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Meerjarenprogramma ter bescherming van kinderen die gebruik maken van Internet en
andere communicatietechnologieën (COM (2008)106)
In antwoord op uw brief van 18 april 2008, kenmerk 140999U, bericht ik u, mede namens
mr. A. Rouvoet, Minister voor Jeugd en Gezin , het volgende. Door de VVD-fractie van
de Eerste Kamer is een aantal vragen over het Europese programma Safer Internet 20092013 gesteld, die met name subsidiariteit betreffen.
Historie
Het Europese Safer Internet programma is in 1999 van start gegaan. In eerste instantie tot
2004. Op basis van een externe evaluatie van de periode 1999-2002 kwam naar voren dat
het programma in de eerste vier jaar een significante bijdrage heeft geleverd, maar dat de
problemen op dit gebied dusdanig complex en dynamisch zijn en het aantal betrokken
actoren dermate groot is dat er nog verdere maatregelen genomen moeten worden. Dit
heeft geresulteerd in een nieuw programma: het Safer Internet plus programma tot 2008.
Het voorstel waaraan u refereert is een verlenging van het programma tot 2013.
De afgelopen 10 jaar heeft de Nederlandse regering geoordeeld dat een Europese aanpak
verstandig is, omdat de problemen in de nationale lidstaten vergelijkbaar zijn en een
goede onderlinge coördinatie en een gezamenlijke aanpak voordelen oplevert. Daarbij
dient wel altijd rekening gehouden met de verschillen tussen landen. Naast de Europese
coördinatie en initiatieven, is er ook (financiële) ruimte voor (gecoördineerde) activiteiten
door de lidstaten zelf.
Inrichting programma
Concreet is het programma zo in gericht dat in alle landen accountpunten zijn
aangewezen. In het geval van Nederland zijn dat: meld puntkinderporno voor de hotlines
en digibewust voor de awareness node. Deze nationale organisaties ontvangen voor hun
activiteiten financiering vanuit het programma. Tot nu toe 50% en volgend jaar 75% van
de kosten. U noemt de vier actielijnen van het vervolgprogramma: het tegengaan van
seksueel kindermisbruik en kinderlokkerij, het aanmoedigen van
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zelfreguleringsinitiatieven, bewustmaking van het publiek en het oprichten van een
kennisbasis. Over de eerste drie onderwerpen stelt u vragen over subsidiariteit.
Actielijnen in het programma
Seksueel kindermisbruik en kinderlokkerij op het internet zijn problemen die de
landsgrenzen overschrijden. Het is daarom verstandig dat de activiteiten en
werkzaamheden van de meldpunten kinderporno in de verschillende la nden goed
gecoördineerd en gecombineerd worden om de problemen zo goed mogelijk te kunnen
bestrijden. Het is voor de Nederlandse regering beter dat te doen via de Europese
commissie, dan met de 27 landen afzonderlijk een contactennetwerk op te bouwen.
Bij de voorlichting en zelfreguleringsinitiatieven gaat het niet om het uitwisselen van
(criminele) gegevens, als wel om het uitwisselen van best practices. Een deel van de
activiteiten wordt nationaal uitgevoerd, een ander deel europees. Er worden
informatie dragers (folders, filmpjes) ontwikkeld, die in alle landen verspreid worden. Het
is niet efficiënt die in 27 landen zelf te laten ontwikkelen. Ook wordt er door landen
gebruik gemaakt van in andere lidstaten ontwikkeld materiaal. Zo heeft Nederland
afgelopen jaar het idee van het ‘schoolblik’ van Zweden overgenomen (informatie over
verstandig internetgebruik dat leraren op school kunnen gebruiken), is het Duitse
reclamefilmpje ’Waar is Chris’ in 5 landen nagesynchroniseerd (waaronder Nederland)
en hebben Zweden en Denemarken op hun beurt weer een Nederlandse campagne
gekopieerd. Zo ontstaat een meerwaarde die puur nationale programma’s veel moeilijker
bereiken.
Aanvulling
Een aanvullend voordeel van een Europese aanpak is dat landen die minder ver zijn op
het gebied van bescherming van kinderen en ICT daar ook serieuze aandacht aan
besteden. Dat is ook van belang voor de veiligheid in Nederland. Nederland is in dat
kader op dit moment mentorland voor Slovenië.
Het programma functioneert goed en heeft de steun van andere lidstaten. De regering
steunt het Europese programma, in de wetenschap dat samenwerking op Europees niveau
en activiteiten binnen de lidstaten in evenwicht zijn. Ik hoop dat ik met dit antwoord uw
bedenkingen heb kunnen weghalen.
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