
Intentieverklaring 
 
Overwegende dat het verspreiden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, in-, door- en uitvoeren of in 
bezit hebben van afbeeldingen (of gegevensdragers bevattende afbeeldingen) van een seksuele 
gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken 
of schijnbaar is betrokken in Nederland strafbaar is vanwege artikel 240b Wetboek van Strafrecht 
 
Overwegende dat internet als medium gebruikt wordt bij de (internationale) verspreiding van  
kinderporno 
 
Overwegende dat de mogelijkheden van de Nederlandse opsporingsautoriteiten om kinderporno op te 
sporen en te vervolgen beperkt zijn als kinderporno aangeboden wordt vanuit landen waarmee 
Nederland geen rechtshulpverdragen onderhoudt en hierdoor de maatschappelijk onwenselijke 
situatie ontstaat dat kinderporno in Nederland in bepaalde gevallen via het internet straffeloos kan 
worden verspreid 
 
Overwegende dat op 18 augustus 2008 de minister van Justitie en vertegenwoordigers van enkele 
grote ISP's met elkaar gesproken hebben over een gezamenlijke bijdrage door overheid en 
marktpartijen aan het voorkomen en bestrijden van kinderporno op internet 
 
Overwegende dat internetserviceproviders en andere marktpartijen die toegang bieden tot internet 
vanuit een door hen gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid om (ongewenste) confrontatie 
met kinderporno te voorkomen actief bij willen dragen aan maatregelen ter bestrijding van kinderporno 
op internet. 
 
Overwegende dat internetserviceproviders, maatschappelijke organisaties en de overheid nu al 
samenwerken in de bestrijding van cybercrime. 
 
Overwegende dat internetserviceproviders en andere marktpartijen die toegang bieden tot internet 
daarbij moeten kunnen beschikken over een eenduidig en transparant samengestelde zwarte lijst van 
internetpagina’s met kinderpornografische afbeeldingen. 
 
Overwegende dat de samenstelling en het beheer van een dergelijke zwarte lijst momenteel wordt 
uitgevoerd door het Korps Landelijke Politie Diensten, maar dat na onderzoek uitgevoerd door het 
WODC de formele juridische basis ter discussie staat. 
 
Overwegende dat in het WODC-onderzoek een viertal mogelijke organisatievormen voor 
internetfiltering van kinderporno worden beschreven in plaats van de huidige praktijk, waaronder een 
scenario dat omschreven kan worden als door de overheid gestimuleerde zelfregulering en dat de 
minister van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer voor dit scenario 'gestimuleerde zelfregulering' 
een voorkeur heeft uitgesproken. 
 
Overwegende dat in opdracht van het ministerie door Andersson Elffers Felix en Informatiehuis is 
onderzocht op welke wijze overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen kunnen komen 
tot een nieuw publiekprivaat samenwerkingsmodel voor internetfiltering van kinderporno. 
 
Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat het nieuwe samenwerkingsmodel moet voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke organisatie gericht op de samenstelling en het beheer van een 
zwarte lijst met kinderpornografische afbeeldingen, hierna ook wel genoemd 'blacklisting'. 
 
Overwegende dat internetserviceproviders en andere marktpartijen die toegang verschaffen tot 
internet aangeven te moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het proces van 
blacklisting en aangeven het risico van juridische aansprakelijkheid door toepassing van de blacklist 
middels een convenant met de op te richten blacklisting organisatie te willen ondervangen 
 
Overwegende dat de inhoud van de nieuw te ontwikkelen blacklist wordt beperkt tot eenduidige 
afbeeldingen van kinderpornografisch materiaal. 
 



Overwegende dat partijen een pragmatische start voorstaan met eenvoudige filtertechniek (op DNS- 
of URL-niveau), waarbij de implementatie van internetfiltering cq de keuze van filtertechniek in eerste 
instantie aan de internetserviceproviders wordt overgelaten, maar dat er op termijn ook ruimte moet 
zijn voor fijnmaziger technieken zoals bijvoorbeeld het gebruik van hashcodes, hetgeen past binnen 
een groeiscenario van het onderhavige publiekprivate samenwerkingsmodel. 
 
Overwegende dat partijen naast blacklisting door een onafhankelijke organisatie ook van belang 
achten dat in het publiekprivate samenwerkingsmodel een meldfunctie is voorzien en dat voorlichting 
wordt gegeven over (kind)veilig internetgebruik. 
 
Overwegende dat partijen vaststellen dat filtertechnieken nooit perfect zijn en slechts kunnen dienen 
om het risico dat internetgebruikers toevallig of onbedoeld worden geconfronteerd met kinderporno 
significant te verkleinen. 
 
Overwegende dat internetfiltering niet de verwachting mag wekken de oplossing voor het probleem 
kinderporno te zijn en dat inzet op internationale justitiële samenwerking en de implementatie van 
internationale verdragen noodzakelijk blijft. 
 
Overwegen dat uit het onderzoek voorts blijkt dat de publiekprivate samenwerking gericht dient te zijn 
op kennisuitwisseling en meningsvorming tussen overheid, maatschappelijke organisaties en 
marktpartijen met betrekking tot de bestrijding van kinderporno op internet. 
 
Overwegende dat partijen de bereidheid hebben uitgesproken bij te willen dragen aan de verdere 
uitwerking van een nader te bepalen nieuw publiekprivaat samenwerkingsmodel. 
 
Overwegende dat deze intentieverklaring partijen niet belet om, al dan niet in samenwerking met 
derden, eigen initiatieven te ontplooien of voort te zetten m.b.t. voorlichting ter bescherming van het 
kind om de verspreiding van kinderporno op internet tegen te gaan. 
 
Spreken de intentie uit verdere uitwerking te geven aan een publiekprivaat samenwerkingsmodel voor 
de bestrijding van kinderporno op internet, waarbij Andersson Elffers Felix en Informatiehuis het 
proces begeleiden en faciliteren. 
 
Spreken de intentie uit hiertoe een plan van aanpak uit te werken voor de oprichting van een 
publiekprivaat samenwerkingsforum waarin overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen 
kennis en opinies uitwisselen over de bestrijding van kinderporno op internet en hierbij nadrukkelijk 
ECP EPN als mogelijk platform te betrekken. 
 
Spreken de intentie uit hiertoe de business case uit te werken voor een nieuw op te richten 
onafhankelijke instantie, belast met de samenstelling en het beheer van een zwarte lijst met 
internetpagina's met kinderpornografische afbeeldingen waartegen in Nederland geen opsporing en 
vervolging mogelijk is en waarbij een rechtshulpverzoek in het buitenland ook niet mogelijk is en 
daarbij de rol en positie van het Meldpunt Kinderporno te betrekken. 
 
Spreken de intentie uit de uitwerking af te ronden met een rapportage voor 01 januari 2010 en 
vervolgens te beslissen over de start van een nieuw publiekprivaat samenwerkingsmodel. 

 


