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Seksueel misbruik op jonge leeftijd slaat diepe wonden die op volwassen leeftijd nog steeds niet geheeld 

zijn. Het Parlement onderzoekt nu welke extra maatregelen de EU kan treffen om seksueel misbruik, 

uitbuiting en kinderpornografie aan banden te leggen. Tijdens de zitting van de parlementaire Commissie 

burgerlijke vrijheden werden thema's als het tegengaan van sekstoerisme en het blokkeren van websites 

met kinderpornografie besproken.  

Parlementair rapporteur Roberta Angelilli van de Europese Volkspartij legde uit dat de EU op dit ogenblik 

werkt aan een herziening van de wetgeving op dit gebied die dateert uit 2004. Dit nieuwe voorstel beoogt 

ten eerste het vastleggen van minimumregels voor de definitie van strafbare feiten en sancties op dit vlak. 

Ten tweede wil men ook gemeenschappelijke bepalingen vastleggen om de preventie van deze misdrijven 

en de bescherming van de slachtoffers te versterken. 

 

Ook de Belgische minister van Justitie Stefaan De Clerck van het Belgisch voorzitterschap beschouwde 

het uitwerken van deze nieuwe wetgeving als een prioriteit. Tegen eind december zou hij een akkoord 

willen bereiken in de Raad "zodat bij het begin van het Hongaars voorzitterschap reeds vorderingen 

kunnen worden gemaakt".  

 

Internet 

 

De Clerck wees ook op de rol van moderne technologie op het vlak van kindermisbruik. Zo wordt er 

ernstig gedebatteerd over de vraag hoe men websites die kinderpornografisch materiaal bevatten kan 

blokkeren. Het wetsvoorstel waarschuwt er dan ook voor dat ontwikkelingen in de informatietechnologie 

het probleem nog hebben versterkt. Het is nu veel eenvoudiger geworden om beelden die kindermisbruik 

tonen te produceren en te verspreiden terwijl de dader anoniem blijft.  

 

Volgens Alexander Alvaro van de liberale fractie is het blokkeren van webpagina's geen oplossing "omdat 

er nog steeds kinderpornografie wordt verspreid", vertelde Angelilli. Hij was eerder te vinden voor een 

totale verwijdering van dergelijke websites. Groen parlementslid Jan Philipp Albrecht ging hier niet mee 

akkoord: "websites verwijderen werkt niet, omdat er vaak geen goede samenwerking is met de landen 

waarin deze webpagina's gehost worden".  

 

Preventie 

 

Een betere preventie behoort ook tot de hoofddoelstellingen van het ontwerp. "80% van deze misdaden 

gebeuren thuis of op school, door iemand die door het kind vertrouwd wordt". Een groot probleem dat 

hieruit voortvloeit is de aarzeling van vele slachtoffers om aangifte te doen van het misbruik. Bovendien 

kunnen verschillen in het nationale strafrecht en de strafprocedure leiden tot een verschillende aanpak 

van onderzoek en vervolging. 

 

Volgende stappen 

 



De Raad zal begin december over de zaak debatteren en pogen tot een beslissing te komen om reeds 

vorderingen te kunnen maken bij de aanvang van het Hongaars voorzitterschap. Het Parlement zal in 

januari het verslag van rapporteur Angelilli voorstellen waarover in februari zal worden gestemd. 

 

 

 

 Handvest grondrechten van de EU 

 Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen, wordt passend 

belang gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en volwassenheid.  

 Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste 

overweging.  

 Ieder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met 

zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.  
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