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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:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In overeenstemming met artikel 6, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie erkent de Unie de in het 
Handvest van de grondrechten van de Unie 
vervatte rechten, vrijheden en beginselen. 
Artikel 7 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (“het 
Handvest”) beschermt het grondrecht van 
eenieder op eerbiediging van zijn 
privéleven, zijn familie- en gezinsleven, 
zijn woning en zijn communicatie, met 
inbegrip van het vertrouwelijke karakter 
van communicatie. Artikel 8 van het 
Handvest bevat het recht op bescherming 
van persoonsgegevens. In artikel 24, lid 2, 
van het Handvest is bepaald dat bij alle 
handelingen met betrekking tot kinderen, 
ongeacht of deze door overheidsinstanties 
of particuliere instellingen worden verricht, 
het belang van het kind voorop moet staan.

(3) In overeenstemming met artikel 6, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie erkent de Unie de in het 
Handvest van de grondrechten van de Unie 
vervatte rechten, vrijheden en beginselen. 
Artikel 3 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (“het 
Handvest”) beschermt het recht van 
eenieder op lichamelijke en geestelijke 
integriteit. Artikel 7 van het Handvest 
beschermt het grondrecht van eenieder op 
eerbiediging van zijn privéleven, zijn 
familie- en gezinsleven, zijn woning en 
zijn communicatie, met inbegrip van het 
vertrouwelijke karakter van communicatie. 
Artikel 8 van het Handvest bevat het recht 
op bescherming van persoonsgegevens. In 
artikel 24, lid 2, van het Handvest is 
bepaald dat bij alle handelingen met 
betrekking tot kinderen, ongeacht of deze 
door overheidsinstanties of particuliere 
instellingen worden verricht, het belang 
van het kind voorop moet staan. Artikel 47 
van het Handvest beschermt het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte en 
een eerlijke behandeling van zijn zaak, 
terwijl artikel 48 het vermoeden van 
onschuld en de rechten van de 
verdediging waarborgt.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Seksueel misbruik en seksuele (4) Seksueel misbruik en seksuele 
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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 
goedgekeurd (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.

uitbuiting van kinderen behoren tot de 
ernstigste 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. Onderzoeken 
naar kindermisbruik en seksuele 
uitbuiting moeten grondig en zorgvuldig 
worden uitgevoerd, teneinde ervoor te 
zorgen dat de belangen van het 
minderjarige slachtoffer vooropstaan. 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. 
Gemakkelijke toegang tot 
onlinekinderpornografie zorgt voor een 
aanzienlijke verergering van het 
probleem, aangezien met name jonge 
kijkers hierdoor een groot risico lopen op 
blijvende morele, sociale, fysieke en 
emotionele schade. 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 goedgekeurd 
(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.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Uit gegevens van de internationale 
organisatie tegen mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting THORN, 
Digital Defenders of Children en het 
Canadian Centre for Child Protection 
blijkt dat er op 78,30 % van de door hun 
team geanalyseerde pornografische 
afbeeldingen en video’s kinderen onder de 
12 jaar stonden, waarvan in 63,40 % van 
de gevallen kinderen van nog geen 8 jaar 
oud. Bij dit beeldmateriaal betrof het in 
80,42 % van de gevallen meisjes en in de 
overige 19,58 % jongens. 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 
de organisatie GuardChild, Protecting 
Children in the Digital Age, vormen 
jongeren tussen de 12 en 17 jaar de 
grootste groep minderjarige consumenten 
van onlinepornografie en heeft 31 % van 
de jongeren tussen de 12 en 18 jaar 
gelogen om toegang te krijgen tot een 
pornografische website. Hier ligt een taak 
voor de bevoegde onderwijsdiensten van 
de lidstaten om gezamenlijke 
programma’s voor ouders en leerkrachten 
actief te steunen en te bevorderen, zodat 
kinderen respect voor zichzelf en anderen 
kan worden bijgebracht, in het bijzonder 
met betrekking tot gevoelens en relaties, 
en om met toestemming van de ouders 
onderwijsprogramma’s over gevoelens en 
seksualiteit op te zetten, met inachtneming 
van de culturele achtergronden en 
waarden van de ouders en hun kinderen. 
De Europese Raad, de autoriteiten van de 
lidstaten en de desbetreffende digitale en 
communicatiediensten moeten meer 
inspanningen leveren om minderjarige 
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consumenten de toegang tot 
onlinepornografie onmogelijk te maken.

Or. en

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 
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.

(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 
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. De afgelopen 
decennia heeft een toenemend aantal 
valse beschuldigingen geleid tot 
gerechtelijke fouten, zelfdodingen en 
andere tragedies. Bijgevolg moeten 
dergelijke identificaties en onderzoeken 
worden verricht op basis van afdoende en 
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objectief bewijs, en door de bevoegde 
autoriteiten worden afgehandeld met 
volledige inachtneming van de beginselen 
van betrouwbaarheid, het vermoeden van 
onschuld en de belangen van het 
slachtoffer.

Or. en

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de blootstelling van kinderen aan 
onlinepornografie.

Or. en


