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Verlaag de leeftijdsgrens naar  
13 jaar om kinderrechten beter te beschermen

Noot: 

Sinds 2006 fungeert ECP | Platform voor de Informatiesamenleving als Safer Internet 

Centre in Nederland, samen met Expertisebureau Online Kindermisbruik (helpline Help-

wanted.nl) en sinds 2015 ook met netwerkorganisatie Mediawijzer.net. Ondersteund door 

de Europese Commissie (Better internet for Kids programma, DG Connect) en de ministe-

ries van Economische Zaken, Veiligheid & Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor hedendaagse kinderen en jongeren is de digitale wereld een onlosmakelijk onder-

deel van hun leven. Om hen te helpen met het optimaal en veilig gebruik van de digitale 

wereld, is blijvende aandacht voor skills, eigen verantwoordelijkheid en veiligheid vereist. 

Kinderen kunnen zelf niet in alle opzichten voor een veilige online omgeving zorgen of de 

juiste skills opdoen. Het is belangrijk dat een brede publiekprivate coalitie van partijen de 

verantwoordelijkheid neemt voor de digitale veiligheid en skills van jongeren.

Voor haar activiteiten en om de doelstellingen te bereiken werkt het Safer Internet Centre 

samen met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook op Europees 

niveau worden kennis en ervaringen uitgewisseld binnen de netwerken van Insafe en 

Inhope waar Safer Internet Centres uit meer dan 30 Europese landen in vertegenwoor-

digd zijn. Ook worden de Safer Internet Centres gevoed door de Alliance die de Europese 

Commissie heeft ingericht.

Zie ook www.saferinternetcenter.nl

Initiatiefnemers Safer Internet Centre Nederland:

Co-financed by the European Union

Connecting Europe Facilty



Op 28 mei 2018 treedt de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe 

privacywet geldt voor de hele Europese Unie en beschermt 

de privacygrondrechten van Europese burgers. De AVG 

erkent dat kinderen specifieke bescherming verdienen. 

Volgens artikel 8 van de AVG moeten ouders toestemming 

geven voor de verwerking van persoonsgegevens van 

kinderen onder de 16 jaar door bedrijven en organisaties. Dit 

heeft tot gevolg dat jongeren onder de 16 jaar slechts met 

ouderlijke toestemming gebruik mogen maken van diensten 

van onze digitale samenleving. Denk aan sociale media, 

websites en apps. 

Lidstaten hebben ruimte om binnen deze wet een aantal 

eigen keuzes te maken. De leeftijdsgrens van 16 jaar 

mag bijvoorbeeld verlaagd worden naar 13 jaar. Veel 

lidstaten1 doen dat. Helaas houdt Nederland vooralsnog 

vast aan 16 jaar. Al zijn er digitale gegevensverwerkingen 

te bedenken waar 16 jaar een logische grens is, voor het 

dagelijks internetgebruik is dat niet. De leeftijdsgrens op 

alle toepassingen zetten heeft meer nadelige gevolgen 

dan voordelen. Bovendien is de privacy van onze jeugd in 

gevaar. 

Want stel je voor wat de consequenties zijn van deze 

nieuwe privacywet voor opgroeiende en ontdekkende 

tieners: niet meer appen, chatten, snappen of informatie 

zoeken zonder toestemming van ouders of opvoeders.

We geven hieronder 3 redenen waarom Nederland ervoor 

moet kiezen de leeftijdsgrens in artikel 8 van de AVG vast 

te stellen op 13 jaar. Deze redenen worden onderstreept 

door diverse partijen in Nederland. Zij roepen gezamenlijk 

de Nederlandse wetgever met klem op om de leeftijdsgrens 

van 16 jaar in de Nederlandse uitvoeringswet AVG – die nog 

naar de Tweede Kamer moet om te worden goedgekeurd – 

aan te passen en te verlagen naar 13 jaar.

Ondertekend door: 
Nederlandse Safer Internet Centre
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1 2 3RESPECTEER KINDERRECHTEN

Het internationaal verdrag inzake de 

rechten van het kind (IVRK) wordt 

wereldwijd beschouwd als het handvest 

voor de fundamentele rechten van kin-

deren. Artikel 13 stelt dat kinderen vrij 

zouden moeten zijn om informatie te 

verkrijgen en te delen, om hun vrijheid 

van meningsuiting, gedachten, geweten 

en godsdienst toe te passen (artikel 14, 

17). Het benadrukt ook hun recht op 

verenigen en samenkomen (artikel 15). 

Kunnen we, in onze moderne samen-

leving, echt beargumenteren dat deze 

rechten niet in gevaar worden gebracht 

door strakkere beperkingen van inter-

nettoegang?

PRIVACY VOOR JONGEREN STREKT 

OOK TOT OUDERLIJK TOEZICHT

Natuurlijk hebben ouders en verzorgers 

een belangrijke rol. In een ideale wereld 

gaan kinderrechten en ouderlijke ver-

antwoordelijkheden hand in hand. Maar 

het kost niet veel moeite scenario’s te 

bedenken waarin de relatie met een 

ouder moeilijker is. In die gevallen is het 

vragen van toestemming al een risico. 

Denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde 

situaties als het ontdekken van seksuele 

voorkeuren2, het door de overheid ge-

subsidieerde www.infovoorjou.nl of al-

ledaagse bezoeken aan Nu.nl en andere 

sites met een cookie-wall. Aanbieders 

van al deze sites zullen wettelijk ver-

plicht zijn om ouderlijke toestemming 

te krijgen alvorens een jonge bezoeker 

tot hun website toe te laten. 

TERECHTE ZORG MAAR GEEN  

EFFECTIEVE OPLOSSING

De zorg die aan artikel 8 ten grondslag 

ligt is terecht. Het middel van (ouder-

lijke) toestemming voor het verwerken 

van persoonsgegevens als bescher-

mingsmechanisme is echter niet effec-

tief. Bovendien zijn de leeftijdsgrenzen 

van 13 en 16 jaar arbitrair, want er is tot 

op heden geen wetenschappelijk on-

derzoek verricht waarop de keuze voor 

deze leeftijdsgrenzen is gebaseerd. 

1)  https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=2019355

2) The Internet As a Safety Net: Findings From a Series of Online Focus Groups With LGB and Non-LGB Young People in the United States
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“Wij roepen daarom op tot een 

dialoog tussen overheid, industrie 

en belangengroeperingen om 

met nieuwe ideeën te komen. 

En vragen de overheid in de 

tussentijd de digitale rechten van 

onze tieners te respecteren en de 

implementatieruimte te benutten 

en de leeftijdsgrens in artikel 8 van 

de AVG vast te stellen op 13 jaar. 

“
Waarom leeftijdsgrens naar 13 jaar?


