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Geachte heer Van Daalen, Beste Ot, 
 
Namens het Platform Internetveiligheid (PIV) en alle door u aangeschreven 
organisaties antwoorden wij hierbij op uw brief van 22 september 2010. 
U verzoekt ons in bovengenoemd schrijven openbaarheid te geven in het 
proces en de stand van zaken rondom het inrichten van een blokkade voor 
kinderporno.  
 
Het PIV heeft tot doel een structurele bijdrage te leveren aan het verbeteren 
van de internetveiligheid voor de consument via het bieden van een neutrale 
plaats waarin op strategisch niveau deze dialoog plaats kan vinden en concrete 
afspraken en initiatieven tot stand komen. Het PIV is ondergebracht bij ECP-
EPN, platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
kennis uitwisselen en samenwerken om de ontwikkeling van de Nederlandse 
informatiesamenleving te bevorderen en de juiste randvoorwaarden te creëren 
waardoor kansen kunnen worden benut en bedreigingen worden weggenomen. 
Het onderwerp blokkeren van kinderporno is één van de concrete onderwerpen 
waar het PIV zich op richt. 
 
Het Platform Internetveiligheid realiseert zich terdege dat, vanuit haar rol en 
bijdrage in dit proces, transparantie essentieel is. Bij de start van het platform 
eind 2009 en mede gezien de werkwijze van ECP is dit onderwerp nader 
uitgewerkt. In de uitwerking van deze aanpak voor het onderwerp blokkeren 
kinderporno, was de aanname dat in het verlengde van het rapport (AEF) een 
uitwerking naar concretisering mogelijk zou zijn. Communicatie over de 
constructie en principes van de constructie was als onderdeel van dat proces 
voorzien. Gezien de periode die nodig blijkt om aanvullend overleg te plegen is 
het van belang om ook tussentijds informatie te vertrekken. Daarom zullen we -
naast het reeds door het Ministerie van Justitie verstrekte AEF-rapport en de 
Terms of Reference van het PIV- eveneens de agenda en beslispunten van 
zowel de vergaderingen van het PIV als van de Werkgroep Blokkeren 
Kinderporno, de intentieverklaring, en een Q&A openbaar maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
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. 
 
U vraagt ons ook naar het doel van de implementatie van deze blacklist. Wij zijn 
van mening dat de verspreiding van kinderporno via internet onrechtmatig en 
strafbaar is en dient te worden tegengegaan, en dat we door deze 
samenwerking een bijdrage kunnen leveren aan deze doelstelling in aanvulling 
op de voortdurende inspanningen van politie en justitie en het Meldpunt 
Kinderporno.  
Wat betreft de verwachte effectiviteit: de 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.  
 
U vraagt ook inzage in de concept- en finale overeenkomsten. Deze zijn echter 
nog dusdanig in ontwikkeling dat wij geen exemplaren openbaar willen laten 
circuleren. Wanneer er echter meer duidelijkheid over de aard en inhoud van de 
afspraken te melden is, zullen wij de overeenkomst met bijbehorende 
achtergronddocumenten in zijn geheel publiceren.  
 
We nodigen u uit voor een gesprek waarbij we inzage kunnen geven in het 
proces tot dit moment. Daarbij kunnen we aangeven wat het voorgenomen 
beleid is ten aanzien van externe communicatie en openbaarmaking van 
(deel)besluiten. We horen graag van u of u daar gebruik van wilt maken.  
 
 
Voor nadere informatie zijn wij vanzelfsprekend te allen tijde beschikbaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arie van Bellen 
Platform Internetveiligheid 
 
 
 
  


