
ONLINE�PRIVACY

Reclame bij Nijntje en Dora
op YouTube is straks voorbij

Door�onze�redacteur
Steven�de�Jong

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Voor menig ouder is de
tablet net zo onmisbaar als de kinder-
stoel. Zet YouTube aan, klik op een
filmpje en je kind is uren zoet. Helpen
met het starten van een nieuw filmpje
is niet nodig, je kind hoeft alleen maar
een plaatje aan te wijzen. Wie Nijntje
zat is, gaat verder met Dora. En anders
start de a u t o p l ay wel iets nieuws.

Wees niet verrast als je kind daarna
zeurt om een dagje Duinrell. Het ‘glij-
banenparadijs’ adverteert op dit vi-
deoplatform van Google. En zo zijn er
nog honderden reclames die je kind
voorbij ziet komen. Tot ergernis van
ouders, zo blijkt uit reacties onder de
filmpjes. „Schandalig zo veel reclame
voor kinderen! Doe even normaal”,
schrijft er een. Ook oudere kinderen
laten af een toe een reactie achter en
doen dat niet altijd even fijnzinnig.

In de VS trekt deze praktijk de aan-
dacht van de Federal Trade Commis-
sion, die over de C h i ld re n’s Online
Privacy Act waakt. De waakhond wil
niet dat kinderen ge ta rge t wo rd e n . Bij
volwassenen is dat wel toegestaan:
wie verhuist en googlet naar zaken
die daarmee verband houden, wordt
overspoeld met reclame voor bouw-
markten. Zo laten kinderen ook spo-
ren (cookies) achter. Amerikaanse
consumentenorganisaties dienden

daarover een klacht in bij de FTC en
stelden voor om alle kindercontent te
verwijderen van YouTube. In reactie
daarop en mogelijk ook op een schik-
king, zo m e ldd e persbureau Bloom-
berg dinsdag, is YouTube voorne-
mens het gericht adverteren bij kin-
der video’s in de ban te doen. Een
vlucht naar voren waarmee YouTube
drastischer maatregelen voorkomt.
Hiermee loopt Google tot 675 miljoen
euro per jaar mis, schatten markton-
derzoekers volgens Bloomberg.

Een soort betaalmiddel
„We overwegen continu opties die fa-
milies beter beschermen”, zegt een
Google-woordvoerder tegen N RC . Ze
wijst op het relatief onbekende, recla-
mevrije YouTube Kids. Ouders kun-
nen daar controleren wat hun kinde-
ren zien en hun schermtijd beperken.

Net als de FTC in de VS, maakt de
Autoriteit Persoonsgegevens in Ne-
derland zich zorgen om de informatie

YouTube�schrapt�gepersonaliseerde�reclame�voor�k�i�n�d�e�re�n�.
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die techbedrijven verzamelen over
minderjarigen. Voor groep 7 en 8 ont-
wikkelde de toezichthouder een les-
p a k ke t . „Daarin leren ze wat er achter
de schermen gebeurt als ze hun gege-
vens delen”, zegt een woordvoerder.
„Gaandeweg gaan ze begrijpen dat
persoonsgegevens eigenlijk een soort
betaalmiddel zijn.”

We kunnen nog niet garanderen dat
kinderen geen reclame zien, zegt di-
recteur Henriette van Swinderen van
de Bond van Adverteerders. YouTube
weet volgens haar alleen van geregi-
streerde gebruikers (vanaf 13 jaar) de
leeftijd. „Wel is het mogelijk reclame
uit te sluiten bij bepaalde content. Bu-
reaus houden lijsten bij van sites die
kinderen als voornaamste publiek
hebben. Aangezien nu al niet speci-
fiek ingekocht kan worden op deze
groep, zal het plan van YouTube ad-
verteerders niet hard raken.” Ze is po-
sitief: „Bestaande zelfregulering zal
enkel nog beter worden nageleefd.”

Hoewel YouTube officieel
voor volwassenen is, zijn
vooral tekenfilms populair.
De adverteerders bereiken
zo miljoenen kinderen. Een
praktijk die zorgen baart.


