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Geachte heer Kamp,
De vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Economische Zaken hebben op
6 mei 2014 gesproken over de slotverklaring van de Global Multistakeholder Meeting on the
Future of Internet Governance (hierna: NETmundial-conferentie) die op 23-24 april 2014 te Sao
Paulo, Brazilië, is gehouden.1 De commissies wensen naar aanleiding van deze slotverklaring de
volgende vragen aan de regering te stellen.2
De commissies verzoeken de regering om haar mening over de niet bindende slotverklaring van
de Netmundial-conferentie te geven. Afgezien van het feit dat netneutraliteit er niet in
voorkomt, heeft de verklaring veel raakvlakken met het Nederlandse beleid. Erkent de regering
het belang van een verklaring met spelregels over het internetbeleid?
Op welke wijze zou de regering zich kunnen inzetten om de verklaring te implementeren in het
Nederlandse beleid? Is de regering bereid om Nederland een voortrekkersrol te laten spelen in
de implementatie in Europa, maar ook in andere werelddelen? Op welke wijze zou de regering
zin kunnen geven aan de invulling van de roadmap, die deel uitmaakt van de verklaring?3
Tot slot vragen de commissies hoe de regering de resultaten van de Netmundial-conferentie
gaat oppakken en zorgen voor een breed draagvlak.

1

http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf.
Zie ook eerder schriftelijk overleg onder kamerstuknummer EK 33896 en edossier E140005 op
www.europapoort.nl.
3
Roadmap for the future evolution of the Internet Governance Ecosystem.
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De commissies zien de beantwoording van de vragen graag tegemoet uiterlijk 4 weken na
dagtekening van deze brief.
Hoogachtend,

Dr. G. ter Horst

Prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert

Voorzitter van de vaste commissie
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