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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1696/2008, ingediend door Jacqueline de Croÿ (Belgische 
nationaliteit), namens de Stichting Prinses de Croÿ, over de noodzaak om op 
Europees niveau maatregelen te nemen ter bestrijding van de seksuele 
uitbuiting van kinderen en het helpen van slachtoffers van dit misbruik

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster bekritiseert de op nationaal niveau bestaande lacunes in verschillende EU-lidstaten, 
die tot gevolg hebben gehad dat in veel gevallen personen die verantwoordelijk waren voor 
seksuele uitbuiting van kinderen ongestraft bleven. Indienster vraagt het Europees Parlement 
te interveniëren om met spoed een Europese wetgeving betreffende de strijd tegen dit soort 
misdrijven aan te nemen en voor een adequate hulp voor de slachtoffers. Indienster pleit voor 
de oprichting van een Europees bureau dat een brug moet vormen tussen de lokale autoriteiten 
en Interpol enerzijds, en de slachtoffers of getuigen van pedocriminele handelingen 
anderzijds.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2009. De Commissie is verzocht om inlichtingen te 
verschaffen (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Het verzoekschrift
Indienster bekritiseert stelselmatige gerechtelijke dwalingen in tal van landen (België, 
Nederland, Frankrijk, Portugal, Zwitserland) die opzettelijk worden begaan om strafrechtelijk 
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onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen te belemmeren, om zodoende magistraten en 
andere personen die nauw betrokken zijn bij het gerechtelijk apparaat en die zelf betrokken 
zouden zijn bij dergelijk misbruik, te beschermen. Indienster wijst erop dat het hier niet om 
afzonderlijke gevallen gaat. 

Het verzoekschrift volgt op een ander verzoekschrift over hetzelfde onderwerp met betrekking 
tot België (186/2004).

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Op grond van artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt de doelstelling 
van de Europese Unie om haar burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen, onder andere verwezenlijkt
door het bestrijden van misdrijven tegen kinderen. Het verdrag voorziet hiertoe in het 
gezamenlijk optreden van de lidstaten op het gebied van politiële en justitiële samenwerking 
in strafzaken. 

Op basis hiervan voert de Unie haar wetgevende bevoegdheden uit, en daarbij is het 
belangrijkste instrument Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter 
bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. Dit kaderbesluit omvat
de nationale wetgevingen, met name betreffende de definities van strafbare feiten, de sancties 
en de rechtspraak. 

Om het niveau van zekerheid te verbeteren door een brede aanpak die vervolging van daders, 
bescherming van kinderen en het voorkomen van misdrijven omvat, heeft de Commissie op 
25 maart 2009 een voorstel ingediend voor een kaderbesluit van de Raad betreffende seksueel 
misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2004/68/JBZ.

De Unie is echter niet bevoegd op het gebied van strafrechtelijk onderzoek in afzonderlijke 
gevallen. Volgens artikel 33 van het Verdrag betreffende de Europese Unie blijft de 
handhaving van de openbare orde de verantwoordelijkheid van de lidstaten. 

Conclusie

De Unie is niet in staat om besluiten van de nationale gerechtelijke instanties op 
strafrechtelijk gebied te herzien en kan niet optreden in de gevallen die indienster naar voren 
brengt. De Unie kan derhalve geen gevolg geven aan dit verzoekschrift. 


