
  

    

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota inzake VKC verzoek Eerste Kamer over 

voorstel verordening bestrijding (online) seksueel 

kindermisbr      
     

     

 

 

1.  Aanleiding  

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer 

hebben in hun commissievergadering van 18 oktober 2022 beraadslaagd over het 

door de Europese Commissie voorgestelde Verordening tot vaststelling van regels 

ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik en het BNC-fiche van 

de regering. De leden van de fracties GroenLinks en de PvdA gezamenlijk hebben 

naar aanleiding van het voorstel en het BNC-fiche enkele vragen. De leden van de 

fractie van de SP sluiten zich aan bij de gestelde vragen. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief naar de VKC van Justitie en 

Veiligheid van de Eerste Kamer ter beantwoording van de vragen over het 

voorstel voor een verordening bestrijding (online) seksueel kindermisbruik.  

 

3.     Kernpunten 

De leden van de fracties GroenLinks en de PvdA geven aan grote bezwaren te 

hebben tegen de door de Commissie gekozen weg, nu deze volgens de leden een 

grote inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van mensen, terwijl er grote 

vraagtekens te plaatsen zijn bij de effectiviteit van de regeling, ook ten opzichte 

van bestaande en mogelijk andere alternatieven. Hier stellen zij een aantal 

vragen over. 

 

4.     Toelichting 

Het voorstel bevat een onder andere een regeling voor bevelen aan aanbieder van 

hostingdiensten en aanbieders van interpersoonlijke communicatiediensten, 

waarvan is vastgesteld dat deze een hoog risico hebben om voor de verspreiding 

van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik en voor grooming te worden 

gebruikt, deze activiteiten detecteren.  

 

4.1 Politieke context 

Dit raakt de motie van Raan: De motie verzoekt de regering end-to-end encryptie 

in stand te houden en (Europese) voorstellen die dat onmogelijk maken niet te 

steunen. 

 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van  

de persoonlijke levenssfeer 

 
 

Directoraat-Generaal 

Rechtspleging en 

Rechtshandhaving 

Directie Rechtshandhaving en 

Criminaliteitsbestrijding 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 
  

  

Datum 

13 december 2022 
  

Ons kenmerk 

4362139 
  

 

 

 


