijk geïnformeerd worden over 
de mogelijkheid om de blokkering aan te 
vechten.

verwijderd. De verwijdering van deze 
inhoud geschiedt overeenkomstig de 
nationale procedures en met voldoende 
garanties om ervoor te zorgen dat alleen 
het strikt noodzakelijke wordt verwijderd. 
Bovendien voert de Europese Unie 
onderhandelingen met derde landen opdat 
dergelijke inhoud snel van servers op hun 
grondgebied wordt verwijderd. Daarnaast 
versterken de lidstaten en de instanties 
van de Unie alsmede Europol de 
samenwerking met internationale 
hotlines, zoals INHOPE, zodat een 
dergelijke inhoud snel kan worden 
verwijderd.

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bovenstaande neemt 
elke lidstaat de nodige maatregelen om te 
zorgen voor de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden.

2. Andere maatregelen om dergelijke 
inhoud ontoegankelijk te maken, zoals 
bijvoorbeeld webblokkering, vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten. 
Voorwaarde is dat alle maatregelen voor 
verwijdering volledig zijn uitgeput en op 
grond daarvan voldoende is aangetoond 
dat verwijdering niet mogelijk is; voorts 
moeten de maatregelen beperkt blijven tot 
het strikt noodzakelijke, zijn zij 
onderworpen aan een rechterlijk bevel en 
moeten de door deze maatregel getroffen 
personen over de redenen worden 
geïnformeerd. De betrokkenen kunnen in 
beroep gaan.

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Artikel 21 bis
Rapportage

De Commissie legt het Europees 
Parlement jaarlijks een verslag voor over 
de in de lidstaten, en de op Europees en 
internationaal niveau getroffen 
maatregelen inzake de beperking van het 
seksueel misbruik en de seksuele 
uitbuiting van personen onder de achttien 
jaar, inzake de verwijdering van 
beeldmateriaal van dit soort handelingen, 
inzake de opsporing van de daders en de 
strafrechtelijke vervolging en 
veroordeling van de  producenten en 
gebruikers. Dit verslag bevat tevens een 
overzicht van de op de verschillende 
beleidsniveaus getroffen maatregelen op 
het vlak van preventie, 
slachtofferbescherming, 
slachtofferopvang en -bijstand.

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat de maatregelen van de lidstaten op dit gebied individueel en 
collectief worden verbeterd. Een verslagplicht zou de lidstaten helpen un vijfjaarlijkse 
rapporten aan de Verenigde Naties aan te vullen en een betere transparantie en coördinatie 
van de geleverde inspanningen te waarborgen.
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