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Vragenlijst

over de aanbeveling van de Raad van 24 september 1998 betreffende de
ontwikkeling van de concurrentiepositie van de Europese industrie van audiovisuele
en informatiediensten door de bevordering van nationale kaders teneinde een
vergelijkbaar en doeltreffend niveau van bescherming van minderjarigen en de
menselijke waardigheid te bereiken (98/560/EG)

Internet

1. Is er in uw land een vereniging van providers van internetdiensten (Internet Service
Providers, ISP's) opgericht? Geef nadere gegevens over de vereniging(en) van providers.

2. Hebben de providers in uw land een gedragscode opgesteld? Voeg hiervan zo mogelijk
een exemplaar bij of geef het internetadres waar de gedragscode kan worden
geraadpleegd.

3. In hoeverre zijn de overheid en de consumenten betrokken bij de opstelling van de
gedragscode van de providers? Moeten de overheid en de consumenten worden
geraadpleegd wanneer de gedragscode wordt herzien of gewijzigd?

4. Zijn er in uw land wettelijke voorschriften die specifiek van toepassing zijn op
providers en de wijze waarop zij illegale of schadelijke inhoud op het internet moeten
aanpakken? Zo ja, welke zijn deze voorschriften?

5. Zijn er specifieke voorschriften die de providers ertoe verplichten de politie of het
gerecht in te lichten over illegale inhoud die de menselijke waardigheid aantast op het
internet?

6. Is er in uw land een meldpunt voor schadelijke of illegale inhoud? Zo ja, geef nadere
informatie over het (de) meldpunt(en), bijvoorbeeld internet- en e-mailadres en wijze van
financiering.

7. Hoe groot is ongeveer het gedeelte van de gemelde problematische internetinhoud
afkomstig van hosts van buiten uw land of buiten de EU?

8. Welke maatregelen en initiatieven zijn genomen, hetzij door de overheid, hetzij door
de exploitanten, om de meldpunten bij het publiek bekend te maken? Zijn deze
maatregelen en initiatieven effectief gebleken?

9. Indien er meldpunten zijn, geef zo mogelijk een inschatting van hoe doeltreffend het is
om de verspreiding en de toegankelijkheid van schadelijke en illegale inhoud te
beperken. Het kan daarbij zowel gaan om de publieke opinie als de mening van de
exploitanten over de doeltreffendheid van de meldpunten.
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10. Hebben het bedrijfsleven of de overheid, afgezien van eventuele betrokkenheid bij de
werkzaamheden die worden gefinancierd door het communautair actieplan ter
bevordering van een veiliger gebruik van internet, geprobeerd om in uw land een filtreer-
en beoordelingssysteem voor internet in te voeren? Zo ja, hoever is het gevorderd en
welke problemen zijn er gerezen?

11. Zijn de providers bij wet of door de desbetreffende gedragscodes verplicht om hun
abonnees in te lichten over de beschikbare filtreer- en beoordelingssystemen en software
om de leeftijd van de gebruikers na te gaan?

12. Welke maatregelen zijn op nationaal, lokaal of regionaal niveau getroffen om het
publiek voor te lichten over een veiliger gebruik van internet? Maken deze deel uit van
een ruimer programma voor “mediaopvoeding”? Worden zij gesteund met
overheidsmiddelen, door particuliere financiering (bv. door het bedrijfsleven of
verenigingen) of door een combinatie van beide?

13. Zijn er aanwijzingen dat de ontwikkeling van internet in uw land is vertraagd door
ongerustheid bij de bevolking over schadelijke en illegale inhoud die via internet
toegankelijk is?

14. Vindt u dat er op dit vlak voldoende internationale samenwerking is, met name in
Europa? Zo niet, welke maatregelen kunnen worden genomen om de samenwerking te
verbeteren?

15. Vallen diensten als verzending via mobiele telefoons, met name via UMTS, reeds
onder bovengenoemde zelfregulering, of bent u voornemens deze daaronder dan wel
onder andere regulering te laten vallen?

16. Omschrijf eventuele initiatieven voor de controle op online-chatgroepen, met name
maatregelen tegen misbruik ter bescherming van minderjarigen.

17. Omschrijf maatregelen die zijn genomen ter bevordering van de mediageletterdheid
(bijvoorbeeld kinderen op verantwoorde wijze met de nieuwe media leren omgaan).

18. Is er specifieke regelgeving of zelfregulering inzake het recht van antwoord met
betrekking tot online-media? Zijn er de voorbije twee jaar concrete problemen geweest
hiermee, met name problemen met grensoverschrijdende aspecten?

Omroepen

19. Hebben de omroepen in uw land een zelfreguleringssysteem ter bescherming van
minderjarigen ingevoerd? Geef nadere informatie, met name over het lidmaatschap
hiervan.

20. Houdt dit zelfreguleringssysteem een gedragscode voor de bescherming van
minderjarigen tegen schadelijke inhoud in? (Let wel: deze vraag betreft niet alleen
reclame die speciaal op minderjarigen is gericht, maar audiovisuele inhoud die schadelijk
kan zijn voor minderjarigen, ongeacht of deze deel uitmaakt van reclame of gewone
programma's.)
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21. Maken de wetgeving of gedragscodes waarschuwingstekens op het scherm verplicht
bij mogelijk schadelijke televisieprogramma's? Maken de wetgeving of gedragscodes
akoestische waarschuwingen vóór dergelijke programma's verplicht? Zo ja, blijken deze
maatregelen doeltreffend te zijn?

22. Zijn er in uw land omroepen die filterapparatuur gebruiken om te voorkomen dat
minderjarigen schadelijke programma's bekijken? Zo ja, welke maatregelen en
initiatieven zijn genomen om ouders en voogden van het bestaan en de werking van deze
apparatuur op de hoogte te brengen? Wordt deze apparatuur in uw land doeltreffend
geacht om minderjarigen te beschermen?

23. Omschrijf maatregelen die zijn genomen ter bevordering van de mediageletterdheid
(bijvoorbeeld kinderen op verantwoorde wijze met televisie leren omgaan).

Software voor videospellen

24. Bestaan er in uw land specifieke wettelijke voorschriften voor de verkoop van
videospelletjes? (Deze vraag betreft de fysieke verkoop van software voor videospellen,
niet het aanbieden op internet van software die op computers kan worden gedownload.)

25. Bestaat er een zelfreguleringssysteem dat zich bezighoudt met het indelen van
videospelletjes in leeftijdscategorieën (zoals het door de Interactive Software Federation
of Europe (ISFE) aangekondigde zelfreguleringssysteem)? Zo ja, geef nadere informatie.

26. Worden de huidige maatregelen om minderjarigen tegen schadelijke videospellen te
beschermen doeltreffend geacht?

27. Online-spellen en computerspellen, in het bijzonder op LAN's (Local Area Networks,
plaatselijke netwerken) vertonen veel gelijkenis; past u zelfregulering en/of regulering
ook op deze spellen toe?

Andere systemen voor het leveren van inhoud

28. Zijn er in uw land sinds 2000 belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van
beoordelingssystemen voor bioscoop-, video- en DVD-films?

Algemeen

29. Op welke manier heeft u consumentenverenigingen, vrijwilligersorganisatie en niet-
gouvernementele organisaties bij de tenuitvoerlegging van de Aanbeveling betrokken?

30. Wordt het gebrek aan samenhang tussen de verschillende beoordelings- en
classificatiesystemen voor audiovisuele media (bioscoop, televisie, videocassettes,
videospelletjes, internet) in uw land als een probleem beschouwd, bijvoorbeeld omdat het
verwarring kan stichten bij de consument? Worden er maatregelen of initiatieven
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overwogen om meer samenhang te brengen in de wijze waarop audiovisuele media
worden beoordeeld en geclassificeerd? Is er ter zake enige samenwerking geweest met
andere lidstaten of buitenlandse organisaties?

31. Zijn de inspanningen in uw land ter bescherming van minderjarigen begeleid door
wetenschappelijke comités en specifieke studies over geweld en andere schadelijke
inhoud en hun uitwerking op jongeren? Bestaan er vrijwillige afspraken door omroepen
en providers die internetinhoud aanbieden?

32. Als u studies of wetenschappelijke verslagen kent die de voorbije twee jaar hierover
zijn gemaakt, voeg dan een exemplaar dan wel de referenties ervan bij.

33. De Commissie is zich ervan bewust dat de overheden van de lidstaten misschien niet
in staat zijn om al deze vragen te beantwoorden. Toch verzoeken wij u om de vragen
voor zover mogelijk te beantwoorden. Gelieve ook alle aanvullende informatie en
zienswijzen ter zake te geven die de Commissie kunnen helpen om de doeltreffendheid te
evalueren van de zelfregulerende aanpak zoals bedoeld in de aanbeveling betreffende de
bescherming van minderjarigen.


