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Samenvatting en conclusie

De criminaliteit onder minderjarigen wordt gewelddadiger, zo blijkt uit poli-

tiecijfers. 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 ge-

weld 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 regel-

geving 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 kin-

deren.

Vooral in de Verenigde Staten en Canada zijn verschillende blokkeringstech-

nieken (binnenkort) verkrijgbaar. In de (nabije) toekomst zijn er waarschijn-

lijk 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 blokkeringstech-

nieken 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 produ-

centen 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 discus-

sie 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 mede-

werking vereist van de industrie die voor de benodigde apparatuur moet
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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 blokke-

ringstechnieken, zoals meer voorlichting voor ouders en kinderen over ver-

antwoord kijkgedrag. Verder is het gewenst dat de rol van de producenten en

verspreiders van audiovisuele informatie extra aandacht krijgt.
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Inleiding

In brede kringen in ons land heerst bezorgdheid over (gewelds)criminaliteit.

Uit politiecijfers blijkt dat de criminaliteit onder minderjarigen gewelddadi-

ger wordt (Commissie-Van Montfrans, 1994). Zo nu en dan wordt in het

publieke debat de groei van de hoeveelheid en de mate van geweld die via

de audiovisuele media de huiskamers binnenkomt, genoemd als mogelijke

oorzaak van de waargenomen toename van gewelddadig gedrag in de prak-

tijk. Daarbij zijn de mogelijkheden om via de media beelden van geweld te

zien, de laatste jaren sterk toegenomen, doordat de kijker uit steeds meer

televisienetten kan kiezen en veel gezinnen nu ook over een videorecorder

en een computer, met eventueel toegang tot Internet, beschikken.

Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er inderdaad een relatie

bestaat tussen het zien van geweld op televisie en gewelddadig gedrag (Bijl,

1989, Paik en Comstock, 1994). Het gevonden verband tussen het zien van

geweld en niet-crimineel agressief gedrag is het sterkst en dat tussen het

zien van geweld en ernstig crimineel geweld het zwakst, zij het dat er ook in

dat geval nog wel een verband aanwezig is (Paik en Comstock, 1994). Verder

blijkt dat de invloed van geweld op televisie op de kijkers (mede) wordt be-

paald door de wijze waarop het geweld wordt uitgebeeld en binnen welke

context dat gebeurt. Bovendien worden sommige kijkers waarschijnlijk meer

beïnvloed door het zien van geweld dan andere, afhankelijk van hun leeftijd,

persoonlijkheid, levensomstandigheden, reacties van mensen uit hun omge-

ving op (programma's met) geweld en hun eigen stemming op het moment

waarop zij het geweld zien (Van der Voort, 1990). Uit onderzoek blijkt dat

het zien van geweld van invloed is op personen van alle leeftijden (Van der

Voort, 1990; Paik en Comstock, 1994). Paik en Comstock constateerden ech-

ter dat het effect bij kinderen die de schoolgaande leeftijd nog niet hebben

bereikt, aanzienlijk groter is dan bij volwassenen. Volgens Gerbner (geciteerd

door Atkinson en Gourdeau, 1991) wijst het meeste onderzoek erop dat er

een duidelijk verband bestaat tussen het op jonge leeftijd zien van beelden

van geweld en het zelf vertonen van meer agressief gedrag.

Er blijkt ook een relatie aanwezig te zijn tussen het doen van gewelddadige

computerspelletjes en gewelddadig gedrag, althans als iemand dat niet sa-

men met een menselijke spelpartner of tegenstander doet (Greenfield, 1986).

De overheid heeft in het verleden al maatregelen genomen om zo veel moge-

lijk te voorkomen dat kinderen naar voor hen ongeschikt geachte films en
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televisieprogrammás kunnen kijken. Zo moeten bioscoopfilms aan een film-

keuring worden onderworpen en vallen televisieprogrammás van in Neder-

land gevestigde omroeporganisaties onder de Mediawet. Verder zijn er dit

jaar door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de

videobranche nieuwe afspraken gemaakt over een leeftijdsclassificatie voor

videofilms en het verhuren van video's en computerspelletjes aan minderjari-

gen (Ministerie van WVS, 1996). Al deze wettelijke regelingen en overeenkom-

sten bieden ouders echter niet de garantie dat zij kunnen voorkomen dat

hun kinderen in hun afwezigheid naar te gewelddadige films kijken of tot

gewelddadig gedrag stimulerende spelletjes doen. Daarbij komt dat een leef-

tijdsaanduiding of waarschuwing bij een programma juist het omgekeerde

effect kan hebben van wat men ermee beoogt (Federman, 1996).1

Er worden daarom door de elektronische industrie blokkeringstechnieken

ontwikkeld die het gebruik van televisie, videorecorder en computer geheel

of gedeeltelijk kunnen verhinderen. De in Canada door Collings van de

Simon Fraser University ontwikkelde VyouControl-chip of V-chip, die - aan-

gepast aan de situatie in de Verenigde Staten - daar eveneens onder de naam

'V-chip' op de markt is gebracht, is een voorbeeld van een dergelijke blokke-

ringstechniek. Vanaf september 1996 worden de Canadese televisiemaat-

schappijen verplicht de door hen uitgezonden programma's van een code te

voorzien, die op de Canadese V-chip is afgestemd. Begin dit jaar is door het

Amerikaanse Congres een wet aangenomen die fabrikanten van televisietoe-

stellen verplicht om uiterlijk vanaf begin 1998 alle nieuwe toestellen met een

scherm van meer dan 13 inches te voorzien van de Amerikaanse versie van

de V-chip. Overigens worden de tv-maatschappijen in dat land niet wettelijk

verplicht classificatiecodes, waarop de V-chip kan reageren, bij hun program-

ma's uit te zenden, omdat dit in strijd wordt geacht met het eerste artikel

van de Amerikaanse grondwet, de vrijheid van meningsuiting.

1 Dit blijkt onder meer uit een onderzoek van Cantor en Harrison (geciteerd door Federman,

1996) in de Verenigde Staten, waarin zij kinderen tussen 5 en 14 jaar lieten kiezen uit televisie-

films, waarbbij vermeld stond voor welke leeftijd deze geschikt werden geacht. Relatief veel jon-

gens, vooral die tussen 10 en 14 jaar, bleken dikwijls de voorkeur te geven aan films die minder

geschikt werden gevonden voor jeugdige kijkers. Bij meisjes bleek deze voorkeur niet en vooral

meisjes tussen 5 en 9 jaar kozen juist de films voor alle leeftijden. Bushman en Stack (geciteerd

door. Federman, 1996) ontdekten bij een experiment dat een zelfde film door de mannelijke en

vrouwelijke studenten die als proefpersoon dienden, vaker werd gekozen indien zij van tevoren

werden gewaarschuwd voor het geweld in die film dan wanneer zij een dergelijke

waarschuwing niet kregen.
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Vooral het bericht uit de Verenigde Staten over verplichte plaatsing van

V-chips in nieuwe tv-toestellen heeft in Europa en ook in ons land veel be-

langstelling gewekt. Er gaan nu, zowel in Europees verband als op nationaal

niveau, stemmen op om hier een soortgelijke maatregel te nemen. Zo werd

begin dit jaar in het Europese parlement een amendement ingediend om

plaatsing van de V-chip in nieuwe televisietoestellen in Europa verplicht

te stellen (EACEM, 1996). De Europese ministers voor Mediazaken hebben

dit amendement vooralsnog niet overgenomen.2 Zij willen eerst onderzoek

laten doen naar 'de mogelijke voor- en nadelen van verdere maatregelen

om ouders en verzorgers meer controle te geven over de programmás waar

minderjarigen naar kijken.3 Daarmee lijken zij het advies van de European

Association of Consumer Electronics Manufacturers (EACEM) over te nemen.

Deze organisatie maakte bezwaar tegen de invoering van de V-chip en gaf

aan dat er betere technische alternatieven mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld

de Elektronische Programma Gids (EACEM, 1996). In Groot-Brittannië wordt

momenteel door het Department of National Heritage een inventariserend

onderzoek uitgevoerd naar de huidige technische mogelijkheden en naar

wat politiek haalbaar is met betrekking tot blokkeringstechnieken. Er zal

over dit onderwerp aan het eind van de zomer van 1996 een rapport worden

uitgebracht.

Ook in de Nederlandse Tweede Kamer zijn het geweld via de audiovisuele

media en de maatregelen die daartegen genomen zouden kunnen worden,

aan de orde gesteld. Daarbij is men zich ervan bewust dat dergelijke maat-

regelen alleen zin kunnen hebben indien deze in Europees verband worden

genomen. De minister van Justitie heeft de Kamer de toezegging gedaan dat

er door haar ministerie en het ministerie van VWS een gezamenlijke notitie

zal worden opgesteld over mogelijkheden om de invloed van geweld via de

audiovisuele media tegen te gaan (Handelingen II, 1996).

2 Raadsdocument, 7233/96, Audio 17, d.d. 10 mei 1996 van de Europese Unie. Hierin worden

onder meer voorstellen gedaan om zo veel mogelijk tot één Europees beleid te komen met

betrekking tot de bescherming van jeugdige personen tegen voor hen ongeschikt geachte tv-

programma's. Een van die voorstellen is om de lidstaten te verplichten ervoor te zorgen dat

dergelijke programma's, indien deze ongecodeerd worden uitgezonden, worden voorafgegaan

door een akoestische waarschuwing of gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een

visueel symbool.

3 Uit mondelinge informatie van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging aldaar blijkt

dat nog niet bekend is hoe, wanneer en door wie genoemd onderzoek zal worden uitgevoerd.
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In verband hiermee heeft de dienst Preventie jeugdbescherming en Reclasse-

ring van het ministerie van Justitie het WODC verzocht om een literatuur-

verkenning van blokkeringstechnieken tegen geweld via de audiovisuele

media.4 In deze literatuurverkenning wordt eerst een overzicht gegeven van

maatregelen die in Nederland zijn genomen om het zien van geweld door

kinderen via genoemde media tegen te gaan (hoofdstuk 2). Daarna volgt een

overzicht van blokkeringstechnieken, die nu al verkrijgbaar zijn of dat bin-

nenkort worden (hoofdstuk 3). Men blijkt in Canada en de Verenigde Staten

verder te zijn met de ontwikkeling daarvan dan in Europa. Daarom ligt het

accent bij dit overzicht vooral op Amerikaanse blokkeringsvoorzieningen. Er

wordt, als bijlage 3, ook een beschrijving gegeven van het Canadese classifi-

catiesysteem, waarvan gebruik wordt gemaakt bij de experimenten met de

V-chip aldaar. Vervolgens komen de (vooralsnog) geringe ervaringen die met

blokkeringstechnieken zijn opgedaan aan de orde (hoofdstuk 4). Daarna

volgt een vooruitblik op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de tech-

niek die controle van de ouders op het kijkgedrag van hun kinderen kunnen

vergemakkelijken dan wel bemoeilijken (hoofdstuk 5). De literatuurverken-

ning wordt afgesloten met een discussie (hoofdstuk 6).

Wij willen er nog op wijzen dat veel informatie in deze literatuurverkenning

berust op mondeling of schriftelijk verstrekte inlichtingen van commerciële

of met de commercie samenwerkende instellingen. Het is daarom niet uit te

sluiten dat deze informatie enigszins 'gekleurd' is. Aangezien er echter over

het onderwerp van (ervaringen met) blokkeringstechnieken nog vrijwel geen

wetenschappelijke publicaties voorhanden zijn, hebben wij gemeend van

deze bronnen gebruik te moeten maken. Er wordt in deze literatuurverken-

ning geen aandacht besteed aan de juridische implicaties voor ons land van

een eventuele verplichting voor zendgemachtigden om bij hun programma's

een classificatiecode uit te zenden en voor fabrikanten van elektronische

apparatuur om hun producten van een blokkeringstechniek te voorzien.

4 Dit project is begeleid door een commissie (zie bijlage 1 voor de samenstelling). Daarnaast een

woord van dank aan de heer A. Voermans van de directie Politie van het ministerie van justitie

voor de door hem verstrekte technische informatie.
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Huidige maatregelen in Nederland

Hier volgt een overzicht van de huidige maatregelen in Nederland, uitge-

splitst naar televisieprogramma's, videofilms, video- en computerspelletjes,

en Internet, die bedoeld zijn om jeugdige personen te beschermen tegen

voor hen onwenselijk geachte informatie welke via de audiovisuele media in

huis kan komen.

2.1 Televisieprogramma's

Volgens artikel 53 van de Mediawet is uitzending door de televisie van films

of gedeelten van films die - krachtens de Wet op de filmvertoningen na keu-

ring - ongeschikt worden geacht voor personen jonger dan 12 jaar, niet vóór

acht uur 's avonds toegestaan. Films of gedeelten van films die alleen voor

personen van 16 jaar en ouder geschikt worden geacht, mogen niet vóór

negen uur 's avonds worden uitgezonden. De zendgemachtigden kunnen

worden beboet indien zij zich niet aan de wet houden. Het gaat hier alleen

om bioscoopfilms en vooraankondigingen daarvan ('trailers'). Voor reeds

door de Nederlandse Filmkeuring gekeurde bioscoopfilms worden de daar-

aan toegekende leeftijdsclassificaties door de omroepen overgenomen.5 De

trailers worden op grond van hun eigen inhoud beoordeeld en kunnen daar-

om een andere classificatie krijgen. Daardoor mag een trailer soms op een

vroeger tijdstip worden uitgezonden dan de film waarop deze betrekking

heeft.6 Speciaal voor televisie gemaakte films en series, zoals 'Power Bang-

ers', en 'reality tv', vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de omroe-

pen, die zelfmoeten bepalen of een programma geschikt is voor personen

beneden de 12 of 16 jaar. De ene zendgemachtigde tilt bij de beoordeling van

de televisieprogramma's die hij uitzendt, zwaarder aan die verantwoorde-

lijkheid dan de andere. Tot voor kort lieten zendgemachtigden zich bij de

classificatie van een deel van hun programma's ook weleens adviseren door

5 De Nederlandse Filmkeuring gaat na of een film al dan niet als 'schadelijk' moet worden be-

schouwd voor alle kijkers of speciaal voor kijkers onder de 16 en 12 jaar. Daarbij wordt onder

meer gekeken naar de mate van geweld, angstwekkende situaties, vrouwonvriendelijk en racis-

tisch gedrag, discriminatie, alcohol- en drugsgebruik. Deze informatie is ons mondeling en

schriftelijk verstrekt door de Nederlandse Filmkeuring.

6 Mondelinge informatie van de Nederlandse Filmkeuring.
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de Nederlandse Filmkeuring. Als een zendgemachtigde aangeeft dat een

televisieprogramma niet geschikt is voor personen jonger dan twaalf respec-

tievelijk zestien jaar, mag dat programma. ook niet vóór respectievelijk acht

en negen uur 's avonds worden uitgezonden. De Mediawet geldt alleen voor

in Nederland gevestigde zendgemachtigden, dus niet voor bijvoorbeeld RTL 4

en RTL 5.7

2.2 Videofilms, video- en computerspelletjes

Er zijn door het ministerie van VWS met de videobranche nieuwe afspraken

gemaakt over de classificatie van video's en het beschikbaar stellen daarvan

aan vooral minderjarigen (Ministerie van VWS, 1996). De regeling geldt niet

alleen voor videotheken maar ook voor andere bedrijven die video's of com-

puterspelletjes verhuren of verkopen. Bedrijven die zich niet aan de afspra-

ken houden, kunnen voortaan door de Raad van Toezicht Videovoorlichting

worden beboet tot een maximum van f 5.000.

De belangrijkste nieuwe afspraken zijn:

- de leeftijdsaanduidingen worden vooraf getoetst door de Raad van Toe-

zicht Videovoorlichting;

- naast videobanden worden ook computerspelletjes geclassificeerd op

leeftijd;

- er wordt strenger gelet op de leeftijd van huurder of koper;

-- de werkingssfeer wordt verbreed naar andere winkels dan videotheken;

- bij de Raad van Toezicht Videovoorlichting kunnen klachten worden in-

gediend.

2.3 Internet

Het is nog steeds een punt van discussie wie strafbaar moet worden gesteld

voor strafbare uitingen, zoals kinderporno en racistische uitlatingen, op

Internet: de 'auteur' of de aanbieder van Internet-diensten. Een probleem bij

Internet is dat gebruikers gemakkelijk anoniem kunnen blijven. De minister

van Justitie wil de wet nu zodanig aanpassen dat voor providers dezelfde

strafuitsluitingsgrond gaat gelden als voor uitgevers en drukkers. Dit bete-

kent dat de Internet-aanbieder vrijuit gaat indien hij kan aanwijzen wie de

7 Mondelinge informatie van het Commissariaat voor de Media.
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verboden uiting heeft opgesteld en deze in Nederland gevestigd is. Volgens

de minister kunnen strafbare uitingen niet worden voorkomen. Daarmee zou

de vrijheid van meningsuiting worden aangetast. De verantwoordelijke kan

echter wèl achteraf worden aangepakt. In juni 1996 is door de Vereniging van

Nederlandse Internetproviders een meldpunt kinderporno geopend, waar

gebruikers van Internet ontoelaatbare uitingen kunnen melden. Als dat

gebeurt, waarschuwt het meldpunt degene die het materiaal beschikbaar

stelt met het verzoek het bericht te verwijderen. Indien deze daar niet op

ingaat, wordt de melding doorgegeven aan de zedenpolitie.8

8 Speech van de minister van Justitie bij de opening van het Meldpunt Kinderporno op Internet,

20 juni 1996.
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Huidige blokkeringstechnieken

Federman (1996) merkt op dat er de afgelopen vijf jaar een aantal technieken

is ontwikkeld die consumenten steeds beter in staat stellen zelf controle uit

te oefenen op de informatie die via de elektronische audiovisuele media in

hun huis komt, door de toegang daartoe te blokkeren of te beperken. Uit een

onderzoek in de Verenigde Staten van Mediascope (Federman, 1996) blijkt
dat er op dit moment in totaal al 34 van dergelijke voorzieningen (binnen-

kort) beschikbaar zijn. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van voor-

zieningen voor televisie en videorecorder en in bijlage 5 voor de computer.

In paragraaf 3.1 zullen verschillende blokkeringsmogelijkheden aan de orde

komen.9

Van blokkeringstechnieken in Nederland is geen overzicht uit de literatuur

bekend. Wij hebben alleen gegevens van een aantal fabrikanten met wie wij

contact hebben gezocht met de vraag of hun producten ook blokkeringsvoor-

zieningen bevatten. Het gaat hier uitsluitend om voorzieningen voor televi-

sie en videorecorder. In paragraaf 3.2 wordt een beschrijving van deze voor-

zieningen gegeven en voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 4. Wij

hebben weliswaar enkele leveranciers van software in Nederland benaderd,

maar de informatie die wij van hen (uitsluitend mondeling) hebben gekre-

gen, was zodanig beperkt dat wij daar verder geen aandacht aan besteden.

3.1 Blokkeringsmogelijkheden voor televisietoestellen en video-

recorders in de Verenigde Staten en in Canada

Er zijn volgens Federman (1996) 23 verschillende technische voorzieningen

(binnenkort) verkrijgbaar die, gedurende een van tevoren bepaalde periode

of zolang als de voorziening in werking is gesteld, de toegang tot alle of be-

paalde televisieprogramma's of kanalen kunnen blokkeren. Met deze voor-

zieningen kan veelal ook het gebruik van videorecorders en van de televisie

afhankelijke videospelletjes worden verhinderd (zie ook bijlage 2). Bij som-

mige televisietoestellen wordt een technische voorziening om de ontvangst

van uitzendingen te blokkeren, al standaard ingebouwd.

9 De door Federman genoemde voorzieningen voor computernetwerken van voornamelijk

scholen en kantoren - bedoeld om on-line-activiteiten van leerlingen en medewerkers onder

controle te houden - worden hier buiten beschouwing gelaten.
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Er zijn minstens drie verschillende blokkeringsmogelijkheden waarvan de

televisieconsument gebruik kan maken.

- Blokkeren voor een bepaalde tijdsduur. Met veel blokkeringstechnieken

is het mogelijk de televisie voor verschillende periodes of voor de hele

tijd dat de blokkeringstechniek in werking is, uit te schakelen. Met som-

mige voorzieningen kunnen ouders de hoeveelheid tijd per week rantsoe-

neren die hun kinderen aan tv-kijken of videospelletjes kunnen beste-

den. Elk kind uit een gezin krijgt zijn eigen code, die het moet intoetsen

om toegang tot de televisie te krijgen. Wanneer een kind zijn voor die

week toegemeten tijd heeft verbruikt, wordt de televisie uitgeschakeld

en gaat deze tot het begin van de volgende week niet meer aan bij de

code van dat kind.

- Blokkeren van kanalen. Er zijn technische voorzieningen die niet alleen

de televisie volledig kunnen uitschakelen, maar ook de toegang tot een

beperkt aantal kanalen of tot bepaalde programma's kunnen blokkeren.

-- Blokkering door middel van classificatiecodes die de programma's van

de zender hebben meegekregen. Dit systeem kan alleen werken wanneer

degenen die de programmás uitzenden, daaraan codes meegeven en de

blokkeringsvoorziening op deze codes is afgestemd (zie ook bijlage 3).

De blokkeringsvoorziening zorgt er dan voor dat de ontvangst van een

programma wordt verhinderd, zodra de code daarvan het door de ouders

aangegeven classificatieniveau overschrijdt.

Soms is het ook mogelijk om alleen de ontvangst van bepaalde ongeschikt

geachte scènes te blokkeren, zodat de kijker de rest van het programma nog

wel kan zien. Een dergelijk systeem kan natuurlijk alleen werken wanneer de

verschillende scènes binnen een televisieprogramma van aparte classificatie-

codes worden voorzien.

De Amerikaanse televisieproducenten ontwikkelen momenteel gezamenlijk

een classificatiesysteem. Daarnaast werken verschillende maatschappijen

onafhankelijk van elkaar aan hun eigen classificaties of ontwikkelen zij clas-

sificatiesystemen voor bepaalde belangengroeperingen, aan de hand van

suggesties van deze groeperingen. Bij sommige blokkeringstechnieken kun-

nen ouders uit verscheidene classificatiesystemen kiezen, waarvan de crite-

ria soms verschillen, hetgeen wil zeggen dat er bij het ene systeem zwaarder

aan bepaalde uitingen van bijvoorbeeld seks of geweld kan worden getild

dan bij het andere. De ouders kunnen bij het instellen van een dergelijke

blokkeringsvoorziening gebruik maken van het classificatiesysteem dat het

meest overeenkomt met hun eigen opvattingen.
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De classificatiecodes die door de zendgemachtigden worden uitgezonden,

geven direct informatie over de inhoud van de programma's, zoals aparte

codes voor de hoeveelheid geweld, seks en aanstootgevende taal die in het

programma voorkomt, of geven de leeftijdscategorieën aan waarvoor het

programma geschikt wordt geacht.

13

3.2 Blokkeringsvoorzieningen voor televisie en videorecorders in

Nederland

Wij hebben een aantal producenten van televisietoestellen en videorecor-

ders voor de Nederlandse markt benaderd met de vraag of zij daarbij ook

blokkeringsvoorzieningen leveren. Wij kunnen, op grond van deze gegevens,

niet aangeven hoeveel tv-toestellen en videorecorders in Nederland geblok-

keerd kunnen worden en ook niet aanduiden om hoeveel procent van het

totale aantal in ons land verkochte apparaten het gaat. De gegevens over de

situatie in ons land moeten dan ook als niet meer dan een indicatie worden

gezien (zie ook bijlage 4).

3.2.1 Televisietoestellen

Uit de gegevens die ons zijn verstrekt, krijgen wij de indruk dat tv-toestellen

hier vrij dikwijls met een ingebouwde blokkeringsvoorziening zijn toegerust.

- Van Philips, dat van alle leveranciers van televisietoestellen verreweg het

grootste marktaandeel in ons land heeft, is het volgende bekend. Alle

reguliere tv-toestellen van dit bedrijf worden sinds de laatste vier à vijf

jaar uitgerust met een blokkeringsvoorziening. De ouders kunnen deze

via een menu activeren. Wanneer dat gebeurd is, kan de televisie alleen

nog door middel van de afstandsbediening worden aangezet. Door deze

op te bergen of mee te nemen, kan men de kinderen beletten naar de tv

te kijken.'°

- Van Panasonic en JvCworden in ons land televisietoestellen verkocht

met een technische voorziening die het mogelijk maakt niet alleen de

hele tv, maar ook slechts een aantal televisiekanalen uit te schakelen;11

bij Panasonic geldt dat ook voor de videorecorder.

10 Schriftelijke informatie verstrekt door Philips.

11 Mondelinge en/of schriftelijke informatie verstrekt door Panasonic, Sony en IVC.
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Vrijwel alle kleurentelevisies van Blaupunkt hebben al jaren een voor-

ziening om de ontvangst te blokkeren.12 Om deze te activeren moet men

met de afstandsbediening een code invoeren. Bij het inschakelen van het

toestel moet deze code worden ingetoetst om weer beeld en geluid te

krijgen. Men kan deze code zelf kiezen en op elk gewenst moment veran-

deren. Inmiddels beschikt een groot aantal toestellen van Blaupunkt ook

over een zendergestuurde blokkeringsvoorziening die op codes van de

commerciële satellietzenders RTL-plus en SAT reageren. Dit geldt even-

eens voor ongeveer 80% van de toestellen van Grundig.13

Bij Multichoice, dat belast is met de technische verzorging van de uit-

zendingen van onder andere Filmnet, bevat de decoder die de abonnees

ter beschikking krijgen om de uitzendingen te kunnen ontvangen, een

voorziening waarmee het mogelijk is de ontvangst van films met de

classificatie 'seksfilm' te blokkeren. 14

3.2.2 Videorecorders

Uit de ons door diverse producenten verstrekte mondelinge informatie

maken wij op dat het aantal typen videorecorders met een blokkeringstech-

niek in ons land gering is vergeleken bij het aantal tv-toestellen waarbij dat

het geval is, mede omdat het bij veel tv's met een dergelijke voorziening al

mogelijk is het gebruik van de videorecorder eveneens te verhinderen.

De Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en

geluidsdragers (NVPI) heeft nog geen plannen voor technische maatregelen

om kinderen tegen voor hen schadelijk geachte videofilms en -spelletjes te

beschermen en wacht liever de ontwikkelingen in de hardware af.15

3.3 Blokkeringsmogelijkheden voor de computer in de Verenigde

Staten

Federman (1996) maakt melding van diverse blokkeringstechnieken die in de

Verenigde Staten leverbaar zijn en die ouders de mogelijkheid bieden te voor-

12 Persbericht van Blaupunkt, mei 1996.

13 Schriftelijke informatie Blaupunkt, Grundig en RTL-plus. RTL-plus begon in december 1993 met

het uitzenden van een code voor films die ongeschikt worden geacht voor jeugdige kijkers.

14 Mondelinge informatie van de kant van Multichoice.

15 Mondelinge informatie verstrekt door de NVPI.
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komen dat kinderen op Internet toegang krijgen tot voor hen ongeschikt ge-

acht materiaal (zie ook bijlage 5). Functies daarvan kunnen zijn: de toegang

tot geheel Internet of bepaalde delen ervan blokkeren, waarbij door sommi-

ge systemen voortdurend wordt gezocht naar plaatsen op Internet die onge-

schikt worden geacht voor kinderen, teneinde de lijst daarvan zo veel moge-

lijk up-to-date te houden. Er zijn voorzieningen die uitgaande en binnen-

komende informatie kunnen filteren. Bovendien bestaat de mogelijkheid de

tijd die het kind op Internet kan doorbrengen, te beperken. Bij sommige

voorzieningen kunnen de bewegingen van het kind op Internet worden vast-

gelegd. Er zijn ook blokkeringstechnieken waarmee voorkomen kan worden

dat het kind persoonlijke gegevens aan andere Internet-gebruikers doorgeeft.

- Toegang tot (delen van) Internet blokkeren. Ouders kunnen de toegang

tot Internet volledig blokkeren door een wachtwoord in te voeren. Daar-

naast bestaat veelal de mogelijkheid de toegang tot bepaalde delen van

Internet te blokkeren. Soms bepaalt alleen de Internet-aanbieder welke

delen worden geblokkeerd, maar het komt ook wel voor dat de ouders

zelf kunnen aangeven welke onderwerpen zij niet geschikt vinden voor

hun kinderen, door bijvoorbeeld een lijst van te vermijden onderwerpen,

sleutelwoorden van e-mailadressen, namen van nieuwsgroepen, enzo-

voort in te voeren. Een andere mogelijkheid is dat de Internet-aanbieder

zelf actief zoekt naar sites met bijvoorbeeld seksueel beladen materiaal

en dan de ouders de vraag voorlegt of deze geblokkeerd moeten worden.

Verder is er ook een Internet-provider die voor kinderen een speciale

versie van zijn softwarepakket aanbiedt waarbij de toegang tot babbel-

boxen onmogelijk wordt gemaakt.

- Filteren van binnenkomende en uitgaande informatie. Er bestaat soft-

ware die de mogelijkheid biedt dat e-mail die voor kinderen is bestemd,

eerst naar de ouders wordt gestuurd. Er is ook screening software die

boodschappen op mededelingenborden en babbelboxen in het oog

houdt en die berichten met een inhoud en/of taalgebruik welke voor kin-

deren ongeschikt wordt geacht, kan blokkeren.

- Beperken van de tijd die op Internet kan worden doorgebracht. Er zijn

blokkeringssystemen, die - naast de reeds genoemde mogelijkheden -

een limiet kunnen stellen aan de tijd die kinderen op Internet kunnen

doorbrengen. Ouders kunnen soms ook de toegang tot Internet tot

bepaalde uren van de dag beperken.

- Vastleggen van de activiteiten op Internet. Er zijn softwarepakketten

waarmee de activiteiten van kinderen op Internet kunnen worden vast-



Hoofdstuk 3 1 6

gelegd. Daarbij worden de ouders soms gewaarschuwd, zodra een kind

een voor kinderen ongeschikt geachte site, nieuwsgroep, enzovoort

tracht te zien of op te slaan.

Voorkomen dat er persoonlijke gegevens naar buiten gaan. Er bestaat

een voorziening die ouders in staat stelt te voorkomen dat hun kinderen

allerlei persoonlijke informatie, zoals naam, adres, telefoon- en credit-

cardnummer, aan andere Internet-gebruikers doorgeven.



4

Ervaringen met blokkerings-

technieken

Er is, voor zover wij dat kunnen overzien, nog heel weinig bekend over de

ervaringen van gebruikers met blokkeringstechnieken. De enige gegevens

waarover wij beschikken, die op systematisch onderzoek berusten, zijn uit

Canada afkomstig. Dit onderzoek naar ervaringen met de V-chip bij een

beperkt aantal gezinnen is nog niet afgerond en wij beschikken alleen over

voorlopige, nog niet gepubliceerde resultaten van de eerste twee - inmiddels

afgesloten - fasen van het onderzoek. Hoewel er aan deze resultaten geen

verstrekkende conclusies mogen worden verbonden, zijn deze, gezien de

huidige discussie over de wenselijkheid van invoering van de V-chip, toch

vermeldenswaard.

Verder worden hier kort enkele indrukken weergegeven van ervaringen met

blokkeringstechnieken bij Philips en Blaupunkt in Europa en de televisiezen-

der British Sky in Groot-Brittannië.

4.1 Canadees onderzoek naar ervaringen met de V-chip

In Canada werd en wordt, als experiment, de V-chip bij een beperkt aantal

gezinnen geïntroduceerd.16 Het is niet duidelijk om wat voor soort van gezin-

nen het hier gaat en of de mogelijkheid aanwezig is dat de resultaten beïn-

vloed worden doordat bepaalde sociaal-economische klassen en/of etnische

groepen in de steekproef over- of ondervertegenwoordigd zijn. Het experi-

ment omvat drie fasen en de eerste twee fasen, waarbij het in totaal om on-

geveer honderd gezinnen ging, zijn inmiddels afgerond. In de eerste fase van

het experiment werd bij 58 gezinnen in Edmonton een V-chip geplaatst. Men

vroeg de ouders van deze gezinnen naar hun ervaringen met deze voorzie-

ning en men deed dat door middel van een schriftelijke enquête, waarvan de

gegevens, zo nodig, werden aangevuld tijdens een telefoongesprek.17 Verder

16 Deze informatie is ons schriftelijk verstrekt door de Canadian Radio-television and Telecommu-

nications Commission (CRTC). Voor een beschrijving van de werking van de Canadese V-chip,

zie bijlage 3.

17 Er wordt niet vermeld of de vragenlijst door alle gezinnen is ingevuld en, zo nee, van hoeveel

gezinnen de feedbackgegevens ontbreken.
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werd één groepsgesprek gehouden met een deel van de ouders die de vragen-

lijst hadden ingevuld, teneinde een meer gedetailleerd beeld te krijgen van

hun ervaringen met en meningen over de V-chip.18 Er zijn, naar aanleiding

van opmerkingen van deelnemers aan de eerste fase van het experiment, een

aantal verbeteringen aan de V-chip en de instructies voor gebruikers ervan

aangebracht, voordat met de tweede fase werd begonnen. In die tweede fase

werd een V-chip bij 43 gezinnen in Pickering en Toronto (Ontario) geïnstal-

leerd. De onderzoekers trachtten telefonisch contact te leggen met al deze

gezinnen voor een enquête over hun ervaringen met de chip en slaagden

daarin bij 31 gezinnen. Verder werd in deze fase één groepsgesprek gehou-

den met een aantal ouders die ook nog een schriftelijke vragenlijst hadden

ingevuld. Uit de feedback van degenen die in deze eerste twee fasen aan het

experiment met de V-chip hebben deelgenomen, blijkt onder meer het

volgende.

- Aanvankelijk werden de verschillende scènes van een programma van

aparte classificatiecodes voorzien, zodat alleen die scènes niet te zien

waren waarvan het kijkniveau boven het ingestelde tolerantieniveau lag,

en de kijkers de rest van het programma wèl konden zien.19 Het missen

van een deel van het programma bleek echter een dermate frustrerende

ervaring te zijn, dat men van dit systeem is afgestapt en nu voor het ge-

hele programma dezelfde classificatiecodes geeft, zodat dat in zijn ge-

heel wordt uitgeschakeld indien de tolerantiegrens wordt overschreden. 20

- De meeste ondervraagden gaven aan positief te staan tegenover de

V-chip als middel om het programma-aanbod voor hun kinderen te

censureren. De meerderheid van hen achtte gebruik van de V-chip het

meest effectief voor controle op het kijkgedrag van kinderen tussen de 4

en 13 jaar.

- Een ruime meerderheid (ruim 77% in beide fasen) van de ondervraagden

gaf te kennen, voorstander te zijn van handhaving van het huidige classi-

ficatiesysteem (zie bijlage 3) en de meesten vonden dit systeem voldoen-

de begrijpelijk.

18 Er wordt niet bij vermeld hoeveel personen precies aan deze bespreking deelnamen. Ook

blijft onvermeld of het hier om een willekeurige steekproef van alle deelnemers aan het expe-

riment ging, of dat deze mensen vanwege bepaalde redenen voor het groepsgesprek werden

uitgenodigd.

19 Zie bijlage 3 voor het classificatiesysteem waarop deze codes gebaseerd zijn.

20 Mondelinge informatie verstrekt door de CRTC; Newbery, 1996.
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Het kwam nog weleens voor dat de met de V-chip ingevoerde instellingen

werden uitgeschakeld zodra de televisie werd uitgezet, er van kanaal

werd gewisseld of na afloop van een programma. Hoewel dit probleem

in de tweede fase beduidend minder vaak (25,8%) werd gesignaleerd dan

in de eerste (66,7%), blijft het de aandacht verdienen.

De door de ondervraagden geuite tevredenheid over de V-chip blijkt bij

de deelnemers aan de tweede fase van het experiment, toen er inmiddels

een aantal verbeteringen waren aangebracht, groter dan bij die aan de

eerste fase. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat van de deelnemers

aan de eerste fase van het experiment slechts 25% aangaf de V-chip, in de

vorm waarin zij deze hadden gebruikt, te zullen kopen of huren, terwijl

dat onder de deelnemers aan de tweede fase bij 54,8% het geval was.

4.2 Ervaringen bij Philips en Blaupunkt in Europa

Zoals in hoofdstuk 3 vermeld is, hebben wij een aantal leveranciers van tv-

toestellen en videorecorders benaderd voor informatie over blokkeringstech-

nieken. Wij hebben toen ook gevraagd of hun iets bekend was over ervarin-

gen met de door hen geleverde technieken. Dat bleek alleen bij Philips en

Blaupunkt het geval te zijn en het ging hier niet om specifiek Nederlandse

gegevens, maar om informatie uit meer West-Europese landen.

Volgens de schattingen van Philips, waarbij overigens niet wordt vermeld

waarop deze zijn gebaseerd, maakt maximaal 15% van de Europese consu-

menten van televisietoestellen van dit bedrijf actief gebruik van de blokke-

ringsvoorziening. Het is bij Philips niet bekend of dit regelmatig gebeurt. Bij

de consumenten-telefoondienst van dit bedrijf worden vrij weinig vragen

gesteld over de mogelijkheid om de ontvangst van televisie-uitzendingen te

blokkeren. Men heeft daar wel de opmerking gehoord dat kinderen dikwijls

meer bedreven zijn in het bedienen van de apparatuur dan hun ouders.21

Volgens informatie van Blaupunkt zijn er, samen met RTL-plus en SAT-1,

experimenten uitgevoerd met de zendergestuurde blokkeringstechniek van

dit bedrijf en zou het resultaat positief zijn. Overigens is ons geen nadere

informatie daaromtrent bekend en is Blaupunkt voornemens met de pro-

ductie van televisietoestellen te stoppen.22

21 Schriftelijke informatie verstrekt door Philips.

22 Mondelinge en schriftelijke informatie verstrekt door Blaupunkt.
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4.3 Ervaringen bij British Sky in Groot-Brittannië

20

In Groot-Brittannië leverde British Sky aan zijn abonnees bij de decoder een

'smart card', die men in de decoder moest plaatsen voordat men daarmee de

programma's van Sky kon ontvangen. Ouders konden, door de kaart te verwij-

deren, op eenvoudige wijze voorkomen dat hun kinderen zonder hun toe-

stemming naar programma's van British Sky zouden kijken. Het systeem

bleek geen succes te zijn. Veel ouders lieten namelijk na, de kaart te verwij-

deren op momenten dat hun kinderen niet onder hun toezicht stonden. Toen

BSB British Sky overnam, werd het systeem van de smart card afgeschaft.23

23 Mondelinge informatie verstrekt door een vroegere medewerker van BSB.



Mogelijke toekomstige technische

ontwikkelingen

Naar het zich laat aanzien, zullen er binnen afzienbare tijd diverse tech-

nische ontwikkelingen plaatsvinden die de controle op het gebruik van

audiovisuele middelen door kinderen kunnen bevorderen dan wel belem-

meren.
- Mogelijkheden in Europa voor uitzending classificatiecodes. In Europa

moet het (binnenkort) technisch mogelijk zijn eventuele classificatie-

codes voor programmás uit te zenden via de Elektronische Programma

Gids (EPG),24 teletekst en de videosignaallijnoptie.25

- Introductie videodisc. Bij NVPI, de branche van producenten van video-

films, verwacht men dat binnen tien jaar de huidige videomagneetband

grotendeels vervangen zal zijn door de digitale videodisc. Het is tech-

nisch eenvoudig een dergelijke disc van een classificatiecode te voor-

zien.26

- Versterker voor kabeltelevisieaansluitingen. In Nederland zijn verreweg

de meeste huishoudens met televisie op de kabel aangesloten. Als er in

een huishouden meer dan twee aansluitingen zijn, moet er een speciale

versterker worden geplaatst. Men zou deze van een blokkeringstechniek

kunnen voorzien en daarmee de verschillende televisieaansluitingen in

huis apart kunnen programmeren, zodat de ouders de ontvangst van de

apparaten die bij hun kinderen op de kamer staan eveneens volledig zelf

kunnen reguleren.27

24 De EPG moet het voor de kijkers die straks meer dan honderd stations kunnen ontvangen, mo-

gelijk maken op eenvoudige wijze na te gaan op welke netten een programma van een bepaald

genre wordt uitgezonden. Dit systeem kan natuurlijk alleen werken indien alle zendgemach-

tigden aan al hun programma's een code meegeven die aangeeft tot welk genredeze behoren.

Deze informatie is mondeling verstrekt door Philips.

25 De videosignaallijn is een voor de kijker niet-zichtbare lijn van het televisiesignaal waarop een

bericht of opdracht bestemd voor de videorecorder kan worden verzonden.

26 Mondelinge informatie verstrekt door de NVPI.

27 Mondelinge informatie verstrekt door de Vereniging van Centrale Antenne Instellingen (VECAI).

Men heeft daar overigens nog geen plannen voor de ontwikkeling van een dergelijke voorzie-

ning, zolang nog niet duidelijk is of en, zo ja, welke classificatiecodes zullen worden uitgezon-

den.
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Homebussystemen. Er zal in de toekomst waarschijnlijk op grote schaal

gebruik gemaakt gaan worden van Homebussystemen.28 Deze bieden de

mogelijkheid om onder meer de televisie, de telefoon, de fax en de com-

puter vanaf één centraal punt in en uit te schakelen. Het moet dan moge-

lijk zijn één technische voorziening te maken die het gebruik van alle in

huis aanwezige televisietoestellen en computers kan reguleren. Plannen

om een dergelijke voorziening te ontwikkelen zijn ons overigens nog niet

bekend.

Televisieontvangst via de computer. Het is nu al mogelijk, als men daar-

toe over de vereiste voorzieningen beschikt, televisieprogramma's via

de computer te ontvangen en dat zal straks bij steeds meer pc's mogelijk

zijn. Binnen afzienbare tijd zal elke jongere op zijn of haar pc tv-pro-

gramma's kunnen ontvangen zonder dat de ouders daar controle op kun-

nen uitoefenen, zolang die controle nog niet vanaf één centraal punt in

huis kan plaatsvinden.

28 Schriftelijke informatie van de Groupe Schneider en van de European Home Systems Asso-

ciation (EHSA).
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Discussie

Er lijkt in Europa vrij veel scepsis te bestaan ten aanzien van de introductie

van blokkeringstechnieken in het algemeen en die van de V-chip in het bij-

zonder. Men vraagt zich af of dergelijke voorzieningen hier wel zo nodig zijn.

In Europa bestaan al lang richtlijnen en classificaties met betrekking tot

televisieprogramma's welke voor kinderen ongeschikt worden geacht, dit in

tegenstelling tot de Verenigde Staten (BREMA, 1996; EACEM, 1996; Newbery,

1996). Bovendien is voorlopig nog weinig effect te verwachten van de Ameri-

kaanse maatregel om de fabrikanten te verplichten hun nieuwe televisie-

toestellen van een V-chip te voorzien. Televisietoestellen worden minstens

tien jaar oud. Daarom alleen al zal het nog lang duren voordat alle oude toe-

stellen zonder V-chip zullen zijn vervangen door nieuwe met chip. De kans

dat oude toestellen van een V-chip worden voorzien, moet, onder meer van-

wege de kosten, klein worden geacht (BREMA, 1996; EACEM, 1996).

Er zijn ook diverse bezwaren aan te voeren tegen invoering van blokkerings-

technieken. Er bestaan twijfels of invoering op grote schaal van zender-

gestuurde blokkeringstechnieken in Europa haalbaar en wenselijk is. Het

gaat hierbij, grosso modo, om technische en meer algemene bezwaren. Deze

zullen hieronder worden weergegeven met vervolgens enkele argumenten

die genoemde bezwaren (deels) kunnen ontzenuwen.

6.1 Bezwaren tegen V-chip en andere blokkeringstechnieken

Er zijn een aantal bezwaren tegen blokkeringstechnieken te noemen.

- Maken ouders in het algemeen wel gebruik van blokkeringstechnieken?

Uit het Canadese onderzoek blijkt dat een meerderheid van de ouders

die aan de tweede fase van het experiment (met een verbeterde versie

van de V-chip) hebben deelgenomen, eventueel bereid zou zijn zelf een

V-chip aan te schaffen. Wij vragen ons af in hoeverre hun antwoorden op

de enquête sociaal wenselijk gekleurd zijn en of de ouders die de V-chip

gebruiken, dat zullen blijven doen wanneer het 'nieuwe' ervan af is. Het

is ons trouwens niet bekend hoeveel van de in Canada geënquêteerde

ouders ook werkelijk gebruik maakten van de V-chip en of zij dat altijd

deden wanneer zij hun kinderen alleen lieten. Wij menen dat er verschil-

lende redenen denkbaar zijn waarom ouders mogelijk niet zo gauw ge-

bruik zullen maken van een blokkeringsvoorziening. Wellicht zijn som-
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migen van mening dat hun kinderen een dergelijke voorzorgsmaatregel

niet nodig hebben of dat zij zelf, zonder technische hulpmiddelen, heel

goed in staat zijn het kijkgedrag van hun kinderen in goede banen te lei-

den. Ook mag niet worden uitgesloten dat ouders vergeten de voorzie-

ning in te schakelen wanneer zij hun kinderen alleen laten, hun kinderen

in technisch opzicht handiger zijn dan zij, of dat zij zelf graag naar pro-

grammás met geweld kijken en dat niet nalaten als hun kinderen daarbij

aanwezig zijn. De ervaringen in Groot-Brittannië met het gebruik van

de bij de decoder voor British Sky geleverde smart card geven wat dat

betreft te denken.

- Zullen juist de ouders van kinderen die het meest gebaat zouden zijn bij

controle op hun kijkgedrag, niet nog minder gebruik van die voorzienin-

gen maken dan de gemiddelde ouder? Uit onderzoek blijkt dat er een ver-

band kan bestaan tussen verwaarlozing van het kind door de ouders en

gewelddadig gedrag bij dat kind (California-Crime-Control-and-Vio-

lence-Prevention-Commission, 1989; Spatz Widom, 1989; Laub en Laurit-

sen, 1993). Daarnaast wordt vrij algemeen aangenomen dat kinderen die

(toch al) agressief zijn het meest ontvankelijk zijn voor de agressie sti-

mulerende werking van geweldfilms (Dorr en Kovaric, Surgeon Generals

Scientific Advisory Committee on television and social behavior, Stein en

Friedrich, en Vos, geciteerd door Van der Voort, 1990). Het is daarom niet

ondenkbaar dat er zich binnen de groep van kinderen die zich (al) agres-

sief gedragen - en die als zodanig vrij gemakkelijk beïnvloed kunnen

worden door het zien van geweld en dus gebaat zouden kunnen zijn bij

het gebruik van een blokkeringsvoorziening - naar verhouding vrij veel

kinderen bevinden met ouders die hen verwaarlozen. Men kan zich afvra-

gen of ouders die hun kinderen in het algemeen toch al verwaarlozen, er

geld en moeite voor over zullen hebben om een dergelijke voorziening

aan te schaffen en te gebruiken.

- Blokkeringstechniek is vaak niet nodig voor jongere en niet bruikbaar

voor oudere kinderen. Uit onderzoek (Van Lil en Vooijs, geciteerd door

Vooijs en Van der Voort, 1991) blijkt dat de meeste kinderen tot een jaar

of 8 nog toestemming aan hun ouders vragen om naar de televisie te

kijken. Daarna neemt het percentage kinderen dat toestemming vraagt,

snel af. Deze oudere kinderen worden echter wel steeds handiger in het

kraken van blokkeringssystemen.

- Effect rantsoenering'kijktijd'twijfelachtig. Bij sommige blokkeringsvoor-

zieningen is het mogelijk elk kind uit een gezin een beperkte kijktijd toe
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te kennen. Of dit effectief is, moet betwijfeld worden, aangezien dit niet

hoeft te verhinderen dat kinderen van elkaars 'rantsoen' gebruik maken

door samen naar de televisie te kijken.

Kosten voor de afzonderlijke aanschaf van een blokkeringsvoorziening

zijn aanzienlijk. Als een televisietoestel, een decoder voor abonnee-tv of

een softwarepakket voor Internet niet met een blokkeringsvoorziening is

toegerust en de consument deze dus nog apart moet aanschaffen, kun-

nen de kosten al gauw 35 (Amerikaanse) dollar of meer bedragen (zie

bijlagen 2 en 5). Dit kan voor veel ouders een reden zijn om van de aan-

schaf van een dergelijke voorziening af te zien, hetzij omdat men zich

dat niet kan veroorloven, hetzij omdat men dat er niet voor over heeft.

Vrees voor meer nonchalance bij zendgemachtigden wanneer V-chip

wordt ingevoerd. Sinds de jaren zestig werkt de Independent Television

Commission (ITC), die erop toeziet dat onafhankelijke zendgemachtig-

den in Groot-Brittannië zich aan de regels houden, met eenwaterschei-

ding' om 21.00 uur. Vóór die tijd mag er niets worden uitgezonden dat

ongeschikt wordt geacht voor kinderen. Bij de ITC vreest men dat de

invoering van de V-chip voor de televisiemaatschappijen een welkom

excuus zal zijn om geen rekening meer te houden met deze waterschei-

ding bij de keuze van het tijdstip waarop voor kinderen ongeschikt ge-

achte programma's worden uitgezonden (Newbery, 1996).

Vrees voor verlies van reclame-inkomsten. Zendgemachtigden vrezen, op

commerciële gronden, dat de V-chip adverteerders zal afschrikken om

rondom programma's die als 'alleen geschikt voor volwassenen' zijn ge-

classificeerd, reclames uit te zenden. De kijkcijfers bij die programma's

waarop het reclamebeleid van de reclamemakers berust, zijn dan waar-

schijnlijk ook niet meer betrouwbaar door de invloed van de V-chip. Dat

kan een bedreiging vormen voor de commerciële basis van de zendge-

machtigden (Congressional Digest, 1993).

Eén classificatiesysteem voor alle Europese landen wordt niet haalbaar

geacht wegens cultuurverschillen. De meeste tv-consumenten kunnen

ook buitenlandse zenders ontvangen en men zou in Europa één supra-

nationaal classificatiesysteem moeten hebben om alle zenders met een

zendergestuurde blokkeringsvoorziening te kunnen blokkeren. De rea-

lisatie van een dergelijk systeem lijkt niet haalbaar vanwege de grote

cultuurverschillen tussen de diverse landen. In Zweden bijvoorbeeld

wordt bij de beoordeling van televisieprogrammás relatief minder zwaar

getild aan pornografie en is men naar verhouding strenger wanneer het
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om televisiereclame voor kinderen gaat. In Groot-Brittannië wordt bij de

beoordeling van de programma's waar pornografie in voorkomt, juist een

naar verhouding strenger beleid gevoerd dan bij reclame voor kinderen

(BREMA, 1996; EACEM, 1996; Newbery, 1996).

Gebruik van Amerikaanse V-chip in Europa is niet wenselijk, omdat dat

ten koste van teletekst zou gaan. In de Verenigde Staten wil men de geco-

deerde signalen laten zenden via verticale aan het gezicht onttrokken

intervallijnen, het kleine gedeelte van de televisiesignalen voor analoge

televisietoestellen dat geen beeldinformatie draagt. In Europa wordt dit

gedeelte echter al door teletekst in beslag genomen, dat in de Verenigde

Staten niet gebruikt wordt. Men zou hier waarschijnlijk, om invoering

van het signaal voor de V-chip mogelijk te maken, een bestaande functie

van teletekst moeten verwijderen (BREMA, 1996).

Hoeveel extra mensen zijn er wel niet nodig om al die programma's te

classificeren? Wanneer men een beoordelingssysteem invoert, moet men

kiezen of de zendgemachtigden hun eigen programma's zullen beoor-

delen of dat een onafhankelijke instantie dat zal doen. De eerste moge-

lijkheid heeft het nadeel dat het geweld in programma's waarschijnlijk

wordt onderschat. In het tweede geval vormt de enorme hoeveelheid

programma's die beoordeeld moeten worden, een probleem (Congres-

sional Digest, 1993).

6.2 Argumenten tegen de nadelen van blokkeringstechnieken

De volgende argumenten kunnen tegen de hiervoor genoemde bezwaren

worden aangevoerd.

- Blokkeringstechnieken zijn waarschijnlijk minder duur indien deze

standaard worden geïnstalleerd. Wij hebben de indruk dat het standaard

installeren van een blokkeringsvoorziening in nieuwe televisietoestellen,

decoders en computersoftware slechts een geringe prijsstijging tot ge-

volg zal hebben. Wij leiden dit af uit het feit dat televisietoestellen vrij

dikwijls met deze voorziening worden geleverd, zonder dat dat tot grote

prijsverschillen met toestellen die niet over deze techniek beschikken,

behoeft te leiden. Bovendien is een dergelijke voorziening voor personen

die gebruik maken van abonnee-tv, dikwijls bij de abonnementsprijs in-

begrepen. Het lijkt ons daarom ook mogelijk dat de optie om in de toe-

komst blokkering via de kabel of teletekst mogelijk te maken, weinig

extra kosten voor de consument met zich meebrengt.
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Cultuurverschillen tussen Europese landen vormen geen onoverkomelijk

probleem. Het argument dat men in Europa nooit tot één classificatie-

systeem zal komen, hoeft niet zo zwaar te wegen. Indien alle landen over

dezelfde technologische norm beschikken, hoeft het classificeren en

coderen van programma's van buitenlandse zenders, met uitzondering

van satellietzenders, volgens de in het land van ontvangst heersende

opvattingen geen probleem te zijn. Bovendien worden er nu al blokke-

ringstechnieken ontwikkeld, die op verschillende classificatiesystemen

kunnen worden afgestemd.

Mogelijkheid tv-programma's met weinig extra mankracht te laten clas-

sificeren. Federman (1996) stelt voor de producenten van audiovisueel

materiaal zelf over de inhoud van hun programma's een vragenlijst te

laten invullen, waarbij aan de hand van de antwoorden een score wordt

berekend voor bijvoorbeeld seks, geweld en aanstootgevende taal. Hij

pleit er verder voor een instantie met deskundigen, ouders en leraren in

te stellen, die achteraf, steekproefsgewijs, nagaat of de producenten de

vragen naar waarheid hebben beantwoord, en die daarbij sanctiemoge-

lijkheden achter de hand heeft.

6.3 Blokkeringsvoorziening is hoogstens een hulpmiddel

In de literatuur wordt benadrukt dat men met blokkeringstechnieken alleen

de kijkgewoonten van kinderen niet kan veranderen. Technieken en classi-

ficatiesystemen zijn niet meer dan hulpmiddelen voor ouders om hun kin-

deren tot een door hen meer verantwoord geacht kijkgedrag te brengen.

Genoemde hulpmiddelen zijn geen oplossing voor het probleem van geweld

op televisie. Blokkeringstechnieken kunnen de ouders niet vervangen en ook

niet in de plaats komen van omroepen en programmamakers met verant-

woordelijkheidsgevoel. Het wijzen van het publiek op de risico's van het zien

van geweld op televisie door kinderen, het opvoeden van de kinderen in het

meer bewust omgaan met de audiovisuele media, het wijzen van omroepen

en programmamakers op hun verantwoordelijkheden en het begeleiden van

de ouders zullen waarschijnlijk meer effect sorteren dan het verplicht stellen

van een blokkeringsvoorziening. Hier volgen enkele voorbeelden van maat-

regelen, acties en gedrag die een verantwoord kijkgedrag bij de kinderen

kunnen bevorderen.

- Richtlijnen en voorschriften voor zendgemachtigden. Zoals is vermeld,

bestaan in veel landen richtlijnen en voorschriften voor programma.
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makers en omroepen voor de tijdstippen waarop zij programma's die

voor kinderen ongeschikt worden geacht, mogen uitzenden, met de

mogelijkheid van sancties wanneer zij zich daar niet aan houden.

Houding van de ouders tegenover geweld. Kinderen met ouders die uit

woord en daad laten blijken een duidelijke afkeer van agressie te hebben,

zijn minder vatbaar voor de negatieve invloed van televisiegeweld. Het-

zelfde geldt voor kinderen met ouders die geen voorstander zijn van ge-

welddadige oplossingen (Van der Voort, 1990).

Ouders praten met hun kinderen over tv-programma's. De attitude van

kinderen kan veranderen wanneer de ouders met hen over de program-

ma's discussiëren. Het gaat daarbij niet alleen om door de ouders getoon-

de instemming of afkeuring, maar ook om opmerkingen zoals 'het is

maar een film' (Van der Voort, 1990).

Informatie vooraf. Informatie vooraf over de programma's is ook van in-

vloed. Het neemt een deel van de verrassing van een film weg. Door het

commentaar bij de voorinformatie kan ook vanuit een ander referentie-

kader naar de film worden gekeken (Van der Voort, 1990).

Alternatieven voor programma's met geweld. Men kan in positieve alter-

natieven voorzien voor kinderprogramma's met geweld. Er worden ini-

tiatieven in Canada ontwikkeld om niet-gewelddadige kinderprogram-

ma's van goede kwaliteit te maken. Verschillende fondsen geven daar

subsidie voor (Darling, 1996).

Training op school in verantwoord tv-kijken. Er worden pogingen gedaan

om kinderen (en hun ouders) meer bewust te laten worden van hun kijk-

gedrag. Een voorbeeld daarvan is het project'kabel in de klas', dat in

Canada in 1995 van start is gegaan. Scholen kunnen voor dat project een

gratis aansluiting van de kabelexploitanten krijgen. Kinderen en leer-

krachten kunnen dan gezamenlijk naar televisieprogramma's kijken en

de inhoud daarvan bespreken (CRTC, 1996).
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Samenstelling van de begeleidingscommissie
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drs. J.C.J. Feleus, Ministerie van Justitie, directie Beleid, sectie Jeugdbescherming

dr. P.H. van der Laan, Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en

Documentatiecentrum
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Blokkeringstechnieken voor televisie/video-

recorder in de Verenigde Staten en Canada

Verenigde Staten en Canada

naam/(merk) blokkeringsmogelijkheden status kosten

PG-chip/V-chip Kan bepaalde scènes blokkeren zonder in ontwik- nog niet bekend

(Parental Guide ontvangst hele programma te verhin- keling

Company L.I.C) deren; V-chip blokkeert programma's

op grond van nog nader te bepalen

classificatiesysteem

Prevue Express Blokkeert specifieke kanalen, leverbaar raming: $2 per

(Prevue Inter- programma's, of programma's met eind 1996 maand voor

active) bepaalde classificaties; stelt limiet abonnees

aan kosten voor'pay-per-view'

Primestar (Prime- Blokkeert kanalen of programma's met leverbaar incl. voor

star Partners) bepaalde MPAA classificaties. abonnees

ProScan Tvs Kan onbeperkt aantal kanalen voor leverbaar incl. tv-toestel

(Thomson zolang als gewenst blokkeren (totdat

Consumer keuze van kanalen wordt gewijzigd).

Electronics)

StarSight (Star- Interactieve tv-programmagids op leverbaar bij installatie

sight Telecast het scherm en programmaselectie; $15, verder

Inc.) kan bepaalde tv-kanalen en video- $61,92 per jaar

recorder blokkeren.

TeleCommander

(Protelcon Inc.)

Time Slot (Spruce

Run Technol-

ogies, Inc.)

TV Allowance

(Great Scott

Trading Company)

Blokkeert bepaalde programma's, som- leverbaar: raming: $149

mige of alle kanalen voor een bepaalde zomer 1996

periode; rantsoeneert kijktijd.

Rantsoeneert in het gezin de kijktijd leverbaar: raming: $149

per kind: blokkeert ontvangst gedu- juni 1996

rende bepaalde periodes.

Rantsoeneert tijd per week voor tv-kijken leverbaar eerste apparaat:

en videospelletjes; blokkeert gedurende $99: extra appa-

bepaalde periodes. raten: $79 per

stuk
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Verenigde Staten en Canada (vervolg)

naam/(merk) blokkeringsmogelijkheden status kosten

TV Guardian Blokkeert bepaalde kanalen en pro- leverbaar: raming: $129,95

(Technidyne) gramma's voor bepaalde periodes; zomer 1996

rantsoeneert kijktijd; kan op classi-

ficatiecodes reageren.

TV Guide Interactieve programma-informatie leverbaar prijs varieert,

Onscreen (TV op het scherm; blokkeert voor bepaalde afhankelijk van

Guide Onscreen) periodes specifieke programma's en kabelexploitant

programma's met een bepaalde

classificatie.

TV Lockout Blokkeert direct ontvangst van alle leverbaar onder de $25

(Recoton Corp.) tv-signalen of na verloop van een

bepaalde tijd.

Mime (Family Rantsoeneert tijd voor tv-kijken en leverbaar $59,95

Time Products, videospelletjes; blokkeert voor bepaalde

Inc.) periodes.

'V-chip' (Elec- Blokkeert programma's boven bepaald wettelijk niet vermeld

tronic Industries classificatieniveau. verplicht

Associations) in de VS

vanaf

uiterlijk

feb. 1998

VyouControl Blokkeert automatisch elk programma leverbaar: aanpassing

('V-chip'-Canada, dat van tevoren bepaalde niveaus voor sept. 1996 kabelaansluitin-

Link Engineering geweld, seks en aanstootgevende taal gen: $50 (Cana-

Corp.) overschrijdt. dese dollars)

Bron: Federman (1996)
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De Canadese V-chip

Bij de experimenten met de Canadese V-chip is gebruik gemaakt van een door de

daaraan deelnemende commerciële organisaties ontwikkeld classificatiesysteem

dat op de inhoud van de programma's is afgestemd. De consument kan voor drie

aspecten van de programma-inhoud, namelijk geweld, seks en aanstootgevende

taal, een grens stellen door met behulp van de afstandsbediening met een cijfer

(0-5) het tolerantieniveau aan te geven dat niet overschreden mag worden. Deze

tolerantieniveaus kunnen verschillen. Indien ouders het bijvoorbeeld minder erg

vinden dat hun kinderen seks zien dan geweld, zullen zij voor seks een hoger

tolerantieniveau aangeven dan voor geweld.

Zodra er een programma wordt ontvangen dat is voorzien van een code die boven

een of meer ingestelde tolerantieniveaus ligt, valt het geluid weg, bevriest het

beeld en wordt een overzicht weergegeven van de codes die het programma

heeft meegekregen en de tolerantiecodes die door de consument zijn ingesteld.

De kijker kan dan, desgewenst, de V-chip uitschakelen om het programma alsnog

te zien. De programmacodes worden om de paar secondes uitgezonden en

gelden voor het gehele programma. Er worden dus geen aparte codes gegeven

voor de afzonderlijke scènes in een programma.

De CRTC moet nog beslissen of dit classificatiesysteem in deze vorm gehandhaafd

zal blijven wanneer de V-chip op landelijk niveau wordt ingevoerd.'

1 Mondelinge informatie verstrekt door de CRTC.
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Overzicht van het voorlopige classificatiesysteem voor de

Canadese V-chip

Geweld

kijkniveau classificatie toelichting

0 geen In het programma komt geen geweld voor.

36

komisch Wanneer er duidelijk op een komische manier geweld wordt

gepleegd. Er vindt geweld plaats, maar niemand raakt ge-

wond en de kijker moet het niet serieus nemen. Het geweld

wordt los van de rest van het programma beoordeeld, want

zelfs in een komisch bedoeld programma behoeft het geweld

dat daarin voorkomt, nog niet komisch te zijn.

2 mild Geweld wordt in milde vorm getoond met bijvoorbeeld slaan,

vuistgevechten en schotwonden. Men ziet niet voortdurend

hevig geweld waarbij doden vallen.

3 kortstondig Programma's met één of twee korte scènes met geweld. Het

gaat hier echter niet om gering geweld met weinig gevolgen.

Er kunnen doden vallen. Bij meer dan drie korte gewelds-

scènes moet een hoger kijkniveau worden gegeven.

4 geweld Het geweld heeft in het programma de overhand. Het vindt

voortdurend plaats en maakt integraal deel uit van het ver-

haal.

5 realistisch Bij het tonen van geweld wordt niets aan de verbeelding

overgelaten.
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Aanstootgevende taal

kijkniveau classificatie toelichting

0 geen In het programma wordt geen onvertogen woord geuit.

1 suggestief Elk gesprek over onderwerpen die ouders precair kunnen

vinden, zoals seks, geboortenregeling, abortus, drugs, enz.

37

2 mild Programma's met een milde vorm van vloeken, spottende en

godslasterlijke taal.

3 grof Programma's met schuttingtaal en taal die beledigend kan

zijn voor minderheden en etnische groepen, ook wanneer

daar niet meer dan één keer sprake van is.

4 sterk Indien er in het programma voortdurend aanstootgevende

taal wordt gebruikt.

5 expliciet Dit geldt vrijwel alleen voor'rap movies', wanneer zowel de

gesproken als gezongen taal heel expliciet en extreem direct

en creatief is.

Seks/naakt

kijkniveau classificatie toelichting

0 geen Er komt in het programma geen seks of naakt voor.

1 'volwassen' Programma's met verhalen die over (vooral voor kinderen)

gevoelige en controversiële onderwerpen gaan, zoals incest,

kindermishandeling, verslaving,verkrachting.

2 kort naakt Korte flitsen van blote borsten en billen.

3 milde seks Elkaar omhelzen, kussen en 'licht' aanraken binnen een sek-

suele context; wat naakt.

4 volledig naakt Volledig naakte mannen en vrouwen zijn van voren te zien en

dat behoeft niet binnen een seksuele context te gebeuren.

5 duidelijke Elkaar uitgebreid aanraken binnen een seksuele context, met

seksuele of zonder kleding de liefde bedrijven, enz.

activiteiten

Bron: Federman (1996)



Bijlage 4

Blokkeringstechnieken voor tv/video-

recorder in Nederland

Nederland

merk blokkeringsmogelijkheden status kosten

Voorziening in alle Philips-tv's aanwezig: leverbaar incl. prijs

bij in werking stelling kan tv alleen nog

via afstandsbediening worden aangezet.

tv

Philips

Panasonic

Jvc

Blaupunkt

Blaupunkt/Grundig

zendergestuurde

voorziening

Blokkeringssysteem

in decoder Filmnet

(Multichoice)

deze helemaal uit of sluit alleen bepaalde

kanalen af totdat de voorziening wordt

uitgeschakeld. Het aantal kanalen dat

geblokkeerd kan worden, is onbeperkt.

In- en uitschakelen gaat via eer. menu.

Voorziening, ingebouwd in de tv: schakelt leverbaar incl. prijs

tv

Voorziening in de tv wordt via een menu bij 80% van de incl. prijs

ingesteld en men kan daarmee de hele tv's geïnstalleerd tv

televisie of een aantal kanalen (maximaal

zes) uitschakelen, totdat de voorziening

wordt uitgezet.

Voorziening in vrijwel alle kleuren-tv's leverbaar

van Blaupunkt aanwezig. Men kan de tv

afsluiten door via de afstandsbediening

een zelf gekozen en te wijzigen code in

te voeren

Voorziening in veel tv's van Blaupunkt leverbaar

en Grundig aanwezig: blokkeert pro-

gramma's met bepaalde classificatiecodes

incl. prijs

tv

incl. prijs

tv

Voorziening kan ontvangst van films leverbaar gratis

met classificatie 'seksfilm' blokkeren voor

abonnees

Bron: Informatie van producenten



Bijlage 5

Blokkeringstechnieken voor de computer

Computer

naam/(merk) blokkeringsmogelijkheden status kosten

Cyber Patrol Blokkeert toegang tot bepaalde Internet- leverbaar $49,95

(Microsystems sites en inhoudscategorieën, zorgt dat

Software, Inc.) Internet alleen op bepaalde tijden van

de dag toegankelijk is, beperkt de tijd

die op Internet kan worden doorgebracht.

Kan de toegang tot de voornaamste on-

linediensten en naar lokale applicaties,

zoals spelletjes, blokkeren.

CYBERsitter Blokkeert de toegang tot alleen voor leverbaar $39,95

(Solid (Dak Soft- volwassenen bestemde delen van Inter-

ware, Inc.) net; filtert aanstootgevende taal uit

binnenkomende en uitgaande e-mail,

bestanden en sites; stelt ouders in staat

alles wat hun kinderen met de computer

doen, na te trekken.

Internet in a Blokkeert de toegang tot sites die leverbaar $35 (+ jaar-

Box for Kids ongeschikt materiaal kunnen bevatten; lijkse bijdrage

(CompuServe) stelt ouders in staat de activiteiten van aan Internet-

hun kinderen on line na te trekken en aanbieder)

de hoeveelheid tijd die zij op Internet

doorbrengen in de hand te houden.

NET NANNY Canada Blokkeert delen van Internet, tekst, leverbaar $49,94 (Cana-

(Net Nanny Ltd.) beelden en bepaalde woorden en zinnen dese dollars)

die ouders ongeschikt vinden; voorkomt

dat kinderen hun naam, adres, nummer

van telefoon en creditcard of andere per-

soonlijke informatie geven op Internet;

legt alle activiteiten vast, incl. het gebruik

van bepaalde woorden en zinnen.



Bijlage 5

Computer (vervolg)

naam/(merk)

Parental Control

(America Online)

Prodigy Service

(Prodigy)

SurfWatch

(SurfWatch

Software, Inc.)

Time Slot (Spruce

Run Technologies

Inc.)

WOW

(CompuServe)

blokkeringsmogelijkheden status kosten

42

Blokkeert de toegang tot internationale leverbaar gratis bij

discussiefora ('babbelboxen'), Usenet- America Online

nieuwsgroepen en delen van Internet

die alleen voor volwassenen zijn bestemd;

kan de ontvangst van 'instant messages'

tegenhouden.

Blokkeert toegang tot sites van Internet; leverbaar gratis bij Prodigy

stelt ouders in staat na te gaan waar hun

kinderen op Internet zijn geweest; kan

voor kinderen ongeschikt geachte taal

tegenhouden.

Blokkeert de toegang tot Internet-sites leverbaar $49,95

die duidelijk seks bevatten.

Rantsoeneert de tijd die elk kind in een leverbaar: raming: $149

gezin on line kan doorbrengen; kan on- juni '96

lineverbindingen voor een bepaalde tijd

blokkeren.

Blokkeert de toegang tot babbelboxen leverbaar $17,95 per

en alleen voor volwassenen bestemde maand ($14,95

delen van Internet. Voor kinderen be- voor rekening-

stemde e-mail wordt eerst naar de houders bij

ouders gestuurd. Compuserve)

Bron: Federman (1996)



Sinds 1991 in eigen beheer uitgegeven

rapporten van het WODC

1991

K14 De strafkamer van de Hoge Raad in

cijfers 1988-1989

E.J.M. Barendse-Hoornweg, P.C. van

Duyne

K15 Knelpunten bij de toepassing van

dienstverlening? Uitkomsten van een

enquéte onder rechters, officieren

van justitie, advocaten en coordina-

toren dienstverlening

R. Kocke/korn, P.H. van der Laan,

C. Meulenberg

K16 Duits drugstoerisme; een veldonder-

zoek onder Duitse druggebruikers in

Arnhem

M. Grapendaal, R. Aidala

K17 Aandacht van de overheid voor

bodembescherming: sinds wanneer?

Een literatuuronderzoek

E.M.T. Beenakkers

K18 Afhandeling van winkeldiefstal via de

Halt-procedure; evaluatie van een

Rotterdams experiment

M. Kruissink

K19 Dagdetentie; evaluatie van een experi-

ment

B. Wartna, R. Aidala

1992

K20 Gezinshereniging; de overkomst van

gezinsleden van migranten en Neder-

landers

E.M. Naborn

K21 Vergelijken van politieprestaties;

aanzet tot de ontwikkeling van een

output/effectrapportage van de politie

C.J. Wiebrens, M. Kruissink

G.J. Terlouw

K22 Hoe worden civiele zaken afgehan-

deld? Een indruk van de praktijk in

1983 en 1986 op vijf rechtbanken

E.J.M. Barendse-Hoornweg

K23 Strafrechtelijke dading

J.M. Wemmers, T. van Hecke

K24 Over jaarverslagen en wetsevaluatie

G.J. Veerman

K25 Eigen rechtsingang voor minderjari-

gen; ervaringen met artikel 1:162a BW

L. Doornhein

1993

K26 Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't

Nieuwe Lloyd; een inventarisatie van

anderhalf jaar vrijwillige begeleiding

E.C. Spaans

K27 De ondertoezichtstelling en andere

maatregelen van kinderbescherming;

een dossieronderzoek

N.M. Mertens

K28 Motives for naturalization (summary);

Motifs pour naturalisation (résumé);

Einbiirgerungsmotive (Zusammen-

fassung)

R.F.A. van den Bedem

K29 Een Alcohol-Verkeers Project in de

provincie Drenthe

C. Cozijn, R.F. Kouwenberg



Sinds 1991 in eigen beheer uitgegeven rapporten van het WODC

K30 Jongens en meisjes in een gesloten

jeugdinrichting; de eerste ervaringen

met coëducatie in Het Poortje

P.H. van der Laan, M. Smit

K31 Huismeesters; een stand-van-zaken-

onderzoek

R.B.P. Hesseling

1994

K32 Fatale fantasie; een onderzoek naar

moorden op prostituées

F.H.M. van Gemert

K33 Openbaar ministerie en milieu:

terugblik op 1992; tweede meting

'planning & control milieuwethand-

having'

E.A.IM. van den Berg

K34 Eigen schuld!? 'Culpa in causa' bij

wettelijke strafuitsluitingsgronden

Samengesteld door C.J. van Netburg

1995

K35 Overtredende overheden; het vervol-

gingsbeleid van het openbaar minis-

terie inzake milieudelicten

W.M. Kleiman, E.A.I.M. van den Berg

K36 De vakopleidingen van hvb Haven-

straat; resultaten in termen van werk

en recidive

B.S.J. Wartna, R. Aidala

K37 AVC-Proloog; een effectevaluatie

Ed. Leuw, M. Brouwers

K38 De markt van misdaad en milieu.

Deel 1

E.A.I.M. van den Berg (red.)

K39 De markt van misdaad en milieu.

Deel 2: de grijze en groene deel-

markten

E.A.I.M. van den Berg (red.)

44

K40 Jongeren in justitiële behandel-

inrichtingen

L. Boendermaker

K41 Criminaliteitspreventie via integraal

buurtbeheer; beschrijving criminali-

teitspreventiemaatregelen in Arnhem,

Eindhoven en Amsterdam

A.V. Guérin, R.B.P. Hesseling

K42 Lekken en lekkers; een verkennend

onderzoek naar het lekken van

vertrouwelijke informatie naar de pers

E.M. Th. Beenakkers, M. Grapendaal

1996

K43 Dossier TCR; tien jaar schone schijn

R.J.J. Eshuis, E.A.I.M. van den Berg

K44 Evaluatie Parcon-experiment;

over particuliere en collectieve

handhaving van parkeerbeleid en

fiscalisering van parkeerboetes

V. Sabee, WM.E.H. Beers

K45 Wet en Besluit politieregisters; een

inventarisatie van knelpunten in de

politiepraktijk

C. Cozijn

K46 Evaluatie OM-milieukaart

J.W. van Wetten, E.A.I.M. van den

Berg, R.J.J. Eshuis, M. Brouwers

K47 RETour Helmond; resultaten van een

nieuw reïntegratieproject voor

gedetineerden

B.S.J. Wartna, R. Aidala, P.N. van der

Veer

K48 Blokkeringstechnieken tegen geweld

via de audiovisuele media

N.J. Baas
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