
 
 

Amendement 
 

Regelnummer 2446-2457 

Titel Tegen (seksueel) overschrijdend gedrag op internet 

Indiener Bastiaan Dikker 

Huidige tekst Treed op tegen internetpesten 
 
Het voorkomen en aanpakken van internetpesters vereist een aanpak op 
meerdere gebieden. In de huidige wereld wordt alles vastgelegd en gedeeld. 
De aanwezigheid van webcams zorgt voor inherente onveiligheid. Hier zijn 
nieuwe regels voor nodig en een hogere prioritering krijgen bij de politie.  
• De aanpak van internetpesten krijgt meer prioriteit bij de politie. De drempel 
voor aangifte moet omlaag worden gebracht, bijvoorbeeld door een 
publiekscampagne.  
• We hebben Europese regels nodig voor de veiligheid van digitale 
apparaten, zodat wordt voorkomen dat deze gehackt en misbruikt kunnen 
worden om mensen te chanteren. Webcams moeten fysiek afgedekt kunnen 
worden.  
• Er moet een procedure voor supersnelrecht komen om online content zo 
snel mogelijk - eventueel tijdelijk - van het internet te verwijderen. 
Slachtoffers van cybercrime zijn gebaat bij snel handelen. Platforms moeten 
worden verplicht om content te verwijderen indien nodig.  

 

Voorgestelde tekst Treed op tegen (seksueel) overschrijdend gedrag op internet 
 
Het voorkomen en aanpakken van overschrijdend gedrag op internet 
vereist een aanpak op meerdere gebieden. In de huidige online wereld wordt 
alles vastgelegd en gedeeld. De aanwezigheid van webcams zorgt voor 
inherente onveiligheid. Wij moeten werken aan blijvende bewustwording, 
online omgangsvormen, nieuwe regels en een hogere prioritering bij 
scholen, gemeenten en politie.  
• De aanpak van internetpesten krijgt meer prioriteit op scholen en bij 
gemeenten. Bij strafbare feiten als online bedreigingen, sextortion en 
grooming moet de drempel voor aangifte bij de politie omlaag worden 
gebracht. Bijvoorbeeld door online publiekscampagnes, het 
ondersteunen van hands-on initiatieven in de samenleving en het 
verbeteren van kennis en kunde omtrent cybercriminaliteit bij de 
aangiftebalie van de politie.  
• We hebben Europese regels nodig voor de veiligheid van digitale 
apparaten, zodat wordt voorkomen dat deze gehackt en misbruikt kunnen 
worden om mensen te chanteren. Leveranciers van webcams krijgen 
striktere regels opgelegd voor het veilige gebruik van de camera 
waaronder het gebruik van een (softwarematige) stopknop.  
• Er moet een procedure voor supersnelrecht komen om online content zo 
snel mogelijk - eventueel tijdelijk - van het internet te verwijderen. 
Slachtoffers van internetcriminaliteit zijn gebaat bij snel handelen. 
Platforms moeten worden verplicht om content te verwijderen indien nodig.  

 

Toelichting indiener 1. De titel internetpesten dekt niet de lading, hoewel pestgedrag wel 
degelijk een serieus probleem is, worden zaken als seks shaming en 
strafbare feiten als grooming en sextortion niet genoemd. De termen 
verschillen, maar hebben allen te maken met seksueel overschrijdend 
online gedrag. Voorstel is om de titel aan te passen: Treed op tegen 
(seksueel) overschrijdend gedrag op internet. 

2. Pesten is geen aangelegenheid van de politie zolang het zich niet 
vertaalt naar strafbare feiten. Het is belangrijk om hier de signalerende 
en corrigerende  rol van o.a. school, jongerenwerkers en 
sportverenigingen te noemen. Waarbij docenten (al) een belangrijke 
rol spelen in voorlichting en het leren van offline en online pestgedrag 
in de klas of het schoolplein.  



 
 

3. De politie speelt wel een rol bij strafbare feiten zoals bedreiging,  
sextortion ( afpersing met een seksueel getinte foto (of video) gestolen 
via sociale media, e-mails, door het overnemen van webcams of door 
apparatuur te stelen) en hacking. Aan deze gedragingen moet de 
politie meer prioriteit geven en blijvend  investeren in het kennisniveau 
bij aangifte op het bureau.  Daarnaast is het van belang om de 
aangiftebereid te verhogen door bijvoorbeeld een gerichte online 
publiekscampagne en het ondersteunen van meer hands-on online-
campagnes zoals Hackshield. 

4. Het afdekken van de webcam is een ouderwetse manier van 
cybersecurity die de verantwoordelijkheid voor veilig thuisgebruik bij 
de gebruiker neer legt. Terwijl de leverancier naast een 
verantwoordelijkheid ook de mogelijkheden heeft tot veilig(er) gebruik. 
Bij de gebruiker moet blijvend aan bewustwording worden gewerkt van 
de negatieve gevolgen van sexting. En aan de leverancier van 
webcams in smartphones en computers worden strengere eisen 
voorgelegd over het veilig gebruik van camera’s waaronder een 
softwarematige stopknop. 

 

 


