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DEELNEMERS PLATFORM 
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VERGADERING  1 maart 2010 
 
Agenda 

 
1. Welkom en opening 
2. Terugkoppeling stand van zaken werkgroepen 
3. Discussie oprichting WG Voorlichting 
4. Methodiek aanpak issues Platform Internetveiligheid 
5. Sluiting 

 
Afspraken en actiepunten: 

 

 EZ gaat door de TU Delft een onderzoek laten uitvoeren naar botnets om tot 
verifieerbare empirische data te komen over geïnfecteerde machines en de trends 
hierin. Dit zal worden meegenomen in de WG Botnets 

 Voor wat betreft blokkeren kinderporno wordt besloten dat in afwachting van een 
overleg tussen de technische mensen ook alvast nagedacht moet worden over de 
organisatorische en financiële punten. 

 Er komt geen aparte WG Voorlichting, maar er wordt aansluiting gezocht bij 
bestaande initiatieven en programma’s om tot een nog betere coördinatie en 
afstemming te komen. 

 TNO maakt een methodiek om voor toekomstige onderwerpen te bepalen of er een 
rol voor het PIV ligt. Hotspots is genoemd als suggestie. Auteursrechten zullen geen 
thema zijn waar het PIV zich actief mee bezig gaat houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
VERGADERING 17 mei 2010 
 
 
Agenda 

 
1. Opening en welkom 
2. Stand van zaken werkgroepen 
3. Methodiek TNO 
4. Voorlichting 

 
Afspraken en actiepunten 

 

 Er loopt een onderzoek bij het WODC naar zorgplicht in NL en de ons omringende 
landen. Zodra er resultaten bekend zijn, zullen die worden gedeeld. 

 De Botnets werkgroep is op 26 april  2010 bijeengekomen. De opzet van het 
onderzoek naar botnets van TU Delft is daar gepresenteerd. Alle deelnemers van de 
werkgroep worden nog door onderzoeker benaderd voor nadere afstemming. 

 In juli wordt een bijeenkomst gepland om de organisatorische en financiële punten 
rondom blokkeren kinderporno te bespreken. Meldpunt Kinderporno zal de 
technische mensen benaderen voor overleg. 

 TNO zal het onderwerp hotspots toetsen op basis van de afgesproken methodiek 
zodat besloten kan worden of het een onderwerp is dat het Platform zou moeten 
oppakken. 

 
 
 
VERGADERING 6 september 2010 
 
Agenda 

 
1. Opening en welkom 
2. Stand van zaken  
3. Gastspreker: NVB.  
4. Methodiek TNO en bespreking opgeleverde stukken 
5. Toelichting Concept wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit  

 
Afspraken en actiepunten 
 

 De werkgroep Notice and Takedown is op 17 juni bijeengekomen. In deze groep 
wordt een FAQ uitgewerkt en gekeken naar verbreding van de Code. Uit ervaringen 
in de praktijk met de NTD blijkt dat de grote ISP’s nauwelijks verzoeken binnenkrijgen 
en dat de verzoeken met name aan hostingproviders worden gedaan. 

 De werkgroep Botnets komt eind september weer bijeen en zal dan een werkplan 
2011 opstellen. 

 
 
 
 
 
 



 Voor wat betreft blokkeren kinderporno: de afspraken worden op dit moment nader 
uitgewerkt. Naast de concrete inhoudelijke afspraken moet ook nog een 
overkoepelend kader worden geschetst. Het ingediende WOB-verzoek bij Justitie 
heeft geleid tot het vrijgeven van het AEF-rapport en de ToR. 

 In het kader van coördinatie voorlichting licht de NVB de nieuwe campagne Veilig 
Bankieren toe die in oktober van start zal gaan en nodigt de partijen uit om partner in 
de campagne te worden en hem te ondersteunen. 

 Er zal belronde met deelnemers plaatsvinden om de werkzaamheden, aandachts- en 
verbeterpunten voor het Platform te inventariseren en een werkplan 2011 op te 
stellen. 

 
 

 


