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Europees toezicht op nationale mediawetgeving

maximumscore 6
• De vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de Grondwet) is
vastgesteld door de Nederlandse wetgever / het parlement in
samenwerking met de regering
• Dit recht is bedoeld voor iedereen die zich in Nederland bevindt
Ook goed:
• De vrijheid van meningsuiting (artikel 10 van het EVRM) is vastgesteld
door de Raad van Europa
• Dit recht is bedoeld voor de mensen die zich bevinden in de landen die
vertegenwoordigd zijn in de Raad van Europa
•

17
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Het recht op informatie (artikel 10 van het EVRM) is vastgesteld door
de Raad van Europa
Dit recht is bedoeld voor de mensen die zich bevinden in de landen die
vertegenwoordigd zijn in de Raad van Europa

1

Het recht van onafhankelijkheid van een redactie (vastgelegd in het
redactiestatuut) is het resultaat van onderhandelingen tussen
werknemers en werkgevers bij nieuwsorganisaties
Dit recht is bedoeld voor redacties

1
1

maximumscore 3
• De (economische) crisis is de omgevingsfactor en deze wordt
genoemd in de regels 46-50
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• De crisis maakt concurrentieverhoudingen scherper waardoor
bedrijfsresultaten voor mediabedrijven zwaarder gaan wegen. De
baanzekerheid van journalisten neemt door de crisis af. Om hun werk
te behouden kunnen ze geneigd zijn om zich meer te laten leiden door
verkoopbaarheid van informatie (wat veel directies erg belangrijk
vinden) dan door journalistieke criteria. Dit kan ten koste gaan van de
integriteit van de nieuwsverschaffing en die zou beschermd moeten
worden met de voorstellen
maximumscore 2
• De vraag past bij de beleidsvoorbereidende taak van de Europese
Commissie
• Zij bereidt besluiten voor en daarbij past het dat ze zaken eerst
onderzoekt
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Drie van de volgende:
− een beperkte wetgevende bevoegdheid op alle terreinen
− het ontbreken van vergaande controlefuncties ten opzichte van de
overige Europese organen
− het EP heeft geen direct initiatiefrecht
− er is een zwakke relatie met de achterban
− de burgers van de lidstaten stemmen niet op kandidaten voor het
parlement als geheel, maar op nationale kandidaten
− de politieke strijdpunten bij de verkiezingen zijn in de praktijk nationale
strijdpunten
− niet het EP, maar de regeringen van de lidstaten dragen de leden van
de Europese Commissie voor
− het EP kan niet de individuele Commissarissen naar huis sturen
per juist voorbeeld
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1

maximumscore 3
• De volgende twee eisen:
- de landen moeten democratische instellingen hebben
- de landen moeten een rechtsstaat zijn
• Een argument dat past bij de eis over democratische instellingen houdt
in dat onderzoeksjournalistiek een democratische functie heeft. Dit
argument staat in de regels 32-33
• Een voorstel dat past bij de eis over de rechtsstaat houdt in dat
bijvoorbeeld minimumnormen voor het recht op vrijheid van
meningsuiting in de richtlijn moeten worden opgenomen. Dit voorstel
staat in de regels 41-42
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De minister mag zich niet bemoeien met de inhoud van de programma’s.
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Reclame in en sponsoring van nieuwsprogramma’s is verboden.
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maximumscore 1
Voorbeelden van een evaluatieve vraag op grond van het gevraagde
onderzoek zijn:
− Met welke beleidsoptie kan de bestaansonzekerheid van journalisten
door de EU het beste veiliggesteld worden?
− Met welke middelen kan de EU het beste de mediavrijheid
waarborgen?
− Moet de EU de crisis aanpakken om de mediavrijheid te waarborgen of
heeft ze ook andere mogelijkheden?
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• Betrouwbaarheid van bronnen gaat over de geloofwaardigheid, over de
vraag of de bron gegevens kan opleveren die als feitelijk juist kunnen
worden beschouwd. Dit wordt vastgesteld door onder andere te kijken
naar waar de informatie vandaan komt, wie de informatie aanlevert,
met welk doel informatie geleverd wordt, of feiten van meningen
gescheiden zijn etc.
b
• Betrouwbaarheid van een methode gaat over de mate waarin de
gebruikte methode dezelfde uitkomsten geeft wanneer de methode een
tweede keer gebruikt wordt. Door een onderzoek meermaals uit te
voeren kan de betrouwbaarheid ervan worden vastgesteld
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