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Betreft: Verzoekschrift 1217/2012 ingediend door Andy Buchan (Britse nationaliteit), 
over de toegang tot de rechter voor Schotse slachtoffers van institutioneel 
kindermisbruik

Verzoekschrift 1341/2012 ingediend door Buchan Andrew (Britse 
nationaliteit), over het recht op toegang tot de rechter van slachtoffers van 
institutioneel seksueel misbruik, proeven met geneesmiddelen en eenzame 
opsluiting in Schotland

1. Samenvatting van de verzoekschriften

Indiener verzoekt het Europees Parlement de klacht tegen de Schotse regering, die 
slachtoffers van institutioneel misbruik de toegang tot de rechter ontzegt, in behandeling te 
nemen. Hij meent dat het duidelijk aangetoond is dat kinderen misbruikt zijn in 
zorginstellingen in Schotland. Hij is van mening dat de Schotse overheid de mensenrechten en 
de rechten van het kind niet in acht neemt aangezien de Schotse raad voor rechtshulp ("Legal 
Aid Board") de aanklachten van slachtoffers van misbruik blijft afwijzen vanwege de 
verstreken termijn en de beperkte mogelijkheden bij Schotse rechtbanken. Het is dan ook 
onmogelijk voor de slachtoffers om door een rechter te worden gehoord. Hij verwijst naar 
andere zaken, bijvoorbeeld in Ierland, waar sprake is van progressieve wetgeving en de 
termijn voor verjaring is gewijzigd om slachtoffers van kindermisbruik de mogelijkheid te 
geven te worden gehoord.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1217/2012 is ontvankelijk verklaard op 16 januari 2013; verzoekschrift 
1341/2012 is ontvankelijk verklaard op 26 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 mei 2013

De Europese Commissie staat gunstig tegenover het verzoek van de slachtoffers van 
institutioneel misbruik in zorginstellingen voor kinderen. 

De Commissie moet de indiener echter tot haar spijt meedelen dat de vervolging van en het 
onderzoek naar misdrijven volledig tot de bevoegdheden behoort van de strafrechtssystemen 
van de lidstaten. Hieronder vallen vraagstukken betreffende verjaring en de beoordeling van 
geval tot geval van mogelijke veroordelingen wegens seksueel misbruik.

Helaas gaat de EU-wetgeving inzake de rechten van slachtoffers in strafprocedures, d.w.z. 
Kaderbesluit 2001/220/JBZ van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de 
strafprocedure, niet in op de discretionaire bevoegdheid van openbaar ministeries wat betreft 
het al dan niet beginnen van een procedure, en voorziet deze in het bijzonder niet in 
beroepsmogelijkheden voor slachtoffers ingeval van een besluit om geen vervolging in te 
stellen. 

Om slachtoffers te beschermen en te ondersteunen heeft de Commissie het initiatief genomen 
voor de nieuwe Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, 
de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, die is aangenomen 
in oktober 2012. In het bijzonder verplicht artikel 6 van de richtlijn de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat slachtoffers in kennis worden gesteld van een beslissing om het onderzoek niet 
voort te zetten of te beëindigen of de dader niet te vervolgen. Gelijktijdig ontvangen 
slachtoffers een motivering of een korte samenvatting van de motivering van een dergelijke 
beslissing. Slachtoffers kunnen verzoeken om een toetsing van een dergelijke beslissing 
indien deze is genomen door onderzoekautoriteiten en niet door een rechtbank of jury.

Bovendien voorziet Richtlijn 2012/29/EU in een hele reeks bijzondere maatregelen ter 
bescherming en ondersteuning van kwetsbare slachtoffers, waaronder kinderen en slachtoffers 
van seksuele misdrijven. In de richtlijn wordt eveneens benadrukt dat praktijkbeoefenaren 
(politiebeambten, openbare aanklagers, rechters) opleidingen moeten volgen over de 
behoeften van slachtoffers, opdat zij hun houding ten opzichte van slachtoffers veranderen, 
hen met eerbied behandelen en hun situatie erkennen.

Met het oog op een betere bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting, betere ondersteuning van slachtoffers van dergelijke misdrijven en een verbetering 
van onderzoeken naar en de vervolging van dergelijke misdrijven heeft de Commissie 
eveneens een ander nieuw instrument voorgesteld:  Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.

Deze richtlijn is aangenomen in december 2011 en moet door de EU-lidstaten uiterlijk in 
december 2013 ten uitvoer zijn gelegd. Hoewel deze richtlijn helaas te laat komt om van 
toepassing te kunnen zijn op uw geval, kan het een zekere troost zijn dat de richtlijn een 
bepaling bevat waarin wordt opgeroepen tot een verlenging van de termijn waarna een 
dergelijk misdrijf niet meer kan worden vervolgd. In artikel 15, lid 2, van de richtlijn is 
bepaald dat de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat de verjaringstermijn voor de 
strafrechtelijke vervolging van strafbare feiten betreffende seksueel misbruik en seksuele 
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uitbuiting van kinderen pas verstrijkt na een voldoende lange periode nadat het slachtoffer de 
meerderjarigheid heeft bereikt, en die in verhouding staat tot de ernst van het strafbare feit in 
kwestie. Dit betekent dat het strafbare feit niet te snel mag verjaren, maar het is aan de 
lidstaten om een redelijke verjaringstermijn vast te stellen.

Conclusie
De Commissie is niet bevoegd om tussenbeide te komen naar aanleiding van de in het 
verzoekschrift genoemde feiten.


