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Betreft: Verzoekschrift 0642/2011 ingediend door Melissa Valentin (Franse nationaliteit), over 
de uniformering van wetgeving op het gebied van onderwerpen die van belang zijn voor 
minderjarigen 

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indienster zegt te spreken namens een groep van zestig minderjarigen uit Italië, Zweden en 
Frankrijk, die deelnemen aan het internationaal samenwerkingsprogramma op het gebied van 
onderwijs, Comenius (Het Europa van de minderjarigen: rechten en plichten). Indienster noemt 
verschillende terreinen waarop de wetgeving volgens haar en de betrokken minderjarigen in de 
hele Europese Unie geüniformiseerd moet worden. Deze terreinen zijn met name internet, 
school, drugs (alcohol, tabak en verdovende middelen) en seksualiteit. Dit voorstel is gebaseerd 
op een vergelijkend onderzoek naar de wetgeving van de lidstaten waar zij vandaan komen. 
Indienster vraagt in verband hiermee of de Europese Unie deze suggestie kan bespreken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indienster zegt te spreken namens een groep van zestig minderjarigen uit Italië, Zweden en 
Frankrijk, die deelnemen aan het internationaal samenwerkingsprogramma op het gebied van 
onderwijs, Comenius (Het Europa van de minderjarigen: rechten en plichten). Indienster noemt 
verschillende terreinen waarop de wetgeving volgens de betrokken minderjarigen in de hele 
Europese Unie geüniformiseerd moet worden. Deze terreinen zijn met name internet, school, 
drugs (alcohol, tabak en verdovende middelen) en seksualiteit. Indienster verzoekt in het 
bijzonder om EU-wetgeving met betrekking tot de volgende kwesties:
 Introduceren van een "identiteitskaart voor internet" die nodig is om toegang te krijgen tot 

internetsites. De toegang tot bepaalde sites kan worden geblokkeerd voor kinderen
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 Opzetten van een waarderingssysteem voor leraren en het introduceren van verplichte 
seksuele voorlichting

 Opstellen van onderwijsprogramma's die informatie verstrekken over de gevaren van drugs-
en alcoholmisbruik door jongeren en jongeren vanaf 16 jaar de mogelijkheid bieden om in 
restaurants licht alcoholische dranken te kopen. In de EU-wetgeving moet tevens worden 
bepaald dat jongeren vanaf 18 jaar alcohol in winkels kunnen kopen

 Zwangere meisjes van 16 jaar het recht geven om zelf te beslissen over abortus 
 Lidstaten verplichten om financiële steun te geven aan tienerouders

Er is een discussie gevoerd over internetidentiteitskaarten en vergelijkbare concepten als middel 
waarmee leeftijd en andere zaken kunnen worden gecontroleerd. Op één na, zijn geen van de 
gevonden oplossingen effectief gebleken. Ten eerste is internet in de hele wereld beschikbaar en 
zijn diensten overal toegankelijk, zodat elke oplossing die niet wereldwijd wordt nageleefd 
omzeild kan worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een buitenlands adres om toegang 
tot bepaalde inhoud te krijgen. Geen enkel land, en zelfs de EU niet, kan eenvoudig een 
universele oplossing invoeren wanneer deze niet door de gehele internetinfrastructuur wordt 
ondersteund volgens wereldwijd gemaakte afspraken. Bovendien zorgen veel van de overwogen 
technische oplossingen voor bijkomende problemen. Zo kan een verzameling van grote 
hoeveelheden mogelijk gevoelige persoonlijke gegevens worden misbruikt of gehackt.

Het door de EU gefinancierde STORK-project1 had tot doel een praktische oplossing te vinden 
voor veilige en grensoverschrijdende elektronische identificatie (e-ID). De elektronische 
identiteit is slechts een deel van het verhaal, authenticatie het andere deel: Iemand kan zich 
voordoen als een bepaald persoon, maar wie zegt dat deze persoon de waarheid spreekt? Het 
opgegeven bewijs van identiteit wordt via het authenticatieproces gecontroleerd. Dit gebeurt in 
de praktijk bijvoorbeeld wanneer je je e-Identiteitskaart in de kaartlezer stopt (identificatie) en je 
pincode invoert (authenticatie). Er wordt dan gecontroleerd of de ingevoerde gegevens correct 
zijn.

Een van de STORK-proefprojecten met de naam "Veiliger chatten" is met name voor kinderen 
en jongeren interessant. "Veiliger chatten" zorgt ervoor dat kinderen veilig kunnen chatten met 
vrienden van dezelfde leeftijd zonder dat andere mensen boven de gestelde leeftijdsgrens de 
chatroom kunnen binnendringen. De e-ID wordt gebruikt voor de "leeftijdscontrole". Het is niet 
nodig om een naam, adres of andere gegevens op te geven. Het project "Veiliger chatten" heeft 
aangetoond dat het mogelijk is om alleen die informatie openbaar te maken die absoluut 
noodzakelijk is om toegang tot de onlinedienst te krijgen. 

De Commissie zal voor de zomer van 2012 een voorstel doen voor een rechtskader voor 
elektronische identificatie, authenticatie en elektronische handtekeningen. Een van de pijlers zal 
de wederzijdse en grensoverschrijdende erkenning en aanvaarding van e-identiteiten en 
authenticatie zijn. Dit moet burgers in staat stellen om hun nationale e-ID te gebruiken om 
toegang te krijgen tot onlinediensten zowel in hun eigen land als in andere lidstaten. De 
elektronische identiteiten moeten ook gebruikt kunnen worden voor diensten en toepassingen 
waarvoor een beveiligde identificatie en authenticatie nodig zijn. Zo zouden providers van 
chatrooms een beter beveiligde omgeving kunnen aanbieden door de in de hele EU erkende en 
geaccepteerde elektronische identiteiten te integreren in hun systeem. 

Het Veiliger Internet programma van de Commissie bevordert een veilig en verantwoordelijk 

                                               
1 Veilige elektronische identificatie in heel Europa: .
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gebruik van internet en mobiele telefoons door jongeren. De nationale contactpunten voor een 
Veiliger Internet in dertig Europese landen bevorderen de bewustwording van kinderen, leraren 
en ouders en bieden hun ondersteuning.1

De Commissie heeft een coalitie opgezet van achtentwintig toonaangevende bedrijven 
(waaronder Facebook, Google, enzovoort)2 die zich hebben verbonden samen te werken voor 
een beter en veiliger internet voor kinderen en jongeren. De bedrijven hebben beloofd met een 
aantal prioritaire actieplannen te komen waardoor het makkelijker wordt schadelijke inhoud te 
rapporteren, aan de leeftijd aangepaste privacyinstellingen te bieden en het gebruik van 
inhoudsbeoordeling en oudertoezicht uit te breiden. Bovendien heeft de Commissie onlangs een 
strategie gepubliceerd waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de te nemen maatregelen:

 Europese bedrijven aanmoedigen om kwalitatief hoogstaande online-inhoud voor kinderen te 
ontwikkelen

 een veilige onlineomgeving voor kinderen creëren
 bewustwording creëren van de risico's waaraan kinderen online kunnen worden blootgesteld 

en hen instrumenten en strategieën geven waarmee zij zichzelf kunnen beschermen en hun 
kritisch denkvermogen en hun digitale geletterdheid ontwikkelen

 onderricht in onlineveiligheid vóór 2013 in het schoolprogramma opnemen.

Met betrekking tot de harmonisering van de EU-wetgeving op het gebied van onderwijs, 
overeenkomstig artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dient 
er op te worden gewezen dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het onderwijs 
en de opzet van het onderwijsstelsel. De EU kan derhalve geen wetgevingsvoorstellen doen met 
betrekking tot het onderwijsprogramma, zoals het waarderingssysteem van leraren of verplichte 
seksuele voorlichting of voorlichting op het gebied van drugs. De Commissie verzoekschriften 
wil echter opmerken dat de Europese Raad en het Europees Parlement in 2006 een aanbeveling 
(2006/962/EG) hebben aangenomen waarin wordt beschreven over welke acht 
sleutelcompetenties alle Europese burgers zouden moeten beschikken. Onder "sociale en
burgerschapscompetentie" zijn een aantal onderwerpen opgenomen die indienster heeft 
aangekaart: "Sociale competentie hangt samen met het persoonlijke en sociale welbevinden, 
hetgeen inzicht vereist in de manier waarop men voor een optimale lichamelijke en geestelijke 
gezondheid kan zorgen, het besef dat die van onschatbare waarde is voor jezelf, je familie en je 
directe sociale omgeving, en kennis van de manier waarop een gezonde leefstijl hiertoe kan 
bijdragen. Voor een succesvolle interpersoonlijke en sociale participatie is het essentieel de in 
verschillende samenlevingen en milieus (bv. op het werk) algemeen geaccepteerde gedragscodes 
en omgangsvormen te begrijpen. Het is evenzeer van belang op de hoogte te zijn van de 
basisbegrippen met betrekking tot individuen, groepen, arbeidsorganisaties, gelijkheid van man 
en vrouw en non-discriminatie, maatschappij en cultuur. Inzicht in de multiculturele en 
sociaaleconomische dimensies van de Europese samenlevingen en in de wisselwerking tussen de 
nationale culturele identiteit en de Europese identiteit is belangrijk. …" 

Voor wat betreft het verstrekken van informatie over drugsmisbruik voorziet het specifieke 
programma "Drugspreventie en -voorlichting" voor de periode 2007-2013 in de financiering van 
innovatieve grensoverschrijdende projecten in het kader van drugspreventie. Hieronder vallen 
campagnes, bewustmakingsprojecten en de verstrekking van objectieve informatie aan jongeren 
over de risico's van drugsmisbruik. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet.
2 http://bit.ly/KFXd7k.
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Ga voor verdere informatie over dit programma naar: http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm

Voorts wijst de commissie er met betrekking tot het voorstel over de abortusregeling op dat deze 
kwestie onder de bevoegdheid van de lidstaten valt.

Hetzelfde geldt voor de suggestie van indienster betreffende de financiële ondersteuning van 
tienerouders, deze kwestie valt eveneens onder de bevoegdheid van de lidstaten. De Commissie 
bereidt momenteel een aanbeveling voor ter aanmoediging van inspanningen van lidstaten en 
van de EU voor de bestrijding van kinderarmoede. In de aanbeveling over kinderarmoede zullen 
gemeenschappelijke beginselen worden vastgesteld voor een effectief optreden op de 
belangrijkste gebieden, waaronder ondersteuning van gezinnen, betere toegang tot de 
arbeidsmarkt voor ouders, inkomensondersteuning, verbeterde toegang tot kinderopvang, 
gezondheidszorg en sociale diensten, wat mogelijk een positieve invloed heeft op de situatie van 
tienerouders door middel van een geïntegreerde aanpak. 

Conclusie

De Europese Unie kan uitsluitend wetgeving aannemen die binnen het toepassingsgebied valt 
van de bevoegdheden die zijn toegekend middels het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

In dat opzicht moeten maatregelen met betrekking tot onderwijs, drugspreventie, abortus en 
financiële ondersteuning van jonge gezinnen in eerste instantie door de lidstaten worden 
ingevoerd. De Commissie bereidt op een aantal van deze gebieden echter specifieke initiatieven 
voor, waaronder aanbevelingen of ondersteuning.

Met betrekking tot de elektronische identiteitskaart kan worden gezegd dat het grootschalige 
proefproject STORK1, dat is medegefinancierd door de EU, een Europees grensoverschrijdend 
authenticatieplatform voor elektronische diensten biedt. De Commissie zal voor de zomer van dit 
jaar tevens een voorstel doen voor een rechtskader voor elektronische identificatie, authenticatie 
en elektronische handtekeningen.

                                               
1 Veilige elektronische identificatie in heel Europa.


