
Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de 
Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) 
 
inzake de klacht van  
 
xxxxx hierna te noemen: klaagster  
 
tegen  
 

xxxxx, exploitant van de zender xxxxx, gevestigd te xxxxx, hierna te noemen: de 
Omroep  
 
met betrekking tot 
 
de aflevering van (de audiovisuele productie): het programma New Creation 
Church, uitgezonden op 22 december 2018 omstreeks 07.45 uur, hierna te noemen: 
de Aflevering  
 
1. De procedure 
Klaagster heeft op 22 december 2018 een klacht ingediend over de Aflevering. 
 
De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht op formele aspecten getoetst 
en bepaald dat de klacht voorshands in behandeling kan worden genomen.  
 
De Omroep heeft op 29 januari 2019 haar verweer ingediend.  
 
De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld tijdens haar zitting van dinsdag 12 
februari 2019 om 10.30 uur. 
 
Op de zitting is xxxxx namens de Omroep verschenen. Klaagster heeft geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid haar standpunt ter zitting toe te lichten.  
 
2. De bestreden audiovisuele productie 
New Creation Church is een religieus programma waarin Pastor Joseph Prince uit 
Singapore “het Evangelie van genade verspreidt”.  
 
Het programma, waar deze Aflevering onderdeel van uitmaakt, was ten tijde van het 
indienen van de klacht geclassificeerd op Alle Leeftijden. De Aflevering was niet 
afzonderlijk geclassificeerd. De klacht is door het bureau van het NICAM, conform de 
Klachtenregeling, voorgelegd aan de onafhankelijke Klachtencommissie van het 
NICAM aangezien er volgens het bureau een verschil is van twee 
leeftijdscategorieën of meer met de oorspronkelijke leeftijdsclassificatie. 
 
3. De klacht 
Klaagster voert aan dat in de ochtend omstreeks 07.45 uur een zeer enge animatie 
werd getoond van Jezus aan het kruis. Klaagster vond dit totaal ongepast op een 
tijdstip waarop veel kleine kinderen televisie kijken. Klaagster is van mening dat dit 
programma achter een leeftijdsslot hoort. 
 
5. Het verweer 
In het verweerschrift voert de Omroep, zakelijk weergegeven, het volgende aan. 
 



Door een menselijke fout is de betreffende Aflevering niet aangepast om in 
overeenstemming te komen met de leeftijdsclassificatie en het tijdstip van uitzenden. 
 
Het programma wordt al 4 jaar uitgezonden op de zender en is altijd geclassificeerd 
op Alle Leeftijden. Er is nooit eerder een klacht over dit programma ontvangen. Dit 
geeft weer dat de leeftijdsclassificatie van het programma juist is en dat de inhoud 
niet in strijd is met de leeftijdsclassificatie.  
 
Het programma wordt door de producent aan de Omroep geleverd. Hierbij is door de 
producent niet gemeld dat de betreffende aflevering als gewelddadig of 
angstaanjagend kon worden aangemerkt.  
 
Vanwege de grote hoeveelheid programma’s die aan de Omroep worden 
aangeleverd voor uitzending, gebeurt het soms, in tijden van drukte, dat een nodige 
aanpassing van een programma in het licht van een NICAM-classificatie over het 
hoofd wordt gezien. Dit is in dit geval gebeurd.  
 
De Omroep geeft aan dat er absoluut geen sprake was van opzet en biedt haar 
welgemeende excuses aan aan klaagster. De Omroep stelt de noodzakelijke 
stappen te hebben genomen om herhaling te voorkomen. 
 
De Omroep verzoekt primair een maatregel van waarschuwing op te leggen in plaats 
van een boete omdat de zender in de afgelopen 3 jaar boetevrij is gebleven. 
Subsidiair verzoekt zij de Klachtencommissie, indien zij toch een boete zou opleggen 
deze te matigen, dan wel de correctiefactor naar beneden bij te stellen. De inhoud 
van het programma is altijd conform de leeftijdsclassificatie geweest en de klacht 
heeft betrekking op animatie welke geen vast onderdeel is van het programma. Het 
feit dat deze animatie niet uit het programma is gehaald, is een menselijke fout en de 
Omroep heeft om een dergelijke fout te voorkomen de noodzakelijke stappen 
genomen.  
 
6. De mondelinge behandeling ter zitting 
Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Omroep haar standpunt nader 
toegelicht en gehandhaafd.  
 
Op de vraag welke maatregelen de Omroep heeft genomen om herhaling in de 
toekomst te voorkomen, antwoordt de Omroep als volgt. Dit programma is een 
buitenlandse productie die de Omroep krijgt aangeleverd van een Nederlandse 
distributeur. De distributeur is ook erg geschrokken van hetgeen is gebeurd. Tussen 
de Omroep en de distributeur is afgesproken dat laatstgenoemde iedere aflevering 
zal bekijken. Zodra er ‘iets’ in de aflevering zit dat tot een andere classificatie dan 
Alle Leeftijden kan leiden, zal hij hiervan melding maken bij de Omroep, in welk geval 
de Omroep de aflevering zal bekijken.  
 
De voorzitter merkt op dat de Aflevering waar de klacht betrekking op heeft nog 
steeds op “Alle leeftijden” staat geclassificeerd in het Kijkwijzersysteem. De Omroep 
geeft aan dat de Aflevering intern geclassificeerd is op 12 jaar en dat het de 
bedoeling was dat deze classificatie ook in het Kijkwijzersysteem zou worden gezet. 
 
 



7. Het oordeel van de Klachtencommissie 
De Klachtencommissie stelt vast dat de klacht in behandeling kan worden genomen 
en overweegt daarover als volgt.  
 
Klachtenprocedure 
Alle organisaties die bij het NICAM zijn aangesloten, dienen hun audiovisuele 
producties te classificeren aan de hand van het Kijkwijzer classificatiesysteem en de 
regels uit de reglementen in acht te nemen.  
Het uitgangspunt van de klachtenprocedure van Kijkwijzer is dat deze laagdrempelig 
is. In eerst instantie wordt de klacht behandeld door het bureau van het NICAM. In 
het geval als de onderhavige, waar het bureau van mening is dat de classificatie 
twee of meer leeftijdscategorieën te laag is, legt zij de klacht rechtstreeks voor aan 
de Klachtencommissie.  
 
Volgens artikel 5.4 van het Klachtenreglement is de Klachtencommissie bevoegd de 
productie waar de klacht betrekking op heeft, zelf door middel van het 
classificatieformulier te classificeren, om tot een oordeel te komen over de 
classificatie-elementen waarover is geklaagd.  
 
Hoofdregel is classificeren 
Volgens artikel 1 van het Algemeen Reglement moet de Omroep, die 
verantwoordelijk is voor de openbaarmaking van een audiovisueel product, ieder 
product classificeren met behulp van het Kijkwijzer Classificatiesysteem. Het 
Kijkwijzer Classificatiesysteem is het Classificatieformulier (online vragenlijst) 
tezamen met de Classificatiesleutel (resultaat van het invullen van het 
Classificatieformulier).  
 
De online vragenlijst (Classificatieformulier) behelst vragen over de onderwerpen 
geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholgebruik en grof taalgebruik. Om 
tot een classificatie van een productie te komen, worden deze vragen na het bekijken 
van de productie zorgvuldig beantwoord en ingevoerd in het classificatiesysteem. 
Daarna berekent een door Kijkwijzer ontwikkeld programma de classificatie van de 
productie. Het onderwerp/de onderwerpen met de hoogste leeftijdsscore bepalen het 
uiteindelijke leeftijdsadvies dat aan een productie wordt gegeven. 
 
Uitzendtijden 
Volgens artikel 3 van het Deelreglement televisie zijn de leeftijden van Kijkwijzer op 
televisie verbonden aan uitzendtijden. Programma’s met de classificatie Alle 
Leeftijden, 6 en 9 jaar, mogen op ieder moment van de dag worden uitgezonden. 
Programma’s met de classificatie ‘let op met kinderen tot 12 jaar’ mogen niet voor 
20.00 uur worden uitgezonden en programma’s met de classificatie ‘let op met 
kinderen tot 16 jaar’ mogen niet voor 22.00 uur worden uitgezonden. 
 
De Classificatie van New Creation Church 
Het programma was ten tijde van de uitzending op 22 december 2018 geclassificeerd 
als Alle Leeftijden.  
 
De inhoudelijke behandeling van de klacht 
Klaagster heeft in haar klachtenformulier aangegeven dat er sprake was van een 
zeer enge animatie en heeft de inhoudscategorieën ‘geweld’ en ‘angst’ aangekruist.  
 



De Klachtencommissie past zelf het classificatieformulier toe op de onderhavige 
Aflevering.  
 
De Aflevering betreft een non-fictieproductie met fictiefragmenten. De non-
fictiesleutel is op deze productie van toepassing. De Codeurhandleiding (‘Codeurs 
van A tot Z) zegt hierover het volgende: 
  
“Soms komen er stukjes fictie voor in non-fictieproducties, bijvoorbeeld reconstructies in 
documentaires. Omdat voor fictie een andere sleutel geldt dan voor non-fictie is de 
classificatie hiervan lastig. In zulke gevallen moet de gehele productie, inclusief de 
‘fictiestukjes’, worden geclassificeerd als non-fictie. Dit geldt ook voor de combinatie 
fictie/animatie en non-fictie/animatie. In deze gevallen classificeer je de productie als fictie, 
dan wel non-fictie.  
Wanneer de classificatie dan naar het gevoel van de codeur niet klopt, kan hierover contact 
worden opgenomen met de helpdesk van het NICAM.”  
 
Hieronder behandelt de Klachtencommissie de relevante vragen op het 
Classificatieformulier, die zich gelet op de inhoud van de klacht toespitsen op de 
inhoudscategorie geweld en angst. 
 
Geweld 
Vraag 2.2.1‘Komen in de productie één of meerdere vormen van fysiek geweld 
voor?’ 
Onder fysiek geweld wordt al het geweld verstaan dat door levende wezens met 
menselijke eigenschappen (zoals het vermogen tot spreken) willens en wetens wordt 
toegebracht aan andere levende wezens met menselijke eigenschappen. Een enkele 
duw of corrigerende tik, niet bedoeld om schade toe te brengen, wordt niet gescoord. 
 
Voorbeelden van fysiek geweld zijn: 
 
Lijf-aan-lijf geweld. Voorbeelden zijn: slaan, schoppen, stompen, trappen, worstelen 
en wurgen; 
Geweld met vuur-, slag- of steekwapens. Voorbeelden zijn: pistolen, laserwapens, 
knuppels, zwaarden en messen; 
Geweld tegen criminelen (= geweld van goeden tegen slechten). Voorbeelden: 
geweld tegen terroristen, moordenaars, overvallers en/of kapers; 
 
Fysieke marteling (= het doelbewust toebrengen van fysieke pijn). Voorbeelden zijn: 
armen omdraaien, het uitdrukken van peuken op de huid en het toedelen van 
elektrische schokken. NB: Schokken toedelen als geweld komt ook voor in SF-series! 
 
De Klachtencommissie beantwoordt deze vraag met ‘nooit’. Om geweld te scoren 
dient de geweldshandeling ook daadwerkelijk in beeld te zijn. Hiervan is echter geen 
sprake. Te zien is dat Jezus aan het kruis hangt, maar de kruisiging zelf is niet in 
beeld.  
 
De andere vragen in deze categorie komen te vervallen doordat vraag 2.2.1. met 
‘nooit’ wordt beantwoord. 
 
Angst 
In de inhoudscategorie ‘angst’ gaat het om de volgende vragen: 
 
Vraag 3.1.1. ‘Komen er beelden van zeer angstige mensen voor?’  



Onder zeer angstig wordt verstaan: mensen die overduidelijk zichtbaar angstig zijn 
met fysieke kenmerken als zweten, trillen, gillen, huilen, paniek, sprakeloosheid, 
massahysterie, schreeuwen en in shock raken. 
 
Mensen kunnen zeer angstig zijn als gevolg van ongelukken, (natuur)rampen of 
oorlogen of als gevolg van geweldsacties van andere wezens (mensen, 
mensachtigen, fantasiewezens of dieren) of dreigingen daarvan. 
 
De Klachtencommissie merkt Jezus aan als iemand die lijdt (zie hieronder) maar niet 
als een persoon, die zeer angstig is. Hij lijkt zijn lot te aanvaarden. De 
Klachtencommissie beantwoordt deze vraag daarom met ‘nooit’.  
 
Vraag 3.2.1 ‘Komen er mensen, mensachtigen of dieren voor die duidelijk zichtbaar 
en/of hoorbaar zeer ernstig lijden?’  
 
Het zeer ernstige lijden van het slachtoffer moet centraal staan in de scene en moet 
de indruk geven dat hij/zij iets verschrikkelijks doormaakt. 
Het zeer ernstig lijden heeft te maken met de dood of dreigende dood. Dit kan de 
(dreigende) dood zijn van degene die lijdt of van anderen in zijn/ haar omgeving. 
Zeer ernstig lijden kan meer of minder expressief worden geuit. Het is af te leiden 
aan gelaatsuitdrukkingen, kermen, huilen, krijsen of zweten. De aanleiding voor het 
lijden hoeft niet in beeld te zijn, maar moet wel bekend zijn. 
 
Zeer ernstig lijden kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een dodelijke ziekte of 
verwonding, ernstige fysieke of psychische mishandeling of het verlies van een kind 
of geliefde. Het verlies van een baan of het mislopen van een carrière wordt niet 
gecodeerd als een extreem aangrijpende ervaring. 
 
De Klachtencommissie is van oordeel dat er sprake is van zeer ernstig lijden en 
beantwoordt deze vraag met ‘1 keer of vaker’. Op het moment dat Jezus geraakt 
wordt door de donkere wolken (het oordeel van God) hoor je hem kermen en wordt 
de indruk gewekt dat hij iets verschrikkelijks doormaakt. Het zeer ernstige lijden heeft 
te maken met de dreigende dood. 
 
Vraag 3.3.1. ‘Komen er zeer angstaanjagende geluiden of geluidseffecten voor?’ 
 
Onder zeer angstaanjagende geluiden en geluidseffecten wordt verstaan: al het 
geluid dat erop gericht is de kijker hevige angst aan te jagen. Dit kan onder andere 
door het creëren van een angstaanjagende sfeer, een bepaalde suggestie te wekken 
of door een schrik- of griezeleffect te versterken. 
Zeer angstaanjagende geluiden en/of geluidseffecten kunnen ook niet-beeld 
ondersteunend worden gebruikt, bijvoorbeeld in trailers en promo's. 
 
De Klachtencommissie beantwoordt deze vraag met ‘1 keer of vaker’. Tijdens het 
oordeel van God verschijnen de woorden ‘sin’ (zonde), ‘condemnation’ 
(veroordeling), ‘curse’ (vloek), ‘sickness’ (ziekte) en ‘death’ (dood) in de hemel 
afgebeeld als zwarte wolken. Er zijn dondergeluiden te horen ondersteund door 
dramatische muziek en piepende/ grommende geluiden. Deze geluiden dragen bij 
aan het neerzetten van een angstaanjagende sfeer. 
 
 
 



Vraag 3.1.4. ‘Komen er griezeleffecten in de productie voor?’  
 
Onder griezeleffecten verstaan we alle elementen waarmee angst en/of weerzin bij 
de kijker kunnen worden opgewekt. Griezeleffecten kunnen het gevolg zijn van acties 
van levende wezens (mensen, mensachtigen, fantasiewezens of dieren) of van 
bovennatuurlijke krachten. Griezeleffecten kunnen meer of minder hevig zijn. Bij deze 
vraag scoor je zowel hevige als minder hevige griezeleffecten. 
 
De Klachtencommissie beantwoordt deze vraag met ‘1 keer of vaker’. De donkere 
dreigende verschijnselen die eerst woorden vormen in de lucht en zich vervolgens in 
Jezus boren wekken een onheilspellende sfeer en worden daarom door de 
Klachtencommissie als griezeleffecten aangemerkt.  
 
Vraag 3.4.2 Zijn de griezeleffecten hevig? 
Hevige griezeleffecten zijn zo intens dat de kijker er moeilijk afstand van kan nemen. 
Bij hevige griezeleffecten gaat het vaak om situaties waarbij iets verschrikkelijks 
gebeurt of staat te gebeuren. 
 
Deze vraag beantwoordt de Klachtencommissie met ‘nooit’. Bij hevige griezeleffecten 
gaat het om horror- en thrillereffecten. Daar is in dit geval geen sprake van.  
 
Vraag 3.5.1 ‘Komen er beelden van verwondingen bij mensen, mensachtigen of 
dieren voor in de productie?’  
 
De oorzaak en/of het gevolg van de verwonding hoeft niet in beeld te zijn. De wond 
zelf wel. 
Voorbeelden van verwondingen die onder andere gescoord worden zijn: een kapotte 
neus of lip, een snee, een klein kogelgat met wat bloed in een lichaam, een blauw 
oog. Wonden als gevolg van een medische ingreep vallen ook onder (ernstige) 
verwondingen. 
Zeer lichte verwondingen waarvoor een pleister voldoende is worden niet gescoord. 
Verwondingen bij insecten neem je eveneens niet mee in deze vraag. 
 
De Klachtencommissie beantwoordt deze vraag met ‘1 keer of vaker’, nu over het 
hele lichaam van Jezus verwondingen zijn te zien. 
 
Vraag 3.5.2. ‘Zijn deze verwondingen ernstig?’  
Voorbeelden van verwondingen die als ernstig gescoord worden zijn: uitspattend 
bloed, doorgesneden kelen, afgerukte of afgehakte ledematen, vleeswonden, een 
ernstige verminking, botbreuken, zeer bloederige wonden en bont en blauwe 
personen. 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie dient deze vraag met “1 keer of vaker” 
te worden beantwoord, nu de verwondingen ernstig zijn. Het lichaam van Jezus zit 
van onder tot boven onder de bloederige striemen en bij zijn handen die doorboord 
zijn met spijkers, zijn bloederige verwondingen zichtbaar.  
 
Vraag 3.10.1 ‘Komen er beelden voor van mensen of dieren die duidelijk zichtbaar 
het slachtoffer zijn van gebeurtenissen zoals ongelukken, (natuur)rampen, oorlogen 
of ziekte?’  



Deze vraag scoor je alleen wanneer het slachtofferschap een centrale rol speelt in de 
scene. Het gaat hierbij om een gebeurtenis die iemand overkomt en waaraan hij of zij 
zelf niets kan doen. 
Voorbeelden zijn: iemand die overreden wordt, iemand die in brand staat, iemand in 
zijn ziekbed of iemand die door een kolkende rivier wordt verzwolgen. 
Deze vraag dient met ‘1 keer of vaker’ te worden beantwoord. Jezus is het slachtoffer 
van de kruisiging, die in de animatie centraal staat. 
 
Vraag 3.12.1 ‘Spelen de angstwekkende scènes zich af in een alledaagse 
omgeving?’  
 
Het gaat bij deze vraag alleen om de omgeving waarin de angstwekkende scènes 
zich afspelen, niet om de gebeurtenissen en personages. Zo is bijvoorbeeld bij 
Spider-Man sprake van een alledaagse omgeving, ondanks de niet 
alledaagse gebeurtenissen en sommige personages. 
Voorbeelden van een alledaagse omgeving zijn: een dorp of stad, een huis, school, 
laboratorium of ziekenhuis. 
Voorbeelden van een niet-alledaagse omgeving zijn: 
een overduidelijke fantasiewereld, zoals een sprookjeskasteel of piratenschip 
een ver verleden of in de overduidelijke toekomst, zoals in ridderfilms, 
kostuumdrama's of ruimteschip 
 
De Klachtencommissie beantwoordt deze vraag met “nooit” nu de animatie zich 
afspeelt in een ver verleden. Dat de animatie zich in een ver verleden afspeelt, kan 

worden afgeleid uit de inleiding van de Pastor bij de animatie waarbij hij zegt dat dit 
verhaal zich 2000 jaar geleden afspeelde. Ook is in de animatie zelf duidelijk te zien 
dat de angstwekkende scènes zich afspelen in een andere tijd. Zo zie je bijvoorbeeld 
Romeinse soldaat onder het kruis staan. 
  
De overige vragen in de inhoudscategorie ‘angst’ zijn met ‘nooit’ beantwoord of zijn 
niet relevant voor de uiteindelijke leeftijdsclassificatie en zijn automatisch verborgen  
 
Overige inhoudscategorieën  
De overige inhoudscategorieën zijn niet van toepassing op deze productie. 
 
Conclusie 
De Klachtencommissie is van oordeel dat in de animatie zeer ernstig lijden te zien is, 
alsmede zeer angstaanjagende geluiden of geluidseffecten te horen zijn, 
griezeleffecten en zeer ernstige verwondingen voorkomen en een slachtoffer 
aanwezig is. De angstwekkende scenes spelen zich af in een niet-alledaagse 
omgeving. Dit leidt in de categorie angst in non-fictie tot de classificatie 16 jaar.  
 
Nu volgens het beleid van NICAM onder bepaalde omstandigheden op verzoek van 
de codeur de classificatie met één leeftijdsstap kan worden verlaagd en in dit geval 
sprake is van een non-fictie productie met animatie, terwijl de angstwekkende 
elementen alleen in de animatie zijn te zien, ziet de Klachtencommissie goede 
gronden aanwezig om de leeftijdsclassificatie met één leeftijdsstap te verlagen. De 
Classificatie van de Aflevering komt hiermee uit op 12 jaar vanwege angst. 
 
De Klachtencommissie heeft gezien dat de Omroep direct na de zitting de Aflevering 
alsnog heeft geclassificeerd op 12 jaar voor Angst. Zij heeft echter in het 
classificatieformulier het productie type animatie aangegeven. Hoewel de 



eindclassificatie dezelfde is als waar de Klachtencommissie op uitkomt, verzoekt de 
Klachtencommissie de Omroep om het Classificatieformulier conform deze uitspraak 
in te vullen. Omdat de classificatie in non-fictie uitkomt op 16 jaar vanwege angst, 
dient de Omroep zodra zij de Aflevering heeft geclassificeerd, het NICAM te 
verzoeken de classificatie met een stap te verlagen. Dit betreft een handeling die de 
Omroep en ook de Klachtencommissie niet zelf kunnen uitvoeren. 
 
Nu de classificatie naar het oordeel van de Klachtencommissie uitkomt op 12 jaar 
vanwege angst betekent dit, ingevolge artikel 10 lid 3 van het Deelreglement 
Televisie, dat de Aflevering niet voor 20.00 uur had mogen worden uitgezonden.  
 
8. De beslissing van de Klachtencommissie 
De Klachtencommissie acht de klacht gegrond.  
 
Sanctie 
De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement van 
het NICAM over tot het opleggen van een boete aan de Omroep, nu er in de 
afgelopen 5 jaar eerdere uitspraken (onder andere de Commercial The Last Witch 
Hunter en Van je Vrienden moet je het Hebben) tegen de Omroep met betrekking tot 
de onderhavige zender zijn gegrond verklaard.  
 
Bij de berekening van de onderhavige boete is de Klachtencommissie uitgegaan van 
de Sanctierichtlijn van 31 maart 2014. 
 
De onderhavige overtreding valt binnen de categorie A ‘Inhoudelijke overtredingen’; 
De omroep heeft de Aflevering op een verkeerd tijdstip uitgezonden. De omroep is 
een landelijk opererende organisatie, waarvoor elk punt € 1000, - is. 
 
Indien de originele classificatie en het oordeel van de Klachtencommissie twee of 
meer leeftijdsclassificaties verschil, dan geldt A= 6 punten. De onderhavige 
overtreding leidt volgens de Sanctierichtlijn dan ook tot een boete van € 6000, -. 
 
De Klachtencommissie heeft in dit geval geen aanleiding gezien een correctiefactor 
toe te passen, nu niet is gebleken dat de Omroep ten tijde van de uitzending reeds 
controlemechanismen had ingesteld met het doel dergelijke fouten te voorkomen en 
de Omroep de Klachtencommissie er niet van heeft overtuigd dat dat inmiddels wel 
het geval is. Naar het oordeel van de Klachtencommissie blijft de Omroep nog te veel 
afhankelijk van het oordeel van de distributeur. Verder heeft de Omroep de 
Aflevering niet onmiddellijk alsnog zelf geclassificeerd toen zij zich realiseerde dat de 
classificatie niet klopte. Ten tijde van de zitting werd de classificatie nog steeds niet 
getoond op de website.  
 
Het hierboven genoemde bedrag dient door de omroep binnen 30 dagen na 
factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt gescheiden toegezonden. 

Beroep 
Partijen hebben de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de 
Commissie van Beroep van het NICAM, voor zover zij geheel of gedeeltelijk in het 
ongelijk zijn gesteld. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van 
de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de 
Commissie van Beroep te worden ingediend.  
 



Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322,1200 AH Hilversum. 
 

Hilversum, 4 maart 2019 

 

 


