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Geachte Voorzitter,

Uw kenmerk
155149u

Op 20 mei 2014 heb ik schriftelijke vragen (kenmerk 155149u) ontvangen van de
vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Economische Zaken
naar aanleiding van de slotverklaring van de wereldwijde multistakeholderbijeenkomst over de toekomst van internet governance NETmundial (hierna:
NETmundial), die op 23-24 april 2014 te Sao Paulo, Brazilië, is gehouden. Graag
ga ik in op uw vragen.
1
Wat is de mening van de regering over de niet bindende slotverklaring van de
Netmundial-conferentie, en erkent de regering het belang van een verklaring met
spelregels over het internetbeleid.
Antwoord
De slotverklaring van de NETmundial-conferentie is van belang omdat het
principes vastlegt voor internet governance. Dit is het stelsel van mondiale
afspraken op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van het internet.
Nederland onderschrijft deze principes. Ze leggen voor Nederland belangrijke
zaken vast zoals vrijheid op het internet, respect voor mensenrechten, en een
verdere verankering van het multistakeholdermodel.
Ik verwijs hiervoor naar mijn brief d.d. 28 april jl. (onderdeel van kamerstuk
33.896, B) waarin ik uw commissie antwoord geef op vragen naar aanleiding van
het BNC-fiche over de Commissiemededeling over internet governance, en naar
mijn eerdere brief van 19 maart jl. (onderdeel van Kamerstuk 33.896, A) waarin
ik antwoord geef op vragen van uw commissie over de deelname aan NETmundial.
De grote waarde van de slotverklaring zit in het brede draagvlak. De verklaring is
aangenomen door overheden van ongeveer 100 landen, door civil society, het
bedrijfsleven, de technische internetgemeenschap en de belangrijkste
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internationale organisaties die het internet besturen. De slotverklaring zou
daarom leidend moeten zijn in de fora waar over internet governance wordt
gesproken.
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2
Op welke wijze kan de regering zich inzetten om de verklaring te implementeren
in het Nederlandse beleid, en 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, en hoe gaat de regering de
resultaten van de NETmundial-conferentie oppakken en zorgen voor een breed
draagvlak.
Antwoord
De verklaring sluit aan bij het Nederlandse standpunt ten aanzien van internet
governance. De Nederlandse inzet is om de principes en aanbevelingen van
NETmundial in te brengen in de internationale discussies en fora waar
internetbestuur ter discussie staat, en deze moeten hun weerslag vinden in de
uitkomsten van die vergaderingen, zoals het Internet Governance Forum in
september 2014 en de herziening in 2015 van de afspraken van de Wereldtop
over de Informatiemaatschappij uit 2005. Daarmee wordt tegenwicht geboden
aan landen die in de VN meer staatscontrole over het internet of verregaande
regulering van het internet voorstaan.
Nederland zet daarbij vooral in op het samen optrekken met gelijkgezinde landen
die de NETmundial-verklaring hebben gesteund. De Europese Commissie en EUlidstaten hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de verklaring en in EUverband wordt nu gesproken over de wijze waarop de EU de uitkomsten van
NETmundial kan uitdragen. Daarnaast zal Nederland de roadmap van NETmundial
agenderen bij de vierde Global Conference on Cyberspace, waarvan Nederland in
april 2015 gastland zal zijn, om op die manier de aandacht te vestigen op de
voortgang van de acties uit de roadmap.

(w.g.)

H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
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