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Beknopt voorstel tot wijziging 

Het Wetgevingscomité dient, overeenkomstig punt 46, lid 5, van het OGY-besluit 10/2014 (II. 24.) 

betreffende een aantal bepalingen van het Reglement van Orde van het Parlement, het volgende 

samenvattende amendement in op het wetsvoorstel T/16365 betreffende strenger optreden 

tegen pedofiele delinquenten en tot wijziging van een aantal wetten voor de bescherming van 

kinderen. 

Voor de aanneming van de punten 6 en 7 van het beknopt amendement is de instemming van twee 

derde van de aanwezige leden van het Parlement vereist. 

Deel I 

Nummer van het wijzigingspunt: 1. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 1 

Aard van de wijziging: wijziging 

1. § 

(1) Het volgende artikel 3/A wordt toegevoegd aan onderafdeling [§ 1] van Wet XXXI van 1997 

betreffende de bescherming van kinderen en het beheer van de voogdij (hierna te noemen de "Wet 

betreffende het doel en de beginselen van de wet"): 

"(3) In het kinderbeschermingssysteem beschermt de staat het recht van kinderen op een 

identiteit die overeenkomt met hun geslacht bij de geboorte. ”] 
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„3/A. § 

In het kinderbeschermingssysteem beschermt de staat het recht van kinderen op zelfidentiteit op 

grond van hun geboortegeslacht. ” 

(2) Het volgende artikel 6/A wordt toegevoegd aan de Gyvt: 

„6/A. § 

Teneinde de doelstellingen van deze wet en de rechten van kinderen te waarborgen, is het 

verboden pornografische inhoud beschikbaar te stellen aan kinderen jonger dan achttien jaar, 

alsmede inhoud die seksualiteit uitbeeldt omwille van zichzelf, of die geslachtsverandering, 

geslachtsverandering of homoseksualiteit bevordert of weergeeft. ” 

Nummer van het wijzigingspunt: 2. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 3 

Aard van de wijziging: wijziging 

3. § 

Aan artikel 8 [§ (4) ] van Wet XLVIII van 2008 betreffende de basisvoorwaarden en bepaalde 

beperkingen voor economische reclameactiviteiten, wordt het volgende lid 1 bis ["en dergelijke" 

wordt vervangen door "en dergelijke"] toegevoegd: 

"(1 bis) Het is verboden kinderen onder de achttien jaar reclame aan te bieden waarin seksualiteit 

als zodanig wordt afgebeeld of waarin een afwijking van de identiteit van het geboren geslacht, 

geslachtsverandering of homoseksualiteit wordt bevorderd of vertoond. ” 

Nummer van het wijzigingspunt: 3. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 4 - Bnytv. § 67, lid 1, onder d) Aard van de 

wijziging: wijziging 

4. § 

Artikel 67, lid 1, van Wet XLVII van 2009 betreffende het strafregistersysteem, de registratie van 

door de rechterlijke instanties van de lidstaten van de Europese Unie jegens Hongaarse onderdanen 

uitgesproken veroordelingen en de registratie van biometrische gegevens in strafzaken en 

rechtshandhaving (hierna: Bnytv.) wordt vervangen door de volgende bepaling: 

"1. Een orgaan voor het strafregister zal, uit het strafregistersysteem, zoals gespecificeerd in deze 

wet 
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d) langs elektronische weg gegevens beschikbaar stelt aan de persoon die daartoe toegang heeft, 

over personen die een strafbaar feit hebben gepleegd dat in strijd is met de vrijheid van seksueel 

leven of de seksuele zedelijkheid en schadelijk is voor kinderen, of". 

Amendement nummer: 4. 

Relevante bepaling van het wetsvoorstel: § 5 - Bnytv. § 75/B (1) Aard van de 

wijziging: wijziging 

5. § 

De Bnytv. In hoofdstuk V wordt na het onderdeel "Officieel zedelijkheidsattest" het volgende 

onderdeel ingevoegd: "Bekendmaking van gegevens over personen die zich schuldig hebben 

gemaakt aan een delict dat in strijd is met de vrijheid van het seksuele leven of de seksuele 

zedelijkheid en dat krenkend is voor kinderen": 

„75/B. § 

(1) Ter bescherming van kinderen en ter voorkoming van strafbare feiten tegen de vrijheid van het 

seksuele leven of de seksuele zedelijkheid, gepleegd tegen of met uitbuiting van kinderen, dient de 

dienst voor het strafregister overeenkomstig de leden 2 tot en met 3 en artikel 75/C toezicht te 

houden op personen die rechtstreeks in aanraking komen met kinderen. § 75, door middel van een 

elektronisch platform (hierna "het platform" genoemd), dat kan worden gebruikt voor identificatie 

door middel van een elektronische identificatiedienst die door de regering op verplichte basis wordt 

verstrekt overeenkomstig de wet inzake algemene regels van elektronische administratie en 

vertrouwelijke diensten, ter beschikking van het publiek stellen, onder de in § 75 bepaalde 

voorwaarden. § 2) aa) aa) aa), ab) a) ad) de gegevens over het geboortejaar uit de gegevens over de 

geboortedatum, ac) a) ai) de naam van de geregistreerde gemeente uit de gegevens over het adres, 

en in het geval van het adres van de hoofdstad, de naam van het district, ad) b) de laatste 

gezichtsfoto van de betrokkene uit het oog, 

b) de gegevens bedoeld in artikel 11, lid 1, onder 

c), c bis) en c ter), 

bb) c) cd), de datum van de overtreding, bb) d), de datum waarop de beslissing onherroepelijk 

is geworden, bc) k) kc), de datum waarop de beslissing van de buitenlandse rechter 

onherroepelijk is geworden, 

c) de gegevens bedoeld in artikel 16, lid 1, onder 

c), c bis) en c ter), 

(cb)(c)(cd), de datum van de overtreding, (cb)(e), de datum waarop de beslissing definitief is 

geworden, (cc)(j)(jc), de datum waarop de beslissing van het buitenlandse gerecht definitief 

is geworden." 

Nummer van het wijzigingspunt: 5. 

Relevante bepaling van het wetsvoorstel: § 5 - Bnytv. § 75/C 

Aard van de wijziging: wijziging 

5. § 
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De Bnytv. In hoofdstuk V wordt na het onderdeel "Officieel zedelijkheidsattest" het volgende 

onderdeel ingevoegd: "Bekendmaking van gegevens over personen die zich schuldig hebben 

gemaakt aan een delict dat in strijd is met de vrijheid van het seksuele leven of de seksuele 

zedelijkheid en dat krenkend is voor kinderen": 

„75/C. § 

(1) In het geval van meervoudige treffers worden de in artikel 75/B, lid 1, onder a), ac) en ad), 

[lid] gespecificeerde gegevens aan alle betrokkenen [ter beschikking] gesteld. De in artikel 75/B, lid 

1, bedoelde aanvullende gegevens mogen alleen bekend worden gemaakt met betrekking tot de 

betrokkene die is geïdentificeerd door de persoon die het recht heeft de betrokkene te kennen als 

de persoon die rechtstreeks contact heeft met het kind. 

(2) De via de interface verkregen gegevens worden door de persoon die recht heeft op toegang 

tot de betrokken gegevens vertrouwelijk behandeld en mogen uitsluitend voor de in artikel 75/B, 

lid 1, genoemde doeleinden worden gebruikt en aan derden worden bekendgemaakt. Van de via de 

interface verkregen gegevens mogen geen kopieën worden gemaakt, met name geen 

schermafdrukken, uittreksels of andere samenvattingen, en zij mogen niet openbaar worden 

gemaakt, verspreid, gereproduceerd, geregistreerd of opgenomen in een gegevensbank. 

(3) Het strafregisterorgaan zorgt er, voor zover mogelijk, door middel van passende technische 

en organisatorische maatregelen voor dat de interface 

a) van gegevens die op grond van artikel 75/B, lid 1, openbaar mogen worden gemaakt, geen 

afschrift in tekstvorm mag worden gemaakt, en 

b) de gegevens die op grond van artikel 75/B, lid 1, onder a) ad), bekend kunnen zijn, moeten - 

met name door middel van watermerken of andere als doeltreffend te beschouwen maatregelen 

voor de versleuteling van gegevens - zodanig worden weergegeven dat bij een op grond van lid 2 

verboden gebruik duidelijk kan worden vastgesteld dat de gegevens afkomstig zijn van de 

interface." 

Amendement nummer: 6. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 9 

Aard van de wijziging: wijziging 

9. § 

(1) Artikel 9, lid 1, van Wet CLXXXV van 2010 inzake mediadiensten en massacommunicatie (hierna: 

Mttv.) wordt vervangen door de volgende tekst 

a) in artikel 9, lid 1, worden de woorden ", en reclame" vervangen door de woorden ", 

reclame", 

b) In artikel 32, lid 1, worden de woorden "en de" vervangen door "en de", 

c) 168/A, lid 1, worden de woorden "en indien" vervangen door de woorden "en indien", 
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d) § 179, lid 2, worden de woorden "en" vervangen door "en". 

stap] 

"1) Een aanbieder van mediadiensten die een lineaire mediadienst aanbiedt, deelt alle programma's 

die hij voornemens is te publiceren, met uitzondering van nieuwsprogramma's, politieke 

informatieprogramma's, sportprogramma's, programmatrailers, politieke reclame, telewinkelen, 

reclame voor sociale doeleinden en mededelingen van de overheid, vóór publicatie in één van de in 

de leden 2 tot en met 7 genoemde categorieën in. ” 

(2) Lid 6 van artikel 9 van het Mttv. wordt vervangen door de volgende bepaling: 

"6. Programma's die een nadelig effect kunnen hebben op de lichamelijke, geestelijke of zedelijke 

ontwikkeling van minderjarigen, met name door het propageren of uitbeelden van geweld, 

geslachtsongelijkheid, geslachtsverandering, homoseksualiteit of het rechtstreeks, natuurlijk of 

seksueel uitbeelden van seksualiteit voor eigen doeleinden, worden ingedeeld in categorie V. De 

beoordeling van een dergelijk programma is: niet aanbevolen voor personen onder de achttien jaar. 

” 

(3) Aan artikel 32 van de Mttv wordt het volgende lid (4a) toegevoegd: 

"4 bis. Een programma dat een nadelig effect kan hebben op de lichamelijke, geestelijke of zedelijke 

ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder door het propageren of tonen van seksualiteit omwille 

van zichzelf, pornografie, en het afwijken van de identiteit van het geslacht van het kind, 

geslachtsverandering en homoseksualiteit, wordt niet beschouwd als een mededeling van algemeen 

belang of als reclame voor sociale doeleinden. ” 

(4) Artikel 168/A, lid 1, van het Mttv. wordt vervangen door de volgende bepaling 

"1. De mediaraad stelt uiterlijk op 1 december van het jaar voorafgaand aan het verslagjaar een 

jaarlijks toezichtplan op, rekening houdend met de toezichtervaring van het voorgaande jaar, en 

publiceert dit binnen vijftien dagen op zijn website. Bij de opstelling van zijn jaarlijkse toezichtplan 

besteedt de mediaraad bijzondere aandacht aan de naleving van de normen voor de bescherming 

van kinderen en minderjarigen. De mediaraad ziet toe op de samenhang van de door hem 

opgestelde toezichtplannen. De plannen kunnen aan het eind van het eerste halfjaar op basis van 

de in het eerste halfjaar opgedane ervaring worden herzien en zo nodig door de mediaraad worden 

gewijzigd. Het gewijzigde monitoringplan wordt door de mediaraad binnen vijftien dagen na de 

wijziging op zijn website bekendgemaakt. ” 

(5) Artikel 179, lid 2, van het Mttv. wordt vervangen door de volgende bepaling 

"2. Bij in verband met lid 1 vastgestelde problemen en bij inbreuken op de desbetreffende 

bepalingen van deze wet en de mediawet verzoekt de mediaraad om effectieve maatregelen van de 

lidstaat onder wiens bevoegdheid de in lid 1 bedoelde aanbieder van mediadiensten valt. In dit 

verband verzoekt de Raad voor de Media de lidstaat maatregelen te nemen om een einde te maken 

aan de door de Raad voor de Media vastgestelde inbreuken. ” 
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Amendement nummer: 7. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 10 nieuwe alinea (3) Aard 

van de wijziging: toevoeging 

(3) De volgende sectie 5/A wordt aan de wet toegevoegd: 

„5/A. § 

In het kader van deze wet en met het oog op de bescherming van kinderen is het verboden 

pornografische inhoud beschikbaar te stellen aan kinderen jonger dan achttien jaar, alsmede inhoud 

waarin seksualiteit als zodanig wordt afgebeeld of waarin geslachtsoverschrijding, 

geslachtsverandering of homoseksualiteit wordt gepromoot of getoond. ” 

Amendement nummer: 8. 

Relevante bepaling van het wetsvoorstel: § 11 

Aard van de wijziging: wijziging 

11. § 

(1) Aan artikel 9 van Wet CXC van 2011 inzake het Nationaal Openbaar Onderwijs wordt het 

volgende lid 12 toegevoegd [in lid 8 van artikel 9 wordt "In het geval de instelling de 

instandhouder is" vervangen door: In het geval de instelling de instandhouder is] (hierna: 

Nktv.): 

"12) Bij het onderricht van de leerlingen over de seksuele cultuur, het seksuele leven, de seksuele 

geaardheid en de seksuele ontwikkeling wordt bijzondere aandacht besteed aan het bepaalde in 

artikel XVI, lid 1, van de Grondwet. Deze sessies mogen niet gericht zijn op het promoten van gender 

non-conformiteit, geslachtsverandering of homoseksualiteit. ” 

(2) Het volgende artikel 9/A wordt toegevoegd aan hoofdstuk 7 van de Nktv: 

„9/A. § 

(1) Een andere persoon of organisatie dan een werknemer van een onderwijsinstelling die als leraar 

werkzaam is en een beroepsbeoefenaar die in de instelling diensten op het gebied van de 

schoolgezondheidszorg verleent, en een overheidsorgaan dat een samenwerkingsovereenkomst 

met de instelling heeft gesloten, mag in het kader van lessen of andere activiteiten voor 

leerlingen geen activiteiten aanbieden die verband houden met seksuele cultuur, seksleven, 

seksuele geaardheid, seksuele ontwikkeling, de schadelijke effecten van drugsgebruik, de 

gevaren van internet en andere bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid 

(hierna voor de toepassing van deze § "seksuele voorlichting" genoemd): programma) alleen als 

het geregistreerd is door een bij wet aangewezen instantie. 
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(2) De gegevens in het in lid 1 bedoelde register zijn openbare gegevens van algemeen belang en 

worden bekendgemaakt op de website van de instantie die bij wet is aangewezen om het in lid 

1 bedoelde register bij te houden. 

(3) 2. Het in lid 1 bedoelde register 

a) de titel van het programma, 

b) de programma-eigenaar) - in het geval van een natuurlijke persoon - de naam, de 

contactgegevens of 

bb) indien het om een organisatie gaat, de naam, de statutaire zetel en de contactgegevens 

van de organisatie, 

c) een indicatie van het type instelling voor openbaar onderwijs waar het programma zal worden 

uitgevoerd, 

d) de datum van registratie en de duur van het gebruik van het geregistreerde programma in een 

instelling voor openbaar onderwijs (met vermelding van het schooljaar), en e) het onderwerp 

van het programma 

inbegrepen. 

(4) 2. De instantie die bij wet is aangewezen om het in lid 1 bedoelde register bij te houden, bewaart 

de gegevens die in het in lid 1 bedoelde register zijn verwerkt tot de datum waarop zij uit het 

register worden verwijderd. ” 

(3) Aan artikel 79 van de Nktv wordt het volgende lid 8 toegevoegd: 

"8. Indien de voor het openbaar onderwijs verantwoordelijke autoriteit tijdens de officiële 

inspectie vaststelt dat de onderwijsinstelling de bepalingen van artikel 9/A, lid 1, heeft overtreden, 

leidt zij een inbreukprocedure in tegen het hoofd van de instelling en de persoon of het lid van de 

organisatie die de in artikel 9/A, lid 1, bedoelde activiteiten uitvoert en niet in het daarin 

genoemde register is opgenomen. ” 

(4) Aan artikel 94, eerste lid, van de Nktv wordt het volgende punt j) toegevoegd 

(De minister bevoegd voor Onderwijs wordt hierbij gemachtigd om) 

"j) bij decreet de instantie aan te wijzen die gemachtigd is het register overeenkomstig artikel 9 

bis, lid 1, bij te houden, alsmede de nadere voorwaarden voor inschrijving, de nadere regels voor 

het bijhouden en publiceren van het register," 

(vastgelegd in een verordening.) 

Nummer van het wijzigingspunt: 9. 

Relevante bepaling van het wetsvoorstel: § 12 

Aard van de wijziging: wijziging 

12. § 
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(1) Artikel 44/A, lid 1, van Wet I van 2012 tot vaststelling van het arbeidswetboek (hierna "het 

arbeidswetboek" genoemd) wordt vervangen door de volgende bepaling 

"1. Een werkgever die onderwijs, toezicht, zorg of medische behandeling verstrekt aan een persoon 

jonger dan achttien jaar of die diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding, recreatie of sport 

verstrekt aan een persoon jonger dan achttien jaar, mag geen arbeidsverhouding aangaan met een 

persoon die 

a) in het register van dadersaa) doodslag [artikel 166, lid 2, onder i), van Wet IV van 1978 

betreffende het strafwetboek (hierna: Wet IV van 1978), hulp bij zelfdoding [artikel 168 van 

Wet IV van 1978], van kracht tot en met 30 juni 2013. (2)], schending van de persoonlijke 

vrijheid [artikel 175, lid 3, onder e), van Wet IV van 1978], mensenhandel [artikel 175/B, lid 2, 

onder a), en lid 5, van Wet IV van 1978], wijziging van de gezinssituatie [artikel 193, lid 2, onder 

b), van Wet IV van 1978], in gevaar brengen van een minderjarige [artikel 193, lid 2, onder b), 

van Wet IV van 1978], in gevaar brengen van een minderjarige [artikel 175, lid 3, onder e), van 

Wet IV van 1978], en mensenhandel [artikel 175/B, lid 2, onder a), en lid 5, van Wet IV van 

1978]. IV van 1978 Wet nr. 195, leden 1 tot 3], gewelddadige seksuele betrekkingen [IV van 

1978 Wet nr. 197, lid 2, onder a), en lid 3], onfatsoenlijke aanranding [IV van 1978 Wet nr. 198, 

lid 2, onder a), en lid 3], ontmaagding (IV van 1978 Wet nr. 201-202/A. IV van 1978, § 204), 

misbruik van illegaal pornografisch materiaal (§ 204), bevordering van commerciële prostitutie 

(§ 205, lid 3, onder a), IV van 1978), misbruik van drugs (§ 282/B, leden 1, 2, onder a) en c), 

282/B. 

§ 5, lid en 7, lid a)], ab) wederrechtelijke aanwerving [§ 146, lid 3, lid van wet C van 2012 

inzake het wetboek van strafrecht (hierna: wetboek van strafrecht)], doodslag [§ 160, lid 2, 

lid i, van het wetboek van strafrecht], hulp bij zelfdoding [§ 162. § 162, lid 2], onwettig gebruik 

van het menselijk lichaam [§ 175, lid 3, onder a), van het strafwetboek], handel in verdovende 

middelen [§ 177, lid 1, onder a) en b), van het strafwetboek], bezit van verdovende middelen 

[§ 179, lid 1, onder a), en lid 2, van het strafwetboek], pathologische verslaving [§ 179, lid 1, 

onder a), en lid 2, van het strafwetboek], bezit van verdovende middelen [§ 177, lid 1, onder 

a), en lid 2, van het strafwetboek], en gebruik van verdovende middelen in het kader van een 

strafbaar feit [§ 175, lid 3, onder a), van het strafwetboek]. Artikel 181), misbruik van 

prestatiebevorderende stoffen (artikel 185, leden 3 en 5, van het wetboek van strafrecht), 

ontvoering (artikel 190, lid 2, onder a), en lid 3, onder a), van het wetboek van strafrecht), 

mensenhandel en dwangarbeid (artikel 192). § 192, lid 5, onder a), en lid 6, onder a)], 

dwangarbeid [tot de inwerkingtreding van Wet V van 2020 tot wijziging van bepaalde 

handelingen die noodzakelijk zijn ter bestrijding van de uitbuiting van slachtoffers van 

mensenhandel, van kracht tot de inwerkingtreding van Wet V van 2020 tot wijziging van 

bepaalde handelingen die noodzakelijk zijn ter bestrijding van de uitbuiting van slachtoffers 

van mensenhandel, van kracht tot de inwerkingtreding van Wet V van 2020, het Strafwetboek 

nr.  197, lid 2, lid 3, onder a) en lid 4], seksueel misbruik [Wetboek van Strafrecht, § 198], 

heling [Wetboek van Strafrecht, § 200, lid 2 en lid 4, onder a)], faciliteren van prostitutie 

[Wetboek van Strafrecht, § 200, lid 2 en lid 4, onder a)], seksueel misbruik [Wetboek van 

Strafrecht, § 198], seksueel misbruik [Wetboek van Strafrecht, § 200, lid 2 en lid 4, onder a)], 

en faciliteren van prostitutie [Wetboek van Strafrecht, § 200, lid 2 en lid 4, onder a)]. artikel 
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201, lid 1, onder c), en lid 2], exploitatie van kinderprostitutie (artikel 203 van het 

strafwetboek), kinderpornografie (artikel 204204/A van het strafwetboek), zedenschennis 

[artikel 205, lid 2, van het strafwetboek], in gevaar brengen van een minderjarige (artikel 208 

van het strafwetboek), kinderarbeid (artikel 209 van het strafwetboek), schending van de 

gezinssituatie [artikel 213, lid 2, onder b), van het strafwetboek], 

b) strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een strafbaar feit in de zin van punt a), 

c) de Btk. onderworpen is aan een verbod tot bewoning overeenkomstig artikel 52, lid 3, of 

d) onder dwangverpleging staat in verband met de onder a) bedoelde strafbare feiten". 

(2) Een Mt. Sectie 44/A, lid 3, wordt vervangen door de volgende bepaling: 

"3. Het feit dat hij aan de in de leden 1 tot en met 2 gestelde voorwaarden voldoet, is 

a) een persoon die voornemens is een arbeidsverhouding aan te gaan voordat de 

arbeidsverhouding tot stand is gekomen, of 

b) de werknemer, op schriftelijk verzoek van de werkgever tijdens de arbeidsverhouding, binnen 

vijftien werkdagen na het verzoek, of, indien deze termijn om redenen onafhankelijk van de 

wil van de werknemer niet kan worden gehaald, onmiddellijk nadat de reden voor het verzoek 

heeft opgehouden te bestaan 

door middel van een officieel certificaat. ” 

(3) Een Mt. Sectie 44/A, lid 4, wordt vervangen door de volgende bepaling: 

"4. Indien de sollicitant of de werknemer bewijst dat hij aan de voorwaarden van de leden 1 tot en 

met 2 voldoet, betaalt de werkgever de sollicitant of de werknemer de vergoeding voor 

administratieve diensten terug die hij heeft betaald voor de procedure voor de afgifte van het 

getuigschrift dat door de dienst voor het strafregister is afgegeven. ” 

(4) Een Mt. Sectie 44/A, lid 5, wordt vervangen door de volgende bepaling: 

"5) Indien aan de in de leden 1 tot en met 2 genoemde voorwaarden is voldaan 

a) de werknemer niet kan bewijzen dat hij of zij aan de voorwaarden voldoet door middel van 

een door een instantie voor het strafregister afgegeven bekwaamheidsattest, of 

b) de werkgever anderszins kennis krijgt van de gronden voor uitsluiting, 

beëindigt de werkgever de arbeidsverhouding met onmiddellijke ingang door artikel 29, lid 1, 

dienovereenkomstig toe te passen. ” 

(5) Een Mt. Artikel 44 bis, lid 7, wordt vervangen door de volgende tekst 

"7. De werkgever verwerkt de op grond van de leden 1 tot en met 3 verkregen persoonsgegevens 

tot de datum waarop het besluit tot instelling van de arbeidsverhouding wordt genomen of, indien 

de arbeidsverhouding wordt ingesteld en blijft voortbestaan, tot de beëindiging of opzegging ervan. 

” 

Amendement nummer: 10. 
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Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 12 - Wet I van 2012, § 44/A (1) a) Aard van de wijziging: 

wijziging 

12. § 

Artikel 44 bis, lid 1, van Wet I van 2012 houdende het arbeidswetboek wordt vervangen door de 

volgende tekst 

"1. Een werkgever die onderwijs, toezicht, zorg of medische behandeling verstrekt aan een persoon 

jonger dan achttien jaar of die diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding, recreatie of sport 

verstrekt aan een persoon jonger dan achttien jaar, mag geen arbeidsverhouding aangaan met een 

persoon die 

 2)], schending van de persoonlijke vrijheid [artikel 175, lid 3, onder e), van Wet IV van 1978], 

mensenhandel [artikel 175/B, lid 2, onder a), en lid 5, van Wet IV van 1978], wijziging van de 

gezinssituatie [artikel 193, lid 2, onder b), van Wet IV van 1978], in gevaar brengen van een 

minderjarige [artikel 193, lid 2, onder b), van Wet IV van 1978], in gevaar brengen van een 

minderjarige [artikel 193, lid 2, onder a), en lid 5, van Wet IV van 1978], en diefstal van 

goederen [artikel 193, lid 2, onder b), van Wet IV van 1978]. IV van 1978 Wet nr. 195, leden 1 

tot 3], gewelddadige seksuele betrekkingen [IV van 1978 Wet nr. 197, lid 2, onder a), en lid 

3], onfatsoenlijke aanranding [IV van 1978 Wet nr. 198, lid 2, onder a), en lid 3], ontmaagding 

(IV van 1978 Wet nr. 201-202/A. IV van 1978, § 204), misbruik van illegaal pornografisch 

materiaal (§ 204), bevordering van commerciële prostitutie (§ 205, lid 3, onder a), IV van 

1978), misbruik van drugs (§ 282/B, leden 1, 2, onder a) en c), 282/B. 

§ 5, lid en 7, lid a)], ab) wederrechtelijke aanwerving [§ 146, lid 3, lid van wet C van 2012 

inzake het wetboek van strafrecht (hierna: wetboek van strafrecht)], doodslag [§ 160, lid 2, 

lid i, van het wetboek van strafrecht], hulp bij zelfdoding [§ 162. § 162, lid 2], onwettig gebruik 

van het menselijk lichaam [§ 175, lid 3, onder a), van het strafwetboek], handel in verdovende 

middelen [§ 177, lid 1, onder a) en b), van het strafwetboek], bezit van verdovende middelen 

[§ 179, lid 1, onder a), en lid 2, van het strafwetboek], pathologische verslaving [§ 179, lid 1, 

onder a), en lid 2, van het strafwetboek], bezit van verdovende middelen [§ 177, lid 1, onder 

a), en lid 2, van het strafwetboek], en gebruik van verdovende middelen in het kader van een 

strafbaar feit [§ 175, lid 3, onder a), van het strafwetboek]. Artikel 181), misbruik van 

prestatiebevorderende stoffen (artikel 185, leden 3 en 5, van het wetboek van strafrecht), 

ontvoering (artikel 190, lid 2, onder a), en lid 3, onder a), van het wetboek van strafrecht), 

mensenhandel en dwangarbeid (artikel 192). § 192, lid 5, onder a), en lid 6, onder a)], 

dwangarbeid [tot de inwerkingtreding van Wet V van 2020 tot wijziging van bepaalde 

handelingen die noodzakelijk zijn ter bestrijding van de uitbuiting van slachtoffers van 

mensenhandel, van kracht tot de inwerkingtreding van Wet V van 2020 tot wijziging van 

bepaalde handelingen die noodzakelijk zijn ter bestrijding van de uitbuiting van slachtoffers 

van mensenhandel, van kracht tot de inwerkingtreding van Wet V van 2020, het Strafwetboek 

nr.  197, lid 2, lid 3, onder a) en lid 4], seksueel misbruik [Wetboek van Strafrecht, § 198], 

heling [Wetboek van Strafrecht, § 200, lid 2 en lid 4, onder a)], faciliteren van prostitutie 

[Wetboek van Strafrecht, § 201 2020. van kracht tot 30 juni 2020 (lid 1, onder c), [en ] lid 2 
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[lid], ] lid 4, onder b)], exploitatie van kinderprostitutie [Wetboek van Strafrecht, § 203], 

kinderpornografie [Wetboek van Strafrecht, §§ 204-204/A], zedenschennis [Wetboek van 

Strafrecht, §§ 204-204/A], zedenschennis [Wetboek van Strafrecht, §§ 204-204/A], en 

kinderpornografie [Wetboek van Strafrecht, § 204-204/A]. § 205 (2)], in gevaar brengen van 

een minderjarige (§ 208 Btk), kinderarbeid (§ 209 Btk), schending van de gezinssituatie [§ 213 

(2) b) Btk],". 

Nummer van het wijzigingspunt: 11. 

Relevante bepaling van het wetsvoorstel: § 13 

Aard van de wijziging: wijziging 

13. § 

(1) De volgende onderafdeling en afdeling 176/A worden toegevoegd aan Wet II van 

2012 betreffende bestuursrechtelijke vergrijpen, de procedure voor bestuursrechtelijke 

vergrijpen en het registratiesysteem voor bestuursrechtelijke vergrijpen (hierna: Szabs. 

tv.): 

"131/A. Uitoefening van een beroep tijdens de periode van ontzetting 

176/A. § 

Iedereen die veroordeeld is onder de Btk. 3) van artikel 52, indien hij tijdens de duur van het verbod 

een beroep dat binnen de werkingssfeer van het verbod valt, op zodanige wijze uitoefent dat de 

werkgever wordt misleid of op het verkeerde been wordt gezet, begaat hij een strafbaar feit." 

(2) Het volgende punt d) wordt toegevoegd aan artikel 248, lid 3, van de Szab. 

"d) in strijd is met de bepalingen inzake de uitvoering van activiteiten die in een openbare 

onderwijsinstelling mogen worden gehouden of inzake de controle op de wettigheid ervan," 

(begaat een overtreding.) 

Amendement nummer: 12. 

Relevante bepaling van het wetsvoorstel: § 15 - Strafwetboek. Artikel 38, lid 5 

Aard van de wijziging: wijziging 

15. § 

De Btk. Lid 5 van artikel 38 wordt vervangen door de volgende tekst 

"5. Evenmin wordt een persoon voorwaardelijk vrijgelaten die 

a) in geval van het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in lid 4, onder e), (a) als 

voorbereidend strafbaar feit, (b) als medeplichtige, of 

ac) door onbeperkte vrijstelling toe te passen, 
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b) u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf voor een geweldsmisdrijf tegen een persoon die 

een strafbaar feit heeft gepleegd tegen een familielid en bent veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van acht jaar of meer, of 

c) veroordeeld tot een gevangenisstraf die moet worden uitgevoerd wegens een misdrijf tegen 

de vrijheid van seksueel leven en tegen de seksuele zedelijkheid, gepleegd tegen een persoon 

jonger dan achttien jaar en gestraft met een gevangenisstraf van acht jaar of meer. 

veroordeeld tot een gevangenisstraf die moet worden uitgevoerd. ” 

Amendement nummer: 13. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 18, aanhef 

Aard van de wijziging: wijziging 

18. § 

De Btk. In hoofdstuk XI van het Wetboek van Strafrecht wordt na [het volgende hoofdstuk en artikel 

113/A] het volgende hoofdstuk ingevoegd Artikel 113: 

Nummer van het wijzigingspunt: 14. 

Relevante bepaling van het wetsvoorstel: § 18 - Strafwetboek. 113/A. § 

Aard van de wijziging: wijziging 

18. § 

De Btk. In hoofdstuk XI van het Wetboek van Strafrecht worden het volgende hoofdstuk en afdeling 

113/A ingevoegd: 

„113/A. § 

In het geval van een minderjarige kan van de toepassing van artikel 52, lid 3, [van het Wetboek van 

Strafrecht] worden afgeweken in een geval van bijzondere overweging". 

Nummer van het wijzigingspunt: 15. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 20 - Strafwetboek § 204, lid 2 d) Aard van de 

wijziging: wijziging 

20. § 

De Btk. "Kinderpornografie" wordt vervangen door 

"2. De straf bestaat in een gevangenisstraf van twee tot acht jaar in het geval van lid 1, onder a), vijf 

tot tien jaar in het geval van lid 1, onder b), vijf tot vijftien jaar in het geval van lid 1, onder c), indien 

het strafbare feit dat daarin is omschreven 
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d) een opname waarbij [de proefpersoon wordt onderworpen aan] dwang of geweld, of 

zijn toegewijd." 

Amendement nummer: 16. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 20 - Strafwetboek § 204/A, lid 2, onder d) Aard 

van de wijziging: wijziging 

20. § 

De Btk. "Kinderpornografie" wordt vervangen door 

"2. De straf bestaat in een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar in het geval van lid 1, onder a), en 

van vijf tot vijftien jaar in het geval van lid 1, onder b), indien het strafbare feit dat daarin is vermeld 

d) [lastigvallen van een persoon in het programma ]intimidatie of gebruik van geweld 

[met een opname,] een show, of gepleegd." 

Wijzigingspunt nummer: 17. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 20 - Paragraaf 204/A (3) van het 

Wetboek van Strafrecht Aard van de wijziging: wijziging 

20. § 

De Btk. "Kinderpornografie" wordt vervangen door 

"3. De straf bestaat in een gevangenisstraf van vijf tot vijftien jaar in het geval van lid 1, onder a), en 

van vijf tot twintig jaar in het geval van lid 1, onder b), indien het daarin genoemde strafbare feit is 

gepleegd voor een programma [waarbij] een persoon jonger dan twaalf jaar wordt misbruikt of 

geweld wordt gebruikt." 

Wijzigingspunt nummer: 18. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 20 - Paragraaf 204/A (7) van het 

Wetboek van Strafrecht Aard van de wijziging: wijziging 

20. § 

De Btk. "Kinderpornografie" wordt vervangen door 

"(7) In deze sectie wordt onder pornografisch [programma] verstaan een handeling of voorstelling 

waarbij de seksualiteit van een ander of anderen op een kennelijk onfatsoenlijke wijze wordt 

weergegeven en die bedoeld is om seksueel verlangen op te wekken." 

Amendement nummer: 19. 
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Betrokken wetsbepaling: § 22 (1) - Kit. Artikel 82, lid 3, onder b) Aard van de wijziging: wijziging 

22. § 

(1) Lid 3 van artikel 82 van Wet CXXV van 2018 op de overheidsadministratie (hierna: Kit.) wordt 

vervangen door: 

"3. Afgezien van het bepaalde in de leden 1 en 2, kan een persoon niet in dienst van de regering 

worden aangesteld indien 

b) wederrechtelijke aanwerving [lid 3 van artikel 146 van het strafwetboek], doodslag [lid 2, onder 

i), van artikel 160 van het strafwetboek], hulp bij zelfdoding [lid 2 van artikel 162 van het 

strafwetboek], wederrechtelijk gebruik van een menselijk lichaam [lid 3, onder a), van artikel 175 

van het strafwetboek], illegale handel in verdovende middelen [lid 3, onder a), van artikel 175 

van het strafwetboek], handel in verdovende middelen [lid 2, onder i), van artikel 160 van het 

strafwetboek]. 177, lid 1, onder a) en b)), bezit van verdovende middelen [Wetboek van 

Strafrecht, § 179, lid 1, onder a) en lid 2], pathologische verslaving (Wetboek van Strafrecht, § 

181), misbruik van prestatiebevorderende middelen [Wetboek van Strafrecht, § 185, lid 3 en lid 

5], ontvoering 

[§ 190, lid 2, onder a), en lid 3, onder a), van het Strafwetboek], mensenhandel en dwangarbeid 

[§ 192, lid 5, onder a), en lid 6, onder a), van het Strafwetboek], dwangarbeid [tot de 

inwerkingtreding van wet V van 2020 tot wijziging van bepaalde handelingen die noodzakelijk zijn 

om de uitbuiting van slachtoffers van mensenhandel te bestrijden, wet V van 2020 tot wijziging 

van bepaalde handelingen die noodzakelijk zijn om de uitbuiting van slachtoffers van 

mensenhandel te bestrijden], mensenhandel en dwangarbeid [§ 192, lid 5, onder a), en lid 6, 

onder a), van het Strafwetboek], dwangarbeid [tot de inwerkingtreding van wet V van 2020 tot 

wijziging van bepaalde handelingen die noodzakelijk zijn om de uitbuiting van slachtoffers van 

mensenhandel te bestrijden, wet V van 2020 tot wijziging van bepaalde handelingen die 

noodzakelijk zijn om de uitbuiting van slachtoffers van mensenhandel te bestrijden].  197, lid 2, 

lid 3, onder a) en lid 4], seksueel misbruik [Wetboek van Strafrecht, § 198], heling [Wetboek van 

Strafrecht, § 200, lid 2 en lid 4, onder a)], faciliteren van prostitutie [Wetboek van Strafrecht, § 

201 2020.  § 205, lid 2], in gevaar brengen van een minderjarige (§ 208 van het strafwetboek), 

kinderarbeid (§ 209 van het strafwetboek), schending van de gezinssituatie [§ 213, lid 2, onder b), 

van het strafwetboek],". 

Amendement nummer: 20. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 22 nieuwe leden 2 en 3 Aard van 

de wijziging: toevoeging 

(2) Een Kit. Artikel 84, lid 2, wordt vervangen door de volgende bepaling 
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"2. Naast het bepaalde in lid 1 moet een persoon die een betrekking in overheidsdienst wenst aan 

te knopen, tevens bewijzen dat de in artikel 82, leden 3 en 4, gespecificeerde 

diskwalificatievoorwaarden niet op hem van toepassing zijn. ” 

(3) Een Kit. Artikel 84, lid 5, onder d), wordt vervangen door de volgende tekst 

(In gerechtvaardigde gevallen kan de werkgever de overheidsfunctionaris schriftelijk verzoeken om 

binnen vijftien werkdagen na het verzoek - indien dit om verschoonbare redenen niet binnen deze 

termijn mogelijk is, onmiddellijk na beëindiging van de dienst - door middel van een officiële 

verklaring aan te tonen dat) "d) de ambtenaar, afgezien van het bepaalde onder a), niet 

onderworpen is aan de in artikel 82, leden 2 tot en met 4, bedoelde voorwaarden voor uitsluiting. ” 

Nummer van het wijzigingspunt: 21. 

Relevante bepaling van het wetsontwerp: § 24 (2) Aard van de 

wijziging: wijziging 

2) De onderafdelingen 4[tot en met 8] treden in werking op 1 februari 2022. 

Nummer van het wijzigingspunt: 22. 

Relevante bepaling van het wetsvoorstel: § 25 

Aard van de wijziging: wijziging 

25. § 

E Act 

a) [§ 9 van] hoofdstuk 5 van artikel IX (6) en artikel 23 van de Grondwet, 

b) [artikel 10, lid 3, van de grondwet], wordt hoofdstuk 6 beschouwd als een 

hoeksteen krachtens artikel L, lid 3, van de grondwet. 

Deel II 

Nummer van het wijzigingspunt: 23. 

Aard van de wijziging: grammaticale en redactionele wijzigingen 

Serienummer Betrokken wetgeving Correctie 

1. 
§ 5 - Bnytv. § 75/B (1) a) subsectie ac) ... van [adresgegevens ] 

adresgegevens van ... 

2. § 5 - Bnytv. § 75/C (3) lid b) ...van [de]... 
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Rechtvaardiging 

1-2., 6-7. De Staat heeft krachtens de Fundamentele Wet de plicht regels vast te stellen die een 

juridische omgeving en een stelsel van instellingen scheppen die de bescherming garanderen die 

nodig is voor de lichamelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling van kinderen en voor het behoud 

en de bescherming van hun identiteit, die vanaf hun geboorte onveranderlijk is. Daartoe moet de 

wetgever verder gaan dan de algemene regels die in de grondwet zijn neergelegd en praktische, 

tastbare regels vaststellen om deze waarden te beschermen. 

Erkend wordt dat sommige inhouden pas op een voor hun gezonde geestelijke en intellectuele 

ontwikkeling geschikt tijdstip aan kinderen moeten worden doorgegeven. Sommige inhouden 

kunnen door kinderen onder een bepaalde leeftijd verkeerd worden begrepen, of een nadelig effect 

hebben op hun ontwikkeling op die leeftijd, of gewoon te moeilijk voor hen zijn om te verwerken, 

en daardoor hun zich ontwikkelende morele waarden of hun kijk op zichzelf en de wereld in 

verwarring brengen. 

Op basis hiervan, en in de geest van de grondwet en ter bescherming van de gezonde lichamelijke 

en geestelijke ontwikkeling van kinderen, wordt in de wijziging de inhoud omschreven waarmee 

kinderen in verschillende media niet in aanraking mogen komen (zie media, reclame). 

Daartoe wijzigt het voorstel Wet XLVIII van 2008 betreffende de basisvoorwaarden en bepaalde 

beperkingen voor economische reclameactiviteiten, die verbiedt om kinderen onder de achttien 

jaar reclame aan te bieden waarin seksualiteit voor eigen doeleinden wordt afgebeeld, of die 

bevordert en portretteert geslachtsongelijkvormigheid, geslachtsverandering en homoseksualiteit. 

De wijziging van de Mttv. zorgt ervoor dat een programma waarvan het hoofdbestanddeel bestaat 

in de bevordering, de presentatie of de voorstelling van homoseksualiteit, of de voorstelling van 

seksualiteit met een eigen doel, wordt ingedeeld in categorie V. Als gevolg van het voorstel moet 

reclame ook worden ingedeeld in categorie V van de wet. En de mediaraad zal verplicht zijn om de 

lidstaat die bevoegd is voor de buitenlandse aanbieder van mediadiensten die de desbetreffende 

voorschriften heeft overtreden, om daadwerkelijke actie te verzoeken. 

De bovenstaande punten zijn inhoudelijk met elkaar verbonden. 

3. Zie de toelichting bij het amendement van de Commissie tot afsluiting van het uitvoerig debat 

T/16365/10/1. 

4. Naar aanleiding van een opmerking van het Nationaal Bureau voor de rechtspraak wordt het 

wetsvoorstel gewijzigd om de gegevens die uit het strafregister kunnen worden opgevraagd, uit 

te breiden met het tijdstip van het delict.  

5. Het voorstel komt tegemoet aan een opmerking van de nationale autoriteit voor 

gegevensbescherming en vrijheid van informatie door eerst alleen de foto van de betrokkenen 

en de naam van de gemeente waar de betrokkenen wonen in het geval van meervoudige treffers 

weer te geven, in plaats van alle gegevens in het register. De wijziging is bedoeld om te voldoen 

aan het doelbindingsvereiste. 

8, 11. In het voorstel wordt voorgesteld regels in te voeren voor het houden van 

schoolbijeenkomsten, met inbegrip van seksuele voorlichting, door organisaties met een 

twijfelachtige professionele geloofwaardigheid en in veel gevallen met een specifieke seksuele 

geaardheid. In deze sessies proberen vertegenwoordigers van bepaalde organisaties de seksuele 
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ontwikkeling van kinderen te beïnvloeden door middel van wat zij een sensibiliseringsprogramma 

noemen in het kader van antidiscriminatie-educatie, hetgeen ernstige schade kan toebrengen aan 

de lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling van kinderen. Het doel van de wijziging is ervoor 

te zorgen dat alleen personen of organisaties die in een officieel en voortdurend bijgewerkt register 

zijn ingeschreven, sessies voor kinderen mogen verzorgen. De nadere regels zullen worden 

bekendgemaakt bij besluit van de minister van Personeelszaken. Het wetsvoorstel schept 

aansprakelijkheid voor overtredingen voor zowel het hoofd van de inrichting als de persoon die de 

activiteiten verricht.  

De bovenstaande punten zijn inhoudelijk met elkaar verbonden. 

9. De wijziging verduidelijkt de interpretatie van de bestaande bepalingen door de regels 

inzake de verificatie van de inzetbaarheidsvoorwaarde en de vergoeding van de kosten van de 

arbeidsverhouding tussen de persoon die een arbeidsverhouding tot stand wenst te brengen en 

de werknemer nader te bepalen, en verduidelijkt, naar aanleiding van de opmerking van de 

Curia, de verplichting van de werkgever om de arbeidsverhouding met onmiddellijke ingang te 

beëindigen wanneer het bewijs van een uitsluitingsgrond ontbreekt.  

10. 11. Zie de toelichting bij het amendement van de Commissie tot sluiting van het uitvoerig 

debat T/16365/10/2. 12. Zie de toelichting bij het amendement van de Commissie tot sluiting 

van het uitvoerig debat T/16365/10/3. 13. Zie de toelichting bij het amendement van de 

Commissie tot sluiting van het uitvoerig debat T/16365/10/3. 15. Zie de toelichting bij 

Commissie-amendement nr. T/16365/10/6, waarmee het uitvoerig debat wordt afgesloten. 16. 

Zie de toelichting bij Commissie-amendement nr. T/16365/10/7, waarmee het uitvoerig debat 

wordt afgesloten. 17. Zie de toelichting bij Commissie-amendement nr. T/16365/10/8, waarmee 

het uitvoerig debat wordt afgesloten. 

18. Zie de toelichting bij het amendement van de Commissie tot afsluiting van het uitvoerig debat 

T/16365/10/9. 

19. Zie de toelichting bij het amendement van de Commissie tot afsluiting van het uitvoerig debat 

T/16365/10/10. 

20. Wijziging van de wet op de overheidsadministratie met het oog op de interne samenhang.  

21. Zie de toelichting bij het amendement van de Commissie tot afsluiting van het uitvoerig debat 

T/16365/10/11. 

22. Verduidelijking van de codificatie.  

23. Zie de toelichting bij het amendement van de Commissie om het diepgaande debat af te sluiten 

T/16365/10/12. 


