
Beleidsreactie onderzoek «Voorziening voor verzoeken tot snelle 
verwijdering van onrechtmatige online content» 

Op 11 november jl. is het onderzoek «Voorziening voor verzoeken tot 
snelle verwijdering van onrechtmatige online content» openbaar 
gemaakt.27 Het kan niet zo zijn dat het zonder toestemming plaatsen van 
privacy-gevoelige informatie of afbeeldingen op het internet, alsmede 
andere vormen van het plaatsen van onrechtmatige content ongestraft 
blijft, ik ben daarom blij met de concrete handvatten die het onderzoek 
biedt om onrechtmatige content snel verwijderd te krijgen en te borgen 
dat slachtofferschap niet blijft voortduren. Het is mijn wens om op dit 
onderwerp een stap naar voren te doen. 

Het kabinet zet de komende tijd in op een traject waarbij: 
Stap 1: het kabinet duidelijk positie kiest in de discussie rond een nieuwe 
Europese Digital Services Act, waarbij Nederland inzet op een verplichting 
aan providers en internetplatformen om actief mee te werken aan het 
opsporen en verwijderen van strafbare en anderszins onrechtmatige 
content. (Planning: gereed eerste helft 2021); 
Stap 2: het kabinet met betrokken partijen nadere uitwerking en invulling 
geeft aan bestaande Notica-and-Take-Action en Notice-and-Take-Down-
procedures, zodat content snel en accuraat van het internet gehaald kan 
worden na een melding daarover. (Planning: gereed eind 2021); 
Stap 3: het kabinet met uitvoeringsinstanties en toezichthouders concrete 
afspraken maakt over de beoordeling van content en de handhaving van 
verwijderverzoeken. (Planning: gereed voorjaar 2022); 
Stap 4: het kabinet – waar nodig – het stelsel van meldpunten en 
toezichthouders stroomlijnt en aanvult met een civielrechtelijke 
procedure. (Planning: vanaf 2022). 
Met deze voorgestelde aanpak neemt het kabinet – ook in internationaal 
en Europees perspectief – een vlucht naar voren ten aanzien van de 
aanpak van onrechtmatige online content. Deze aanpak zal deels 
internationaal, deels Europees en deels nationaal invulling krijgen. 
Nederland steunt daarbij de positie van de Europese Commissie dat de 
tijd van vrijwillige en vrijblijvende zelfregulering voorbij is: Mensen moet 
een weerwoord worden geboden tegen de uitwassen en misstanden op 
internet en socialemediaplatformen. 

Afbakening 

Dit onderzoek gaat over onrechtmatige content. De beleidsreactie is een 
aanvulling op het kabinetsbeleid om strafbare gedragingen als hate 
speech, kinderporno en terroristische content online tegen te gaan (deze 
vormen van content worden aangeduid met de term illegale content), 
maar ook op het beleid en aanzien van ongewenste content (zoals 
verschillende verschijningsvormen van desinformatie). In dit onderzoek 
gaat het over content waarbij sprake is van schade in een relatie tussen 
burgers onderling. Meestal geschiedt dat door een horizontale privacy-
schending (het zonder toestemming delen van afbeeldingen of persoons-
gegevens). Een voorbeeld dat in deze context veel wordt gebruikt is het 
op internet delen van non-consensuele naaktbeelden. We kijken daarbij in 
eerste instantie naar het bestuursrecht (privacy-schending) en naar het 
civielrecht (onrechtmatige daad). Daarbij onderscheidt het zich van 
content die in strijd is met het wetboek van strafrecht. 

27 Voor de belangrijkste bevindingen van het onderzoek verwijs ik u naar de aanbiedingsbrief die 
op 2 december 2020 naar uw Kamer is gezonden (Kamerstuk 34 602, nr. 6).
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Vorm Rechtsbasis om op te treden Interventies 

Illegale content Wetboek van Strafrecht Verwijdering, vervolging 

Onrechtmatige content Burgerlijk Wetboek; 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

Verwijdering, 
schadevergoeding/boete 

Ongewenste content Geen O.a. fact checking, counter 
speech

 

Omdat zowel bij illegale content als bij onrechtmatige content het 
verwijderen daarvan het primaire doel is, overlappen de instrumenten die 
daartoe kunnen worden ingezet deels met die om illegale content als 
kinderpornografie en terroristische content tegen te gaan. Ook juridisch 
lopen de termen in elkaar over: een strafbare gedraging is immers ook 
altijd onrechtmatig. Toch is het van belang om steeds goed voor ogen te 
hebben over welke vorm van online content we het hebben (illegaal, 
onrechtmatig of ongewenst), omdat op deze verschijningvormen van 
online content verschillende rechtsgebieden van toepassing zijn, die 
allemaal hun eigen specificiteit hebben. Met vier stappen, hieronder nader 
toegelicht, wil ik een nieuw evenwicht realiseren in de verhouding tussen 
burgers en internetbedrijven voor wat betreft onrechtmatige content. Zo 
wil ik komen tot een effectieve en efficiënte manier van de aanpak van 
deze content. 

Stap 1: Europees voorstel Digital Services Act (DSA) 

Op 14 december heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een 
Digital Services Act (DSA) gelanceerd. De DSA zal ook een nieuwe versie 
van de Richtlijn Elektronische Handel (REH) (2000/31/EG) omvatten. De 
onderzoekers constateren dat een aantal aspecten van de REH een 
effectief verwijderingsbeleid van onrechtmatige content bemoeilijkt. De 
onderhandelingen over de DSA bieden een uitgelezen mogelijkheid om 
deze aspecten nog eens tegen het licht te houden. Specifiek gaat het 
daarbij om het creëren van een specifiek rechtskader over de rol, 
verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid voor internetplat-
formen (naast internetaanbieders en hostingbedrijven). Notice-and-
Take-Down of Notice-and-Take-Action (NTD/NTA)voorschriften kunnen 
daar een onderdeel van zijn. De DSA biedt ook de mogelijkheid om een 
aantal uitgangspunten uit reeds bestaande Gedragscodes te codificeren 
en verdere invulling te geven. 
Tegelijkertijd zal nieuwe Europese wetgeving ervoor moeten zorgen dat 
fundamentele rechten en publieke belangen worden geborgd zodat 
consumenten en bedrijven worden beschermd. Daarnaast geldt dat 
fundamentele rechten die offline gelden, ook online moeten gelden. Dit 
betreft bijvoorbeeld de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen 
een verwijderbesluit, maar ook de termijn waarbinnen een melding moet 
worden afgehandeld. De herziening van de DSA moet het tegengaan en 
bestrijden van illegale of onrechtmatige content, diensten en activiteiten 
ondersteunen. Daarbij is het van belang om fundamentele rechten, zoals 
privacy en vrijheid van meningsuiting te beschermen en tegelijkertijd te 
zorgen voor veiligheid en cybersecurity. 
In de geannoteerde agenda bij de Telecomraad van 26 mei 2020 heeft de 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op de 
motie van het lid Middendorp aangegeven wat we belangrijk vinden in 
relatie tot de DSA. 
Daartoe behoort ook dat gebruikers een effectieve en laagdrempelige 
manier moeten hebben om bezwaar te maken tegen illegale of anderszins 
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onrechtmatige informatie of tegen de verwijdering van informatie die zij 
hebben geplaatst.28 

Stap 2: Het nader invulling geven aan Europese en nationale NTD- 
en NTA-procedures 

Indien de DSA een nieuw kader zet voor de rol en verantwoordelijkheid 
van platformen, dan moeten de bestaande NTD- en NTA-procedures ook 
tegen het licht worden gehouden en daarmee in lijn gebracht. Daarbij 
horen duidelijke afspraken over wie bepaalt dat online content het 
predicaat strafbaar of onrechtmatig krijgt en in aanmerking komt voor 
verwijdering, en op basis van welke criteria dat gebeurt. Ook de reikwijdte 
en afdwingbaarheid van de NTD-procedures zijn van belang. Zo zou het 
streven moeten zijn dat ook de internetplatformen zich aansluiten bij 
Europese en nationale NTD- en NTA-procedures. Dit zou idealiter gepaard 
moeten gaan met een verplichting voor relevante internetdiensten tot 
uniforme informatievoorziening over beschikbare procedures tot 
verwijdering. Tenslotte moet er aandacht zijn voor de uitwerking van het 
land-van-oorsprong-beginsel in de praktijk, in die zin dat het een 
effectieve rechtshandhaving niet in de weg staat en dat er een 
mogelijkheid blijft bestaan om op nationaal niveau aanvullende regulering 
te instigeren. Voor het kabinet blijft zelfregulering daarbij het 
uitgangspunt, maar waar dit tot obstakels in de handhaving en opsporing 
leidt, zal het niet aarzelen ook door te pakken en te kiezen voor 
(co-)regulering van overheidszijde. Een intermediair-functie tussen 
overheid en platformen kan worden vervuld door zgn. «trusted flaggers», 
die objectief kunnen vaststellen of content naar de juridische maatstaven 
zoals die in Nederland gelden als onrechtmatig moet worden beschouwd 
en vervolgens een verwijderverzoek kunnen doen. Van belang is ook, dat 
bezwaar aangetekend kan worden tegen een besluit tot verwijdering van 
content. In dat kader zal ik een verkenning laten uitvoeren naar alterna-
tieve geschillenbeslechting met betrekking tot het vaststellen van de 
rechtmatigheid van online content. 

Stap 3: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nadere invulling 
laten geven aan «onrechtmatige content» 

Providers en platformen geven aan behoefte te hebben aan normering. Ze 
zijn – enkelen nagelaten – over het algemeen bereid mee te werken om 
strafbare en anderszins onrechtmatige content te bestrijden, maar dan 
moet wel duidelijk zijn, welke uitingen als strafbaar of onrechtmatig 
aangewezen kunnen worden. Een aantal platformen heeft ervoor gekozen 
deze begrippen voor het eigen platform verder uit te werken. Dat neemt 
niet weg dat vrijwel alle providers en platformen content hosten die naar 
Nederlandse maatstaven als strafbaar of onrechtmatig kan worden 
gekwalificeerd en dat er tussen de providers en platformen onderling 
grote verschillen bestaan ten aanzien van hun verwijderbeleid en het 
bewust of onbewust niet ingrijpen om verdere verspreiding van de 
content te voorkomen. Voor mij staat als een paal boven water dat het niet 
zo kan zijn dat platformen eigen regels hanteren die ruimte bieden aan 
strafbare of anderszins onrechtmatige uitingen op het internet. Daarte-
genover geldt dat platformen weliswaar het recht hebben zelf te bepalen 
of zij bepaalde vormen van content willen weigeren die noch strafbaar, 
noch anderszins onrechtmatig is (bijvoorbeeld consensuele naakt-
beelden), maar dat daarbij wel steeds aandacht moet zijn dat de vrijheid 
van meningsuiting niet onnodig wordt beperkt. 
Bij onrechtmatige uitingen is het toetsingskader veelal de onrechtmatige 
daad (artikel 6:162 BW), dan wel het bestuursrecht. Het kan niet van 

28 Kamerstukken 21 501-33 en 25 295, nr. 812.
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platformen verlangd worden dat zij steeds de juiste afwegingen maken in 
het vaststellen of een uiting al dan niet onrechtmatig is. Naar mijn mening 
van het kabinet ligt er een taak bij de AP om via haar oordelen een 
standaard te ontwikkelen voor rechtmatige online content. Ik zal met de 
AP in gesprek gaan en in beeld brengen wat er nodig is om de AP 
invulling te laten geven aan deze taak. 

Stap 4: Experiment met kortgedingprocedure voor onrechtmatige 
content die buiten het strafrecht en de werking van de AVG valt 

Voor het melden van strafbare content (kinderporno, discriminatie/hate 
speech, terroristische content) zijn meldpunten ingericht. Over onrecht-
matige content die een (horizontale) privacyschending betreft kan de AP 
oordelen. Voor onrechtmatige content die niet in één van deze catego-
rieën valt staan diverse civiele procedures open. 
Ik ben het met de onderzoekers eens dat civiele procedures een uiterste 
redmiddel zijn als het gaat om verwijdering van onrechtmatige online 
content (de route van een NTD/NTA-procedure zal altijd sneller en 
eenvoudiger zijn). Aangezien de onderzoekers verder concluderen dat de 
bestaande civiele procedures op zich toereikend zijn en zij verschillende 
andere mogelijkheden opperen om de positie van benadeelden te 
verbeteren, ligt het voor de hand om primair in te zetten op deze andere 
mogelijkheden. Dat neemt niet weg dat ik de suggestie om voor dit soort 
zaken met een kantonrechterskortgeding te experimenteren interessant 
vind. Daarom zal ik – indien daar na uitwerking van de andere in deze brief 
genoemde sporen nog een noodzaak toe blijft bestaan – een experiment 
opzetten, waarbij onrechtmatige content aanhangig gemaakt kan worden 
via een kantonrechterskortgeding. 

Routekaart, mediacampagne en steunpunt 

Uit het onderzoek komt een grote behoefte naar voren aan het verduide-
lijken van online rechten waar mensen een beroep op kunnen doen en 
van de juiste route(s) om die rechten te kunnen uitoefenen. Om hieraan 
tegemoet te komen zal ik als sluitstuk van de te nemen maatregelen vanaf 
de tweede helft van 2022 een routekaart opstellen, met een compleet 
overzicht van alle mogelijkheden die benadeelden ten dienste staan. Maar 
eerst bouw ik voort op bestaande initiatieven – private en van 
overheidswege – om voorlichting aan benadeelden te geven over hun 
rechten op internet en manieren waarop zij die rechten kunnen uitoe-
fenen. Zo laat ik naast de campagne een steunpunt voor belangheb-
benden inrichten. De onafhankelijkheid van een dergelijk meldpunt of 
kenniscentrum en de betrokkenheid van reeds bestaande onafhankelijke 
toezichthouders met taken op het gebied van onrechtmatige online 
content zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Tevens zal ik in beeld 
laten brengen welke kosten gepaard gaan met het inrichten van een 
dergelijk steunpunt. Op het moment dat de routekaart gereed is, naar 
verwachting eind 2022, zal ik inzetten op het in brede kring bekend maken 
daarvan, bijvoorbeeld door een actieve mediacampagne. 

Tijdspad en financiën 

Om de bovenstaande stappen te verwezenlijken is tijd nodig. Ik besef dat 
het tijdspad de huidige kabinetsperiode zal overschrijden. Bovendien 
heeft het kabinet op de Europese besluitvorming rond de DSA niet de 
eindregie in handen. Het zal ook aan een volgend kabinet zijn om 
uiteindelijk te komen tot het opzetten van een steunpunt en daarvoor de 
benodigde financiële middelen vrij te maken.
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