
 

 

Q&A 

 
Welke informatie wordt  er openbaar gemaakt? 
Alle afspraken, overeenkomsten, criteria en onderliggende documenten zullen openbaar 
worden gemaakt wanneer partijen daar voldoende met elkaar uit zijn. 
 
De blacklist zelf wordt logischerwijs niet openbaar gemaakt. We willen kwaadwillenden niet 
van een verzameling websites voorzien die ze vervolgens kunnen aanwenden om gericht op 
kinderporno te zoeken (door in Nederland  te proberen de blokkades technisch te omzeilen 
of de lijst door te sturen naar andere landen waar geen blokkade geldt).  
 
Hoe verhoudt zich deze blacklist tot opsporing en vervolging? 

De primaire aanpak van kinderporno ligt bij opsporing en vervolging onder verantwoording 
van politie en justitie. Het weghalen van het materiaal en het optreden tegen de bron en 
diegene die dit materiaal zoekt en bekijkt moet leidend zijn. Maar omdat materiaal wordt 
aangeboden vanuit diverse landen in de gehele wereld, is opsporing helaas niet altijd 
haalbaar. Slechts voor die specifieke gevallen zal de blacklist worden ingezet, zodat het 
materiaal dan in ieder geval niet zichtbaar wordt gemaakt. 
 
Waarom willen providers deze blokkade instellen?  
De verspreiding van kinderporno via internet is onrechtmatig en strafbaar en dient te worden 
tegengegaan. Door deze samenwerking willen ze een bijdrage leveren aan deze doelstelling 
in aanvulling op de voortdurende inspanningen van politie en justitie en het Meldpunt 
Kinderporno.  
 
Wat houdt de blokkade in? 

Het Meldpunt Kinderporno stelt een blacklist samen die vervolgens door de ISP’s wordt 
gebruikt om bepaalde websites niet weer te geven aan de gebruikers die deze opvragen. Die 
krijgen in plaatst daarvan een STOP-pagina te zien.   
 
Op basis van welke criteria wordt een website op de blacklist geplaatst? 

Als basis voor het samenstellen van de blacklist zijn de criteria uit het AEF rapport 
gehanteerd. Dit houdt in dat voor de inhoudelijke beoordeling de classificatie van bijlage 4 
wordt gebruikt (p. 37), dat het alleen gaat om content die gehost wordt in landen waar de 
Nederlandse opsporingsautoriteiten geen middelen hebben voor opsporing en vervolging 
(bouwstenen 2.2, p. 10) en dat situaties zoals in de UK, waar Wikipedia geblokkeerd werd 
omdat er ergens materiaal stond dat onder de daar geldende blocking-criteria viel, te allen 
tijde voorkomen moet worden. Dus dat dit soort legitieme websites nooit geblokkeerd zullen 
worden. 
 
Om hoeveel websites gaat het dan? 

Wij kunnen nog geen schatting geven van het totaal aantal adressen op de lijst die dit gaat 
opleveren. Het gaat hier niet alleen over de omvang nu, maar ook over de geschatte omvang 
in de toekomst. Deze cijfers worden thans uitgezocht. Afhankelijk ook van deze uitkomst 
zullen wij tot een finale beoordeling kunnen komen. 
 
Als een provider besluit de blokkade in te voeren, wat betekent dit dan: 
 
Wat merkt de internetgebruiker er van? 

Als het goed is helemaal niets. Alleen wanneer hij of zij een website zoekt met 
kinderpornografisch materiaal, wordt er een stop-pagina weergegeven. Dit beschermt ook de 



argeloze surfer die niet specifiek zoekt op kinderporno maar per ongeluk doorklikt naar dit 
materiaal. 
 
Wordt er bijgehouden wie de Stop-pagina bezoekt? 

Nee. Deze blokkade wordt door de providers ingezet om als private partijen een bijdrage te 
leveren aan het tegengaan van de verspreiding van kinderporno, niet als opsporingsmiddel 
(nog afgezien van het feit dat het enkele bezoek aan de STOP-pagina niets zegt over de 
intentie van de gebruiker, kan immers ook onbedoeld zijn).  Er worden dan ook geen 
gegevens opgeslagen of bewaard met betrekking tot de bezoeken van de Stop-pagina. 
 
Wat als er iets onterecht op de blacklist komt? 

Het Meldpunt Kinderporno is uiterst zorgvuldig in het beoordelen van de websites en plaatst 
alleen websites op de lijst die voldoen aan alle criteria. De lijst wordt ook steeds 
gecontroleerd om te kijken of de opgenomen websites inderdaad nog steeds kinderporno 
bevatten. Dit om te voorkomen dat ze onterecht op de blacklist blijven staan als ze wel 
opgeschoond zijn. Deze processen zullen ook getoetst worden. 
Er is daarnaast op de STOP-pagina direct een klachtmogelijkheid zodat iedereen die zijn 
twijfels heeft of de website die hij wil bezoeken echt kinderporno bevat een klacht kan 
indienen. Meldpunt beoordeelt deze klachten, maar er gaat ook een kopie naar de ISP’s. Die 
laten de afhandeling aan het Meldpunt, maar hebben op deze manier inzage in de 
klachtenstroom en kunnen bijvoorbeeld direct ingrijpen als er iets mis lijkt, bijvoorbeeld de 
blokkade uit zetten totdat duidelijk is wat er aan de hand is. 
 
Hoe effectief is een blokkade? 

Mogelijkheden om een blokkering te omzeilen zijn en blijven aanwezig. Maar het beschermt 
in elk geval de surfer die onbedoeld doorklikt naar het materiaal. En het werpt  een drempel 
op voor de degene wiens bedoeling het wel was, want in plaats van een website te kunnen 
bekijken, krijg je een stop-pagina. Het vergt een bewuste handeling om de blokkering te 
omzeilen en daarmee ondanks de informatie dat er strafbaar materiaal aanwezig is, het 
strafbare materiaal toch te benaderen. 
 
Looptijd 

Het traject bevindt zich in het laatste stadium van het opstellen van de blacklist. Daarna moet 
aan concrete implementatie worden gewerkt. 


