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Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de 
Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) 
 
inzake de klacht van  
 
XXX, hierna te noemen: Klager 
 
tegen 
 
XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen: de Distributeur 
 
met betrekking tot 
 
de audiovisuele productie: de promo met betrekking tot de film ‘The Conjuring’, gezien 
op XXX op 21 oktober 2020 omstreeks 19.30 uur, hierna te noemen: de Promo 
  
1. De procedure 
Klager heeft op 21 oktober 2020 een klacht ingediend over de Promo. 
 
De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht op formele aspecten getoetst en 
heeft bepaald dat de klacht voorshands in behandeling kan worden genomen.  
 
De Distributeur heeft op 4 december 2020 haar verweer ingediend.  
 
De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld tijdens een online zitting van dinsdag 
15 december 2020. 
 
Op de zitting zijn XXX, XXX en XXX namens de Distributeur verschenen. Klager heeft 
geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn standpunt op de zitting nader toe te 
lichten. 
 
2. De bestreden audiovisuele productie 
De Promo bevat scènes uit de horrorfilm The Conjuring. 
 
De Distributeur heeft de Promo beoordeeld met behulp van het classificatieformulier en 
is uitgekomen op leeftijdsclassificatie van 9 jaar op basis van angst. 
 
Naar oordeel van het bureau van het NICAM zou de beoordeling hoger moeten 
uitkomen. Omdat reeds eerder in het jaar 2020 een soortgelijke overtreding van de 
Kijkwijzerregels werd vastgesteld, waarbij werd bemiddeld door het bureau, is de klacht 
op grond van artikel 3.3 onder d van het Klachtenreglement voorgelegd aan de 
Klachtencommissie. 
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3. De klacht 
De klacht heeft betrekking op de inhoudscategorieën geweld en angst. Klager voert aan 
dat er al rond 19.30 uur reclame werd gemaakt inclusief expliciet beeldmateriaal van de 
film The Conjuring met een leeftijdsclassificatie van 16 jaar. Klager verwijst daarbij 
specifiek naar het volgende: “Horrorscenes, die in de volledige trailer [zijn], laten zien”. 
 
4. Het verweer 
In het verweerschrift voert de Distributeur, verkort en zakelijk weergegeven, voor zover 
van belang het volgende aan. 
 
De Distributeur heeft de Promo in eerste instantie beoordeeld  op de leeftijd van 9 jaar 
vanwege angst en deze voor het eerst op 19 oktober 2020 vóór 20.00 uur uitgezonden.  
 
De Distributeur heeft nadien op 22 oktober jl. de Promo op eigen initiatief van de zender  
gehaald en deze vervangen door de promo die als bijlage 4 bij het verweerschrift is 
gevoegd. De Distributeur vond de Promo bij nader inzien niet geschikt om vóór 20.00 
uur uit te zenden. Verder voert de Distributeur aan dat er op het moment dat de Promo 
van de zender werd gehaald geen klachten zijn ontvangen over de Promo, ook had de 
Distributeur op dat moment geen weet van de klachten die bij het bureau waren 
ingediend. 
 
De Distributeur bestrijdt Klager’s stelling, dat de Promo niet al om 19.30 uur had mogen 
worden uitgezonden, niet. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals kan 
gebeuren heeft de Distributeur intern maatregelen getroffen, die ervoor moeten zorgen 
dat promo’s voor onder andere horrorfilms en thrillers extra zorgvuldig worden 
behandeld. Zo zal de Distributeur voortaan voor promo’s die een andere classificatie 
dan de film zelf nodig hebben de volledige classificatieprocedure volgen. 
 
De Distributeur verzoekt de Klachtencommissie in haar oordeel ermee rekening te 
houden dat de Promo op eigen initiatief voortijdig van de zender is gehaald en er 
maatregelen zijn getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen. 
 
5. De mondelinge behandeling ter zitting 
Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Distributeur zijn standpunt nader toegelicht 
en daarbij volhard. De Distributeur legt nog uit dat er bij het beoordelen van de Promo 
sprake was van tijdsdruk omdat er nog onderhandelingen waren over de aankoop van 
de betreffende films die rondom Halloween zouden worden uitgezonden. Dat duurde 
langer dan voorzien, waardoor er weinig tijd overbleef om de promo’s samen te stellen. 
 
De Distributeur voert aan dat normaal gesproken een promoafdeling de promo’s maakt 
waarna deze promo’s worden bekeken door de zendermanager. Dat is in het geval van 
de onderhavige Promo niet gebeurd. De zendermanager heeft na het publiceren van de 
Promo geconstateerd dat de Promo niet geschikt was om vóór 20.00 uur uit te zenden.  
 
De Distributeur betreurt dat dit is gebeurd en benadrukt nogmaals dat er intern diverse 
maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich nogmaals 
voordoet. Zoals al in het verweerschrift vermeld zullen promo’s voortaan aan de hand 
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van het Kijkwijzersysteem geclassificeerd worden in plaats van uitsluitend beoordeeld. 
Daarnaast zullen promo’s voortaan – ook indien er sprake is van tijdsdruk – nadat deze 
door de promoafdeling zijn samengesteld afzonderlijk door de zendermanager worden 
bekeken en beoordeeld. 
 
6. Het oordeel van de Klachtencommissie 
De Klachtencommissie stelt vast dat zowel partijen als het bureau van NICAM van 
oordeel zijn dat de Promo niet vóór 20.00 uur had mogen worden uitgezonden.  
De Klachtencommissie sluit zich bij dit standpunt aan, nu de Promo zich afspeelt in een 
alledaagse omgeving en zeer angstaanjagende mensen en griezeleffecten bevat. Of de 
griezeleffecten hevig zijn, kan in het midden blijven omdat de klacht zich richt op het 
uitzendtijdstip. Een inhoudelijke beoordeling van de Promo aan de hand van de 
vragenlijst acht de Klachtencommissie – gelet op de voormelde constatering– verder 
niet relevant.  
 
De klacht is derhalve gegrond.  
 
De Klachtencommissie waardeert het dat de Distributeur de Promo op eigen initiatief 
van de zender heeft gehaald en dat de Distributeur diverse maatregelen heeft getroffen 
om te voorkomen dat een dergelijke foutieve classificatie nogmaals voorkomt. De 
Klachtencommissie zal daarom afzien van het opleggen van een sanctie. 
 
7. De beslissing van de Klachtencommissie 
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht over de Promo 
gegrond.  
   
Beroep 
Partijen hebben de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de 
Commissie van Beroep van het NICAM, voor zover zij 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.  
 
Hilversum 15 december 2020                                                            
                                                             


