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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrondinformatie

De kwetsbaarheid van kinderen zorgt ervoor dat zij een groter risico lopen het slachtoffer te 
worden van mishandeling of seksueel misbruik. Volgens UNICEF is de omzet van de 
kinderporno-industrie 20 miljard euro en worden er voor dit afschuwelijke doel 1 miljoen 
kinderen misbruikt.1 Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen zijn bijzonder 
ernstige vormen van criminaliteit en kunnen leiden tot langdurige fysieke, psychische en 
sociale schade bij de slachtoffers, hun gezinsleden en de gezinsleden van de daders.

Definities

Aangezien dit verslag valt onder de gewone wetgevingsprocedure is het van belang een 
definitie van het begrip "kind" op te nemen. Kinderbeschermingsorganisaties geven het advies 
als "kind" te beschouwen iedere persoon die volgens de wetgeving van een lidstaat nog niet 
de leeftijd heeft bereikt waarop hij kan instemmen met seksuele handelingen, en als 
"adolescent" iedere persoon die volgens de wetgeving van een lidstaat de leeftijd heeft bereikt 
waarop hij kan instemmen met seksuele handelingen, maar die jonger is dan 18 jaar.  Uit 
juridisch oogpunt is dit een belangrijk verschil, aangezien niet alleen een kind dat nog niet de 
leeftijd heeft bereikt om in te stemmen met seksuele handelingen, maar ook een adolescent 
die wel de leeftijd heeft bereikt om in te stemmen met seksuele handelingen, maar die jonger 
is dan 18 jaar, het recht heeft tegen seksuele uitbuiting te worden beschermd.    

De rapporteur voor advies is van mening dat onder "kinderpornografie" iets anders moet 
worden verstaan dan onder "beelden van kindermisbruik". "Beelden van kindermisbruik" 
heeft een ruime betekenis en heeft betrekking op beelden van allerlei criminele activiteiten,
niet uitsluitend van seksuele aard.  Het begrip "kinderpornografie" heeft op grond van de 
huidige protocollen en overeenkomsten een grotere juridische draagwijdte en wordt in alle 
interpretaties geldig geacht.

Het genderperspectief

Vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp is het moeilijk om nauwkeurige gegevens te 
verzamelen over de aantallen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers. Het is echter wel 
bekend dat meer meisjes dan jongens aangeven seksueel misbruikt te zijn. Dit advies stelt 
zich op het standpunt dat seksueel misbruik en seksuele uitbuiting bij beide geslachten kan 
voorkomen en niet een specifiek vrouwenprobleem is.  Dit advies erkent tevens dat vrouwen, 
als de belangrijkste zorgverleners binnen het gezin, van onschatbare waarde zijn voor 
succesvolle zorg aan slachtoffers en daders.

De slachtoffers

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
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Kinderen die het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik dragen de littekens van die 
ervaring vaak hun leven lang, tot ver op volwassen leeftijd, met zich mee.  Kinderen die een 
dergelijk misbruik hebben meegemaakt kunnen keer op keer het slachtoffer worden, omdat 
afbeeldingen op internet beschikbaar blijven, ook lange tijd na het eigenlijke misbruik.  

De daders

Het is belangrijk om te voorkomen dat daders opnieuw de fout ingaan. Daartoe is het nodig, 
zo blijkt uit de feiten, op nationaal niveau een aantal omvattende maatregelen te nemen.  Een 
van de maatregelen die worden aanbevolen is het beschikbaar stellen van een noodnummer 
voor personen die van plan zijn een kind seksueel te misbruiken.  Uit onderzoek is keer op 
keer gebleken dat voorkomen kan worden dat daders opnieuw de fout ingaan als zij de 
mogelijkheid hebben met een ervaren deskundige over hun gedachten te praten.  Dit advies 
bevat tevens de aanbeveling aan de lidstaten om erkende programma's voor de behandeling 
van daders van seksueel misbruik aan te bieden, waarmee een bijdrage kan worden geleverd 
aan hun rehabilitatie.

Een kwestie die vaak vergeten wordt, is dat het ook noodzakelijk is steun en advies te 
verlenen aan het gezin van de dader.1 De directe gezinsleden van de dader zijn vaak stille 
slachtoffers die dagelijks tegen problemen oplopen, zowel binnen het eigen gezin als 
daarbuiten in de maatschappij.  
  
Het verwijderen en blokkeren van internetpagina's

Er wordt momenteel onder alle betrokken partijen een stevige discussie gevoerd over het 
verwijderen en blokkeren van webpagina's. Indien dergelijke stappen worden overwogen, 
moet er wel gezorgd worden voor een zorgvuldig evenwicht tussen enerzijds het op 
democratische wijze beheren van internet door middel van het recht op vrije meningsuiting, 
en anderzijds de bescherming en het welzijn van onze kinderen.  De lidstaten hebben de 
verplichting met internetaanbieders samen te werken om ervoor te zorgen dat kinderen niet
het slachtoffer worden van seksueel misbruik. Bovendien is het zo dat zij de verplichting 
hebben controles en veiligheidsanalyses ter bescherming van kinderen in te voeren.    

In een aantal lidstaten is het blokkeren van webpagina's op lokaal niveau reeds succesvol 
gebleken2. Het is daarom van het grootste belang dat de lidstaten er in eerste instantie voor 
zorgen dat webpagina's die kinderpornografie bevatten of verspreiden worden verwijderd, en 
dat - als verwijdering van deze pagina's niet mogelijk is - de toegang van internetgebruikers 
tot deze webpagina's op hun grondgebied wordt geblokkeerd. Buiten het rechtsgebied van de 
EU, en daar waar controles op de inhoud van webpagina's niet voldoen, is het blokkeren van 
webpagina's, in plaats van het verwijderen daarvan, wellicht de enige bruikbare optie.   

In dit advies wordt er bij de lidstaten op aangedrongen met de IT-sector en internetaanbieders 
samen te werken om beste praktijken met elkaar te delen en onderling informatie uit te 
wisselen.

                                               
1 Hoorzitting PPE-Fractie over seksueel misbruik van kinderen op internet, 2010
2 The Internet Watch Foundation Company



AD\835690NL.doc 5/39 PE448.743v02-00

NL

Samenvatting

Onderhavig advies getuigt van een uitgebalanceerde en weloverwogen aanpak van het 
probleem en beoogt binnen de bevoegdheden van de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid te blijven, alsmede binnen de bevoegdheden die de Europese Unie 
momenteel op basis van het Verdrag van Lissabon heeft.

Het is duidelijk dat een benadering waarbij de fundamentele oorzaken van het probleem 
worden aangepakt de juiste is om een einde te maken aan dit misdrijf.  Een maatschappij die 
oog heeft voor kwetsbare personen, zoals kinderen, neemt een duidelijke stap in de richting 
van een cultuur waarin seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen onacceptabel 
zijn.

De aard van dit misdrijf verandert snel, in het bijzonder vanwege de steeds voortschrijdende
technologie en de manier waarop daar gebruik van wordt gemaakt.  In het verleden bleef 
kinderpornografie slechts beperkt tot fysieke toepassingen zoals de post of foto's, maar 
tegenwoordig kunnen beelden gratis en razendsnel over de hele wereld worden verspreid. De 
criminele aard daarvan, het misbruik van de kwetsbaarsten in onze samenleving en onze 
verplichting om kinderen te beschermen maken dat wij niet moeten aarzelen krachtige en 
ferme maatregelen te treffen.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In de strijd tegen seksueel misbruik 
en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie dienen alle 
betrokkenen een nultolerantie-aanpak te 
hanteren.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Kinderen en adolescenten van 
zowel het vrouwelijke als het mannelijke 
geslacht kunnen slachtoffer zijn van 
seksueel misbruik.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Er moet onderzoek gedaan worden 
naar het gevaar van seksueel misbruik 
van kinderen gepleegd door zowel 
mannen als vrouwen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Slachtoffers van mensenhandel 
zijn vaak het slachtoffer geweest van 
kindermisbruik en seksuele uitbuiting.

Motivering

Kinderen lijden vaker aan de fysieke en psychische langetermijngevolgen van seksueel 
misbruik. Dat kan tot gevolg hebben dat zij van hun gezin en gemeenschap vervreemden, 
waardoor zij kwetsbaarder zijn voor andere vormen van uitbuiting, zoals mensenhandel.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 
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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 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, zoals 
"grooming" ("lokken": het online 
benaderen van kinderen voor seksuele 
doeleinden) via sociale netwerksites en in 
chatrooms. Voorts dient de definitie van 
kinderpornografie te worden verduidelijkt 
en meer in overeenstemming te worden
gebracht met de definitie in internationale 
instrumenten.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Tegelijkertijd moet ervoor worden 
gezorgd dat verschillen in culturele en 
juridische tradities niet worden gebruikt 
om seksueel misbruik van kinderen en 
kinderpornografie te verhullen.

Amendement 7

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 
te worden vergemakkelijkt, in aanmerking 

(8) Het onderzoek naar strafbare feiten, het 
instellen van de strafvordering en het 
identificeren van de dader dienen te 
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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.

worden vergemakkelijkt, in aanmerking 
genomen hoe moeilijk het voor 
minderjarige slachtoffers is om misbruik 
aan te geven. De anonimiteit van daders in
cyberspace mag geen belemmering zijn 
voor het onderzoek en het zo snel mogelijk 
opsporen van de dader. De lidstaten 
moeten daarom maatregelen nemen om te 
waarborgen dat degenen die gebruik 
maken van cyberspace anoniem blijven, 
maar bij een misdrijf onmiddellijk kunnen 
worden geïdentificeerd, met name op die 
plaatsen op internet waar het gevaar voor 
grooming het grootst is, zoals sociale 
netwerksites, forums, sociale platforms en 
blogs. 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. Voor deze onderzoeken moet 
door de bevoegde gerechtelijke instantie 
in de lidstaat in kwestie toestemming 
worden verleend en zij moeten onder 
toezicht van deze instantie worden 
uitgevoerd.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Een systeem voor het vroegtijdig 
signaleren van materiaal op internet 
waarop vermoedelijk misbruik van 
kinderen te zien is aan de politie of aan 
een plaatselijk meldpunt, draagt er 
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waarschijnlijk aanzienlijk aan bij dat snel 
een einde wordt gemaakt aan de 
activiteiten van daders van seksueel 
misbruik en dat de autoriteiten en 
internetproviders onverwijld op de hoogte 
worden gesteld van de aanwezigheid van 
dergelijk illegaal materiaal op hun 
netwerk, zodat zij direct passende 
maatregelen kunnen nemen om het 
illegale materiaal voor publieke toegang 
te blokkeren en te bewaren als bewijs voor 
onderzoek ten behoeve van de 
rechtshandhaving.

Amendement 9

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) Het is van groot belang de 
doeltreffendheid van wetgeving, 
waaronder extraterritoriale 
strafwetgeving, te verbeteren 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, een verschijnsel 
dat in steeds meer landen voorkomt en 
ernstige gevolgen heeft.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lidstaten moeten een open 
dialoog en communicatie met derde 
landen bevorderen, om op grond van de 
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toepasselijke nationale wetgeving daders 
te kunnen vervolgen die voor sekstoerisme 
naar die landen reizen.

Motivering

Sekstoerisme kan alleen effectief worden aangepakt door middel van grensoverschrijdende 
samenwerking tussen alle landen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Bij maatregelen ter bescherming van 
minderjarige slachtoffers moeten de 
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. Voor de bescherming van 
minderjarige slachtoffers is 
vertrouwelijkheid van alle informatie met 
betrekking tot hun identiteit van wezenlijk 
belang.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Minderjarige slachtoffers moeten 
omwille van volledige bescherming 
geïnformeerd worden over hun rechten en 
over de hun ter beschikking staande 
diensten, de algemene voortgang van het 
onderzoek of de procedure, hun rol in het 
onderzoek of de procedure, alsmede over 
de uitkomst van hun zaak.
Daarnaast moeten maatregelen worden 
vastgesteld om te waarborgen dat 
kinderen voorlichting krijgen over hun 
recht op bescherming tegen misbruik, hoe 
zij zich tegen misbruik kunnen 
beschermen en wat zij kunnen doen als zij 
misbruikt zijn of worden.

Amendement 13

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) 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. Bij banen waarbij daders 
activiteiten uitoefenen waarbij zij 
regelmatig in contact komen met 
kinderen, dienen de lidstaten voor 
aanvang van het dienstverband een 
antecedentenonderzoek uit te voeren. De 
procedures moeten worden toegepast 
overeenkomstig de geldende wetgeving in 
de lidstaten.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Net als in de rest van de 
maatschappij moeten de gangbare 
normen en regels voor het gebruik ervan 
worden toegepast.

Amendement 15

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 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 

(13) Kinderpornografie bestaat uit beelden 
van het seksuele misbruik van kinderen.
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 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. Ondanks deze inspanningen
blijkt het moeilijk kinderpornografie bij de 
bron te verwijderen wanneer het originele 
materiaal zich buiten de EU bevindt,
terwijl een ruime meerderheid van de 
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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 
van telefonische meldpunten opgezet voor 
het verzamelen van informatie en het 
opstellen en uitwisselen van verslagen over 
de belangrijkste vormen illegale inhoud 
online.

geblokkeerde websites tot stand komt via 
servers in landen (voornamelijk de VS en 
de EU) die het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind of het facultatieve 
protocol bij het Verdrag inzake de rechten 
van het kind inzake kinderhandel, 
kinderprostitutie en kinderpornografie 
hebben ondertekend. Er moeten 
mechanismen worden opgezet om de 
internationale samenwerking tussen 
staten, gerechtelijke en politieautoriteiten 
te versterken, alsmede meldpunten voor 
kinderpornografie, teneinde te 
waarborgen dat websites die 
kinderpornografie bevatten veilig en snel
worden verwijderd. 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.

Amendement 16
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Voorstel voor een richtlijn
 Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Er zijn talrijke toegangspunten 
om online kinderpornografie te bekijken 
en daders passen zich aan de 
voortschrijdende technologie en de 
manier waarop daar gebruik van wordt 
gemaakt aan.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De Europese financiële coalitie 
moet haar werkterrein uitbreiden van 
commerciële webpagina's waarop 
kinderpornografie te zien is tot alle online 
kinderpornografie.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "kinderpornografie": (b) "kinderpornografie", een vorm van 
kindermisbruik:

Motivering

Door het gebruik van de term "kinderpornografie" wordt de nadruk gelegd op het seksuele 
doel van de handeling, terwijl "beelden van kindermisbruik" een ruimer begrip is dat allerlei 
criminele handelingen omvat, niet uitsluitend van seksuele aard: deze richtlijn heeft 
betrekking op seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. 
Gezien de werkingssfeer van dit instrument en rekening houden met de huidige wetgeving en 
de juridische terminologie die wordt gebruikt in het protocol over de handel in kinderen, 
kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind en het 
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Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele 
uitbuiting en seksueel misbruik adviseert de rapporteur voor advies de term 
"kinderpornografie" te gebruiken.

Amendement 19

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 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, 
waarbij tevens het verbod wordt opgelegd 
om werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen.

Amendement 20

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 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
acht jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Amendement 21
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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 het kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar, waarbij tevens het 
verbod wordt opgelegd om 
werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen. In 
gevallen waarin sprake is van misbruik 
van kinderen door hun ouders, is de 
strafmaat zodanig dat de kinderen tegen 
herhaling van het misdrijf worden 
beschermd; 

Amendement 22

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 het kind, 
met name als gevolg van een geestelijke of 
lichamelijke handicap, armoede en sociale 
uitsluiting of een situatie van 
afhankelijkheid, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen;

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – letter iii 
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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) gebruik wordt gemaakt van dwang, 
geweld of bedreigingen, is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Amendement 24

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 kind tot seksuele 
activiteiten met een derde is strafbaar met 
een maximum vrijheidsstraf van ten minste 
tien jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Amendement 25

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 kind aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.
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Amendement 26

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 kind aan pornografische voorstellingen 
of anderszins uitbuiten van dat kind is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste twee jaar, waarbij tevens 
het verbod wordt opgelegd om 
werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen.

Amendement 27

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 
kinderen deelnemen, is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
twee jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Amendement 28

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 kind voor 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
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opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Amendement 29

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. Bewerkstelligen dat een kind deelneemt 
aan kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste vijf 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijzondere omstandigheden kan een 
straf van ten minste acht jaar worden 
opgelegd. Met name als het kind wordt 
blootgesteld aan gevaar, extreem geweld 
wordt gebruikt dat het kind ernstige 
schade berokkent, of in geval van 
activiteiten met een stelselmatiger of 
georganiseerder karakter.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7 
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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.

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, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Amendement 32

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. Het aangaan van seksuele handelingen 
met een kind, waarbij een beroep wordt 
gedaan op kinderprostitutie, is strafbaar 
met een maximum vrijheidsstraf van ten 
minste acht jaar, waarbij tevens het verbod 
wordt opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Amendement 33

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 kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste 
acht jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.
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Amendement 34

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. Het werven van een kind voor 
deelneming aan kinderprostitutie is 
strafbaar met een maximum vrijheidsstraf 
van ten minste acht jaar, waarbij tevens het 
verbod wordt opgelegd om 
werkzaamheden te verrichten waarbij 
men in contact komt met kinderen.

Amendement 35

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.

11. Het dwingen van een kind tot 
kinderprostitutie is strafbaar met een 
maximum vrijheidsstraf van ten minste tien 
jaar, waarbij tevens het verbod wordt 
opgelegd om werkzaamheden te 
verrichten waarbij men in contact komt 
met kinderen.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Strafbare feiten op het gebied van
kinderpornografie

Strafbare feiten op het gebied van
materiaal waarop misbruik van kinderen 
te zien is
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Motivering

Het begrip "kinderpornografie" is uiterst problematisch. Het begrip "pornografie" heeft 
normaliter betrekking op vrijwillige handelingen tussen volwassenen. Door 
"kinderpornografie" te vervangen door "materiaal waarop misbruik van kinderen te zien is" 
wordt een duidelijk signaal afgegeven: het bekijken van dergelijk materiaal is een misdrijf.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de organisatie van reizen met het oog 
op het plegen van één van de in de 
artikelen 3 tot en met 6 genoemde strafbare 
feiten.

(b) de organisatie van reizen en/of andere 
activiteiten met het oog op het plegen van 
één van de in de artikelen 3 tot en met 6 
genoemde strafbare feiten.

Motivering

Met betrekking tot de organisatie van kindersekstoerisme, zijn het niet alleen diegenen die 
reizen organiseren, zoals reisorganisatoren en reisbureaus, die seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen mogelijk maken, maar ook diegenen die fungeren als tussenpersoon 
en die andere diensten verlenen, zoals hotels of andere accommodatie, reisleiders, tolken 
enzovoort.

Amendement 38

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 kind in een bijzonder kwetsbare 
situatie, met name als gevolg van een 
geestelijke of lichamelijke handicap of 
armoede en sociale uitsluiting, of een 
toestand van afhankelijkheid;

Amendement 39
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken.

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in
lid 1 genoemde maatregel wordt 
opgenomen in het strafregister van de 
lidstaat waar de veroordeling is 
uitgesproken. Elke lidstaat neemt de 
nodige wetgevende of andere maatregelen 
om ervoor te zorgen dat het strafregister 
van personen die op een functie 
solliciteren waarbij men in contact komt 
met kinderen, in alle gevallen wordt 
gecontroleerd.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis –lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke lidstaat waarborgt dat 
overheids- en particuliere organisaties die 
zich bezighouden met activiteiten waarbij 
men regelmatig in contact komt met 
kinderen, de strafregisters van nieuwe 
werknemers systematisch controleren en 
dat organisaties, waaronder scholen, die 
diensten verlenen aan kinderen een 
krachtig en actief 
kinderbeschermingsbeleid hanteren.

Motivering

Ter aanvulling van informatievergaring en informatie-uitwisseling moeten organisaties waar 
men regelmatig in contact komt met kinderen antecedentenonderzoeken gaan uitvoeren om 
ervoor te zorgen dat de strafregisters van personen die met kinderen willen gaan werken of 
met kinderen andere activiteiten willen gaan doen voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst 
worden geverifieerd.
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Amendement 41

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.

De lidstaten vervolgen en bestraffen
minderjarige slachtoffers van de in 
artikel 4 en artikel 5, leden 4 tot en met 6, 
genoemde strafbare feiten niet voor hun 
betrokkenheid bij onwettige activiteiten, 
wanneer deze betrokkenheid rechtstreeks 
voortvloeit uit het feit dat ze slachtoffer 
zijn van die strafbare feiten.

Motivering

Minderjarige slachtoffers moeten niet in staat worden geacht in te stemmen met prostitutie of 
medewerking aan beelden van kindermisbruik. Dus ook bij ogenschijnlijke of veronderstelde 
instemming door het slachtoffer, ligt de strafrechtelijke aansprakelijkheid volledig bij de 
dader.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
onderzoek naar of vervolging van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten niet afhankelijk is van een aangifte 
of beschuldiging door het slachtoffer en dat 
de strafprocedure kan worden voortgezet 
zelfs wanneer het slachtoffer zijn of haar 
verklaringen intrekt.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
onderzoek naar of vervolging van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten niet afhankelijk is van een aangifte 
of beschuldiging door het slachtoffer en dat 
de strafprocedure kan worden voortgezet 
zelfs wanneer het slachtoffer zijn of haar 
verklaringen intrekt. De procedures 
moeten worden toegepast overeenkomstig 
de geldende wetgeving in de lidstaten.

Amendement 43
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 

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 maatregelen 
moeten vooraf door de bevoegde 
gerechtelijke instantie in de lidstaat in 
kwestie worden goedgekeurd en moeten 
onder toezicht van deze instantie worden 
uitgevoerd.

Amendement 44

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 onverwijld 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, en 
deze onderzoekseenheden en -diensten 
daarbij te ondersteunen.
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Motivering

De lidstaten moeten de nodige financiële en personele middelen beschikbaar stellen om 
ervoor te zorgen dat de onderzoekseenheden volledig operationeel worden en doelmatig 
kunnen werken.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de maatregelen ter 
bestrijding van terrorisme moeten ten 
aanzien van daders van de in de artikelen 
3 tot en met 7 van deze richtlijn genoemde 
strafbare feiten controle- en preventieve 
maatregelen worden genomen. Daartoe 
moet de Commissie beoordelen of het 
mogelijk is een Europees alarmsysteem 
(EAS) op te zetten om de activiteiten van 
de lidstaten op het gebied van de 
bestrijding van cybercriminaliteit te 
coördineren en strafbare feiten door 
pedofielen en plegers van seksueel geweld 
tegen te gaan, zoals het Parlement heeft 
verzocht in zijn aanbeveling van 23 juni 
2010 over het opzetten van een Europees 
alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en 
plegers van seksueel geweld, die met 
volstrekte meerderheid van stemmen werd 
aangenomen.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 –lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten werken samen met 
rechtshandhavingsinstanties, 
gerechtelijke instanties, de ICT-sector, 
internetaanbieders, de banksector en niet-
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gouvernementele organisaties.
De lidstaten werken onderling samen en 
wisselen voorbeelden uit van beste 
praktijken bij de bestrijding van seksuele 
uitbuiting van kinderen in lidstaten waar 
gespecialiseerde eenheden doeltreffend 
werk leveren.

Motivering

Om het grensoverschrijdend karakter van deze misdaden aan te pakken is een holistische 
benadering noodzakelijk waarbij de lidstaten en andere betrokkenen hun beste praktijken met 
elkaar delen.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 –lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat stimuleert overheids-
en particuliere organisaties die zich 
bezighouden met activiteiten die 
regelmatig contact met kinderen 
inhouden, hun personeelsleden geregelde 
scholing te bieden, opdat deze beter in 
staat zijn eventueel misbruik van kinderen 
te signaleren en weten aan wie deze 
informatie moet worden gemeld.

Motivering

Als personeel getraind is in het opsporen van misbruik, zal eventueel misbruik veel sneller 
worden gemeld.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 –lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat neemt maatregelen om 
te waarborgen dat slachtoffers toegang 
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hebben tot kindvriendelijke meldings- en 
verwijzingsmechanismen, zoals 
telefonische hulplijnen of websites, en dat 
deze worden beheerd door deskundigen 
die getraind zijn in het bieden van hulp 
aan slachtoffers van misbruik.

Motivering

Het opzetten van kindvriendelijke meldingsmechanismen en informatiediensten geeft 
minderjarige slachtoffers meer zelfstandigheid en zal hen ertoe aanzetten misbruik te melden.

Amendement 49

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 stelt de nodige maatregelen
vast 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 of die een redelijk vermoeden heeft 
dat dergelijke feiten zijn gepleegd, aan te 
moedigen om die feiten bij de bevoegde 
diensten aan te geven. Van personen die 
dergelijke stafbare feiten aangeven 
worden de persoonsgegevens beschermd 
en wordt de anonimiteit gewaarborgd.

Motivering

Om mensen ertoe aan te zetten gevallen van seksueel misbruik van kinderen aan te geven is 
het geboden dat de informant zeker weet dat zijn anonimiteit te allen tijde gewaarborgd is.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om een anoniem meldpunt 
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op te zetten voor internetgebruikers die bij 
toeval materiaal ontdekken waarop 
misbruik van kinderen te zien is.

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om informatiediensten zoals 
speciale hulplijnen en websites op te 
zetten teneinde kinderen advies en hulp te 
bieden.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat kan besluiten dat hij de in 
lid 1, onder c) en d), vastgestelde regels 
inzake rechtsmacht niet of slechts in 
specifieke gevallen of omstandigheden zal 
toepassen, indien het strafbare feit niet op 
zijn grondgebied is gepleegd.

schrappen

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 –lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om de privacy, de identiteit 
en de beeltenis van minderjarige 
slachtoffers te beschermen door openbare 
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verspreiding van informatie te 
voorkomen.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 –lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De lidstaten treffen preventieve 
maatregelen voor de bescherming van 
kinderen, waaronder:
a) het bieden van informatie en 
ondersteuning aan het algemene publiek 
om de mensen te helpen kinderen te 
beschermen, met inbegrip van 
bewustmakingscampagnes en 
opleidingsprogramma's om mensen te 
leren hoe zij seksueel misbruik van 
kinderen kunnen herkennen en aan wie 
zij dit via internet of anderszins moeten 
melden;
b) bewustmakingsprogramma's op 
scholen en in activiteitengroepen voor 
kinderen om kinderen te leren gevaarlijke 
situaties te herkennen en te vermijden;
c) maatregelen om ervoor te zorgen dat 
sociale netwerken op internet een 
"alarmknop" krijgen waarmee kinderen 
de verantwoordelijke autoriteiten op de 
hoogte kunnen brengen van ongepast 
seksueel gedrag, aangezien kinderlokkerij 
op internet, via chatrooms en sociale 
netwerksites toeneemt. Het is noodzakelijk 
duidelijke en samenhangende procedures 
voor follow-up in te voeren, waarin wordt 
vastgelegd bij wie het ongewenste gedrag 
moet worden gemeld, hoe de melding 
verder wordt behandeld, en wat voor steun 
en bijstand er aan het kind wordt 
verleend;
iv) grondig antecedentenonderzoek voor 
alle beroepsgroepen die met kinderen en 
jongeren onder de achttien jaar werken, 
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ongeacht of het om vrijwillige of betaalde 
werkzaamheden gaat;
v) maatregelen om de mogelijkheid van de 
invoering van een "red alert-systeem" te 
onderzoeken, waarbij informatie 
(gegevens) over de gevaarlijkste 
kindermisbruikers tussen de lidstaten 
wordt (worden) doorgespeeld als de 
kindermisbruiker door de EU reist, 
waarbij deze informatie (gegevens) 
onderworpen is (zijn) aan alle bestaande 
Europese en nationale wetgeving op het 
gebied van gegevensbescherming.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 –lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat wordt aangemoedigd 
om in beslag genomen vermogen van 
criminelen te gebruiken ter financiering 
van aanvullende therapie voor en 
maatschappelijke integratie van de 
slachtoffers van kinderpornografie.

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten maken gebruik van 
bestaande structuren ter voorkoming en 
bestrijding van de activiteiten van 
criminele netwerken die zich bezighouden 
met de productie, verkoop of distributie 
van kinderpornografie, zoals het kader 
voor analytische werkbestanden van 
Europol, en leggen de noodzakelijke 
wetgeving of andere maatregelen ten 
uitvoer ter stimulering en ondersteuning 
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van de oprichting van informatiediensten, 
zoals telefonische of internethulplijnen 
die bellers op vertrouwelijke wijze en met 
behoud van anonimiteit van advies 
kunnen dienen.

Motivering

Informatiediensten zoals telefonische hulplijnen kunnen in de strijd tegen seksueel misbruik 
van kinderen een belangrijke rol spelen. In artikel 13 van het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake seksueel misbruik wordt dit ook erkend.

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het 
gezin van de dader niet te maken krijgt 
met uitsluiting en stigmatisering.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de rechten van de 
verdediging neemt elke lidstaat 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:

3. Onverminderd de rechten van de 
verdediging neemt elke lidstaat de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in
elke strafprocedure naar een van de in de 
artikelen 3 tot en met 7 genoemde strafbare 
feiten:

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met artikel 14, lid 3, van het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn voor de preventie en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers.
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Amendement 59

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 minderjarige 
slachtoffer plaatsvinden in lokalen die 
daarvoor zijn ontworpen of aangepast en 
waar het minderjarige slachtoffer zich 
veilig voelt;

Amendement 60

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 minderjarige slachtoffer steeds 
vergezeld wordt door zijn of haar 
aangestelde voogd, 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.

Motivering

Het niveau van bescherming van het minderjarige slachtoffer moet worden verhoogd.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafproces over een van de in de artikelen 
3 tot en met 7 genoemde strafbare feiten:

5. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in elk 
strafproces over een van de in de artikelen 
3 tot en met 7 genoemde strafbare feiten:
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(a) de rechter kan bevelen dat de 
zitting met gesloten deuren plaatsvindt;

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

(a) de rechter beveelt dat de zitting met 
gesloten deuren plaatsvindt;

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

Amendement 62

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 erkende programma's voor 
de behandeling van daders van seksueel 
misbruik beschikbaar worden gesteld of 
dat er maatregelen worden vastgesteld
teneinde het risico op herhaalde tegen 
kinderen gerichte strafbare feiten met een 
seksueel karakter te voorkomen en zo 
beperkt mogelijk te houden. Deze erkende
programma's voor de behandeling van 
daders van seksueel misbruik of 
maatregelen dienen op elk ogenblik tijdens 
het strafproces binnen en buiten de 
gevangenis beschikbaar te zijn, 
overeenkomstig de voorwaarden van de 
nationale wetgeving. De lidstaten bieden 
hulp- en adviesprogramma's aan ter 
ondersteuning van de naaste familie van 
vrouwelijke of mannelijke daders.

Motivering

Ook vrouwen zijn soms daders of mededaders van misdrijven op het gebied van 
kinderpornografie en de verspreiding van dergelijk materiaal via internet.

Amendement 63
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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 
minderjarige daders van seksuele strafbare 
feiten jegens andere kinderen, met 
inbegrip van kinderen beneden de leeftijd 
waarop zij strafrechtelijk aansprakelijk 
kunnen worden gesteld. Elke lidstaat 
waarborgt dat deze kinderen een passende 
behandeling wordt geboden, waaronder 
een beoordeling van hun individuele 
behoeften en een passende behandeling 
om iets te doen aan hun delictgedrag.

Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Aangezien preventie het beste kan 
worden gerealiseerd door de daders te 
stoppen, onderzoeken de lidstaten de 
mogelijkheid om een Europees 
noodnummer beschikbaar te stellen voor 
iedereen die van plan is een kind seksueel 
te misbruiken. De anonimiteit van de 
betrokken persoon wordt daarbij 
gewaarborgd.

Motivering

Als preventieve maatregel moeten daders en mogelijke daders toegang hebben tot een hulplijn 
voor steun en advies. Iemand die zich zorgen maakt over zijn gedachten of gedrag ten aanzien 
van kinderen moet de mogelijkheid hebben in anonimiteit een vertrouwelijke hulplijn te 
bellen. Een dergelijke hulplijn is in het Verenigd Koninkrijk reeds met succes ingevoerd.

Amendement 65
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blokkeren van de toegang tot websites die 
kinderpornografie bevatten

Maatregelen tegen websites die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden

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 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.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
webpagina's die vanaf zijn grondgebied 
beschikbaar worden gesteld en die
kinderpornografie bevatten of verspreiden
worden verwijderd, en om te 
bewerkstelligen dat dergelijke 
webpagina's die vanuit het buitenland 
beschikbaar worden gesteld worden 
verwijderd.

1 bis. Elke lidstaat neemt passende 
wetshandhavingsmaatregelen om de 
aanwezigheid van materiaal waarop 
seksueel misbruik van kinderen te zien is 
snel aan de overige lidstaten te melden en 
de verwijdering daarvan te 
bewerkstelligen.

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. Wanneer de verwijdering van 
webpagina's die kinderpornografie bevatten 
of verspreiden niet mogelijk is, worden bij 
de blokkering van de toegang 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.

Amendement 66
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 –lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om de aansprakelijkheid van 
internetproviders en eigenaren van 
domeinen uit te breiden, teneinde hen 
ertoe te brengen de toegang tot 
kinderpornosites waarvan zij kennis 
hebben, te verbieden.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 –lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Elke lidstaat spant zich actief in om 
iets te doen aan het probleem van peer-to-
peersoftware en de usenet-nieuwsgroepen 
die weer de kop opsteken.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 –lid 2 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Het identificeren van 
schadelijke webpagina's overeenkomstig 
deze richtlijn en het vaststellen van de 
passende procedures voor het verwijderen 
of het blokkeren van dergelijke 
webpagina's vindt plaats met volledige 
inachtneming van de fundamentele 
rechten van internetgebruikers en is 
gebaseerd op transparante procedures en 
rechterlijke toetsing en toezicht.
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Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De Commissie legt het 
Europees Parlement en de Raad jaarlijks 
een verslag voor over de activiteiten die de 
lidstaten ontplooien om materiaal waarop 
kindermisbruik te zien is van 
onlinediensten te verwijderen. 
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