
  

 De Raad van Europa 

De Raad van Europa, opgericht in 1949, streeft de ontwikkeling na van 
gemeenschappelijke, democratische beginselen aan de hand van het 
Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en andere bronteksten voor 
de bescherming van het individu, waaronder ook kinderen.

Het programma “Bouwen aan Europa voor en door kinderen” is georganise-
erd om de mensenrechten van kinderen te waarborgen en te stimuleren, en 
tevens kinderen te beschermen tegen alle vormen van geweld.

Building a Europe for and with Children 
Council of Europe  

F-67075 Strasbourg Cedex
www.coe.int/children

children@coe.int
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N Verdrag van de Raad  

van Europa inzake de  

bescherming van kinderen 

tegen seksuele uitbuiting en 

seksueel misbruik

Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik behoren tot de ernstigste vormen 

van geweld tegen kinderen. Naar schattingen van Unicef worden jaarlijks 

ca. 2 miljoen kinderen door de “seksindustrie” gebruikt. Op internet zijn 

meer dan een miljoen afbeeldingen te vinden van tien- tot twintigduizend 

seksueel misbruikte kinderen. Van slechts weinigen is de identiteit vastge-

steld. De meesten zijn anoniem, aan hun lot overgelaten en waarschijnlijk 

nog steeds slachtoffers van misbruik.

Hoewel er geen statistische gegevens bestaan over de omvang van seksueel 

misbruik van kinderen in Europa, is het algemeen bekend dat er een grote 

discrepantie bestaat tussen het werkelijke aantal gevallen en het aantal 

gevallen waarbij aangifte wordt gedaan. De beschikbare gegevens tonen 

aan dat seksueel misbruik van kinderen in Europa hoofdzakelijk binnen het 

gezin plaatsvindt, gepleegd door personen uit de naaste omgeving van 

het kind. Het beschermen van kinderen tegen geweld, en tegen seksueel 

geweld in het bijzonder, is reeds lang een prioriteit van de Raad van Europa.
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 Wat is het doel van het verdrag?

Met dit nieuwe Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen 
tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik wordt een belangrijke stap gezet om 
seksuele misdrijven tegen kinderen te voorkomen, daders te vervolgen en kindslachtof-
fers te beschermen.

De bescherming van het kind staat in het verdrag centraal. De gehele tekst staat in het 
teken van respect voor de rechten van het kind, aandacht voor hun standpunten, behoef-
ten en zorgen en handelswijzen die te allen tijde in hun belang zijn.

  Wie kan strafrechtelijk 
worden vervolgd?

Iedereen die enige van de in het verdrag genoemde straf-
bare feiten pleegt, kan hiervoor worden vervolgd. Voor 
de zwaarste misdrijven is het zelfs mogelijk om daders na 
terugkeer naar het land waarvan zij staatsburger zijn te 
vervolgen voor handelingen gepleegd in andere landen, 
ook als deze in die landen niet strafbaar zijn. Het doel 
hiervan is om  kindersekstoerisme te bestrijden.

Welke strafbare feiten vallen  
onder het verdrag?

Het verdrag definieert in de artikelen 18 t/m 23 gedragingen die als seksuele uit-
buiting en seksueel misbruik worden aangemerkt.

Hiermee worden seksuele misdrijven voor het eerst omschreven en strafbaar 
gesteld in het kader van een internationaal verdrag. Onderzoek heeft aangetoond 
dat seksueel misbruik van kinderen door personen die zij kennen en waarmee zij 
omgaan één van de meest psychologisch beschadigende vormen van seksueel 
geweld is, met langdurige gevolgen voor het slachtoffer. Het verdrag stelt seksueel 
contact tussen volwassenen en kinderen strafbaar, met name in gevallen waarbij 
geweld of bedreiging in het spel zijn.

Het verdrag stelt verder de volgende handelingen strafbaar:
 Misdrijven met betrekking tot kindprostitutie

  De vraag naar kindprostitués is aanzienlijk toegenomen, waarbij vaak banden bestaan 
met georganiseerde criminaliteit en mensensmokkel. Het verdrag creëert een verband 
tussen vraag en aanbod rond kindprostitués door strafrechtelijke sancties te eisen voor 
zowel “ronselaars” als “gebruikers”.

 Misdrijven die verband houden met kinderpornografie;

  Het vervaardigen, aanbieden, verspreiden, bezitten en online bekijken van kinder-
pornografie wordt in het verdrag strafbaar gesteld. 

 Het benaderen van kinderen met seksueel oogmerk (grooming);

  Voor het eerst wordt grooming opgenomen in de tekst van een internationaal ver-
drag. Dit weerspiegelt een steeds zorgwekkender verschijnsel waarbij kinderen schade 
ondervinden door seksuele contacten met volwassenen waarmee het eerste contact 
op internet is gelegd, met name in chatrooms of spelsites. Met de term “grooming” 
wordt bedoeld het “klaarstomen” van een kind voor seksueel misbruik, gemotiveerd 
door een verlangen om het kind voor seksuele  voldoening te misbruiken.

 
 
Waartoe verplicht het verdrag de deelnemende staten?

Preventieve maatregelen
 Het screenen, werven en trainen van personen die tijdens hun werk met kinderen in aanraking komen;

  Het zorg dragen dat kinderen bewust worden gemaakt van de risico’s van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik 
en manieren om zich daartegen te beschermen;

  Het waarborgen van  interventiemaatregelen met stelselmatige controle voor zowel daders als potentiële daders 
die erop gericht zijn seksuele misdrijven tegen kinderen te voorkomen.

Beschermende maatregelen
  Het ontwikkelen van ondersteuningsprogramma’s voor slachtoffers en hun gezinsleden. Het organiseren van 

therapeutische bijstand en psychologische noodhulp;

 Het aanmoedigen om melding te doen bij vermoedens van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik;

 Het organiseren van telefonische en internethulplijnen om advies te kunnen bieden.

Strafrechtelijke maatregelen
  Het zorg dragen dat bepaalde gedragingen, zoals bijvoorbeeld het plegen van seksuele handelingen met een 

kind onder de wettelijke leeftijdsgrens, strafbaar worden gesteld’;

  Het strafbaar stellen van handelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën – met name 
het internet – om kinderen op seksueel vlak te schaden, bijvoorbeeld door middel van grooming (het bena-
deren van kinderen met seksuele doeleinden);

  Het vaststellen van gemeenschappelijke en duidelijke criteria die waarborgen dat een effectief, proportioneel 
en ontmoedigend bestraffingssysteem wordt ingevoerd;

  Het vergaren en bewaren van gegevens over personen die voor seksuele misdrijven tegen kinderen zijn ver-
oordeeld.

Kindvriendelijke onderzoeks- en gerechtelijke procedures
  Het waarborgen dat kindslachtoffers tijdens de procedures goed worden beschermd en dat hun traumatische erva-

ringen niet worden verergerd;

 Het beschermen van de privacy, identiteit en beeltenis van kindslachtoffers;

  Het nemen van aangepaste maatregelen die aansluiten bij de behoeften van kindslachtoffers en tevens de rechten 
van kinderen en hun gezinsleden beschermen;

  Het beperken van het aantal keren dat kindslachtoffers gehoord worden; verzekeren dat dit door speciaal daartoe 
opgeleide professionals in een geruststellende omgeving plaatsvindt.

Toezicht
  Het ontwikkelen van een doelgericht toezichtmechanisme dat de toepassing van het verdrag waarborgt. Dit 

mechanisme zorgt dat de deelnemende staten het verdrag naleven en garandeert de effectiviteit ervan op de lange 
termijn.Wirksamkeit.


