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Samenvatting en conclusie  

De criminaliteit onder minderjarigen wordt gewelddadiger, zo blijkt uit politiecijfers. Veel 
wetenschappelijk onderzoek steunt de hypothese dat er een verband bestaat tussen het zien van 
geweld op televisie en gewelddadig gedrag. Daarom wordt er naar mogelijkheden gezocht om het 
zien van geweld door kinderen via de audiovisuele media tegen te gaan. Van de kant van de overheid 
tracht men dit geweld in te dammen door middel van regelgeving voor producenten en distributeurs 
van het audiovisuele materiaal. De huidige regelgeving is echter zodanig dat deze niet kan voorkomen 
dat er nog veel geweld via de media de huiskamers binnenkomt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
om ouders, met behulp van blokkeringstechnieken, beter in staat te stellen controle uit te oefenen op 
het kijkgedrag van hun kinderen.  

Vooral in de Verenigde Staten en Canada zijn verschillende blokkeringstechnieken (binnenkort) 
verkrijgbaar. In de (nabije) toekomst zijn er waarschijnlijk nog meer technische ontwikkelingen te 
verwachten die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden om controle uit te oefenen op het 
gebruik van audiovisuele middelen door kinderen.  

Er is nog weinig bekend over de ervaringen die ouders met blokkeringstechnieken hebben opgedaan. 
Het enige ons bekende systematische onderzoek vindt in Canada plaats en behelst de ervaringen met 
de V-chip aldaar. Van dit onderzoek zijn vooralsnog alleen voorlopige resultaten bekend. Vooral naar 
aanleiding van de maatregel in de Verenigde Staten om producenten van televisietoestellen te 
verplichten hun nieuwe toestellen van een V-chip te voorzien, is in Europa een discussie op gang 
gekomen over de vraag of een dergelijke maatregel hier ook gewenst zou zijn. Uit deze discussie blijkt 
dat er in Europa vrij veel scepsis bestaat tegenover de haalbaarheid en het nut van het gebruik van 
blokkeringstechnieken. Er behoeft aan een aantal van de in dit debat genoemde bezwaren tegen 
blokkeringstechnieken, vooral die op technisch gebied, waarschijnlijk niet zo zwaar te worden getild. 
Er zijn echter ook argumenten die de vraag rechtvaardigen of invoering van blokkeringstechnieken wel 
zoveel effect zal hebben op het kijkgedrag van kinderen, vooral juist die kinderen die hun gedrag vrij 
gemakkelijk laten beïnvloeden door het zien van geweld.  

Voor het goed laten functioneren van blokkeringstechnieken is de medewerking vereist van de 
industrie die voor de benodigde apparatuur moet zorgen en van de verspreiders van audiovisuele 
informatie. Het zijn echter uiteindelijk de ouders die bepalen of er ook daadwerkelijk gebruik wordt 
gemaakt van een blokkeringsvoorziening. Zelfs indien ouders zonder extra kosten over een 
blokkeringstechniek kunnen beschikken, is het de vraag of zij bereid en in staat zullen zijn van een 
dergelijke voorziening gebruik te maken. Bovendien zullen veel ouders, als de blokkeringstechniek 
apart moet worden geïnstalleerd tegen de in de bijlagen 2 en 5 genoemde bedragen, deze kosten niet 
kunnen of willen dragen. Gezien het voorafgaande verdient het aanbeveling dat als men de invloed 
van geweld via de audiovisuele media wil tegengaan, meer aandacht wordt besteed aan andere 
maatregelen dan het verplicht installeren van blokkeringstechnieken, zoals meer voorlichting voor 
ouders en kinderen over verantwoord kijkgedrag. Verder is het gewenst dat de rol van de producenten 
en verspreiders van audiovisuele informatie extra aandacht krijgt.  


