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INTERNETGOVERNANCE

Het standpunt van de Commissie zoals geformuleerd in de mededeling van juni 2009 kan als 
volgt worden samengevat:
a) resolute ondersteuning van wat zij op aanschouwelijke wijze de “leidende rol van de 
particuliere sector” noemt;
b) bezorgdheid over de weinig representatieve structuur van ICANN;
c) sterke ongerustheid over de geringe controle van de internationale gemeenschap, inclusief 
de EU, op de werking van ICANN. 

De Commissie stelt voor om enerzijds een interne ICANN-hervorming te voltooien die moet 
leiden tot “volledige verantwoordingsplicht en transparantie” en anderzijds “de huidige 
regelingen voor unilateraal toezicht met betrekking tot ICANN te vervangen door een 
alternatief mechanisme dat een multilaterale verantwoordingsplicht van ICANN garandeert”.

Er zij kort aan herinnerd dat de “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” 
(ICANN) een organisatie zonder winstoogmerk is naar Californisch recht, wat nogal wat 
juridische problemen veroorzaakt. In deze context onderscheidt het internet zich als een 
“internationaal netwerk van netwerken dat tot geen enkele natie, persoon of organisatie 
behoort” en derhalve ten doel heeft wereldwijd het algemeen belang te dienen, dwars door 
bestuurlijke grenzen heen.

Het is onvermijdelijk dat deze bijzondere organisatie, die belast is met het beheer van een 
nieuwe en complexe wereld, voor onenigheid zorgt tussen de over de gehele internationale 
gemeenschap verspreide belanghebbenden. De meningen over de organisatie en haar rol zijn 
verdeeld: ICANN kent voorstanders, maar ook tegenstanders, onder meer degenen die van 
oordeel zijn dat de bevoegdheden van ICANN moeten worden overgedragen aan een 
internationale organisatie, hetzij ad hoc, hetzij in het kader van de Verenigde Naties. Deze 
stelling is wel degelijk gegrond, vooral als men ervan uitgaat dat het “domeinnaamsysteem” 
een “gemeenschappelijk goed” is. Dit concept is goed bekend in het internationaal recht: het 
betreft een middel dat niet onder de nationale soevereiniteit valt en waarvan de internationale 
gemeenschap gebruik maakt omdat ze er buitengewoon belang bij heeft.

Tijdens de bijeenkomsten van de “World Summit on The Information Society” in Genève en 
Tunis (WSIS, 2003 en 2005) is aangedrongen op de noodzaak om het domeinbeheer over te 
laten aan een internationale organisatie die een meer neutrale positie inneemt dan ICANN, en 
is tevens het voorstel overwogen om ICANN volledig te privatiseren. In het kader van de 
WSIS werd besloten een werkgroep op te richten (“Working Group on Internet Governance”). 
Het eindverslag van deze groep omvatte vier voorstellen en gaf duidelijk te verstaan dat het 
geen goede oplossing was om in de cyberspace aan één enkele staat een machtspositie toe te 
kennen. De betrokken staten kwamen echter niet verder dan deze verklaringen. Er werd geen 
consensus bereikt over hoe de huidige formule vervangen moest worden. Met het oog op 
verder overleg werd in het kader van de WSIS het “Internet Governance Forum” opgericht. 
Dit forum heeft zich ontpopt tot een voortreffelijk discussie- en debatplatform. Tijdens de 
laatste bijeenkomst, in de Egyptische stad Sharm el-Sheikh, is besloten dat het mandaat van 
het forum verlengd moet worden en is, net zoals in de vorige vergaderingen, onderstreept dat 
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een oplossing moet worden gezocht voor het huidige overwicht van de VS in het beheer van 
ICANN.

Gelet op de standpunten die thans in de internationale gemeenschap met betrekking tot 
ICANN gangbaar zijn, is het derhalve aangewezen om deze Amerikaanse organisatie te 
handhaven – zoals de Commissie voorstelt -, vooral ook omdat zij haar functies in de loop van 
haar bestaan op doeltreffende en bevredigende wijze heeft vervuld.

Het spreekt echter vanzelf dat ICANN aan belangrijke hervormingen en verbeteringen toe is. 
Immers, als we stellen dat de cyberspace een ruimte van vrijheid, innovatie, flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen is, kunnen we niet tezelfdertijd kiezen voor een starre en onbuigzame 
centrale organisatie. Een dynamische internetwereld vereist een dynamische ICANN.

Om leiding te blijven geven aan de internetgovernance behoeft ICANN een grondige 
hervorming waarmee de aanwezigheid en invloed van de gehele internationale gemeenschap 
in de organisatiestructuren op beslissende wijze gewaarborgd wordt. Dat zou ongetwijfeld 
bijdragen aan een versterking van de internationale samenwerking en de legitimiteit op een 
terrein dat met het oog op het beheer van de wereld buitengewoon belangrijk is voor de 
mensheid in haar geheel.

Immers, internetgovernance stelt ons voor tal van uitdagingen, waaronder het risico van 
fragmentatie van het wereldwijde netwerk. Indien het huidige beheerssysteem niet evolueert, 
bestaat het gevaar dat nationale netwerken worden opgericht, zoals kennelijk in China en Iran 
dreigt te gebeuren.

II

In dit verband stelt de rapporteur voor om vanuit het Europees Parlement nadruk te leggen op 
de volgende aspecten:

1. Internet is een “mondiaal openbaar goed” en het feit dat het beheer en het toezicht in 
handen zijn van één regering stuit op meerdere, redelijke bezwaren.

2. De EU moet een strategie ontwikkelen die gebaseerd is op een consensus over de 
basiselementen van internetgovernance en die resoluut kan worden verdedigd op 
internationale fora en in de bilaterale betrekkingen tussen de EU en de VS.

3. Het positieve standpunt van de Europese Commissie ten aanzien van het huidige 
beheermodel, waarin de particuliere sector een leidende rol speelt, verdient de steun van het 
Parlement, op voorwaarde dat eerst de zorgpunten in de werking en de samenstelling van 
ICANN worden aangepakt.

4. Met betrekking tot ICANN:

a) controle en verantwoordingsplicht: de "Affirmation of Commitments" die ICANN 
en de regering van de VS in november 2009 hebben aangenomen, betekent een stap 



PE438.468v01-00 4/6 DT\803681NL.doc

NL

voorwaarts op weg naar de internationalisering en de erkenning van het “openbaar belang” 
van internet, twee fundamentele beginselen van de EU. Deze nieuwe overeenkomst voorziet 
in een controlemechanisme (de “review panels”) voor fundamentele aspecten van het 
netwerkbeheer zoals transparantie en verantwoordingsplicht, stabiliteit en veiligheid van het 
netwerk, concurrentie en bescherming van consumenten. Hoewel het om een ambitieuze en 
veelbelovende overeenkomst gaat, valt nog te bezien hoe ze ten uitvoer zal worden gelegd. De 
Europese instellingen moeten actief deelnemen aan de uitvoering en ontwikkeling van de 
nieuwe overeenkomst, en zij moeten erop toezien dat bij de samenstelling van de "review 
panels" rekening wordt gehouden met de geografische verscheidenheid en de 
onafhankelijkheid van de leden, teneinde belangenconflicten te voorkomen. Dat is essentieel 
om de legitimiteit, de onafhankelijkheid en de objectiviteit van dit nieuwe orgaan ten 
overstaan van de internationale gemeenschap te waarborgen. Er dient tevens een oplossing te 
worden gezocht voor de Europese deelname aan de review panels. We moeten ervoor zorgen 
dat Europa één enkele vertegenwoordiger stuurt, namelijk de Europese Commissie. Ook het 
Gouvernementeel Adviescomité (GAC) moet voldoende in de voornoemde panels 
vertegenwoordigd zijn. De aanbevelingen van het review panel moeten worden uitgevoerd 
door de raad van bestuur van ICANN. Indien de raad van bestuur beslist om de aanbevelingen 
niet uit te voeren, moet hij uitleggen waarom. Het is belangrijk dat in dergelijke gevallen 
wordt voorzien in een beroepsmechanisme, bijvoorbeeld internationale arbitrage.

b) Met betrekking tot de democratische deelname aan de activiteiten van ICANN moet 
worden gegarandeerd dat alle belangen uit de internetwereld vertegenwoordigd zijn 
(regeringen, verenigingen, bedrijven, gebruikers ...). In dit verband speelt het 
Gouvernementeel Adviescomité een wezenlijke rol, aangezien de regeringen via dit orgaan 
“controle” kunnen uitoefenen op de aanneming van het huishoudelijk reglement van ICANN. 
Daarom dient in elk geval te worden vastgesteld welke landen van dit comité deel uitmaken. 
Dat is een heikele kwestie, aangezien de deelname van niet-democratische staten met waarden 
die sterk verschillen van de Europese waarden, een risico kan inhouden voor de bescherming 
van het “Europese acquis”. Tevens moet worden nagedacht over de besluitvormingsprocedure 
van het GAC, het louter raadplegende karakter van de aanbevelingen van het comité en de 
mechanismen voor conflictbeheersing in geval van onenigheid tussen het GAC en de raad van 
bestuur.

Ten slotte moet ook de nationale verscheidenheid van de hooggeplaatste personeelsleden van 
ICANN gewaarborgd zijn.

c) Een ander punt betreft de financiering. Immers, op dit moment is het grootste deel 
van de financiële middelen afkomstig uit enerzijds de bijdragen van de VS en anderzijds de 
rechten die worden betaald voor de registratie van domeinnamen en generieke 
topniveaudomeinen. Het is wenselijk deze financieringsbronnen open te trekken en te 
diversifiëren om ongewenste machtsposities te voorkomen.

5. Het Internet Governance Forum (IGF) is een succes gebleken. De openheid, de flexibiliteit, 
de grote deelname van de diverse betrokken sectoren en de uitbreiding van de governance-
“familie” (Eurodig, nationale fora, regionale fora) getuigen van een uniek (onbeperkt debat en 
discussie) en doeltreffend model dat uitermate geschikt is voor een nieuwe omgeving als 
internet. Het Europees Parlement is een vurig voorstander van de voortzetting van dit debat.
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Desalniettemin zijn bepaalde aspecten voor verbetering vatbaar, waaronder:
- deelname van de ontwikkelingslanden en met name de financiering van de deelname van 
deze landen;
- zichtbaarheid in de media;
- interne ontwikkeling van de jaarlijkse bijeenkomsten van het IGF (vermindering van het 
aantal gelijktijdige bijeenkomsten, oprichting van een stabiel platform om de participatie 
wereldwijd te vergemakkelijken en versterking van de meertaligheid);
- coördinatie van de nationale en de regionale fora, die zijn uitgegroeid tot een “familie” en 
discussiegroep over internetgovernance;
- verdieping van de parlementaire samenwerking tussen het Europees Parlement en de 
nationale parlementen.

Met betrekking tot de bijeenkomst in Vilnius eind 2010 moet het Europees Parlement de 
werkzaamheden van de Europese Commissie en van het Spaanse en het Belgische 
voorzitterschap steunen.

6. Gelet op het feit dat de internetproblemen in de wereld de komende jaren sterk aanwezig 
zullen blijven, is het buitengewoon belangrijk dat de Europese instellingen zich blijven 
inzetten – zoals zij thans op talloze fronten doen – voor de Europese waarden en grondrechten 
en waarborgen dat dit acquis wordt opgenomen in het mondiale beheer van internet. In dit 
verband moet met name vooruitgang worden geboekt op de volgende terreinen:
- het waarborgen van een pluralistische en niet-discriminerende toegang tot internet;
- het verdedigen van de Europese visie van een neutraal internet;
- veiligheidsaspecten met betrekking tot dreigingen of aanvallen;
- bescherming van het recht op privacy van de burgers en het zoeken van oplossingen voor het 
vraagstuk van de bevoegde jurisdictie en de toepasselijke wetgeving bij geschillen (gelet op 
het feit dat niet-contractuele geschillen in verband met het recht op privacy uitdrukkelijk zijn 
uitgesloten van het tweede Verdrag van Rome);
- bescherming van het intellectuele-eigendomsrecht en de toegang tot cultuur van de 
gebruikers;
- het waarborgen van de vrije mededinging;
- misdaadbestrijding en, in het bijzonder, bescherming van de rechten van minderjarigen.

In dit verband moet steun worden verleend voor het initiatief van het Spaanse voorzitterschap 
om een “Europees handvest van de rechten van internetgebruikers” op te stellen en voor het 
voorstel om “de vijfde fundamentele vrijheid van de EU” te erkennen, namelijk, de toegang 
tot internet.

7. Voorts is het vanuit het oogpunt van de organisatie en de interne werking van de EU 
wenselijk vorderingen te maken met de coördinatie tussen de Europese instellingen in het 
kader van de betrekkingen met ICANN, die niet altijd even rationeel verlopen. Daarom moet 
een inspanning worden gedaan om de rol van de Raad, de rol van de Commissie en uiteraard 
ook de deelname van het Parlement te verduidelijken. Hetzelfde geldt voor de betrekkingen 
tussen de Europese instellingen en de lidstaten in zowel het kader van het GAC als binnen de 
Europese Unie in het kader van de groep op hoog niveau voor internetgovernance.

8. Tot slot zij nogmaals onderstreept dat internetgovernance de EU een nieuwe gelegenheid 
biedt om acte de présence te geven en met één stem haar visie en waarden te verdedigen op 
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het wereldtoneel.


