
 
Observations of the Netherlands to the issues paper on 

protection of minors, human dignity and the right of reply 
 

Issue 1: protection of minors 

 

1.1 + 1.2.  provisions with respect to lineair and non-lineair audiovisual services 

Nederland is voorstander om de bepalingen ter bescherming van minderjarigen die gelden voor 

lineaire diensten ook uit te breiden naar non-lineaire diensten. 

 

Ter implementatie van de huidige bepaling in de richtlijn is in Nederland het NICAM (Nederlands 

Instituut voor Audiovisuele Communicatie) opgericht, dat het Kijkwijzer voorlichtingssysteem heeft 

geïntroduceerd.  Met de ontwikkeling en introductie van het Kijkwijzer worden ouders met opgroeiende 

kinderen en overige consumenten sinds 2002 op een uniforme en herkenbare wijze geïnformeerd 

over en gewaarschuwd voor mogelijke schadelijke inhoud van niet alleen televisieprogramma’s maar 

tevens bioscoopfilms, DVD’s en video’s. Recentelijk hebben ook de mobiele operators zich bij het 

NICAM aangesloten en is de eerste stap gezet met het classificeren van mobiel beeldaanbod. 

 

Uniform’ cross media’ classificatiesysteem effectief 

Een van de belangrijkste doelstellingen van het NICAM is om ouders en andere gebruikers in één 

oogopslag te informeren over de vraag of een audiovisuele productie schadelijk kan zijn voor kinderen 

in een bepaalde leeftijd en waarom. Om deze reden is gekozen voor een zo herkenbaar mogelijke 

benadering: namelijk eenduidige leeftijdsadviezen en inhoudspictogrammen voor zowel televisie, 

bioscoopfilms en DVD (en als afgeleide games). En zoals hiervoor vermeld recentelijk ook voor 

mobiele audiovisuele ‘content’.  

De onafhankelijke Wetenschapscommissie van het NICAM is er in geslaagd om een eenduidige 

systematiek te ontwikkelen waarmee televisieprogramma’s, DVDs en films geclassificeerd kunnen 

worden. 

Uit een aantal onafhankelijke metingen is gebleken dat het grootste deel van ouders met opgroeiende 

kinderen het Kijkwijzer systeem een zinvol hulpmiddel vindt en ook in de praktijk gebruikt.  

Met het oog op een belangrijk punt als optimale herkenbaarheid adviseert het NICAM de EC ‘single 

cross media’ classificatiesystemen te bevorderen.  

Naar de ervaring van het NICAM worden consumenten (extra) geholpen met de inhoudspictogrammen 

en het NICAM adviseert de EC het gebruik van, bij voorkeur uniforme, inhoudspictogrammen in 

Europa te bevorderen. 

 

Alle audiovisuele producties betrekken 

De kwaliteit van de bescherming van kinderen en jeugdigen tegen schadelijk beeldmateriaal hangt 

mede samen met de vraag of alle in aanmerking komende producten voorzien zijn van een juiste 

classificatie. Wanneer een deel van het aanbod zonder leeftijdsadvies en pictogrammen verkrijgbaar 

is, blijven ouders (consumenten) verstoken van relevante informatie en is de betrouwbaarheid van het 

gehele voorlichtingssysteem in het geding. 

 

Internet is niet alleen een ‘non-linear audiovisual service’ maar ook een niet gereguleerd medium met 

een zeer lage organisatiegraad. De enorme en nog steeds groeiende omvang van het aantal 

websites, die ook nog eens dagelijks sterk fluctueert, maakt de vraag hoe dit medium te benaderen op 



het punt van bescherming van kinderen extra gecompliceerd. Ter illustratie: de zoekmachine Google 

zoekt in meer dan 8 miljard websites, en dit is nog lang niet alles.  

Het NICAM heeft recent op verzoek van het Nederlands ministerie van Economische Zaken een 

advies uitgebracht over de vraag of een Kijkwijzer label en of filter toepassing voor internet wenselijk 

en haalbaar is. Kort gezegd luidt het antwoord op deze vraag, mede gelet op de hierboven genoemde 

problematiek en complexiteit van internet, dat het ontwikkelen van een Nederlandse toepassing sterk 

wordt afgeraden.  

Een internationale toepassing kan volgens het NICAM wèl bijdragen aan een kinderveiliger internet, zij 

het onder een aantal voorwaarden. Hiervoor is internationale samenwerking (EU, VS) noodzakelijk. 

De meeste betrokkenen en deskundigen zijn het verder eens over de noodzaak om naast eventuele 

label en filtertechnieken ouders te motiveren en te bewegen vooral aandacht te besteden aan het 

internetgebruik van hun kinderen. En te signaleren of dit tot problemen leidt. 

 

Het bestaande NICAM classificatiesysteem kan door de bij het NICAM aangesloten tv-zenders en 

distributeurs wel tevens gebruikt worden op internet. Zoals momenteel soms ook al het geval is. Tv-

zenders en distributeurs die films en programma’s (mede) via internet aanbieden worden geacht deze 

van de bijhorende leeftijdsaanduidingen en classificaties te voorzien. Op deze wijze wordt toch een 

gedeelte van het internetaanbod voorzien van classificaties. En komt de mogelijkheid beschikbaar om 

voor een aantal titels op leeftijd te filteren. 

 

Nederland vindt dat het tweede lid van artikel 22 niet van toepassing hoeft te zijn op betaaltelevisie 

onder de voorwaarde dat er is voorzien in technische maatregelen waardoor de toegang van 

minderjarigen tot mogelijke schadelijke inhoud voorkomen kan worden.   

 

Issue 2: incitement to hatred  

 

1.1. + 1.2. provisions with respect to linear and non-linear audiovisual services 

Nederland is er voorstander van om de bepalingen die gelden voor lineaire diensten ook uit te breiden 

naar non-lineaire diensten. 

 

2.1  

Issue 3: right of reply 

 

3.1. + 3.2  Provisions with respect to linear and non-lineair audiovisual services 

 

Nederland is van oordeel dat er zowel voor lineaire als voor non-lineaire diensten geen noodzaak is 

om een apart wettelijk recht op weerwoord in nationale regelgeving te implementeren. De huidige 

formulering waarbij voor lidstaten de mogelijkheid bestaat om via vergelijkbare middelen – zoals het 

burgerlijk recht en het strafrecht –  een mogelijkheid tot weerwoord te verzekeren, werkt in Nederland 

naar tevredenheid.  Deze aanpak heeft bovendien als voordeel dat dit voor alle media geldt en niet 

alleen voor televisie. Het is van belang dat in de nieuwe richtlijn de optie van vergelijkbare middelen 

gehandhaafd blijft, waardoor non-lineaire diensten automatisch onder de reikwijdte vallen.   

 

 


