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BEKNOPTE MOTIVERING

Online seksueel misbruik van kinderen is een zeer ernstige zaak en grijpt zo diep in alle 
facetten van het leven van het slachtoffer in dat er allesbehalve licht over mag worden 
gedacht. Tegelijkertijd is het internet, vanwege de explosieve toename van het internetgebruik 
en de steeds talrijker wordende internettools en -toepassingen, een paradijs geworden voor 
consumenten die op zoek zijn naar pornografie. Uit gegevens blijkt dat de jongsten onder hen 
tussen de 12 en de 17 jaar oud zijn. Een pornoverslaving blijft zeker niet zonder gevolgen 
voor het menselijk brein, aangezien pornografie een zeer vertekend beeld geeft van het 
menselijk lichaam, relaties en interacties tussen vrouwen en mannen. Bovendien worden 
seksueel getinte cyberpesterijen – gericht op kwetsbare vrouwen en meisjes, zoals in het 
veelbesproken geval van Mila – een steeds groter probleem. Mila, een Frans LGBT-meisje, 
moest begin 2020 onder bescherming worden geplaatst en van haar middelbare school worden 
gehaald nadat ze de Islam had bekritiseerd. Hierop volgden namelijk een onlineverkrachting 
en -doodsbedreigingen. Voorts laten de valse beschuldigingen van seksueel misbruik die al 
jaren naar buiten worden gebracht zien dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten alles in 
het werk stellen om degenen die achter dergelijke opzettelijke verdachtmakingen zitten 
volledig wettelijk verantwoordelijk te stellen. Van de verdenking van een zedendelict jegens 
een kind tot de uiteindelijke strafrechtelijke vervolging en sancties die aan de dader worden 
opgelegd – alle voorzorgsmaatregelen en beste praktijken moeten doorgaans worden 
toegepast, zodat het recht kan zegevieren. Zoals blijkt, kunnen procedurefouten of strafzaken 
in verband met valse beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen soms de rechtsgang 
verstoren, aangezien er onschuldige burgers worden gestraft. Wanneer er een vrouw of een 
man wordt verdacht van online seksueel misbruik van kinderen is het daarom van cruciaal 
belang dat het vermoeden van onschuld altijd in acht wordt genomen. Om het probleem van 
online seksueel misbruik van kinderen bij de kern aan te pakken is het onder meer 
noodzakelijk dat scholen en ouders hun krachten bundelen en dat zij kinderen leren bij het 
aangaan van relaties altijd respect te hebben voor zichzelf, hun lichaam, hun zelfbeeld, alsook 
voor anderen. Het respect voor zichzelf en anderen gaat terug op de waardering voor de mens 
in zijn emotionele en spirituele dimensie, zonder enige objectificatie van het menselijk 
lichaam. Tot slot betreuren we dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over 
veroordeelde plegers van zedendelicten tegen kinderen en dringen we erop aan dat de 
bevoegde actoren in dit verband hun inspanningen opvoeren. Dit neemt niet weg hoe 
belangrijk het is om maatregelen te nemen voor wat betreft rechten op het gebied van e-
privacy, alleen voor zover het noodzakelijk en wettelijk toegestaan is, zoals genoemd in het 
voorstel van de Commissie.   

AMENDEMENTEN

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
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Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen vormen ernstige 
schendingen van de mensenrechten, met 
name van de rechten van kinderen om te 
worden beschermd tegen alle vormen van 
geweld, misbruik en verwaarlozing, 
mishandeling of uitbuiting, met inbegrip 
van seksueel misbruik, zoals bepaald in het 
Verdrag van de Verenigde Naties van 1989 
inzake de rechten van het kind en in het 
Handvest. De digitalisering heeft veel 
voordelen opgeleverd voor de samenleving 
en de economie, maar heeft ook nadelige 
gevolgen, waaronder een toename van 
online seksueel misbruik van kinderen. De 
bescherming van kinderen online is een 
van de prioriteiten van de Unie. Op 24 juli 
2020 heeft de Commissie een EU-strategie 
voor een doeltreffender bestrijding van 
seksueel misbruik van kinderen 
goedgekeurd9 (hierna “de strategie” 
genoemd), die erop gericht is op EU-
niveau een doeltreffende aanpak te bieden 
van misdrijven op het vlak van seksueel 
misbruik van kinderen.

(4) Seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen vormen ernstige 
schendingen van de mensenrechten, met 
name van de rechten van kinderen om te 
worden beschermd tegen alle vormen van 
geweld, misbruik en verwaarlozing, 
mishandeling of uitbuiting, met inbegrip 
van seksueel misbruik, zoals bepaald in het 
Verdrag van de Verenigde Naties van 1989 
inzake de rechten van het kind en in het 
Handvest. Voorts wordt in het Verdrag 
van Istanbul erkend dat vrouwen en 
meisjes dikwijls worden blootgesteld aan 
ernstige vormen van gendergerelateerd 
geweld, met inbegrip van cybergeweld. 
De digitalisering heeft veel voordelen 
opgeleverd voor de samenleving en de 
economie, maar heeft ook nadelige 
gevolgen, in het bijzonder een toename 
van online seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen, een trend die zich 
tijdens de COVID-19-pandemie nog 
verder heeft doorgezet vanwege ruimere 
toegang tot potentiële slachtoffers en een 
forse stijging van de uitwisseling van 
materiaal betreffende seksueel misbruik 
van kinderen tussen daders onderling. De 
COVID-19-pandemie heeft tevens geleid 
tot een toename van het aantal gevallen 
van het benaderen van kinderen voor 
seksuele doeleinden (“grooming”), 
waaronder een toename van het 
genereren van eigen inhoud. Bovendien 
maakt de manier waarop daders hun 
gruwelijke praktijken verbloemen, 
namelijk door in toenemende mate 
misbruik te maken van 
privacybevorderende technologieën, het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van online seksuele uitbuiting 
van kinderen moeilijker voor 
rechtshandhavingsautoriteiten. Volgens 
Europol zou de verbreiding van 
instrumenten voor anonimisering en de 
grotere hoeveelheid materiaal betreffende 
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seksueel misbruik van kinderen wellicht 
ook kunnen leiden tot een groter risico op 
herhaalde victimisatie8 bis. De 
bescherming van kinderen online is een 
van de prioriteiten van de Unie, aangezien 
kinderen de kwetsbaarsten van onze 
samenleving zijn en zichzelf niet kunnen 
verdedigen.

_________________ _________________
8 bis Verslag van Europol, “Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-19 
pandemic”, gepubliceerd op 19 juni 2020.

9 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s, “EU-
strategie voor een doeltreffendere 
bestrijding van seksueel misbruik van 
kinderen”, 24.7.2020 (COM(2020) 607 
final).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Meisjes en jonge vrouwen lopen 
met name risico op seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting. Bovendien gaat het 
bij de overgrote meerderheid van de 
gevallen van online seksueel misbruik van 
kinderen om meisjes en jonge vrouwen. 
Volgens THORN en het Canadian Centre 
for Child Protection zijn minderjarige 
slachtoffers van seksueel misbruik in 
80 % van de gevallen meisjes. Uit een 
verslag van INHOPE van 2019 kwam 
naar voren dat 91 % van de slachtoffers 
meisjes en 7 % jongens zijn. Bovendien 
daalt de mediane leeftijd gestaag: 92 % 
van de slachtoffers is jonger dan 13 jaar. 
Volgens een internationaal verslag van 
End Child Prostitution, Child 
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Pornography & Trafficking of Children 
for Sexual Purposes (ECPAT) van 2017 
zijn het voornamelijk mannen die zich 
schuldig maken aan seksueel misbruik 
van kinderen1 bis, hetgeen van belang is 
als het gaat om het uitwerken van de 
belangrijkste indicatoren. Daarom is het 
van belang dat meisjes en jongens via 
veilige, toegankelijke en op hun leeftijd 
afgestemde kanalen melding kunnen 
maken van misbruik, zonder bang te 
hoeven zijn, in het bijzonder wanneer de 
dader tot de familie- of vriendenkring van 
het slachtoffer behoort, aangezien 
misbruik in dergelijke gevallen zelden 
wordt gemeld.
_________________
1 bis ECPAT Journal, “End Child Sexual 
Exploitation international report”, 
gepubliceerd in april 2017; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Op 24 juli 2020 heeft de 
Commissie een EU-strategie voor een 
doeltreffender bestrijding van seksueel 
misbruik van kinderen goedgekeurd1 bis 
(hierna “de strategie” genoemd), die erop 
gericht is op EU-niveau een doeltreffende 
aanpak te bieden van misdrijven op het 
vlak van seksueel misbruik van kinderen, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de verschillende vormen van seksueel 
misbruik waarmee meisjes en jongens te 
maken krijgen. De Commissie heeft 
aangekondigd dat zij in het kader van de 
strategie sectorspecifieke 
rechtshandelingen zal voorstellen, met 
inbegrip van “duidelijke bindende 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
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verplichtingen (...) om online seksueel 
misbruik van kinderen op te sporen en te 
melden, teneinde meer duidelijkheid en 
zekerheid te bieden ten behoeve van de 
werkzaamheden van zowel 
rechtshandhavingsinstanties als relevante 
actoren in de particuliere sector voor de 
aanpak van onlinemisbruik.” Ondanks de 
strategie is er grote behoefte aan 
preventieve maatregelen en een meer 
gerichte aanpak die de specifieke 
omstandigheden en behoeften van 
verschillende kwetsbare groepen 
kinderen, in het bijzonder meisjes, in 
aanmerking neemt.
_________________
1 bis Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s, “EU-
strategie voor een doeltreffendere 
bestrijding van seksueel misbruik van 
kinderen”, 24.7.2020 (COM(2020)0607).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Sommige aanbieders van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten, zoals webmail en 
berichtendiensten, maken al gebruik van 
specifieke technologieën om op vrijwillige 
basis hetzij online seksueel misbruik van 
kinderen op te sporen en te melden aan 
rechtshandhavingsinstanties en organisaties 
die in het algemeen belang optreden tegen 
seksueel misbruik van kinderen, hetzij 
materiaal betreffende seksueel misbruik 
van kinderen te verwijderen. Die 
organisaties zijn nationale hotlines voor het 
melden van materiaal betreffende seksueel 
misbruik van kinderen alsook organisaties 
die tot doel hebben seksuele uitbuiting en 

(5) Nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten 
moeten een belangrijke rol spelen bij het 
opsporen van gevallen van online 
seksueel misbruik van kinderen en het bij 
de bron verwijderen van materiaal 
betreffende seksueel misbruik van 
kinderen van hun platformen, teneinde 
verdere victimisatie te voorkomen, 
aangezien elke nieuwe visualisatie van 
dergelijk materiaal schadelijk is voor het 
slachtoffer. Sommige aanbieders van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten, zoals webmail en 
berichtendiensten, maken al gebruik van 
specifieke technologieën om op vrijwillige 
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mishandeling van kinderen tegen te gaan. 
Deze kunnen zowel in de Unie als in derde 
landen gevestigd zijn. Deze vrijwillige 
activiteiten spelen gezamenlijk een 
waardevolle rol bij het identificeren en het 
redden van slachtoffers en het beperken 
van de verdere verspreiding van materiaal 
betreffende seksueel misbruik van 
kinderen, en dragen tevens bij tot de 
identificatie van en het onderzoek naar 
daders alsmede tot de preventie van 
strafbare feiten in verband met seksueel 
misbruik van kinderen.

basis hetzij online seksueel misbruik van 
kinderen op te sporen en te melden aan 
rechtshandhavingsinstanties en organisaties 
die in het algemeen belang optreden tegen 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen, hetzij materiaal betreffende 
seksueel misbruik van kinderen binnen 
hun diensten op te sporen, dergelijk 
materiaal van hun diensten te verwijderen 
en melding te maken van dergelijk 
materiaal. Om minderjarige slachtoffers 
te kunnen opsporen en aanbieders van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten in staat te stellen 
opsporingsfouten naar behoren in kaart te 
brengen, moeten alle gevallen van 
mogelijk online seksueel misbruik van 
kinderen worden gemeld aan 
rechtshandhavingsinstanties en 
organisaties die in het algemeen belang 
optreden tegen seksueel misbruik van 
kinderen. Die organisaties zijn nationale 
hotlines voor het melden van materiaal 
betreffende seksueel misbruik van kinderen 
alsook organisaties die tot doel hebben 
seksuele uitbuiting en mishandeling van 
kinderen tegen te gaan. Deze kunnen zowel 
in de Unie als in derde landen gevestigd 
zijn. Deze vrijwillige activiteiten spelen 
gezamenlijk een waardevolle rol bij het 
identificeren en het redden van slachtoffers 
en het beperken van de verdere 
verspreiding van materiaal betreffende 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen, en dragen tevens bij tot de 
identificatie van en het onderzoek naar 
daders alsmede tot de preventie van 
strafbare feiten in verband met seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(6) Tot en met 20 december 2020 is 
Verordening (EU) 2016/679 van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens door aanbieders van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten door middel van 
vrijwillige maatregelen met het oog op het 
opsporen en melden van online seksueel 
misbruik van kinderen en het verwijderen 
van materiaal betreffende seksueel 
misbruik van kinderen.

(6) Tot en met 20 december 2020 is 
Verordening (EU) 2016/679 van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens door aanbieders van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten door middel van 
vrijwillige maatregelen met het oog op het 
opsporen en melden van online seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en het verwijderen van materiaal 
betreffende seksueel misbruik van 
kinderen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2002/58/EG bevat geen 
specifieke bepalingen betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en 
andere gegevens in verband met het 
aanbieden van elektronische-
communicatiediensten met het oog op het 
opsporen en melden van online seksueel 
misbruik van kinderen op internet en het 
verwijderen van materiaal betreffende 
seksueel misbruik van kinderen. 
Overeenkomstig artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2002/58/EG kunnen de lidstaten 
echter wettelijke maatregelen treffen ter 
beperking van de reikwijdte van de onder 
meer in de artikelen 5 en 6 van die richtlijn 
bedoelde rechten en plichten die betrekking 
hebben op de vertrouwelijkheid van 
communicatie en verkeersgegevens met het 
oog op het voorkomen, onderzoeken, 
opsporen en vervolgen van strafbare feiten 
in verband met seksueel misbruik van 
kinderen. Zonder dergelijke wettelijke 
maatregelen en in afwachting van de 
vaststelling van een nieuw rechtskader 
voor de langere termijn om seksueel 
misbruik van kinderen op het niveau van 
de Unie doeltreffend aan te pakken, zoals 
aangekondigd in de strategie, zou er geen 

(7) Richtlijn 2002/58/EG bevat geen 
specifieke bepalingen betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en 
andere gegevens in verband met het 
aanbieden van elektronische-
communicatiediensten met het oog op het 
opsporen en melden van online seksueel 
misbruik van kinderen op internet en het 
verwijderen van materiaal betreffende 
seksueel misbruik van kinderen. 
Overeenkomstig artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2002/58/EG kunnen de lidstaten 
echter wettelijke maatregelen treffen ter 
beperking van de reikwijdte van de onder 
meer in de artikelen 5 en 6 van die richtlijn 
bedoelde rechten en plichten die betrekking 
hebben op de vertrouwelijkheid van 
communicatie en verkeersgegevens met het 
oog op het voorkomen, onderzoeken, 
opsporen en vervolgen van strafbare feiten 
in verband met seksueel misbruik van 
kinderen. Zonder dergelijke nationale 
wettelijke maatregelen en in afwachting 
van de vaststelling van een nieuw 
rechtskader voor de langere termijn om 
seksueel misbruik van kinderen op het 
niveau van de Unie doeltreffend aan te 
pakken, zoals aangekondigd in de strategie, 
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rechtsgrondslag zijn voor aanbieders van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten om na 21 december 
2020 online seksueel misbruik van 
kinderen te blijven opsporen en melden en 
materiaal betreffende seksueel misbruik 
van kinderen in hun diensten te blijven 
verwijderen.

zou er geen rechtsgrondslag zijn voor 
aanbieders van nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten 
om na 21 december 2020 online seksueel 
misbruik van kinderen te blijven opsporen 
en melden en materiaal betreffende 
seksueel misbruik van kinderen binnen 
hun diensten te blijven opsporen, 
dergelijk materiaal van hun diensten te 
blijven verwijderen en melding te blijven 
maken van dergelijk materiaal.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening voorziet derhalve 
in een tijdelijke afwijking van artikel 5, 
lid 1, en artikel 6 van Richtlijn 
2002/58/EG, waarin de vertrouwelijkheid 
van communicatie en verkeersgegevens 
wordt beschermd. Aangezien Richtlijn 
2002/58/EG is vastgesteld op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, is het 
passend deze verordening op dezelfde 
rechtsgrondslag vast te stellen. Bovendien 
hebben niet alle lidstaten op nationaal 
niveau wetgevingsmaatregelen genomen 
om de reikwijdte van de rechten en 
plichten waarin die bepalingen voorzien, te 
beperken overeenkomstig artikel 15, lid 1, 
van Richtlijn 2002/58/EG, en brengt de 
vaststelling van dergelijke maatregelen een 
aanzienlijk risico van versnippering met 
zich mee, hetgeen waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor de interne markt zal hebben.

(8) Deze verordening voorziet derhalve 
in een tijdelijke afwijking van artikel 5, 
lid 1, en artikel 6 van Richtlijn 
2002/58/EG, waarin de vertrouwelijkheid 
van communicatie en verkeersgegevens 
wordt beschermd. Bijgevolg zullen de 
maatregelen die aanbieders van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten in de Unie op 
vrijwillige basis nemen, met als enig doel 
om online seksueel misbruik van kinderen 
op te sporen en te melden of om materiaal 
betreffende seksueel misbruik van 
kinderen op te sporen, te verwijderen en te 
melden, worden onderworpen aan de in 
deze verordening vastgestelde waarborgen 
en voorwaarden. Aangezien Richtlijn 
2002/58/EG is vastgesteld op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, is het 
passend deze verordening op dezelfde 
rechtsgrondslag vast te stellen. Bovendien 
hebben niet alle lidstaten op nationaal 
niveau wetgevingsmaatregelen genomen 
om de reikwijdte van de rechten en 
plichten waarin die bepalingen voorzien, te 
beperken overeenkomstig artikel 15, lid 1, 
van Richtlijn 2002/58/EG, en brengt de 
vaststelling van dergelijke maatregelen een 
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aanzienlijk risico van versnippering met 
zich mee, hetgeen waarschijnlijk negatieve 
gevolgen zal hebben voor de interne markt 
en voor de bescherming van de 
grondrechten, voornamelijk de rechten 
van kinderen die, waar dan ook in de 
Unie, ten prooi vallen aan online seksueel 
misbruik.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien deze verordening er 
uitsluitend naar streeft bepaalde bestaande 
activiteiten ter bestrijding van online 
seksueel misbruik van kinderen op internet 
voort te zetten, moet de afwijking waarin 
deze verordening voorziet, worden beperkt 
tot beproefde technologie die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
regelmatig door nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten 
werd gebruikt om online seksueel misbruik 
van kinderen op te sporen en te melden en 
materiaal betreffende seksueel misbruik 
van kinderen te verwijderen.Tot die 
technologie behoort waar nodig elke 
toetsing door mensen die rechtstreeks 
verband houdt met het gebruik van 
technologie en het toezicht erop Het 
gebruik van de desbetreffende technologie 
moet daarom gebruikelijk zijn in de 
industrie, waarbij niet alle aanbieders 
noodzakelijkerwijze verplicht zijn deze te 
gebruiken en de verdere ontwikkeling 
ervan op privacyvriendelijke wijze niet 
wordt uitgesloten. In dit verband mag het 
niet van belang zijn of een bepaalde 
aanbieder die een beroep wenst te doen op 
deze afwijking dergelijke technologie op 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening zelf al gebruikt. De soorten 
technologieën die worden toegepast, 
moeten overeenkomstig de stand van de 

(11) Aangezien deze verordening er 
uitsluitend naar streeft bepaalde bestaande 
activiteiten ter bestrijding van online 
seksueel misbruik van kinderen op internet 
voort te zetten, moet de afwijking waarin 
deze verordening voorziet, worden beperkt 
tot beproefde technologie die regelmatig 
door nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten 
werd gebruikt om online seksueel misbruik 
van kinderen op te sporen en te melden en 
materiaal betreffende seksueel misbruik 
van kinderen te verwijderen. Tot die 
technologie behoort waar nodig elke 
toetsing door mensen die rechtstreeks 
verband houdt met het gebruik van 
technologie en het toezicht erop Het 
gebruik van de desbetreffende technologie 
moet daarom gebruikelijk zijn in de 
industrie, waarbij niet alle aanbieders 
noodzakelijkerwijze verplicht zijn deze te 
gebruiken en de verdere ontwikkeling 
ervan op privacyvriendelijke wijze niet 
wordt uitgesloten. In dit verband mag het 
niet van belang zijn of een bepaalde 
aanbieder die een beroep wenst te doen op 
deze afwijking dergelijke technologie op 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening zelf al gebruikt. De soorten 
technologieën die worden toegepast, 
moeten overeenkomstig de stand van de 
techniek in de sector zo min mogelijk 
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techniek in de sector zo min mogelijk 
inbreuk op de privacy maken en mogen 
geen systematisch filteren en scannen van 
communicatie met tekst omvatten, maar 
alleen specifieke communicatie 
onderzoeken in geval van concrete 
vermoedens van seksueel misbruik van 
kinderen.

inbreuk op de privacy maken. De 
toegepaste technologieën mogen de 
inhoud van de communicatie niet kunnen 
begrijpen, maar moeten uitsluitend 
patronen van mogelijk seksueel misbruik 
van kinderen kunnen herkennen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Met het oog op de transparantie en 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de activiteiten die in het kader van de 
afwijking worden ondernomen, moeten de 
aanbieders jaarlijks verslag uitbrengen over 
de verwerking die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt, met inbegrip van het type en de 
volumes van de verwerkte gegevens, het 
aantal geconstateerde gevallen, de 
maatregelen die zijn genomen om 
kernindicatoren te selecteren en te 
verbeteren, het aantal fouten (fout-
positieve resultaten) van de verschillende 
gebruikte technologieën, de maatregelen 
die zijn toegepast om het foutenpercentage 
te beperken, het bereikte foutenpercentage, 
het bewaringsbeleid en de toegepaste 
waarborgen inzake gegevensbescherming.

(14) Met het oog op de transparantie en 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de activiteiten die in het kader van de 
afwijking worden ondernomen, moeten de 
aanbieders jaarlijks verslag uitbrengen over 
de verwerking die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt, met inbegrip van het type en de 
volumes van de verwerkte gegevens, het 
aantal geconstateerde gevallen van 
seksueel misbruik van kinderen, met 
indien mogelijk naar gender uitgesplitste 
gegevens, de maatregelen die zijn genomen 
om kernindicatoren te selecteren en te 
verbeteren, het aantal fouten (fout-
positieve resultaten) van de verschillende 
gebruikte technologieën, de maatregelen 
die zijn toegepast om het foutenpercentage 
te beperken, het bereikte foutenpercentage, 
het bewaringsbeleid en de toegepaste 
waarborgen inzake gegevensbescherming.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden tijdelijke en 
strikt beperkte voorschriften vastgesteld 

In deze verordening worden tijdelijke en 
strikt beperkte voorschriften vastgesteld 
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die een afwijking vormen van bepaalde 
verplichtingen van Richtlijn 2002/58/EG, 
waarvan het doel uitsluitend is aanbieders 
van nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten in 
staat te stellen technologieën te blijven 
gebruiken voor de verwerking van 
persoonsgegevens en andere gegevens 
voor zover dat nodig is om online seksueel 
misbruik van kinderen op te sporen en te 
melden en materiaal betreffende seksueel 
misbruik van kinderen op hun diensten te 
verwijderen.

die een afwijking vormen van bepaalde 
verplichtingen van Richtlijn 2002/58/EG, 
waarvan het doel uitsluitend is aanbieders 
van nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten in 
staat te stellen technologieën te gebruiken 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor zover dat nodig en evenredig is om 
online seksueel misbruik van kinderen op 
te sporen en te melden en materiaal 
betreffende seksueel misbruik van kinderen 
binnen hun diensten op te sporen, te 
melden en te verwijderen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) materiaal dat kinderpornografie 
vormt in de zin van artikel 2, punt c), van 
Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 
Parlement en de Raad;

Schrappen

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) “benaderen”:
i) elk voorstel van een volwassene 
om een kind te ontmoeten dat nog niet 
seksueel meerderjarig is, teneinde een van 
de in artikel 3, lid 4, en artikel 5, lid 6, van 
Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis, bedoelde 
strafbare feiten te plegen; of
ii) elk voorstel van een volwassene 
om een kind te ontmoeten dat nog niet 
seksueel meerderjarig is, teneinde een van 
de in artikel 5, leden 2 of 3, bedoelde 
strafbare feiten te plegen, door een kind te 
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benaderen dat nog niet seksueel 
meerderjarig is, met als doel om 
pornografie te produceren waarin dit kind 
wordt afgebeeld.
_________________
1 bis Richtlijn 2011/93/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).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het benaderen van kinderen met 
het oog op het verrichten van seksuele 
handelingen met een kind of het 
produceren van kinderpornografie door:

Schrappen

i) het kind te lokken door het geschenken 
of andere voordelen aan te bieden;
ii) het kind te bedreigen met negatieve 
consequenties die waarschijnlijk 
aanzienlijke gevolgen voor het kind zullen 
hebben;
iii) pornografisch materiaal aan het kind 
te presenteren of het aan het kind ter 
beschikking te stellen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) “pornografische voorstelling” in de 
zin van artikel 2, punt e), van Richtlijn 

c) “pornografische voorstelling” in de 
zin van artikel 2, punt e), van Richtlijn 
2011/93/EU, met inbegrip van 
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2011/93/EU. wraakporno.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) “aanranding” in de zin van 
Richtlijn 2011/93/EU;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) “kind”: iedere persoon die nog 
niet seksueel meerderjarig is;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) “materiaal betreffende seksueel 
misbruik van kinderen”:
a) materiaal dat kinderpornografie vormt 
in de zin van artikel 2, punt c), van 
Richtlijn 2011/93/EU;
b) materiaal dat kinderprostitutie vormt in 
de zin van artikel 2, punt d), van Richtlijn 
2011/93/EU.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke verplichtingen van artikel 5, 
lid 1, en artikel 6 van Richtlijn 2002/58/EG 
zijn niet van toepassing op de verwerking 
van persoonsgegevens en andere gegevens 
in verband met het aanbieden van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten die strikt 
noodzakelijk zijn voor het gebruik van 
technologie met als enig doel materiaal 
betreffende seksueel misbruik van kinderen 
te verwijderen en online seksueel misbruik 
van kinderen op te sporen of te melden aan 
rechtshandhavingsinstanties en organisaties 
die in het algemeen belang optreden tegen 
seksueel misbruik van kinderen, op 
voorwaarde dat:

De specifieke verplichtingen van artikel 5, 
lid 1, en artikel 6 van Richtlijn 2002/58/EG 
zijn niet van toepassing op de verwerking 
van persoonsgegevens in verband met het 
aanbieden van nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten 
die strikt noodzakelijk zijn voor het 
gebruik van technologie met als enig doel 
materiaal betreffende seksueel misbruik 
van kinderen op te sporen en te 
verwijderen alsmede online seksueel 
misbruik van kinderen op te sporen of van 
beide gevallen melding te maken aan 
rechtshandhavingsinstanties en organisaties 
die in het algemeen belang optreden tegen 
seksueel misbruik van kinderen, op 
voorwaarde dat:

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verwerking evenredig is en zich 
beperkt tot gevestigde technologieën die 
vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening regelmatig door aanbieders 
van nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten 
werden gebruikt, die in overeenstemming 
zijn met de stand van de techniek die in de 
sector wordt toegepast en die zo min 
mogelijk inbreuk maken op de privacy;

a) de verwerking evenredig is en zich 
beperkt tot gevestigde technologieën die 
regelmatig door aanbieders van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten werden gebruikt, 
die in overeenstemming zijn met de stand 
van de techniek die in de sector wordt 
toegepast en die zo min mogelijk inbreuk 
maken op de privacy;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking beperkt is tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is voor het 

d) de verwerking beperkt is tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is voor het 
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opsporen en melden van online seksueel 
misbruik van kinderen en het verwijderen 
van materiaal betreffende seksueel 
misbruik van kinderen, en deze 
verwerking, tenzij online seksueel 
misbruik van kinderen opgespoord en als 
zodanig bevestigd is, onmiddellijk wordt 
gewist;

opsporen en melden van online seksueel 
misbruik van kinderen en het opsporen, 
melden en verwijderen van materiaal 
betreffende seksueel misbruik van 
kinderen; wanneer er geen online seksueel 
misbruik van kinderen opgespoord en als 
zodanig bevestigd is, worden de 
desbetreffende gegevens uitsluitend 
bewaard voor de volgende doeleinden en 
slechts zolang dat nodig is:

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3  – alinea 1 – letter d – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- om er melding van te maken bij 
rechtshandhavingsinstanties en andere 
relevante overheidsinstanties en om 
evenredige verzoeken van dergelijke 
instanties te beantwoorden;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d – streepje 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- om het account van de betrokken 
gebruiker te blokkeren;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d – streepje 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- om met betrekking tot gegevens die 
op betrouwbare wijze als 
kinderpornografie zijn aangemerkt een 
unieke, niet-omkeerbare digitale 
handtekening (“hash”) te creëren;
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter d – streepje 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voor administratieve of 
gerechtelijke procedures of toetsing, dan 
wel administratief beroep of voorziening 
in rechte.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de aanbieder jaarlijks verslag 
uitbrengt over de verwerking die binnen 
het toepassingsgebied van deze 
verordening valt, met inbegrip van het type 
en de volumes van de verwerkte gegevens, 
het aantal geconstateerde gevallen, de 
maatregelen die zijn genomen om 
kernindicatoren te selecteren en te 
verbeteren, het aantal fouten (fout-
positieve resultaten) van de verschillende 
gebruikte technologieën, de maatregelen 
die zijn toegepast om het foutenpercentage 
te beperken, het bereikte foutenpercentage, 
het bewaringsbeleid en de toegepaste 
waarborgen inzake gegevensbescherming.

e) de aanbieder jaarlijks verslag 
uitbrengt over de verwerking die binnen 
het toepassingsgebied van deze 
verordening valt, met inbegrip van het type 
en de volumes van de verwerkte gegevens, 
het aantal geconstateerde, gemelde en 
verwijderde gevallen van zowel seksueel 
misbruik van kinderen als materiaal 
betreffende seksueel misbruik van 
kinderen, waarbij indien mogelijk naar 
gender uitgesplitste gegevens worden 
getoond, de maatregelen die zijn genomen 
om kernindicatoren te selecteren en te 
verbeteren, het aantal fouten (fout-
positieve resultaten) van de verschillende 
gebruikte technologieën, de maatregelen 
die zijn toegepast om het foutenpercentage 
te beperken, het bereikte foutenpercentage, 
het bewaringsbeleid en de toegepaste 
waarborgen inzake gegevensbescherming.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer, met betrekking tot punt d), 
online seksueel misbruik van kinderen 
opgespoord en als zodanig bevestigd is, 
mogen de desbetreffende gegevens 
uitsluitend worden bewaard voor de 
volgende doeleinden en slechts zolang dat 
nodig is:

Schrappen

– om verslag uit te brengen en 
evenredige verzoeken van 
rechtshandhavingsinstanties en andere 
relevante overheidsinstanties te 
beantwoorden;
– om het account van de betrokken 
gebruiker te blokkeren;
– om met betrekking tot gegevens die 
op betrouwbare wijze als 
kinderpornografie zijn aangemerkt een 
unieke, niet-omkeerbare digitale 
handtekening (“hash”) te creëren.

Motivering

Verplaatst naar d)
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