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Betreft: Verzoekschrift 1238/2011, ingediend door Francesco Zanardi (Italiaanse 
nationaliteit), namens Rete l'Abuso, over de strijd tegen seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, in verband met Richtlijn 
2010/0064

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant stelt dat de recente Richtlijn 2010/0064 (COD), die op de plenaire vergadering in 
oktober werd aangenomen door het Europees Parlement, niet efficiënt genoeg is om de strijd 
tegen pedofilie te ondersteunen.

De strengere straffen zijn pas nuttig als de hindernis van de verjaring uit de weg wordt 
geruimd en de verplichting wordt opgelegd om seksuele delicten te melden. Volgens 
rekwestrant moet de strafrechtelijke aansprakelijkheid vastgesteld worden voor wie deze 
delicten niet meldt of het stilzwijgen bewaart. Dit alles is nodig om de jonge slachtoffers te 
beschermen en het risico van verjaring te vermijden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Rekwestrant klaagt dat de recente EU-richtlijn over seksueel misbruik van kinderen1

schadelijk is en waardeloos voor het beschermen van kinderen, om een aantal redenen:

- Verjaring blijft een struikelblok voor vervolging;

- Er wordt geen verplichte melding van bekende gevallen van misbruik opgelegd;

- Er wordt geen verplichte behandeling voor veroordeelde daders opgelegd;

- Er wordt geen register van daders opgesteld dat voor iedereen toegankelijk zou zijn.

Volgens rekwestrant versterkt de richtlijn op deze manier het in de doofpot stoppen van 
gevallen van kindermisbruik door de katholieke kerk.

De Commissie is van mening dat de richtlijn een aanmerkelijke stap voorwaarts vormt in de 
strijd tegen kindermisbruik. Tegelijkertijd, overeenkomstig het Verdrag, houdt de richtlijn er 
rekening mee dat de EU fundamentele rechten moet naleven en fundamentele aspecten van 
het strafrechtelijk systeem van de lidstaten moet eerbiedigen. De richtlijn is eveneens in 
overeenstemming met andere internationale normen, zoals het Verdrag van de Raad van 
Europa CETS 201. De richtlijn is dus een evenwichtig compromis dat werd gesteund door alle 
lidstaten in de Raad en door een overweldigende meerderheid in het Europees Parlement.

De richtlijn levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van kinderen tegen seksueel 
misbruik, met name wat betreft de problemen waarop de rekwestrant de aandacht vestigt:

- Lidstaten zijn verplicht om vervolging van strafbare feiten van seksueel misbruik van 
kinderen mogelijk te maken gedurende een voldoende lange periode nadat het slachtoffer 
meerderjarigheid heeft bereikt en die in verhouding staat met de ernst van het strafbaar feit.

- Lidstaten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheidsregels die gelden voor 
bepaalde beroepsbeoefenaars die als hoofdtaak hebben met kinderen te werken geen 
belemmering vormen om melding te maken van misbruik en om ieder persoon die op de 
hoogte is van of het vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik aan te moedigen om dit bij 
de bevoegde diensten te melden. Dit is in aanvulling op de algemene verplichting in de 
nationale wetgeving om strafbare feiten te melden.

- Lidstaten zijn verplicht ervoor te zorgen dat doeltreffende interventieprogramma's of 
-maatregelen beschikbaar worden gesteld met het oog op het voorkomen en het tot een 
minimum terugbrengen van het risico op herhaling van delicten, en dat personen die voor een 
zedendelict tegen kinderen zijn veroordeeld en personen tegen wie een strafprocedure loopt 
voor deze delicten toegang kunnen hebben tot dergelijke programma's.
- De richtlijn verwijdert mogelijke belemmeringen voor de uitwisseling van gegevens over 

                                               
1 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2004/68/JBZ van de Raad, PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1.
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strafrechtelijke veroordelingen en verboden voor zedendelicten tegen kinderen, in het kader
van de naleving van het Europees Strafregisterinformatiesysteem1, om te verzekeren dat de 
verificatie van antecedenten door werkgevers betrouwbaarder is.

De richtlijn is gericht aan de lidstaten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van 
godsdienst en de nationale wetgeving waarin de richtlijn wordt toegepast moet volledig 
gelden voor iedereen in het rechtsgebied van de lidstaten, met inbegrip van leden van de 
katholieke kerk.

De Commissie, in tegenstelling tot de bewering van rekwestrant, beschouwt de richtlijn als 
uiterst nuttig voor het versterken van de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik in 
Europa.

Lidstaten moeten de richtlijn vóór 18 december 2013 omzetten. De Commissie zal vóór 
18 december 2015 een rapport indienen bij het Europees Parlement en de Raad over de 
toepassing van deze maatregelen.

Conclusie

De Commissie beschouwt de kritiek van rekwestrant op de richtlijn van het Europees 
Parlement ongegrond en is het niet eens met de beweringen van rekwestrant.

                                               
1 Conform Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de 
inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten.


