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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 jaar2.  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
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children, juni 2010 en hoorzitting PPE-Fractie over seksueel 
misbruik van kinderen op internet, 2010
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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 holistische 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 intern binnen het eigen gezin als 
extern met de rest van de gemeenschap.  
  
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
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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 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.

Or. en
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Amendement 2

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.

Or. en

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 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het strafrechtstelsel vormt een 
integrerend onderdeel van elke lidstaat; 
hoewel het de lidstaten vrijstaat hun eigen 
strafrechtelijke sancties vast te stellen, 
dienen de straffen die zij opleggen in 
overeenstemming te zijn met de ernst van 
de misdrijven.

Or. en

Motivering

Het strafrecht valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en dus dienen de lidstaten hun 
eigen straffen te bepalen.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De lidstaten dienen een open 
dialoog en communicatie met de landen 
buiten de Unie aan te moedigen en samen 
te werken om te waarborgen dat daders 
uit de Unie die voor sekstoerisme naar 
landen buiten de Unie reizen, indien 
mogelijk, bij hun terugkeer op passende 
wijze worden aangepakt.

Or. en

Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) "kind": een persoon die volgens de 
wetgeving van een lidstaat nog niet de 
leeftijd heeft bereikt waarop hij kan 
instemmen met seksuele handelingen;

Or. en

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een "kind", dat nog niet de leeftijd heeft bereikt 
om in te stemmen met seksuele handelingen, en een "adolescent", die al wel de leeftijd heeft 
bereikt om in te stemmen met seksuele handelingen, maar die jonger is dan 18 jaar, en die 
nog wel tegen seksuele uitbuiting moet worden beschermd.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) "adolescent": een persoon die de 
leeftijd heeft bereikt waarop hij kan 
instemmen met seksuele handelingen, 
maar die jonger is dan achttien jaar;

Or. en

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een "kind", dat nog niet de leeftijd heeft bereikt 
om in te stemmen met seksuele handelingen, en een "adolescent", die al wel de leeftijd heeft 
bereikt om in te stemmen met seksuele handelingen, maar die jonger is dan 18 jaar, en die 
nog wel tegen seksuele uitbuiting moet worden beschermd.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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 
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.
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Amendement 8

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, wordt bestraft met een 
vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 9

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, wordt bestraft met een 
vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) misbruik wordt gemaakt van een 
erkende positie van vertrouwen, autoriteit 

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

of invloed ten aanzien van het kind; of

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – punt 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 of een situatie van 
afhankelijkheid; of

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – punt 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) gebruik wordt gemaakt van dwang, 
geweld of bedreigingen; 

wordt bestraft met een vrijheidsstraf.

Or. en
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Amendement 13

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
deelneming aan seksuele activiteiten met 
een derde wordt bestraft met een 
vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 14

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 wordt bestraft met een 
vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 15

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 wordt 
bestraft met een vrijheidsstraf.

Or. en
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Amendement 16

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, wordt bestraft met 
een vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 17

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 wordt bestraft met een 
vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 18

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 wordt bestraft met 
een vrijheidsstraf.
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Or. en

Amendement 19

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.

7. Voordeel halen uit de deelneming van 
een kind aan kinderprostitutie of anderszins 
uitbuiten van dat kind wordt bestraft met 
een vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 20

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, wordt bestraft
met een vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 21

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 

9. Het dwingen van een kind tot 
deelneming aan pornografische 
voorstellingen wordt bestraft met een 
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acht jaar. vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 22

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 wordt 
bestraft met een vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 23

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 wordt bestraft met een 
vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 24

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 

2. Het verwerven of in bezit hebben van 
kinderpornografie wordt bestraft met een 
vrijheidsstraf.
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jaar.

Or. en

Amendement 25

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
(ICT) toegang verkrijgen tot 
kinderpornografie wordt bestraft met een 
vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 26

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 kinderpornografie wordt 
bestraft met een vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het aanbieden, leveren of ter 
beschikking stellen van kinderpornografie

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

wordt bestraft met een vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 28

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 kinderpornografie
wordt bestraft met een vrijheidsstraf.

Or. en

Amendement 29

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-
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.

Or. en

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.
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Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Aangezien preventie het beste kan 
worden gerealiseerd door de daders te 
stoppen, onderzoekt de Commissie de 
mogelijkheden om een centrum voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit op te 
richten.

Or. en

Motivering

De oprichting van een centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit zou aansluiten op 
de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 26 april 2010. 

Amendement 31

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.

Or. en
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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 32

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. Daaronder vallen onder meer:
(i) Bewustmakings- en 
voorlichtingscampagnes gericht op het 
herkennen van de tekenen van seksueel 
misbruik bij kinderen op het internet en 
daarbuiten. Er moet informatie en 
ondersteuning worden geboden aan het 
algemene publiek, zodat dat kan bijdragen 
aan de bescherming van kinderen.
(ii) Bewustmakingsprogramma's op 
scholen en in activiteitengroepen voor 
kinderen om kinderen te leren gevaarlijke 
situaties te herkennen en te vermijden.
(iii) Maatregelen die ervoor zorgen dat 
sociale netwerken op internet een 
"alarmknop" krijgen waarmee de 
verantwoordelijke autoriteiten op de 
hoogte kunnen worden gebracht 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 
waar het verslag naartoe moet, hoe de 
verdere behandeling daarvan plaatsvindt, 
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 werken, 
ongeacht of het om vrijwillige of betaalde 
werkzaamheden gaat.



PA\829557NL.doc 19/23 PE448.743v01-00

NL

(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. Deze 
informatie (gegevens) is (zijn) 
onderworpen aan alle bestaande 
Europese en nationale wetgeving op het 
gebied van gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat neemt alle passende en 
mogelijke maatregelen om het gezin van 
het slachtoffer bij te staan en te 
ondersteunen. In het bijzonder passen de 
lidstaten, wanneer dit passend en mogelijk 
is, artikel 4 van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad toe op het 
gezin.

4. Waar passend en mogelijk neemt elke 
lidstaat maatregelen om het gezin van het 
slachtoffer bij te staan en te ondersteunen, 
waarbij vrouwen worden erkend als de 
belangrijkste zorgverleners binnen de 
gezinseenheid. In het bijzonder passen de 
lidstaten artikel 4 van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad toe op het 
gezin.

Or. en

Amendement 34

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 
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van kinderpornografie, zoals het kader 
voor analytische werkbestanden van 
Europol, en leggen de noodzakelijke 
wetgeving of andere maatregelen ten 
uitvoer ter stimulering en ondersteuning 
van de oprichting van informatiediensten, 
zoals telefonische of internethulplijnen 
die bellers op vertrouwelijke wijze en met 
behoud van anonimiteit van advies 
kunnen dienen.

Or. en

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 35

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 gezinsleden van 
daders.
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Or. en

Motivering

De lidstaten moeten erkende programma's aanbieden om daders te leren hun daden en hun 
verantwoordelijkheden te begrijpen, waarbij de nadruk dient te liggen op re-integratie in de 
maatschappij.

Amendement 36

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. De lidstaten 
zorgen voor een consistent systeem voor 
beoordeling en doorverwijzing dat 
aansluit op het seksuele probleemgedrag 
van de minderjarige dader.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen die seksueel misbruik maken van andere 
kinderen niet op dezelfde manier worden benaderd als volwassen daders. Hoewel deze 
kinderen zelf seksueel schadelijk gedrag vertonen, is het belangrijk daarbij in het oog te 
houden dat kinderen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken buitengewoon kwetsbaar 
zijn, en vaak zelf het slachtoffer van misbruik zijn geweest.  Het is een gegeven dat kinderen 
vaker in staat zijn te veranderen en minder vaak terugvallen in delictgedrag dan volwassenen.
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Amendement 37

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.

Or. en

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 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 er in eerste instantie voor
te zorgen dat webpagina’s die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden 
worden verwijderd en dat - als 
verwijdering niet mogelijk is - 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 om met
name te garanderen dat de blokkering niet 
verder gaat dan nodig om de 
democratische verantwoordingsplicht te 
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garanderen, dat gebruikers geïnformeerd 
worden over de redenen van de blokkering 
en dat de contentproviders voor zover 
mogelijk geïnformeerd worden over
mogelijkheden de blokkering via een 
beroepsprocedure aan te vechten.

Or. en

Motivering

Onderzoek wijst uit dat het besef dat een eenmaal via internet beschikbare afbeelding kan 
worden gekopieerd en oneindig vaak kan worden gedownload, kinderen nog extra verdriet 
berokkent. Hoofddoel is derhalve verwijdering van de webpagina, maar als dat niet 
onmiddellijk mogelijk is, moet de pagina worden geblokkeerd. Blokkering is dus één van de 
wapens in de strijd tegen dit afschuwelijke misdrijf. 

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 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.

Or. en


