AIV- Factsheet
Regulering online content
Op 28 oktober 2020 spreekt de Tweede Kamer (Vaste Commissie Binnenlandse Zaken) in een
algemeen overleg (AO) met de minister van Binnenlandse Zaken over desinformatie en digitale
inmenging.
De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) publiceerde op 2 juli jl. het advies Regulering van
online content: naar een herijking van het Nederlandse internetbeleid.
Zie: Regulering online content: naar een herijking van het Nederlandse internetbeleid
Ten behoeve van het AO zet dit factsheer de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het
advies op een rij.

Noodzaak herijking van het Nederlandse internetbeleid
Het internet is lang bejubeld als forum van vrije informatie-uitwisseling, als aanjager van
mensenrechten, emancipatie, diversiteit, democratie en als motor van innovatie en economische
groei. Het heeft de verspreiding van informatie een fundamenteel andere dynamiek gegeven. Maar er
is ook een steeds duidelijker wordende schaduwkant. Content kan in korte tijd wereldwijd met
miljoenen internetgebruikers worden gedeeld, met nadelige effecten voor bijvoorbeeld iemands goede
naam of privacy én ondermijning van democratische en rechtsstatelijke beginselen, zoals
beïnvloeding van verkiezingen.
Ook deze waarden moeten in een democratische rechtsstaat worden beschermd. Dat vereist
nationale en internationale coördinatie. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk lopen al op ons
voor met maatregelen om schadelijke online content te bestrijden en de Europese Unie neemt
eveneens initiatieven. Ook Nederland kan een betekenisvolle rol spelen, onder meer door op EUniveau actief in te zetten op normstelling en een toezicht mechanisme.
Het Nederlandse beleid is van oudsher gericht op minimale regulering en waar nodig stuurt
Nederland aan op zelfregulering door de Techbedrijven. Naar het oordeel van de AIV is dit beleid niet
langer toereikend. (Co-)regulering van overheidswege is onvermijdelijk
De AIV pleit daarom voor herijking van het Nederlandse internetbeleid op basis van de volgende
uitgangspunten:
- een aanwezige rechtsstaat
- goede nationale en internationale coördinatie
- strategische en politieke keuzes binnen rechtsstatelijke kaders
- een bijgesteld narratief: open en vrij internet binnen rechtsstatelijke en grondrechtelijke grenzen
- duidelijke kaderstelling voor de verantwoordelijkheid van internetplatformen
- onderkennen van het belang van alternatieve inrichting van technologieën en toepassingen
- aandacht voor internetgebruikers.
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Op basis van deze uitgangspunten heeft de AIV de volgende aanbevelingen voor de regering en de
Staten-Generaal:

Aanbevelingen AIV
1. Herijk het Nederlandse internetbeleid
2. Verdedig en bevorder het open en vrije karakter van het internet op basis van
democratische en rechtsstatelijke waarden
3. Versterk de Nederlandse vertegenwoordiging in internationale internetorganisaties
4. Stimuleer internationale normstelling voor de aanpak van schadelijke online content
met een stevige verankering in bestaande mensenrechtenstandaarden
5. Initieer maatregelen gericht op transparantie en toezicht
6. Stimuleer value sensitive design en digital commons
7. Betrek onafhankelijke nationale expertorganen bij de beoordeling van schadelijke
online content
8. Pleit voor een zorgplicht voor internetplatformen onder duidelijke randvoorwaarden
9. Maak de gebruikersvoorwaarden van internetplatformen mensenrechten-inclusief
10. Vergroot de digitale weerbaarheid van internetgebruikers

Over de AIV
De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering
en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de
rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie. De
adviezen worden op verzoek van de regering of de Staten-Generaal uitgebracht, of op eigen initiatief.
www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl
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