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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 123 van het Reglement van het 
Parlement, over het beschermen van kinderen en hun rechten op het internet (op 
kinderen gerichte ‘namespace’)1

1. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) introduceert nieuwe 
generieke Top-Level Domains (gTLD’s) voor het internet en sommige van de gTLD-
strings waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn speciaal gericht op of hebben een 
nauwe band met kinderen, bijvoorbeeld “.kid(s)”;

2. Een kindvriendelijke ruimte op het internet vergroot de toegankelijkheid tot kennis en 
heeft een positieve impact op kinderen in de hele wereld;

3. Een goed regelgevingskader voor deze ruimte is van essentieel belang om de 
potentiële schadelijke effecten zo klein mogelijke te houden en ervoor te zorgen dat de 
bescherming van kinderen en hun rechten is gewaarborgd;

4. Een goed regelgevingskader, dat wil zeggen een kader dat het belang van het kind 
voorop stelt en zich niet laat leiden door winstbejag, overeenkomstig het bepaalde in 
het VN-Verdrag voor de rechten van het kind, vereist de participatie van de 
organisaties die zich inzetten voor kinderen, alsook van kinderen zelf;

5. De Commissie en de Raad wordt derhalve gevraagd ICANN te adviseren met deze 
beginselen rekening te houden bij de behandeling van aanvragen voor gTLD’s gericht 
op of met een nauwe band met kinderen, zoals “kids”;

6. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Commissie en de Raad.

1 Overeenkomstig artikel 123, de leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die 
door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend in de notulen vermeld, met de namen van de 
ondertekenaars, en wordt deze toegezonden aan de adressaten, zonder dat de verklaring evenwel bindende 
werking heeft voor het Parlement.


