EU-brede praktijkcode betreffende desinformatie

PREAMBULE
Naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie "Bestrijding van onlinedesinformatie: een Europese benadering"[1] (hierna de "mededeling" genoemd), het verslag van de
deskundigengroep op hoog niveau[2], de conclusies van de Raad van 28 juni 2018[3], en de diverse
belangrijke initiatieven die overal in Europa worden ontplooid[4] om de uitdagingen die gepaard gaan
met de verspreiding van desinformatie aan te pakken, erkennen de bedrijven en verenigingen die in
Bijlage 1 van deze praktijkcode (hierna de "code" genoemd) worden genoemd (hierna de
"ondertekenaars" genoemd) hun rol in het leveren van een bijdrage aan het aanpakken van de
uitdagingen die gepaard gaan met desinformatie.
Zoals bepaald in de mededeling van de Commissie wordt "desinformatie", voor de toepassing van
deze praktijkcode, door de Commissie alsook door de deskundigengroep op hoog niveau in haar
verslag gedefinieerd als "aantoonbaar foute of misleidende informatie" die cumulatief:
(a)
"wordt gecreëerd, gepresenteerd en verspreid voor economisch gewin of om het publiek
opzettelijk te bedriegen"; en
(b)
"die schade in het publieke domein kan veroorzaken", die bedoeld is als "bedreigingen voor
democratische politieke en beleidsvormingsprocessen alsook voor openbare goederen, zoals de
bescherming van de gezondheid van de EU-burgers, het milieu of de veiligheid".[5]
Misleidende reclame, fouten in verslaggeving, satire en parodie of duidelijk aantoonbaar partijdig
nieuws en commentaar zijn geen desinformatie, en de code laat bindende wettelijke verplichtingen,
zelfregulerende reclamecodes en normen betreffende misleidende reclame onverlet.
De ondertekenaars erkennen en zijn het eens met de conclusies van de Commissie waarin het
volgende wordt gesteld: "Het feit dat de burgers aan grootschalige desinformatie, waaronder
misleidende of gewoonweg foute informatie, worden blootgesteld is een groot probleem voor
Europa. Een pijler van onze open democratische samenlevingen is het publieke debat, waarin goed
geïnformeerde burgers in een vrij en eerlijk politiek proces hun wil kunnen uiten".[6]
Zoals de Commissie bij herhaling naar voren brengt in de mededeling,[7] hechten de ondertekenaars
waarde aan het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en aan een open internet, en aan
het delicate evenwicht dat moet worden getroffen bij alle pogingen om de verspreiding en impact
van anderszins wettige inhoud te beperken.
Vanwege het feit dat de verspreiding van desinformatie veel facetten heeft en wordt gefaciliteerd
door en invloed heeft op een brede groep actoren in het ecosysteem, hebben alle belanghebbenden
een rol te spelen in de bestrijding van de verspreiding van desinformatie.
Tegen deze achtergrond hebben de ondertekenaars onderhavige code en bijbehorende bijlagen, die
integrerend deel uitmaken van deze code, opgesteld, en de ondertekenaars verbinden zich ertoe de
relevante verbintenissen die naast hun naam zijn vermeld na te komen. Gezien de omvang van de
verbintenissen die in de code worden beschreven en de heterogeniteit van de groep betrokken
belanghebbenden, gaan de ondertekenaars alleen verbintenissen aan met betrekking tot het

product en/of de dienst die zij aanbieden, hun rol in de waardeketen, hun technische capaciteiten en
hun aansprakelijkheidsregelingen onder EU-recht, die variëren afhankelijk van de rol die zij spelen in
de creatie en verspreiding van de inhoud in kwestie. Derhalve wordt in de code met de term
"desbetreffende ondertekenaar" verwezen naar de individuele ondertekenaar die bepaalde
verbintenissen zoals vermeld in Bijlage 1 is aangegaan. Aldus hoeven de ondertekenaars van de code
niet alle verbintenissen te onderschrijven. In bijlage 2 zijn de bestaande beste praktijken beschreven.
De ondertekenaars gaan ermee akkoord dat de bijlage van tijd tot tijd kan worden aangepast naar
aanleiding van de marktsituatie en technische of andere ontwikkelingen.
De ondertekenaars erkennen dat er, vanwege het feit dat de diverse ondertekenaars ieder hun eigen
modus operandi hebben met verschillende doelstellingen, technologieën en doelgroepen, uit hoofde
van de code verschillende benaderingswijzen zijn toegestaan voor de nakoming van de bepalingen
die in de code zijn vervat.
De ondertekenaars erkennen dat de brancheorganisaties die deze code hebben ondertekend geen
verplichtingen aangaan namens hun leden. Deze brancheorganisaties verbinden zich er echter wel
toe om hun leden volledig op de hoogte te stellen van deze code, en om hen aan te moedigen om
deze te onderschrijven of de beginselen daarvan te respecteren, naargelang van toepassing.
De toepassing van deze code is voor elke ondertekenaar beperkt tot diensten die worden verleend in
de lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte.
De ondertekenaars, met inbegrip van brancheorganisaties die de code hebben ondertekend,
verbinden zich tot uitvoering van de in deze code bedoelde acties op een wijze die volledige naleving
van Europese en nationale mededingingsregels waarborgt. De ondertekenaars mogen bijvoorbeeld
geen commercieel gevoelige informatie bespreken, doorgeven of uitwisselen. Hieronder wordt
mede verstaan niet-openbare informatie over: prijzen; marketing- en reclamestrategie; kosten en
opbrengsten; algemene voorwaarden die zijn overeengekomen met derden (met inbegrip van
inkoopstrategie); leveringsvoorwaarden; handelsprogramma's of distributiestrategie.
De code is van toepassing binnen het kader van de bestaande wetgeving van de EU en haar lidstaten
en mag op geen enkele wijze worden uitgelegd als een vervanging of interpretatie van het bestaande
wettelijk kader, en in het bijzonder (maar niet uitsluitend) van:
-

het Handvest van de grondrechten van de EU;

-

het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM);

-

Richtlijn 2000/31/EG, meer in het bijzonder de artikelen 12 tot en met 15, die van toepassing
is op alle verplichtingen ingevolge deze code die worden opgelegd aan of aanvaard door
aanbieders van mere conduit of caching, of hostingdienstverleners zoals aanbieders van
netwerkdiensten, zoekmachines, browsers, online blogplatforms, online forums, platforms
voor het delen van video's, sociale media, enz.;

-

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens;

-

Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens
consumenten op de interne markt;

-

Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame;

-

de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens betreffende de evenredigheid van de maatregelen die bedoeld zijn om
de toegang tot en verspreiding van schadelijke inhoud te beperken.

I.

DOELSTELLINGEN

Deze code is bedoeld om aan te geven welke acties de ondertekenaars kunnen ondernemen om de
uitdagingen die gepaard gaan met "desinformatie" aan te pakken.
In overeenstemming met de mededeling van de Commissie erkennen de ondertekenaars van de
praktijkcode het belang van inspanningen om:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
(x)

waarborgen tegen desinformatie in te bouwen;
de controle op de plaatsing van advertenties te verbeteren om de inkomsten van de
verspreiders van desinformatie te verminderen;
zorg te dragen voor transparantie over politieke en thematisch georiënteerde
reclame, om gebruikers in staat te stellen te begrijpen waarom zij tot de doelgroep
behoren van een bepaalde advertentie;
een redelijk beleid tegen misleidende informatie in te voeren en te bevorderen;
de inspanningen voor de sluiting van nepaccounts op te drijven en de
doeltreffendheid daarvan aan te tonen en duidelijke markeersystemen en -regels
voor bots in te voeren om te garanderen dat hun activiteiten niet met menselijke
interactie kunnen worden verward;
de inspanningen om de integriteit van diensten te waarborgen op te drijven en de
doeltreffendheid daarvan aan te tonen wat betreft accounts via welke wordt
geprobeerd desinformatie te verspreiden. Dit gebeurt op basis van specifieke
kenmerken zoals vastgesteld en bepaald door de desbetreffende ondertekenaar, en
in overeenstemming met artikel 8 van het EVRM, het fundamentele recht op
anonimiteit en pseudonimiteit, en het evenredigheidsbeginsel;
in overeenstemming met artikel 10 van het EVRM en het beginsel van vrijheid van
meningsuiting te investeren in technologische middelen om waar nodig prioriteit te
verlenen aan relevante, authentieke en gezaghebbende informatie bij
zoekopdrachten, feeds of andere distributiekanalen die automatisch worden
gerangschikt. Ondertekenaars mogen echter niet door de overheid verplicht worden
tot het verwijderen of voorkomen van toegang tot anderszins wettige inhoud of
berichten indien zulks slechts gebaseerd is op de veronderstelling dat het "foute"
informatie betreft, en zij mogen daartoe geen vrijwillig beleid ontwikkelen;
zorg te dragen voor transparantie teneinde gebruikers in staat te stellen te begrijpen
waarom zij tot de doelgroep behoren van een bepaalde politieke en thematisch
georiënteerde advertentie, onder meer door middel van indicaties van de
betrouwbaarheid van de bronnen van inhoud, de eigendom van media en/of de
gecontroleerde identiteit;
de zichtbaarheid van desinformatie af te zwakken door betrouwbare inhoud
vindbaarder te maken;
gebruikers meer controle te geven met tools die een gepersonaliseerde en
interactieve online ervaring mogelijk maken, zodat inhoud gemakkelijk kan worden

(xi)

gevonden en verschillende nieuwsbronnen met alternatieve standpunten
gemakkelijk kunnen worden bekeken, en gebruikers tevens goed toegankelijke tools
aan te bieden om desinformatie te melden;
redelijke maatregelen te nemen om toegang tot gegevens die aan de privacyregels
voldoen, mogelijk te maken ten behoeve van het controleren van gegevens en het
uitvoeren van onderzoek, en medewerking te verlenen door verstrekking van
relevante gegevens over de werking van hun diensten, met inbegrip van gegevens
voor onafhankelijk onderzoek door wetenschappelijke onderzoekers en algemene
informatie over algoritmes.

Deze code laat andere initiatieven ter bestrijding van desinformatie op platforms onverlet.
Deze code is in goed vertrouwen overeengekomen door de ondertekenaars, en geeft een getrouwe
weergave van hun intenties. Om een diepgaander inzicht in de code te geven, gaan de in de
volgende paragraaf genoemde verbintenissen vergezeld van een gedetailleerde uitleg over de
doelstellingen en het kader van elke groep verbintenissen in de vijf relevante categorieën waarop de
code is gericht.
II.
II.A.

VERBINTENISSEN
Controle op de plaatsing van advertenties

Overwegende hetgeen volgt:
-

-

-

-

-

De ondertekenaars erkennen de doelstellingen die zijn beschreven in de mededeling, en
rekening houdende met het feit dat het commerciële aspect slechts een van de vele
facetten is van desinformatie erkennen de ondertekenaars dat het noodzakelijk is om
"de controle op de plaatsing van advertenties significant te verbeteren, met name om de
inkomsten van verspreiders van desinformatie te verminderen".[8]
De desbetreffende ondertekenaars zullen commercieel redelijke inspanningen leveren
om beleidsmaatregelen en processen in te voeren die zijn gericht op het niet aannemen
van vergoedingen van, of het op enige andere wijze bevorderen van accounts en
websites van derden die consistent verkeerde informatie over zichzelf verstrekken.
De ondertekenaars erkennen dat alle partijen die betrokken zijn bij het kopen en
verkopen van online reclame en het aanbieden van met reclame verband houdende
diensten moeten samenwerken om de transparantie in het online reclame-ecosysteem
te bevorderen, en bijgevolg de plaatsing van reclame op accounts en websites die
toebehoren aan verspreiders van desinformatie effectief moeten onderzoeken,
controleren en beperken.
Ter vermijding van verkeerde plaatsing van reclame op sites die online desinformatie
verspreiden, moeten de reeds op grote schaal toegepaste tools voor merkveiligheid
verder worden verfijnd om ook in de toekomst in staat te zijn deze uitdaging met succes
aan te gaan door herkenning van inhoud van deze aard.[9]
De ondertekenaars erkennen dat indicaties van betrouwbaarheid en informatie van
factcheck-organisaties en het nieuwe onafhankelijke netwerk van factcheckers dat door
de Europese Commissie bij oprichting is gefaciliteerd, een extra bron van informatie over
de verspreiders van desinformatie kan zijn.

Daarom verbinden de ondertekenaars van deze code zich tot het volgende:

1. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich tot het toepassen van
beleidsmaatregelen en processen voor het verstoren van reclame- en monetisatieinitiatieven die worden gekenmerkt door dergelijke gedragingen, zoals een misleidende
weergave van belangrijke informatie over de verstrekker van de informatie of de
bedoelingen van de account of website in kwestie. Deze beleidsmaatregelen en
processen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het beperken van reclamediensten of het
limiteren van de plaatsing van betaalde advertenties, en zouden in samenwerking met
factcheck-organisaties ten uitvoer kunnen worden gelegd. Naargelang van toepassing
kunnen dergelijke beleidsmaatregelen en processen gericht zijn op:
(a) het bevorderen en/of inzetten van tools voor merkveiligheid en controle;
(b) het mogelijk maken van samenwerking met controlebureaus van derden;
(c) adverteerders helpen bij en/of toestemming verlenen voor het beoordelen van
media-inkoopstrategieën en online reputatierisico's;
(d) adverteerders de noodzakelijke toegang verlenen tot klantspecifieke accounts
om hen te helpen de plaatsing van advertenties te monitoren en te kiezen waar
er advertenties worden geplaatst.
II.B.

Politieke reclame en thematisch georiënteerde reclame

Overwegende hetgeen volgt:
-

-

De ondertekenaars erkennen de in de mededeling gedane oproep tot het onderkennen
van het belang van het waarborgen van transparantie over politieke reclame en
thematisch georiënteerde reclame.
Dergelijke transparantie moet worden gewaarborgd om gebruikers in staat te stellen te
begrijpen waarom zij tot de doelgroep behoren van een bepaalde advertentie.
De ondertekenaars erkennen dat de ontwikkelde benadering van thematisch
georiënteerde reclame moet worden afgestemd op de Europese markt voor politieke
reclame en thematisch georiënteerde reclame, en dat daarbij rekening moet worden
gehouden met de aanbeveling van de Europese Commissie inzake netwerken voor
verkiezingssamenwerking,
online
transparantie,
bescherming
tegen
cyberbeveiligingsincidenten en bestrijding van desinformatiecampagnes in het kader
van de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Daarom verbinden de ondertekenaars van deze code zich tot het volgende:
2. De ondertekenaars verbinden zich tot blijvende naleving van de vereiste die door de EU
en in nationale wetgeving wordt gesteld, en die is beschreven in zelfreguleringscodes,[10]
dat alle advertenties duidelijk te onderscheiden moeten zijn van de redactionele inhoud,
met inbegrip van nieuws, ongeacht hun vorm of het medium dat wordt gebruikt.
Wanneer een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactionele inhoud
bevat, moet deze zodanig worden gepresenteerd dat deze duidelijk herkenbaar is als een
betaalde reclame-uiting of als zodanig worden aangeduid.
3. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe openbaarmaking van politieke
reclame (gedefinieerd als reclame waarin men zich uitspreekt voor of tegen de
verkiezing van een kandidaat of het uitschrijven van referenda in nationale of Europese
verkiezingen) mogelijk te maken, waaronder mede begrepen kan zijn de identiteit van de
feitelijke sponsors en de uitgegeven bedragen.

4. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich tot het leveren van redelijke
inspanningen voor het ontwikkelen van een aanpak voor openbaarmaking van
"thematisch georiënteerde reclame". Dergelijke inspanningen bestaan onder meer uit de
ontwikkeling van een werkdefinitie van "thematisch georiënteerde reclame", die geen
beperkingen inhoudt ten aanzien van verslaglegging van politieke discussies en
publicatie van politieke meningen en die commerciële reclame uitsluit. Gezien de
implicaties van vrijheid van meningsuiting zijn de ondertekenaars voorstander van het
inschakelen van deskundige belanghebbenden die onderzoek doen naar manieren van
aanpak die zowel transparantie bewerkstelligen als de grondrechten respecteren. De
werkzaamheden voor de ontwikkeling van deze definitie mogen geen belemmering
opleveren voor de werkingssfeer van zelfregulerende organisaties binnen de reclame.
II.C.

Integriteit van diensten

Overwegende hetgeen volgt:
-

-

-

-

In overeenstemming met de mededeling van de Europese Commissie erkennen de
ondertekenaars "het belang van het opdrijven van de inspanningen voor de sluiting van
nepaccounts en het aantonen van de doeltreffendheid daarvan" alsook het belang van
"het invoeren van duidelijke markeersystemen en -regels voor bots om te garanderen
dat hun activiteiten niet met menselijke interactie kunnen worden verward".[11]
De desbetreffende ondertekenaars erkennen het belang van de waarborg dat online
dienstverleners beschermingsmaatregelen tegen desinformatie nemen en bevorderen.
De desbetreffende ondertekenaars benadrukken dat zij zich permanent zullen inzetten
om, voorafgaand aan de invoering van nieuwe diensten, beschermingsmaatregelen
tegen desinformatie te nemen en te bevorderen.
De desbetreffende ondertekenaars zullen bestaande diensten evalueren om te
verzekeren dat deze voor zover mogelijk op dezelfde wijze worden beveiligd.
De desbetreffende ondertekenaars moeten inspanningen om de integriteit te
waarborgen opdrijven met betrekking tot accounts die als oogmerk hebben
desinformatie te verspreiden en moeten de doeltreffendheid van deze inspanningen
aantonen. Dit gebeurt op basis van beoordeling van de specifieke kenmerken van
dergelijke diensten door de desbetreffende ondertekenaar.
In overeenstemming met artikel 8 van het EVRM[12] mag het ondertekenaars niet worden
verboden anoniem of onder pseudoniem gebruik van accounts of diensten toe te staan.

Daarom verbinden de ondertekenaars van deze code zich tot het volgende:
5. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe te zorgen voor duidelijke
beleidsmaatregelen met betrekking tot identiteit en het misbruik van bots in hun
diensten en tot het handhaven van deze beleidsmaatregelen in de EU. Dergelijke
maatregelen zouden kunnen bestaan uit enkele van de maatregelen die in bijlage 2 van
deze code zijn genoemd.
6. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe beleidsmaatregelen te nemen
tegen ongeoorloofd gebruik van geautomatiseerde systemen en dit beleid bekend te
maken op het platform en toegankelijk te maken voor EU-gebruikers.
II.D.

Consumenten mondig maken

Overwegende hetgeen volgt:
-

In overeenstemming met artikel 10 van het EVRM[13] en het beginsel van vrijheid van
meningsuiting mogen de ondertekenaars niet door de overheid worden verplicht tot het
verwijderen van of voorkomen van toegang tot anderszins wettige inhoud of berichten
indien dit slechts gebeurt op basis van de veronderstelling dat het "foute" informatie
betreft, en mogen zij geen vrijwillige beleidsmaatregelen dienaangaande nemen.

-

De ondertekenaars van deze code erkennen het belang van het afzwakken van de
zichtbaarheid van desinformatie door het verbeteren van de vindbaarheid van
betrouwbare inhoud, en zijn van mening dat gebruikers de beschikking moeten krijgen
over tools die een gepersonaliseerde en interactieve online-ervaring mogelijk maken,
zodat inhoud gemakkelijk kan worden gevonden en verschillende nieuwsbronnen met
uiteenlopende standpunten gemakkelijk kunnen worden bekeken, en dat gebruikers vlot
toegankelijke tools moeten worden aangeboden om desinformatie te melden, als
bedoeld in de mededeling.
De desbetreffende ondertekenaars moeten investeren in technologische middelen om in
zoekopdrachten, feeds of andere automatisch gerangschikte distributiekanalen prioriteit
te geven aan relevante, authentieke en betrouwbare informatie.
De ondertekenaars van deze code erkennen dat transparantie moet worden
gewaarborgd zodat gebruikers kunnen begrijpen waarom zij tot de doelgroep behoren
van een bepaalde politieke advertentie of thematisch georiënteerde advertentie.
Dergelijke transparantie moet weerspiegelen dat het belangrijk is de beoordeling van
inhoud te vergemakkelijken aan de hand van indicatoren voor de betrouwbaarheid van
de bronnen van inhoud, eigendom van media en gecontroleerde identiteit. Deze
indicatoren moeten berusten op objectieve criteria en door verenigingen van
nieuwsmedia zijn bekrachtigd, en moeten stroken met journalistieke beginselen en
processen.
De ondertekenaars erkennen de huidige wetgevingswerkzaamheden op het gebied van
transparantienormen voor de belangrijkste parameters voor volgorde van de resultaten
zoals vermeld in het ontwerp voor de platform-to-businessverordening, en de
werkzaamheden die worden uitgevoerd door de deskundigengroep Kunstmatige
Intelligentie van de EU, alsook het consumentenacquis van de EU.

-

-

-

-

Daarom verbinden de ondertekenaars van deze code zich tot het volgende:
7. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe te investeren in producten,
technologieën en programma's zoals bedoeld in bijlage 2 om mensen te helpen
geïnformeerde beslissingen te nemen wanneer zij worden geconfronteerd met
onlinenieuws dat mogelijk onwaar is, onder meer door het ondersteunen van
inspanningen
voor
het
ontwikkelen
en
invoeren
van
effectieve
betrouwbaarheidsindicatoren in samenwerking met het nieuwsecosysteem.
8. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe te investeren in technologische
middelen om in zoekopdrachten, feeds of andere automatisch gerangschikte
distributiekanalen prioriteit te geven aan relevante, authentieke en betrouwbare
informatie.
9. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe te investeren in functies en
tools die het voor mensen gemakkelijker maken verschillende invalshoeken te vinden
voor onderwerpen van algemeen belang.

10. De ondertekenaars verbinden zich ertoe samen te werken met het maatschappelijk
middenveld, regeringen, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden om
inspanningen ter verbetering van het kritisch denken en de digitale-mediageletterdheid
te steunen.
11. De ondertekenaars verbinden zich tot stimulering van de marktintroductie van tools om
consumenten te helpen begrijpen waarom ze bepaalde reclame te zien krijgen.
II.E.

De onderzoeksgemeenschap mondig maken

Overwegende hetgeen volgt:
-

In overeenstemming met het verslag van de deskundigengroep op hoog niveau en de
mededeling erkennen de ondertekenaars van deze code het belang van "het nemen van
redelijke maatregelen om toegang die aan de privacyregels voldoet mogelijk te maken
ten behoeve van het controleren van gegevens en het uitvoeren van onderzoek" en
"medewerking te verlenen door verstrekking van relevante data over de werking van
hun diensten, met inbegrip van data voor onafhankelijk onderzoek door
wetenschappelijke onderzoekers en algemene informatie over algoritmes."[14]

Daarom verbinden de ondertekenaars van deze code zich tot het volgende:
12. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich tot ondersteuning van betrouwbare
onafhankelijke inspanningen om desinformatie te traceren en het effect ervan te
doorgronden, met inbegrip van het onafhankelijke netwerk van factcheckers dat bij
oprichting door de Europese Commissie is gefaciliteerd. Deze ondersteuning bestaat
onder meer uit het delen van gegevensverzamelingen die om privacyredenen worden
beschermd, het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek, of het anderszins samenwerken
met wetenschappers en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, voor zover
relevant en mogelijk.
13. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe betrouwbaar onafhankelijk
onderzoek naar desinformatie en politieke reclame op platforms niet te verbieden of te
ontmoedigen.
14. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe onderzoek naar desinformatie
en politieke reclame aan te moedigen.
15. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe een jaarlijks evenement te
organiseren om discussies binnen de academische wereld, de factcheckersgemeenschap
en de leden van de waardeketen te bevorderen.
III.

METEN EN CONTROLEREN VAN DE DOELTREFFENDHEID VAN DE CODE

De volgende reeks kernprestatie-indicatoren zijn van toepassing op de respectieve verbintenissen
van de desbetreffende ondertekenaars.
16. De desbetreffende ondertekenaars verbinden zich ertoe een jaarlijks verslag van hun
werkzaamheden op het gebied van bestrijding van desinformatie te schrijven in de vorm
van een publiekelijk beschikbaar verslag dat door een derde kan worden geëvalueerd.
Dit verslag kan bijzonderheden bevatten over alle door de ondertekenaar genomen

maatregelen en geboekte vooruitgang op het gebied van verbetering van de
transparantie over desinformatie, zoals:
a. beleidsmaatregelen en handhavingsactiviteiten met betrekking tot het
verminderen van de monetisatiemogelijkheden voor verspreiders van
desinformatie, in overeenstemming met de verbintenis genoemd in het
bovenstaande punt 1;
b. maatregelen ter verbetering van de zichtbaarheid voor consumenten van
gevallen van politieke reclame, in overeenstemming met de verbintenissen
genoemd in de bovenstaande paragraaf II.B;
c. maatregelen voor het integreren en uitrollen van beleid betreffende de
integriteit van hun diensten in het kader van desinformatie, in overeenstemming
met de verbintenissen genoemd in de bovenstaande paragraaf II.C;
d. maatregelen voor het ondersteunen van consumenten met producten, tools,
technologieën en programma's, in overeenstemming met de verbintenissen
genoemd in de bovenstaande paragraaf II.D;
e. "meting van de mate waarin consumenten zich bewust zijn van of zich zorgen
maken over desinformatie", in overeenstemming met de verbintenissen
genoemd in paragraaf II.D;
f. mensen in het bezit stellen van tools die het gemakkelijker maken verschillende
invalshoeken te vinden voor onderwerpen van algemeen belang, in
overeenstemming met de verbintenissen genoemd in het bovenstaande punt 9;
g. bovengenoemde maatregelen om onderzoekers en maatschappelijke
groeperingen beter in staat te stellen de reikwijdte en schaal van politieke
reclame te meten, in overeenstemming met de verbintenis genoemd in
paragraaf II.E;
h. het bevorderen van de opleiding van mensen op het gebied van kritisch denken
en digitale media en vaardigheden, in overeenstemming met de verbintenis
genoemd in het bovenstaande punt 10;
i. inspanningen ter ondersteuning van onderzoek in goed vertrouwen en/of het
netwerk van factcheckers in een bepaald jaar door desbetreffende
ondertekenaars, in overeenstemming met de verbintenissen genoemd in de
bovenstaande paragraaf II.E.
17. In het specifieke geval van adverteerders verschaft de World Federation of Advertisers
(WFA) geaggregeerde verslagen voor het volgen en identificeren van de verschillende
activiteiten en beleidsmaatregelen die met het oog op merkveiligheid door
merkeigenaars worden ontplooid.
18. In het specifieke geval van reclamebureaus verschaft de European Association of
Communications Agencies (EACA) geaggregeerde verslagen voor het volgen en
identificeren van de verschillende activiteiten en beleidsmaatregelen die met het oog op
merkveiligheid door reclamebureaus worden ontplooid, met inbegrip van bevordering
van het gebruik van relevante tools, samenwerking met andere verificatiebureaus,
alsook methoden voor het beoordelen van media buying-strategieën en voor het maken
van keuzes betreffende het plaatsen van advertenties afgezet tegen het daarmee
samenhangende online risico op desinformatie.
19. IAB Europe verschaft geaggregeerde verslagen voor het volgen en identificeren van de
verschillende activiteiten en beleidsmaatregelen die met het oog op merkveiligheid
worden ontplooid door zijn leden en de leden van de Europese nationale vestigingen van
IAB, waaronder belanghebbenden uit het hele online reclame-ecosysteem.

20. De ondertekenaars verbinden zich ertoe een objectieve externe organisatie te kiezen
voor het evalueren van de jaarlijkse zelfbeoordelingsverslagen die door de
desbetreffende ondertekenaars worden ingediend, en een evaluatie uit te voeren van de
vooruitgang die is geboekt in de nakoming van de verbintenissen, en verantwoording af
te leggen voor aangegane verbintenissen.
21. In overeenstemming met de verbintenis genoemd in punt 4 van paragraaf II.B zullen de
desbetreffende ondertekenaars met de Europese Commissie en andere belangrijke
belanghebbenden samenwerken aan de ontwikkeling van een werkdefinitie, waarin de
meest effectieve aanpak is vervat voor het realiseren van transparantie en tegelijkertijd
respecteren van de grondrechten, teneinde wezenlijke vooruitgang te boeken in de
ontwikkeling van een aanpak voor het openbaar maken van "thematisch georiënteerde
reclame".
IV.

BEOORDELINGSPERIODE

De ondertekening van de praktijkcode wordt gevolgd door een beoordelingsperiode van een jaar.
Gedurende dit jaar komen de ondertekenaars regelmatig bijeen om de voortgang, tenuitvoerlegging
en werking van de code te analyseren.
De ondertekenaars komen aan het eind van de beoordelingsperiode bijeen om ter zake van iedere
bovenstaande verbintenis de doeltreffendheid van de Praktijkcode te evalueren. Zij bespreken het
continueren van de code en er worden, voor zover van toepassing, vervolgacties besproken en
voorgesteld. Deze vervolgacties kunnen bestaan uit wijzigingen in de manier waarop de
inspanningen van de ondertekenaars uit hoofde van de code, en de invloed van de code op
desinformatie, worden gecontroleerd. De uitkomsten van deze evaluatie worden samengevat in een
verslag, dat onder meer bestaat uit conclusies met betrekking tot de eigen verbintenissen en
kernprestatie-indicatoren van de desbetreffende ondertekenaars.
Na de beoordelingsperiode komen de ondertekenaars jaarlijks bijeen om de code te evalueren en zo
nodig verdere maatregelen te nemen. Indien zij dit noodzakelijk achten, kunnen zij vaker bijeen
komen om de werking van de code te bespreken. Er kunnen verslagen worden opgesteld om de
werking en doeltreffendheid van de code in kaart te brengen.
De ondertekenaars komen overeen om samen te werken met de Europese Commissie bij de
beoordeling van de verslaglegging inzake de werking van de code. Deze samenwerking kan onder
meer bestaan uit:
- het op verzoek beschikbaar stellen van passende informatie;
- de Commissie in kennis stellen van de ondertekenaars die de code hebben
ondertekend of zich uit de code hebben teruggetrokken;
- reageren op de vragen en adviezen van de Commissie;
- bespreken van de bovengenoemde beoordeling en verslagen in
vergaderingen van de ondertekenaars; en
- het uitnodigen van de Commissie voor al deze bijeenkomsten.

V.

ONDERTEKENAARS

Deze code is uitsluitend van toepassing op de ondertekenaars. De code kan te allen tijde worden
ondertekend door nieuwe ondertekenaars. Kandidaat-ondertekenaars moeten aan de bestaande
ondertekenaars hun activiteiten voorleggen en aangeven hoe zij voornemens zijn de verplichtingen
van de code na te komen.
Een Ondertekenaar mag zich te allen tijde uit de code terugtrekken of zich aan specifieke
verplichtingen van de code onttrekken, door kennisgeving aan de Europese Commissie en de andere
ondertekenaars. Een dergelijke terugtrekking of onttrekking zal niet resulteren in beëindiging van de
deelname aan de code van de andere ondertekenaars.
Iedere ondertekenaar mag te allen tijde de andere ondertekenaars informeren dat volgens hem een
ondertekenaar zijn verbintenissen uit hoofde van de code niet nakomt, en daarbij vermelden op
welke gronden hij deze mening is toegedaan. De ondertekenaars kunnen besluiten om een
dergelijke kwestie in een plenaire vergadering te bespreken. Na de ondertekenaar in kwestie
gehoord te hebben, en na op objectieve gronden geconcludeerd te hebben dat deze ondertekenaar
niet bereid is zijn verbintenissen uit hoofde van de code na te komen, en nadat alle redelijke opties
zijn verkend, mogen de ondertekenaars een dergelijke ondertekenaar verzoeken om zich uit de code
terug te trekken. De ondertekenaars zullen de Europese Commissie in kennis stellen van dit besluit.
De ondertekenaars mogen op hun website of in commerciële of andere mededelingen vermelden
dat zij de code hebben ondertekend. Zij mogen alle redelijke maatregelen nemen om hun
zakenrelaties attent te maken op het bestaan van de code.

VI.

INWERKINGTREDING

Deze code treedt één maand na ondertekening in werking en wordt alsdan van kracht.
Alle wijzigingen van deze code moeten door alle ondertekenaars worden
overeengekomen.
De code is van onbepaalde duur, voorbehouden dat de ondertekenaars na hun jaarlijkse
evaluatie van de code besluiten tot voortzetting.
Ondertekend te Brussel op xx september 2018
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http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51804
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fakenews-and-online-disinformation
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http://www.consilium.europa.eu//media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
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Maatregelen genomen door de Europese Unie, haar lidstaten en andere relevante
belanghebbenden moeten de frequentie en het effect van online desinformatie beperken en moeten
worden genomen binnen het wettelijk kader van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie en het EVRM. Vrijheid van meningsuiting is met name verankerd in artikel 11 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 10 van het EVRM als een onmisbaar
element in het nemen van verantwoorde besluiten in een vrije en democratische samenleving.
Vrijheid van meningsuiting strekt zich uit tot gedrukte media, radio en televisie en online media en
omvat het recht een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of
ideeën "zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen", alsook de daaruit
voortvloeiende integrale waarden van vrijheid van media en mediapluralisme.
[5]

Mededeling, artikel 2, lid 1.

[6]

Mededeling, artikel 1.

[7]

Zie bijvoorbeeld artikel 3, lid 1, punt 1 van de mededeling, waarin de Commissie het volgende
stelt: "Maatregelen waarmee deze doelstellingen worden nagestreefd, moeten de vrijheid van
meningsuiting strikt naleven en waarborgen omvatten om te voorkomen dat ze worden misbruikt,
bijvoorbeeld om kritische, satirische, afwijkende of schokkende meningen te censureren. Ook het
engagement van de Commissie voor een open, veilig en betrouwbaar internet moet strikt worden
nageleefd."
[8]

[9]

Mededeling, artikel 3, lid 1, punt 1.

Mededeling "Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering",
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51804

[10]

Zoals de Advertising and Marketing Communications Code van de ICC
(https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2011/08/ICC-Consolidated-Code-of-Advertisingand-Marketing-2011-English.pdf) of de gedragscodes voor reclame die door zelfregulerende
organisaties op nationaal niveau worden gehandhaafd.
[11]

Mededeling, artikel 3, lid 1, punt 1.
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Artikel 8 van het EVRM, "het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven".

[13]

Artikel 10 van het EVRM, "Vrijheid van meningsuiting".

[14]

Verslag van de deskundigengroep op hoog niveau.

