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**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij amendementen op wetsteksten worden passages in een 
bestaande bepaling die de Commissie niet heeft veranderd maar die het 
Parlement wenst te amenderen in vet aangegeven. Delen die het Parlement 
wenst te schrappen in een dergelijke passage worden als volgt aangegeven: 
[…]. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische 
diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt 
voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). 
Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken 
technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de 
bescherming van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën 
gebruiken
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2008)0106),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 153 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0092/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de adviezen van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, de 
Commissie cultuur en onderwijs, de Begrotingscommissie en de Commissie juridische 
zaken (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring van het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Actie op het gebied van potentieel 
schadelijke inhoud voor kinderen en op het 
gebied van illegale inhoud, met name 
materiaal voor kindermisbruik, zal 
noodzakelijk blijven. Ditzelfde geldt voor 
kinderen die het slachtoffer zijn van 
schadelijk en illegaal gedrag dat leidt tot 
fysieke en psychologische schade en 

(4) Actie op het gebied van potentieel 
schadelijke inhoud voor kinderen en op het 
gebied van illegale inhoud, met name 
materiaal voor kindermisbruik, zal 
noodzakelijk blijven. Ditzelfde geldt voor 
kinderen die het slachtoffer zijn van 
schadelijk en illegaal gedrag dat leidt tot 
fysieke en psychologische schade en 
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kinderen ertoe aanzet dergelijk gedrag te 
imiteren zodat zij anderen en zichzelf 
schade toebrengen.

kinderen ertoe aanzet dergelijk gedrag te 
imiteren zodat zij anderen en zichzelf 
schade toebrengen. Met name moeten 
oplossingen worden gezocht om te 
voorkomen dat volwassenen door middel 
van informatie- en 
communicatietechnologie aan een kind 
voorstellen doen tot een ontmoeting met 
als vooropgezet doel het plegen van 
seksueel misbruik of een zedendelict.

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht het opkomende fenomeen van kinderlokkerij, zoals 
gedefinieerd in artikel 23 van het Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele 
uitbuiting en seksueel misbruik van de Raad van Europa van oktober 2007, nadrukkelijk op te 
nemen in het meerjarenprogramma.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Er dienen maatregelen te worden 
getroffen ter voorkoming van de 
victimisatie van kinderen door 
dreigementen, pesterijen en 
vernederingen via het internet en/of 
interactieve digitale technologieën, met 
inbegrip van mobiele telefoons.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het bij dit besluit ingestelde 
programma dient erop te zijn gericht een 
onderwijspakket voor leerkrachten te 
ontwikkelen, dat uit lesmateriaal 
(handboeken, videopresentaties, 
interactieve spelletjes enz.) en 
pedagogische instrumenten 
(handleidingen voor leraren, een 
internetportaal voor lestaken enz.) bestaat
en dat is afgestemd op de specifieke 
nationale behoeften. Dit pakket dient te 
worden ontwikkeld onder toepassing van
de beste onderwijspraktijken van de 
verschillende lidstaten en dient betrekking 
te hebben op andere elementen van het 
programma.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het programma dient de 
ontwikkeling en coördinatie van nationale 
internetdomein-registers te steunen, om 
een snelle identificatie van de bron van 
voor kinderen schadelijke inhoud 
mogelijk te maken.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de zin van dit besluit dienen 
onder “kinderen” personen onder de 18 
jaar te worden verstaan.

Or. en

Motivering

In lijn met het voorstel van de Raad en om in eerste lezing overeenstemming over het 
programma te kunnen bereiken, dient de term ‘kinderen’ te worden verduidelijkt.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Teneinde de algemene doelstelling van 
het programma te verwezenlijken, worden 
de volgende programmapunten 
gerealiseerd:

2. Teneinde de algemene doelstelling van 
het programma te verwezenlijken, worden 
de volgende programmapunten 
gerealiseerd:

(a) verminderen van illegale online-inhoud 
en aanpakken van schadelijk onlinegedrag;

(a) zorgen voor publieke bewustmaking;

(b) bevorderen van een veiliger 
onlineomgeving;

(b) bestrijden van illegale online-inhoud en 
aanpakken van schadelijk onlinegedrag;

(c) zorgen voor publieke bewustmaking; (c) bevorderen van een veiliger 
onlineomgeving;

(d) oprichten van een kennisbasis. (d) oprichten van een kennisbasis.

Or. en
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Motivering

Ter bescherming van kinderen is allereerst een versterking nodig van de kennis en het 
bewustzijn van kinderen, ouders, leerkrachten en alle internetproviders met betrekking tot de 
risico’s en de instrumenten met behulp waarvan risicovol gedrag kan worden vermeden.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 - lid 3 - letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) beoordeling van de voorgestelde 
projecten na oproepen om voorstellen 
voor communautaire subsidie waarbij de 
geschatte communautaire bijdrage gelijk 
is aan, of meer bedraagt dan 500 000 
EUR;

Or. en

Motivering

Door dit amendement komt de beoordeling van projecten onder de comitologieprocedure te 
vallen, teneinde een behoorlijke evaluatie van projectvoorstellen te waarborgen.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - Inleiding - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit programma beoogt een veiliger gebruik 
van het internet en andere 
communicatietechnologieën, met name 
door kinderen, te bevorderen en de strijd 
aan te binden tegen illegale onlineinhoud 
en schadelijk onlinegedrag.

Dit programma is erop gericht een veiliger 
gebruik van het internet en andere 
communicatietechnologieën te bevorderen 
en de gebruikers, met name kinderen, in 
dezen voor te lichten en beoogt de strijd 
aan te binden tegen illegale onlineinhoud 
en schadelijk onlinegedrag.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - Inleiding - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma streeft ernaar een veiliger 
gebruik van het internet en andere 
communicatietechnologieën (hierna 
“onlinetechnologieën” genoemd), met 
name door kinderen, te bevorderen, de 
ontwikkeling van een veilige 
onlineomgeving te bevorderen, de 
hoeveelheid illegale inhoud die online 
wordt verspreid te reduceren, potentieel 
schadelijk onlinegedrag aan te pakken en te 
zorgen voor publiek bewustmaking van 
onlinerisico’s en voorzorgsmaatregelen.

Het programma streeft ernaar een veiliger 
gebruik van het internet en andere 
communicatietechnologieën (hierna 
“onlinetechnologieën” genoemd), met 
name door kinderen, te bevorderen, de 
ontwikkeling van een veilige 
onlineomgeving te bevorderen, de 
hoeveelheid illegale inhoud die online 
wordt verspreid te reduceren, potentieel 
schadelijk onlinegedrag (met inbegrip van 
‘kinderlokkerij’ en ‘cyberpesten’) aan te 
pakken en te zorgen voor publieke
bewustmaking van onlinerisico’s en 
voorzorgsmaatregelen alsmede educatieve 
instrumenten te ontwikkelen op basis van 
beste praktijken.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - deel 1 - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het publiek contactpunten verschaffen 
waar illegale online-inhoud en schadelijk 
onlinegedrag kan worden gemeld. De 
activiteiten zouden ervoor moeten zorgen 
dat deze contactpunten doelmatig zijn en 
zichtbaar voor het publiek, nauw 
samenwerken met andere acties op 
nationaal niveau en samenwerken op 
Europees niveau om grensoverschrijdende 
vraagstukken aan te pakken en beste 
praktijken uit te wisselen.

1. Het publiek contactpunten en
telefonische meldpunten (hotlines)
verschaffen waar illegale online-inhoud en 
schadelijk onlinegedrag kan worden 
gemeld. De activiteiten zouden ervoor 
moeten zorgen dat deze contactpunten 
doelmatig zijn en zichtbaar voor het 
publiek, nauw samenwerken met andere 
acties op nationaal niveau (inzonderheid 
met politie-eenheden die gespecialiseerd 
zijn in de bestrijding van 
cybercriminaliteit) en samenwerken op 
Europees niveau om grensoverschrijdende 
vraagstukken aan te pakken en beste 
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praktijken uit te wisselen.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - deel 1 - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Samenwerking en uitwisseling van 
informatie, ervaringen en beste praktijken 
tussen belanghebbenden op nationaal en 
Europees niveau bevorderen. Met deze 
activiteiten wil men de coördinatie tussen 
de belanghebbenden die zich bezig houden 
met de bestrijding van illegale 
onlineinhoud en schadelijk onlinegedrag 
verbeteren en de deelneming en de 
betrokkenheid van deze groep 
aanmoedigen. 

4. Samenwerking en uitwisseling van 
informatie, ervaringen en beste praktijken 
tussen belanghebbenden op nationaal en 
Europees niveau bevorderen. Met deze 
activiteiten wil men de coördinatie tussen 
de belanghebbenden die zich bezig houden 
met de bestrijding van illegale 
onlineinhoud en schadelijk onlinegedrag 
verbeteren en de deelneming en de 
betrokkenheid van deze groep 
aanmoedigen. De activiteiten stimuleren 
met name de internationale uitwisseling 
van gegevens en het poolen van ideeën 
tussen regeringen, 
wetshandhavingsinstanties, telefonische 
meldpunten (hotlines), banken/financiële 
instellingen/creditcardmaatschappijen, 
consultatiebureaus inzake 
kindermisbruik, kinderhulporganisaties 
en de internetindustrie. Een Europese 
en/of internationale ‘taskforce’ zou vier 
maal per jaar bijeen kunnen komen ter 
bevordering van de uitwisseling van 
gegevens, ervaringen en voorbeelden van 
goede praktijken tussen de 
belanghebbenden, met inbegrip van 
contactpunten en hotlines, 
wetshandhavingsinstanties, 
vertegenwoordigers van de overheid en 
met name de internetindustrie.

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - deel 1 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Samenwerking en uitwisseling van 
informatie en ervaring op het gebied van de 
bestrijding van illegale online-inhoud en 
schadelijk onlinegedrag op internationaal 
niveau verbeteren. Met deze activiteiten 
wil men de samenwerking met derde 
landen verbeteren, de aanpak van illegale 
online-inhoud en schadelijk onlinegedrag 
op internationaal niveau harmoniseren en 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke aanpak en 
werkmethoden aanmoedigen.

5. Samenwerking en uitwisseling van 
informatie en ervaring op het gebied van de 
bestrijding van illegale online-inhoud en 
schadelijk onlinegedrag op internationaal 
niveau verbeteren. Met deze activiteiten 
wil men de samenwerking met derde 
landen verbeteren, de aanpak van illegale 
online-inhoud en schadelijk onlinegedrag 
op internationaal niveau harmoniseren en 
de ontwikkeling van een gecoördineerde 
benadering voor verschillende nationale 
gegevensbanken die beelden van 
kindermisbruik verzamelen, alsmede een 
gemeenschappelijke aanpak en 
werkmethoden aanmoedigen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - deel 2 - punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Internetproviders aanmoedigen een 
uniform keurmerk in te voeren en hen 
daarbij ondersteunen. De activiteiten zijn 
erop gericht internetproviders aan te 
moedigen tot en te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een uniform keurmerk 
voor ‘kindveilige’ websites die toegang 
bieden tot door gebruikers gegenereerde 
inhoud die door de provider wordt
gecontroleerd.

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 2 - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Kinderen en jongeren meer betrekken bij 
het creëren van een veiliger 
onlineomgeving. Met deze acties wil men 
kinderen en jongeren raadplegen om meer 
inzicht te krijgen in hun meningen en 
ervaringen met betrekking tot het gebruik 
van onlinetechnologieën en de manier 
waarop een veiliger onlineomgeving kan 
worden bevorderd voor kinderen.

3. Kinderen en jongeren meer betrekken bij 
het creëren van een veiliger 
onlineomgeving. Met deze acties wil men 
kinderen en jongeren raadplegen om meer 
inzicht te krijgen in hun meningen en 
ervaringen met betrekking tot het gebruik 
van onlinetechnologieën en de manier 
waarop een veiliger onlineomgeving kan 
worden bevorderd voor kinderen. De 
participatie van kinderen en jongeren 
krijgt op regelmatige basis gestalte in het 
kader van het Europees Forum voor de 
rechten van het kind.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - deel 3 - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Contactpunten oprichten waar ouders en 
kinderen terecht kunnen voor hun vragen 
over de manier waarop ze veilig online 
kunnen gaan. Met deze activiteiten wil men 
gebruikers in staat stellen geïnformeerde en 
verantwoorde keuzes te maken door hen 
advies te verstrekken over relevante 
informatie en voorzorgsmaatregelen die 
kunnen worden genomen om veilig online 
te gaan.

2. Contactpunten oprichten waar ouders en 
kinderen terecht kunnen voor hun vragen 
over de manier waarop ze veilig online 
kunnen gaan. Met deze activiteiten wil men 
gebruikers in staat stellen geïnformeerde en 
verantwoorde keuzes te maken door hen 
advies te verstrekken over relevante 
informatie en voorzorgsmaatregelen die 
kunnen worden genomen om veilig online 
te gaan. De acties beogen meer bewustzijn 
te kweken voor problemen als 
kinderlokkerij en cyberpesten en, indien 
nodig, de weg te wijzen naar de relevante 
wetshandhavingsinstanties en 
kinderhulporganisaties. De contactpunten 
helpen burgers ook bij het doen van 
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aangifte van cyberdelicten tegen kinderen 
bij gespecialiseerde politie-eenheden.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
 Bijlage I - deel 3 - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zorgen voor de uitwisseling van beste 
praktijken en grensoverschrijdende 
samenwerking op Europees niveau. Met 
deze acties beoogt men effectieve Europese 
grensoverschrijdende samenwerking tot 
stand te brengen en een doelmatige 
uitwisseling van beste praktijken, 
instrumenten, methoden, ervaring en 
informatie.

4. Zorgen voor de uitwisseling van beste 
praktijken en grensoverschrijdende 
samenwerking op Europees niveau. Met 
deze acties beoogt men effectieve Europese 
grensoverschrijdende samenwerking tot 
stand te brengen en een doelmatige 
uitwisseling van beste praktijken, 
instrumenten, methoden, ervaring en 
informatie. De activiteiten dienen er met 
name op te zijn gericht een nauwe 
samenwerking tussen de nationale 
autoriteiten, de politie en de 
contactpunten tot stand te brengen. Er zal 
tevens worden gewerkt aan de opbouw 
van een gemeenschappelijke Europese 
gegevensbank waarin beelden van 
kindermisbruik worden opgeslagen.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - deel 3 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Zorgen voor uitwisseling van beste 
praktijken en samenwerking op 
internationaal niveau. Met deze acties wil 
men samenwerking en uitwisseling van 
beste praktijken, instrumenten, methoden, 

5. Zorgen voor uitwisseling van beste 
praktijken en samenwerking op 
internationaal niveau. Met deze acties wil 
men samenwerking en uitwisseling van 
beste praktijken, instrumenten, methoden, 
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ervaring en informatie op internationaal 
niveau bevorderen om een 
gemeenschappelijke aanpak en 
werkmethoden aan te moedigen en de 
doelmatigheid, kostenefficiëntie en 
gevarieerdheid van de initiatieven 
wereldwijd te verbeteren.

ervaring en informatie op internationaal 
niveau bevorderen om een 
gemeenschappelijke aanpak en 
werkmethoden aan te moedigen en de 
doelmatigheid, kostenefficiëntie en 
gevarieerdheid van de initiatieven 
wereldwijd te verbeteren. De acties zijn er 
tevens op gericht de effectiviteit van een 
opsporingssysteem inzake kindermisbruik 
(Child Exploitation Tracking System –
CETS) te toetsen dat in samenwerking 
met de internetindustrie wordt ontwikkeld 
en dat de wetshandhavingsinstanties in 
staat stelt criminelen op het internet op te 
sporen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - deel 4 - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een gecoördineerde aanpak 
aanmoedigen wat betreft onderzoek op 
relevante gebieden. Met deze acties wil 
men zorgen voor een gecoördineerde 
inspanning om wetenschappers en 
deskundigen samen te brengen die zich op 
Europees niveau bezig houden met de 
onlineveiligheid van kinderen, 
internationale samenwerking en 
coördinatie stimuleren en bijgewerkte 
overzichten opzetten van bestaand en 
nieuw onderzoek. 

1. De gegevensvergaring op Europees 
niveau aanmoedigen, evenals een 
gecoördineerde aanpak wat betreft 
onderzoek op relevante gebieden. Met deze 
acties wil men voor de gegevensvergaring
zorgen en voor een gecoördineerde 
inspanning om wetenschappers en 
deskundigen samen te brengen die zich op 
Europees niveau bezig houden met de 
onlineveiligheid van kinderen, 
internationale samenwerking en 
coördinatie stimuleren en bijgewerkte 
overzichten opzetten van bestaand en 
nieuw onderzoek.

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst

(1) Illegale inhoud verminderen en schadelijk onlinegedrag aanpakken 30-35%

(2) Bevorderen van een veiliger onlineomgeving 5-10%

(3) Zorgen voor bewustmaking van het publiek 45-50%

(4) Oprichten van een kennisbasis 8-15%

Amendement van het Parlement

(1) Zorgen voor bewustmaking van het publiek 48%

(2) Illegale inhoud verminderen en schadelijk onlinegedrag aanpakken 34%

(3) Bevorderen van een veiliger onlineomgeving 10%

(4) Oprichten van een kennisbasis 8%

Or. en

Motivering

Dit amendement, dat is gericht op een goedkeuring in eerste lezing, houdt rekening met de 
amendementen die de Raad tijdens zijn zitting van 8 mei 2008 heeft aangenomen.
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TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie “voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de bescherming 
van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën gebruiken” (Safer 
Internet) valt onder een Europese actie voor een grotere veiligheid van kinderen die 
gebruikmaken van het internet. 
Door de verbreiding van de nieuwe technologieën en een grotere digitale geletterdheid, 
worden kinderen namelijk steeds vaker blootgesteld aan de gevaren van illegale websites en 
schadelijke praktijken zoals intimidatie, kinderpornografie, kinderlokkerij online 
(“grooming”), pesten, verspreiding van racistisch materiaal, zelfverwondings-, anorexia- en 
zelfmoordsites.

Volgens Eurobarometer1 gebruikt 74% van de twaalf- tot vijftienjarigen dagelijks gedurende 
minstens drie uur internet. 
Bijna alle geïnterviewde kinderen gaven aan per ongeluk pornografisch materiaal onder ogen 
te hebben gekregen. Er is dan ook sprake van een exponentiële toename van websites met 
kinderpornografisch materiaal of met voor kinderen schadelijke inhoud, waarbij de 
verontrustende tendens bestaat dat steeds jongere kinderen erbij betrokken zijn en er steeds 
meer geweld wordt gebruikt.
Internet Watch Foundation signaleert dat het misbruik van kinderen op internet alleen het 
afgelopen jaar al met 16% is toegenomen.
De databank van Interpol geeft aan dat er online jaarlijks minstens 500 000 nieuwe originele 
kinderpornografische beelden worden aangeboden en dat er 550 000 beelden zijn van 
misbruik van 20 000 kinderen, waarvan er sinds 2001 slechts 500 zijn geïdentificeerd en 
gered. 
Alleen al in het Verenigd Koninkrijk is in de periode 1997-2005 het aantal websites met 
kinderpornografisch materiaal met 1 500% gestegen. 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de veiligheid van kinderen online alleen tot stand kan 
worden gebracht met een aanpak op diverse niveaus, waarbij niet alleen de kinderen, hun 
families en de school worden betrokken, maar ook de exploitanten in de 
telecommunicatiesector en de providers, alsmede de instellingen, de zelfreguleringsorganen 
en de niet-gouvernementele organisaties. Teneinde de kennis te vergroten en de preventie te 
verbeteren, moet er een gemeenschappelijke inspanning worden geleverd, die de aangifte van 
misbruik (“reporting”) op technisch vlak aanmoedigt en vergemakkelijkt, en die tegelijkertijd 
de onderzoeksmogelijkheden voor de politie vergroot.

Bij de verwezenlijking van deze ambitieuze doelstellingen kan een beroep worden gedaan op 
de middelen die de Europese Unie via dit financieringsinstrument, het programma “Safer 
Internet”, beschikbaar heeft gesteld.

Bij dit nieuwe programma wordt voor de periode 2009-2013 een bedrag van 55 miljoen euro 
uitgetrokken voor de bescherming van kinderen die het internet en andere 
communicatietechnologieën gebruiken. Het programma heeft als vier belangrijkste acties: 

                                               
1 Eurobarometer EB 60.2-CC-EB2004.1
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schadelijk gedrag aanpakken door illegale inhoud en misbruik op internet te bestrijden; het 
bevorderen van een veiliger online-omgeving, onder andere door middel van ad hoc
technologische instrumenten; het verstrekken van informatie, het vergroten van de participatie
en het verbeteren van de preventie; en tot slot, het oprichten van een kennisbasis, waardoor de 
samenwerking en de uitwisseling van beste praktijken op internationaal vlak zullen worden 
bevorderd. 

Daarnaast moet worden gewezen op het belang van dit Commissie-initiatief, ook in het licht 
van de met het vorige programma “Safer Internet Plus” (2004-2008) bereikte resultaten. 

Een van de instrumenten waarmee de verspreiding op internet van schadelijke inhoud kan 
worden tegengegaan, is de ontwikkeling van “hotlines”: het is van essentieel belang dat deze 
ook in het nieuwe programma worden bevorderd. Deze hotlines spelen namelijk een 
belangrijke rol voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek en wel bij het verzamelen van de 
aangiften en bij een eerste beoordeling van het illegale karakter van de gesignaleerde inhoud. 
Dergelijke “contactpunten” vormen een netwerk voor de kanalisering van de informatie voor 
de politie en voor de tot het Inhope-netwerk behorende hotlines. 

Het is bovendien van essentieel belang dat er gecontroleerde, ad hoc “chatdiensten” voor 
kinderen worden ontwikkeld. Enkele proeven op dit gebied waren een succes en zijn 
gerealiseerd, waarbij erop werd toegezien dat alleen kinderen toegang hadden tot de 
chatdienst en waarbij “user created content” alvorens op internet te verschijnen, preventief 
werd gecheckt.
Ook komen er steeds meer systemen op de markt voor de blokkering en filtering van de
inhoud met het oog op een kindvriendelijk gebruik. Het gebruik van deze systemen moet nu 
worden gepromoot, zodat zij niet een van de vele, onbenutte mogelijkheden van de nieuwe 
technologieën worden.

Er moet nog veel worden gedaan met betrekking tot het bewuster maken van de kinderen zelf 
van de aan het gebruik van de nieuwe technologieën verbonden risico’s. Het ‘kennisarsenaal’
van kinderen moet worden vergroot, zodat zij leren gevaarlijk gedrag online te vermijden. Dit 
kennisarsenaal van kinderen moet hen in staat stellen alle middelen te gebruiken om eventuele 
intimidatie te herkennen en zich ertegen te wapenen. Kinderen bewust maken van het belang 
en de waarde van de eigen privacy heeft eveneens prioriteit, zoals blijkt uit het verschijnsel 
dat kinderen uit winstbejag online beelden van hun eigen lichaam verkopen.
Er moeten grote inspanningen worden geleverd om ook ouders en leerkrachten op dit gebied 
te ‘alfabetiseren’, opdat de technologische generatiekloof wordt beperkt. Het is bovendien van 
essentieel belang dat er ook een uitwisseling van ervaringen, beste praktijken en kennis 
plaatsvindt onder de politiemachten en de exploitanten in de sector.

Het is van wezenlijk belang om de nadruk te leggen op twee nieuwe, bijzonder verontrustende 
verschijnselen, te weten online-kinderlokkerij (“grooming”) en online-pesten, die als prioritair 
moeten worden beschouwd. Er moet worden gewerkt aan de coördinatie van maatregelen 
zoals informatieverstrekking, de ontwikkeling van nieuwe technologische instrumenten en de 
uitwisseling van beste praktijken, alsmede de activiteiten van de providers in een 
gemeenschappelijke poging om de veiligheid van de kinderen te vergroten. Volgens het 
Eurobarometer-verslag worden zaken als online-kinderlokkerij voor seksuele doeleinden door 
middel van psychologische manipulatie, het online-pesten en het aanzetten tot zelfverwonding 
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niet aan de ouders verteld uit schaamte of uit angst dat er niet meer mag worden gechat of 
eenvoudigweg omdat het kind de ernst ervan niet heeft ingezien. Dit maakt deze zaken des te 
verraderlijker en moeilijker te herkennen. De online-kinderlokkerij met als doel contact in het 
echte leven, blijkt ook bijzonder gevaarlijk omdat het een voorbode is van kindermisbruik.
Om deze redenen moeten de studies naar en de kennis van het gedrag van kinderen worden 
uitgebreid, waaronder hun houding waarbij gevaarlijk gedrag wordt vertoond 
(“victimization”). Er moeten grotere inspanningen worden geleverd om kinderen de 
instrumenten te bieden om gevaarlijke contacten te vermijden, hen te helpen het gevaar te 
onderkennen en hen eraan te doen wennen dit soort zaken aan hun eigen ouders te melden.
Om de misstanden online tegen te gaan, is het ook van essentieel belang de aandacht te 
vestigen op de verbetering van de instrumenten voor de politie.
Er moet derhalve een “Europese databank met beelden van kinderpornografie” worden 
opgezet, die in real time is verbonden met de aangiften via de hotlines die de politie ter 
beschikking staan. Dit blijkt ingeval van de verwerving van een beeld via een peer to peer-
systeem (p2p) een bijzonder handig instrument om na te gaan of het beeld al op het internet is 
verschenen en of er eventueel al een onderzoek naar is ingesteld, waardoor er geen dubbel 
onderzoekswerk wordt verricht.
Het is ook belangrijk dat er verder wordt gewerkt aan de verbreiding van software die de 
politie helpt bij haar onderzoek op welke plaats het uitgebuite kind zich bevindt. De CETS en 
het Analysis Work File van Europol hebben in dit opzicht al belangrijke resultaten bereikt.
Er moet ook ondersteuning worden gegeven aan de systemen voor de traceerbaarheid van de 
aan de uitwisseling van kinderpornografische beelden verbonden financieringsstromen en ik 
hecht dan ook het grootste belang aan de studie in opdracht van Missing Children Europe 
waaruit blijkt dat de wetten van elf lidstaten en die van Rusland het mogelijk maken om het 
spoor te volgen van de betalingen die worden gedaan op websites met kinderpornografie, 
waarbij de normen inzake privacy en het bankgeheim volledig worden gerespecteerd.
Er moet worden gewezen op de doeltreffendheid van de reeds geleverde inspanningen en op 
de resultaten die kunnen worden bereikt met de exploitanten uit de sector, door de 
uitwisseling van beste praktijken en door zelfregulering. Ik verwelkom dan ook het akkoord 
uit februari 2007 van de mobiele-telefoonaanbieders inzake de bescherming van kinderen en 
ik vind dat onder auspiciën van de Commissie dergelijke initiatieven van de providers verder 
moeten worden aangemoedigd. Zo moet er bijvoorbeeld een gemeenschappelijk ‘keurmerk’
“children friendly” worden uitgedacht en moet de verspreiding ervan onder de providers 
worden bevorderd. Ouders en kinderen kunnen hierdoor zien of een website “veilig” is en 
aandachtig wordt gecontroleerd door de betrokken provider. Een eenvoudige manier om zich 
met een gerust hart te kunnen verlaten op de websites die dit ‘keurmerk’ voeren.
Uit het onderzoek voor dit dossier is naar voren gekomen dat de voor het grote publiek 
toegankelijke gegevens over het verschijnsel kinderpornografie uiterst versnipperd zijn, 
hetgeen nog sterker geldt voor ander ongeoorloofd gedrag ten opzichte van kinderen waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de nieuwe technologieën. In het kader van de actie voor een 
groter bewustzijn zijn monitoring en gegevensverzameling dus essentiële punten.
Het is, tot slot, van essentieel belang dat de inspanningen worden voortgezet en vergroot met 
het oog op de veiligheid van kinderen online en, meer in het algemeen, van het gebruik van de 
nieuwe technologieën.
Een prioritaire taak voor het Parlement is de versnelling van de procedures voor de 
goedkeuring van deze tekst, opdat het programma op 1 januari 2009 van start kan gaan, 
waarbij de continuïteit van de financiering wordt gewaarborgd, en om een passend 
financieringskader te creëren voor de periode 2009-2013. Met het oog op een akkoord in 
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eerste lezing omvat dit verslag ook de door de Raad van de Europese Unie1 voorgestelde 
amendementen op de tekst. Er wordt op vertrouwd dat de collega’s bereid zullen zijn een 
gezamenlijke inspanning te leveren om dit verslag snel aan te nemen.

                                               
1 Raad van de EU, 8 mei 2008, nr. 9137/08.
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