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BIJLAGE I: 

MODEL VOOR OPSPORINGSBEVELEN  

zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) …/… [tot vaststelling van regels 

ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen] 

 
OPSPORINGSBEVEL UITGEVAARDIGD OVEREENKOMSTIG 

VERORDENING (EU) …/… TOT VASTSTELLING VAN REGELS TER 
VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN 

KINDEREN (“DE VERORDENING”) 

 
 
AFDELING 1: autoriteiten die het opsporingsbevel hebben aangevraagd en 
uitgevaardigd 

Naam van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het opsporingsbevel heeft 
aangevraagd: 

(Tekst) 

 

Naam van de bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke administratieve autoriteit 
die het opsporingsbevel heeft uitgevaardigd: 

(Tekst) 

 

Referentie van het opsporingsbevel: 

(Tekst) 

 

AFDELING 2: geadresseerde van het opsporingsbevel 

Naam van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke vertegenwoordiger: 

(Tekst) 

 

Contactpunt van de aanbieder: 

(Tekst) 

 

 
AFDELING 3: relevante dienst, doel en specificatie 

 
Het opsporingsbevel is van toepassing op de volgende door de aanbieder in de Unie 
aangeboden dienst: 
(Tekst) 

 

Nadere informatie over het doel en de specificatie van het opsporingsbevel, overeenkomstig 
artikel 7, lid 7, van de verordening: 

(Tekst)   
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AFDELING 4: maatregelen ter uitvoering van het opsporingsbevel, met inbegrip van 
extra waarborgen 

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de verordening moet de aanbieder de in artikel 10 van 

de verordening gespecificeerde maatregelen nemen om het opsporingsbevel uit te voeren, 

met inbegrip van de daarin gespecificeerde waarborgen. 

De aanbieder moet die maatregelen nemen om het volgende op te sporen: 

☐ De verspreiding van bekend materiaal van seksueel misbruik van kinderen, zoals 

gedefinieerd in artikel 2, punt m), van de verordening 

☐ De verspreiding van nieuw materiaal van seksueel misbruik van kinderen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, punt n), van de verordening 

☐ Het benaderen van kinderen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt o), van de verordening 
 
Wanneer het opsporingsbevel betrekking heeft op het benaderen van kinderen, 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, laatste alinea, van de verordening, is het opsporingsbevel 
alleen van toepassing op publiek beschikbare interpersoonlijke communicatiediensten 
waarbij een van de gebruikers een kind is, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt i), van de 
verordening.   
 
De aanbieder voert het opsporingsbevel uit aan de hand van de volgende indicatoren, die 
overeenkomstig artikel 37 van de verordening ter beschikking worden gesteld door het EU-
centrum inzake seksueel misbruik van kinderen (“het EU-centrum”): 

☐ De indicatoren die zijn opgenomen in de in artikel 44, lid 1, punt a), van de verordening 
bedoelde databank 

☐ De indicatoren die zijn opgenomen in de in artikel 44, lid 1, punt b), van de verordening 
bedoelde databank 

☐ De indicatoren die zijn opgenomen in de in artikel 44, lid 1, punt c), van de verordening 
bedoelde databank 

 
Om toegang te krijgen tot de relevante indicatoren, moet de aanbieder contact opnemen met 
het EU-centrum op het volgende adres: 
(Contactgegevens en contactpunt van het EU-centrum)  
 

Indien van toepassing, informatie over de extra waarborgen die de aanbieder overeenkomstig 

artikel 7, lid 8, van de verordening moet invoeren: 
(Tekst) 
 
In voorkomend geval, aanvullende informatie over de maatregelen die de aanbieder moet 
nemen om het opsporingsbevel uit te voeren: 
(Tekst)    
 
 
AFDELING 5: redenen, toepassingsperiode en rapportage 
 
De redenen voor het uitvaardigen van het opsporingsbevel zijn: 
(Voldoende gedetailleerde motivering voor het uitvaardigen van het opsporingsbevel) 
 
Het opsporingsbevel is van toepassing vanaf …….. (datum) tot ……. (datum). 
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Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van de verordening zijn de volgende 
rapportageverplichtingen van toepassing:   

(Tekst) 
 
 
AFDELING 6: contactgegevens voor follow-up  
 

Contactgegevens van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het opsporingsbevel 

heeft aangevraagd voor feedback over de uitvoering van het bevel of verdere verduidelijking, 

met inbegrip van de in artikel 8, lid 3, van de verordening bedoelde mededelingen: 

(Tekst) 
 
 

AFDELING 7: informatie over verhaalsmogelijkheden  

Bevoegde rechterlijke instantie waarbij het opsporingsbevel kan worden aangevochten, 

overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de verordening: 

(Tekst) 

 

Termijnen voor het aanvechten van het opsporingsbevel (dagen/maanden vanaf): 

(Tekst) 

 

Verwijzingen of koppelingen naar bepalingen van intern recht betreffende 

verhaalsmogelijkheden: 

(Tekst) 

 

In voorkomend geval, aanvullende informatie over verhaalsmogelijkheden: 

(Tekst) 

 

Niet-naleving van dit opsporingsbevel kan leiden tot sancties op grond van artikel 35 van de 

verordening. 

 

AFDELING 8: datum, stempel en handtekening  

Datum van uitvaardiging van het opsporingsbevel:  

(Tekst) 

 

Tijdstempel: 

(Tekst) 

 

Elektronische handtekening van de bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke 

administratieve autoriteit die het opsporingsbevel heeft uitgevaardigd: 
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BIJLAGE II: 

MODEL VOOR INFORMATIE OVER DE ONMOGELIJKHEID OM HET 

OPSPORINGSBEVEL UIT TE VOEREN 

zoals bedoeld in artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) …/… [tot vaststelling van regels 

ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen] 

 

AFDELING 1: geadresseerde van het opsporingsbevel  
 
Naam van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke vertegenwoordiger: 
(Tekst) 
 
Contactpunt van de aanbieder: 
(Tekst) 
 
Contactgegevens van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger: 
(Tekst) 
 
Dossiernummer van de aanbieder: 
(Tekst) 
 
AFDELING 2: informatie over het opsporingsbevel 
 
Naam van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het opsporingsbevel heeft 
aangevraagd:  
(Tekst) 
 
Naam van de bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke administratieve autoriteit 
die het opsporingsbevel heeft uitgevaardigd: 
(Tekst) 
 
Referentie van het opsporingsbevel: 
(Tekst) 
 
Datum en tijdstip van ontvangst van het opsporingsbevel, inclusief tijdzone: 
(Tekst) 
 
 
AFDELING 3: niet-uitvoering 
 

De aanbieder kan het opsporingsbevel om de volgende redenen niet binnen de verplichte 

termijn uitvoeren (kruis alle vakjes aan die van toepassing zijn): 

 

☐ Het opsporingsbevel bevat een of meer kennelijke fouten 

 

☐ Het opsporingsbevel bevat onvoldoende informatie 
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Noteer de kennelijke fout(en) en/of de vereiste nadere informatie of verduidelijking, 

naargelang het geval: 

(Tekst) 
 
AFDELING 4: datum, tijd en handtekening 
 

Datum en tijd, inclusief tijdzone: 

(Tekst) 

 

Handtekening: 

(Tekst) 
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BIJLAGE III: 

MODEL VOOR MELDINGEN 

zoals bedoeld in artikel 13, lid 2, van Verordening (EU) …/… [tot vaststelling van regels 

ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen] 

MELDING VAN POTENTIEEL ONLINE SEKSUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN 

OVEREENKOMSTIG VERORDENING (EU) …/… TOT VASTSTELLING VAN 

REGELS TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN SEKSUEEL MISBRUIK 

VAN KINDEREN (“DE VERORDENING”) 

 

   

AFDELING 1: aanbieder die de melding doet 

 

Naam van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke vertegenwoordiger: 

(Tekst) 

 

Contactpunt van de aanbieder: 

(Tekst) 

 

Contactgegevens van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke 

vertegenwoordiger: 

(Tekst) 

 

 

AFDELING 2: informatie over de melding 

1) Noopt de melding tot dringend optreden, met name vanwege een onmiddellijke 

bedreiging van het leven of de veiligheid van het kind of de kinderen die het slachtoffer 

lijken te zijn van het potentiële online seksueel misbruik van kinderen:  

☐ Ja 

☐ Nee 

 

2) Soort potentieel online seksueel misbruik van kinderen waarop de melding betrekking 

heeft: 

☐ Bekend materiaal van seksueel misbruik van kinderen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 

punt m), van de verordening 

☐ Nieuw materiaal van seksueel misbruik van kinderen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 

punt n), van de verordening 

☐ Benadering van kinderen, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt o), van de verordening 
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3) Inhoudelijke gegevens in verband met het gemelde potentiële online seksueel misbruik 

van kinderen, met inbegrip van afbeeldingen, video’s en tekst, indien van toepassing: 

(Tekst — voeg de nodige gegevens toe) 

 

4) Andere beschikbare gegevens in verband met het gemelde potentiële online seksueel 

misbruik van kinderen, waaronder metagegevens van mediabestanden (datum, tijd, 

tijdzone): 

(Tekst — voeg de nodige gegevens toe) 

 

5) Informatie over de geografische locatie met betrekking tot het potentiële online seksueel 

misbruik van kinderen: 

— IP-adres van upload, met bijbehorende datum en tijdzone, en poortnummer: 

(Tekst) 

 

— Indien beschikbaar, andere informatie over de geografische locatie (postcode, gps-

gegevens van mediabestanden enz.): 

(Tekst) 

 

6) Informatie over de identiteit van de gebruiker(s) die betrokken zijn bij het potentiële 

online seksueel misbruik van kinderen, met inbegrip van: 

— Gebruikersnaam: 

(Tekst) 

 

— E-mailadres: 

(Tekst) 

 

— Telefoonnummer: 

(Tekst) 

 

— Andere informatie (postadres, profielinformatie, andere e-mailadressen, andere 

telefoonnummers, factureringsinformatie, laatste inlogdatum, andere gebruikersinformatie of 

unieke gebruikersidentificatie): 

(Tekst) 

 

7) Aard van de door de aanbieder aangeboden dienst: 

☐ hostingdienst, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt a), van de verordening 

☐ interpersoonlijke communicatiedienst, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt b), van de 

verordening  
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Aanvullende informatie over de dienst, inclusief webpagina/URL: 

(Tekst) 

 

8) Wijze waarop de aanbieder kennis heeft gekregen van het potentiële seksueel misbruik 

van kinderen: 

☐ Via maatregelen ter uitvoering van een opsporingsbevel dat is uitgevaardigd 

overeenkomstig artikel 7 van de verordening  

☐ Kennisgeving door een overheidsinstantie, met inbegrip van kennisgeving door de 

bevoegde autoriteit van vestiging overeenkomstig artikel 32 van de verordening 

☐ Kennisgeving via een hulplijn, met inbegrip van een “betrouwbare flagger” in de zin 

van artikel 19 van Verordening (EU) …/… [betreffende een eengemaakte markt voor 

digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG]  

☐ Gesignaleerd door een gebruiker   

☐ Door de aanbieder uit eigen beweging genomen maatregelen  

☐ Andere  

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de verordening hoeven aanbieders geen melding te 

maken van potentieel online seksueel misbruik van kinderen dat is opgespoord door middel 

van een verwijderingsbevel dat overeenkomstig de verordening is uitgevaardigd. 

Nadere details betreffende de wijze waarop de aanbieder kennis heeft gekregen, zoals 

hierboven aangegeven: 

(Tekst) 

9) Heeft de aanbieder het potentiële online seksueel misbruik van kinderen gemeld, of is hij 

voornemens dit te doen, bij een overheidsinstantie of een andere entiteit die bevoegd is om 

dergelijke meldingen van een derde land te ontvangen? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Zo ja, vermeld dan het volgende: 

— naam van de overheidsinstantie of andere entiteit: 

(Tekst) 

— referentienummer van het aan de overheidsinstantie of andere entiteit gemelde 

geval: 

(Tekst) 

 

10) Als de melding betrekking heeft op de verspreiding van potentieel bekend of nieuw 

materiaal van seksueel misbruik van kinderen, heeft de aanbieder het materiaal dan 

verwijderd of ontoegankelijk gemaakt? 

☐ Ja 
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☐ Nee 

 

11) Heeft de aanbieder een beslissing genomen ten aanzien van de betrokken gebruiker(s) 

in verband met het potentiële online seksueel misbruik van kinderen (blokkeren van 

account, opschorten of beëindigen van de dienstverlening)? 

☐ Ja 

☐ Nee 

 

 Zo ja, omschrijf dan de beslissing: 

(Tekst) 

12) Indien beschikbaar, informatie over het kind of de kinderen die het slachtoffer lijken te 

zijn van het potentiële online seksueel misbruik van kinderen: 

— Gebruikersnaam: 

(Tekst) 

 

— E-mailadres:  

(Tekst) 

 

— Telefoonnummer: 

(Tekst) 

 

— Andere informatie (postadres, profielinformatie, andere e-mailadressen, andere 

telefoonnummers, factureringsinformatie, laatste inlogdatum, andere gebruikersinformatie of 

unieke gebruikersidentificatie): 

(Tekst) 

 

13) In voorkomend geval, verdere informatie met betrekking tot het potentiële online 

seksueel misbruik van kinderen:  

(Tekst — voeg de nodige gegevens toe) 

 
AFDELING 3: datum, tijd en handtekening   

Datum en tijdstip waarop de melding is gedaan, inclusief tijdzone: 

(Tekst) 

 

Tijdstempel: 

(Tekst) 
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Handtekening:  

(Tekst) 
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BIJLAGE IV: 

MODEL VOOR VERWIJDERINGSBEVELEN  

zoals bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) …/… [tot vaststelling van regels 

ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen] 

 
VERWIJDERINGSBEVEL UITGEVAARDIGD OVEREENKOMSTIG 

VERORDENING (EU) …/… TOT VASTSTELLING VAN REGELS TER 
VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN 

KINDEREN (“DE VERORDENING”) 

 
 
AFDELING 1: autoriteiten die het verwijderingsbevel hebben aangevraagd en 
uitgevaardigd 
 
Naam van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het verwijderingsbevel heeft 
aangevraagd: 

(Tekst) 

 

 
Naam van de bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke administratieve autoriteit 
die het verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd: 

(Tekst) 

 

Referentie van het verwijderingsbevel: 

(Tekst) 

 
AFDELING 2: geadresseerde van het verwijderingsbevel en betrokken dienst  

Naam van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke vertegenwoordiger: 

(Tekst) 

 

Contactpunt: 

(Tekst) 

 

Specifieke dienst waarvoor het verwijderingsbevel is uitgevaardigd: 

(Tekst) 

 

 
AFDELING 3: betrokken materiaal van seksueel misbruik van kinderen en tijdelijke 
geheimhouding  
 

De aanbieder moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van dit 

verwijderingsbevel in alle lidstaten het volgende materiaal van seksueel misbruik van 

kinderen verwijderen of ontoegankelijk maken: 

(Exacte URL en, indien nodig, aanvullende informatie) 
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Het materiaal wordt beschouwd als materiaal van seksueel misbruik van kinderen, zoals 

gedefinieerd in artikel 2, punt l), van de verordening, aangezien het materiaal is dat voldoet 

aan een of meer van de volgende elementen van de definitie van kinderpornografie en/of de 

definitie van pornografische voorstelling, zoals bedoeld in artikel 2, respectievelijk de 

punten c) en e), van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad1 (kruis 

alle relevante vakjes aan):  

☐ Alle materiaal dat de visuele weergave behelst van een kind dat deelneemt aan 

echte of gesimuleerde expliciete seksuele handelingen 

☐ Elke weergave voor primair seksuele doeleinden van de geslachtsorganen van een 

kind  

☐ Alle materiaal dat de visuele weergave behelst van een persoon die er als een kind 

uitziet en die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen of 

elke weergave voor primair seksuele doeleinden van de geslachtsorganen van een 

persoon die er als een kind uitziet 

☐ Realistische afbeeldingen van een kind dat deelneemt aan expliciete seksuele 

gedragingen, of realistische afbeeldingen voor primair seksuele doeleinden van de 

geslachtsorganen van een kind  

☐ Alle materiaal dat de visuele weergave behelst van een live voorstelling bedoeld 

voor een publiek van een kind dat deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete 

seksuele handelingen    

☐ Alle materiaal dat de visuele weergave behelst van een live voorstelling bedoeld 

voor een publiek van de geslachtsorganen van een kind voor overwegend seksuele 

doeleinden    

 

Kruis aan indien van toepassing: 

☐ Om inmenging in activiteiten met het oog op het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van seksueel misbruik van kinderen te voorkomen, mag 
de aanbieder gedurende de volgende periode geen informatie openbaar maken over 
het verwijderen of ontoegankelijk maken van het materiaal van seksueel misbruik 
van kinderen, overeenkomstig artikel 15, lid 4, van de verordening: 
(Tekst)  

 
 
AFDELING 4: contactgegevens voor follow-up  

Contactgegevens van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het 

verwijderingsbevel heeft aangevraagd voor feedback over de uitvoering van het bevel of 

verdere verduidelijking, met inbegrip van de in artikel 14, leden 5, 6 en 7, van de 

verordening bedoelde mededelingen:  

(Tekst) 
 
AFDELING 5: motivering 

                                                 
1 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). 
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De redenen voor het uitvaardigen van het verwijderingsbevel zijn: 
(Voldoende gedetailleerde motivering voor het uitvaardigen van het verwijderingsbevel) 
 
 
AFDELING 6: informatie over verhaalsmogelijkheden  
 

Bevoegde rechterlijke instantie waarbij het verwijderingsbevel kan worden aangevochten, 

overeenkomstig artikel 15, lid 1, van de verordening: 

(Tekst) 

 

Termijnen voor het aanvechten van het verwijderingsbevel (dagen/maanden vanaf): 

(Tekst) 

 

Verwijzingen of koppelingen naar bepalingen van intern recht betreffende 

verhaalsmogelijkheden: 

(Tekst) 

 

In voorkomend geval, aanvullende informatie over verhaalsmogelijkheden: 

(Tekst) 

Niet-naleving van dit verwijderingsbevel kan leiden tot sancties op grond van artikel 35 van 

de verordening. 

 
AFDELING 7: datum, stempel en elektronische handtekening   

Datum van uitvaardiging van het verwijderingsbevel:  

(Tekst) 

 

Tijdstempel: 

(Tekst) 

 

Elektronische handtekening van de bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke 

administratieve autoriteit die het verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd: 
(Tekst) 
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BIJLAGE V: 

MODEL VOOR INFORMATIE OVER DE ONMOGELIJKHEID OM HET 

VERWIJDERINGSBEVEL UIT TE VOEREN 

zoals bedoeld in artikel 14, leden 5 en 6, van Verordening (EU) …/… [tot vaststelling van 

regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen] 

 

AFDELING 1: geadresseerde van het verwijderingsbevel 
 
Naam van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke vertegenwoordiger: 
(Tekst) 
 
Contactpunt: 
(Tekst) 
 
Contactgegevens van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger: 

(Tekst) 

 
Dossiernummer van de aanbieder: 
(Tekst) 

 
 

AFDELING 2: informatie over het verwijderingsbevel  

Naam van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het verwijderingsbevel heeft 

aangevraagd:  

(Tekst) 

 

Naam van de bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke administratieve autoriteit 

die het verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd: 

(Tekst) 

 

Referentie van het verwijderingsbevel 

(Tekst) 

 

Datum en tijdstip van ontvangst van het verwijderingsbevel, inclusief tijdzone: 

(Tekst) 

 
 

AFDELING 3: niet-uitvoering 
 

De aanbieder kan het verwijderingsbevel om de volgende redenen niet binnen de verplichte 

termijn uitvoeren (kruis alle vakjes aan die van toepassing zijn): 

 

☐ Overmacht of feitelijke onmogelijkheid die, onder meer om objectief te rechtvaardigen 
technische of operationele redenen, niet aan de aanbieder kan worden toegerekend 
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☐ Het verwijderingsbevel bevat een of meer kennelijke fouten 
 

☐ Het verwijderingsbevel bevat onvoldoende informatie 
 

Gelieve nadere informatie te verstrekken over de redenen voor niet-uitvoering, met 

vermelding van de redenen van overmacht of feitelijke onmogelijkheid, de kennelijke fout(en) 

en/of de vereiste nadere informatie of verduidelijking, naargelang het geval: 

(Tekst) 
 
 
AFDELING 4: datum, tijd en handtekening 
 
Datum en tijd, inclusief tijdzone: 
(Tekst) 
 
Handtekening: 
(Tekst) 



 

NL 16  NL 

BIJLAGE VI: 

MODEL VOOR INFORMATIE OVER DE UITVOERING VAN HET 

VERWIJDERINGSBEVEL 

zoals bedoeld in artikel 14, lid 7, van Verordening (EU) …/… [tot vaststelling van regels 

ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen] 

 

AFDELING 1: geadresseerde van het verwijderingsbevel  
 
Naam van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke vertegenwoordiger: 
(Tekst) 
 

Contactpunt: 

(Tekst) 

 
Contactgegevens van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger: 

(Tekst) 

 

Dossiernummer van de aanbieder: 

(Tekst) 

 

AFDELING 2: informatie over het verwijderingsbevel  

Naam van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het verwijderingsbevel heeft 

aangevraagd:  

(Tekst) 

 

Bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke administratieve autoriteit die het 

verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd: 

(Tekst) 

 

Referentie van het verwijderingsbevel: 

(Tekst) 

 

Datum en tijdstip van ontvangst van het verwijderingsbevel, inclusief tijdzone: 

(Tekst) 

 
 
AFDELING 3: maatregelen ter uitvoering van het verwijderingsbevel 
 
Om het verwijderingsbevel uit te voeren, heeft de aanbieder de volgende maatregel 
genomen (kruis het toepasselijke vakje aan): 
 

☐ Het materiaal van seksueel misbruik van kinderen verwijderd 

☐ Het materiaal van seksueel misbruik van kinderen in alle lidstaten ontoegankelijk 
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gemaakt 

 

Datum en tijdstip waarop de maatregel is genomen, inclusief tijdzone: 

(Tekst) 

 

 
AFDELING 4: datum, tijd en handtekening 
 

Datum en tijd, inclusief tijdzone: 

(Tekst) 

 

Handtekening:  

(Tekst) 
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BIJLAGE VII: 

MODEL VOOR BLOKKERINGSBEVELEN  

zoals bedoeld in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) …/… [tot vaststelling van regels 

ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen] 

 
BLOKKERINGSBEVEL UITGEVAARDIGD OVEREENKOMSTIG 

VERORDENING (EU) …/… TOT VASTSTELLING VAN REGELS TER 
VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN 

KINDEREN (“DE VERORDENING”) 

 
 
AFDELING 1: autoriteiten die het blokkeringsbevel hebben aangevraagd en 
uitgevaardigd 

Naam van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het blokkeringsbevel heeft 
aangevraagd: 

(Tekst) 

 

Naam van de bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke administratieve autoriteit 
die het blokkeringsbevel heeft uitgevaardigd: 

(Tekst) 

 

Referentie van het blokkeringsbevel: 

(Tekst) 

 

AFDELING 2: geadresseerde van het blokkeringsbevel 

Naam van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke vertegenwoordiger: 

(Tekst) 

 

Contactpunt: 

(Tekst) 

 

AFDELING 3: maatregelen ter uitvoering van het blokkeringsbevel, met inbegrip van 
extra waarborgen: 

De aanbieder moet de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat gebruikers in de 
Unie toegang hebben tot het bekende materiaal van seksueel misbruik van kinderen, zoals 
aangegeven door de volgende URL’s:  

(Tekst) 
 
Het blokkeringsbevel is van toepassing op de volgende door de aanbieder in de Unie 
aangeboden dienst: 
(Tekst) 
 

Bij de uitvoering van het blokkeringsbevel moet de aanbieder de volgende beperkingen in 
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acht nemen en/of de volgende waarborgen bieden, als bedoeld in artikel 16, lid 5, van de 

verordening: 
(Tekst) 
 
AFDELING 4: redenen, toepassingsperiode en rapportage  
 
De redenen voor het uitvaardigen van het blokkeringsbevel zijn: 
(Voldoende gedetailleerde motivering voor het uitvaardigen van het blokkeringsbevel) 
 
Het blokkeringsbevel geldt van … (datum) tot ……. (datum) 
 
Overeenkomstig artikel 18, lid 6, van de verordening zijn de volgende 
rapportageverplichtingen van toepassing:   

(Tekst) 
 
AFDELING 5: contactgegevens voor follow-up  
 

Contactgegevens van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het 

blokkeringsbevel heeft aangevraagd voor feedback over de uitvoering van het bevel of 

verdere verduidelijking, met inbegrip van de in artikel 17, lid 5, van de verordening bedoelde 

mededelingen: 

(Tekst) 
 
 
AFDELING 6: informatie over verhaalsmogelijkheden  

Bevoegde rechterlijke instantie waarbij het blokkeringsbevel kan worden aangevochten, 
overeenkomstig artikel 18, lid 1, van de verordening: 

(Tekst) 

 

Termijnen voor het aanvechten van het blokkeringsbevel (dagen/maanden vanaf): 

(Tekst) 

 

Verwijzingen of koppelingen naar bepalingen van intern recht betreffende 
verhaalsmogelijkheden: 

(Tekst) 

 

In voorkomend geval, aanvullende informatie over verhaalsmogelijkheden: 

(Tekst) 

 

Niet-naleving van dit blokkeringsbevel kan leiden tot sancties op grond van artikel 35 van de 
verordening. 

 

AFDELING 7: Datum, tijdstip en elektronische handtekening:  

Datum van uitvaardiging van het blokkeringsbevel:  

(Tekst) 
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Tijdstempel: 

(Tekst) 

 

Elektronische handtekening van de bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke 
administratieve autoriteit die het blokkeringsbevel heeft uitgevaardigd: 

(Tekst) 
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BIJLAGE VIII: 

MODEL VOOR INFORMATIE OVER DE ONMOGELIJKHEID OM HET 

BLOKKERINGSBEVEL UIT TE VOEREN 

zoals bedoeld in artikel 17, lid 5, van Verordening (EU) …/… [tot vaststelling van regels 

ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen] 

 

AFDELING 1: geadresseerde van het blokkeringsbevel 
 
Naam van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke vertegenwoordiger: 
(Tekst) 
 
Contactpunt: 
(Tekst) 
 
Contactgegevens van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger: 
(Tekst) 
 

Dossiernummer van de geadresseerde: 

(Tekst) 

 
AFDELING 2: informatie over het blokkeringsbevel 
 

Naam van de coördinerende autoriteit die de uitvaardiging van het blokkeringsbevel heeft 

aangevraagd:  

(Tekst) 

 

Bevoegde gerechtelijke autoriteit of onafhankelijke administratieve autoriteit die het 

blokkeringsbevel heeft uitgevaardigd: 

(Tekst) 

 

Referentie van het blokkeringsbevel 

(Tekst) 

 

Datum en tijdstip van ontvangst van het blokkeringsbevel, inclusief tijdzone: 

(Tekst) 

 
 
AFDELING 3: niet-uitvoering 
 

De aanbieder kan het blokkeringsbevel om de volgende redenen niet binnen de verplichte 

termijn uitvoeren (kruis alle vakjes aan die van toepassing zijn): 

 

☐ Het blokkeringsbevel bevat een of meer kennelijke fouten 
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☐ Het blokkeringsbevel bevat onvoldoende informatie 
 
 

Noteer de kennelijke fout(en) en/of de vereiste nadere informatie of verduidelijking, 

naargelang het geval: 

(Tekst) 
 
AFDELING 4: datum, tijd en handtekening 
 
Datum en tijd, inclusief tijdzone: 
(Tekst) 
 
Handtekening: 
(Tekst) 

 


