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Geachte mevrouw Van der Hoeven,
De Europese Commissie heeft op 27 februari 2008 een voorstel gepresenteerd voor een
besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap voor de periode 2009 – 2013 ter bescherming van kinderen
die gebruik maken van internet en andere communicatietechnologieën (COM(2008)106).
De commissie voor Economische Zaken heeft dit voorstel in haar vergadering van 1 april jl.
besproken en ziet, ook met kennisname van het BNC-fiche van de regering, aanle iding tot
het stellen van enkele vragen, met name met betrekking tot de subsidiariteit van het voorstel. Graag wil ik u hiervan in kennisste llen.
Het voorstel van de Europese Commissie bevat vier actiepunten.
In de eerste plaats beoogt de Europese Commissie de illegale online-inhoud te verminderen en schadelijk online-gedrag aan te pakken, met name wat betreft seksueel kindermisbruik en kinderlokkerij. Het is duidelijk dat deze activiteiten bestreden dienen te worden.
De commissie voor Economische Zaken legt de regering de vraag voor of dit niet beter op
nationaal niveau kan gebeuren, mede omdat de regering meerdere malen heeft aangegeven dat, waar nodig, goed valt samen te werken met andere Europese landen.
In de tweede plaats beoogt de Europese Commissie de veiligheid van de online-omgeving
te bevorderen door het aanmoedigen van zelfreguleringsinitiatieven op dit gebied en door
het betrekken van kinderen en jongeren bij een veiligere online-omgeving, voornamelijk
door middel van jeugdpanels. Ook hier vraagt de commissie naar de subsidiariteit: waarom
zijn er Europese besluiten nodig om zelfregulering te bevorderen en om kinderen en jongeren te betrekken bij een veiligere online-omgeving?
Daarnaast beoogt de Europese Commissie een grotere bewustwording van burgers te realiseren door op kinderen, ouders en leraren gerichte acties. Een maximaal resultaat dient
bereikt te worden door het uitwisselen van informatie over best practices en door steun te
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verlenen aan contactpunten waar ouders en kinderen terecht kunnen voor advies over de
manier waarop ze veilig online kunnen gaan. De commissie ziet graag de beantwoording
van de regering tegemoet van de vraag of en waarom hiervoor Europese initiatieven noodzakelijk zijn. Is dit niet eenvoudig via het internet te organiseren?
Ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie voor de oprichting van een ke nnisbasis door het samenbrengen van o nderzoekers die zich bezighouden met de onlineveiligheid van kinderen op Europees niveau heeft de commissie geen vragen. Dit voorstel
lijkt een Europese dimensie te hebben en kan worden ondergebracht binnen het “Safer
Internet Program”.
Voorts deel ik u mede dat de leden van de VVD-fractie hun bedenkingen hebben tegen dit
voorstel. Zij concluderen dat dit voorstel van de Europese Commissie zijn doel voorbij
schiet door op Europees niveau te regelen wat op nationaal niveau geregeld kan worden.
Het voorstel voldoet volgens deze leden daarmee niet aan de eisen van subsidiariteit. Deze
leden achten het overtrokken hie rvoor €55 miljoen uit te trekken.
Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Minister voor Jeugd en Gezin.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd , ziet de commissie voor Economische Zaken uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Prof. mr. dr. E.M. Kneppers -Heynert,
Voorzitter van de commissie voor Economische Zaken

