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Steeds vaker dwingen opsporingsinstanties internetbedrijven radicaliserende content te
verwijderen zonder gerechtelijk bevel. Het leidt tot een onwerkbare situatie, zegt Michiel
Steltman, directeur van de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), namens de
internetsector. 'Wil de overheid bedrijven bijvoorbeeld verplichten jihadisme in de algemene
voorwaarden op te nemen? En hoe beoordeelt een hoster wat ongewenst is?’

Volgens de bedrijven is het onderliggende probleem dat het Openbaar Ministerie veel van de
verdenkingen die door het ministerie worden aangedragen niet als strafbaar beoordeelt, om
die reden weigert tot vervolging over te gaan, waardoor ook geen rechterlijke toetsing
plaatsvindt. Als Justitie toch vindt dat de filmpjes of documenten verwijderd moeten worden
blijft niets ander over dan de bedrijven onder druk te zetten alsnog aan het verzoek te
voldoen. Maar zij zeggen niet te kunnen en willen beoordelen of iets strafbaar is.

Geen censuurinstantie

Steltman noemt het recente voorbeeld van een filmpje waarop een groepje schietende
mannen rond een kampvuur te zien is die allahu akhbar roepen, met daarbij enige tekst in het
Arabisch. ‘Hebben ze zojuist iemand vermoord, zijn ze boos omdat er iemand is vermoord, of
hebben ze een feestje en is er net een geitje geslacht.’

Ook Alex de Joode, bedrijfsjurist Overheidszaken bij Leaseweb, de grootste zakelijke
hostingprovider van Nederland, is niet te spreken over de werkwijze van Justitie ‘Wij zijn geen
leeftijdskeuring of censuurinstantie. De overheid heeft een prima juridisch instrument om
content te verwijderen, maar kiest ervoor om dat bij vermeend jihadisme niet te gebruiken.’

Schade betalen

De sector is bang verantwoordelijk te worden gesteld door eventuele gedupeerden. De Joode:
‘stel nou eens dat wij het mis hebben en onrechtmatig een site uit de lucht hebben gehaald
zonder gerechtelijke bevel. Dat kan ons nog veel schade berokkenen.’



Steeds meer internetbedrijven openbaren het aantal vorderingen van opsporingsdiensten, zo
ook Xs4all en Leaseweb. In de VS heeft vooral Google deze trend ingezet, gevolgd door
bedrijven als Microsoft en Twitter.

Verantwoordelijkheid bedrijven

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), ziet het als
zijn verantwoordelijkheid de bedrijven, 'op basis van de duiding door de NCTV, zelf de inhoud
van de website te toetsen aan de eigen gebruikersvoorwaarden. Hiermee doen we een beroep
op de verantwoordelijkheid van de providers.'

Steltman benadrukt dat de internetbedrijven graag in samenwerking met Justitie tot betere
procedures willen komen. Schoof omschrijft 'de nu lopende gesprekken met
internetaanbieders en sociale media bedrijven als zeer constructief'.
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Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.

Splendpressroom

Splend

+31 20 7603522
info@splend.nl

 Algemene website

Michiel Cazemier
+31 6 2415553 

+31 20 7603522 

michiel@splend.nl

mcazemier

michielcazemier

Gaby Dam
+31 6 2415553 

+31 20 7603522 

gaby@splend.nl

gabydam

gabydam

Contactinformatieℹ

🌐

Woordvoerder









https://twitter.com/gabydam
skype:gabydam
mailto:gaby@splend.nl
https://twitter.com/michielcazemier
skype:mcazemier
mailto:michiel@splend.nl
http://www.splend.nl/
mailto:info@splend.nl
http://pr.splend.nl/
http://pr.splend.nl/


RECEIVE UPDATES

Laatste Tweets

ONTVANG EMAIL UPDATES

http://pr.splend.nl/follow

