
  
 

Uitspraak Klachtencommissie promo ‘Wolf of Wall Street’ 

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 Omroep 
 
met betrekking tot 
 
de audiovisuele productie: de promo van de film ‘XXX, uitgezonden op 17 augustus 
2020 omstreeks 18:30 uur bij XXX, hierna te noemen: de Promo 
 

1. De procedure 
Klager heeft op 17 augustus 2020 een klacht ingediend over de Promo. 
 
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 23 september 2020 haar verweer ingediend.  
 
De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld tijdens haar zitting van dinsdag 29 
september 2020. 
 
Omroep en Klager hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun standpunt ter 
zitting toe te lichten.  
 
 
2. De bestreden audiovisuele productie 
De Promo is samengesteld uit beelden van de film 'XXX'. 
Naar mening van het bureau van het NICAM had de Promo niet voor 20:00 uur 
uitgezonden mogen worden. Omdat reeds eerder in het jaar 2020 bij XXX een 
soortgelijke overtreding werd vastgesteld, waarna werd bemiddeld door het bureau, is 
de klacht op grond van artikel 3.3 onder d van het Klachtenreglement voorgelegd aan de 
Klachtencommissie. 
 
 
3. De klacht 
De klacht heeft betrekking op de inhoudscategorieën seks en alcohol- en/of 
drugsgebruik. Klager voert aan dat hij met zijn zoon in de vroege avond een programma 
aan het kijken is, als er tijdens het reclameblok rond 18:30 uur een aankondiging van de 
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film XXX wordt uitgezonden. Klager stelt dat in deze promo beelden worden gebruikt, 
die niet rond een kinderprogramma om 18:30 uur kunnen worden getoond, zoals een 
zeer grafische seksscène met veel bloot, drugs snuiven van een vrouw haar borsten en 
vrouw liggend op bed met een string aan. 
 
 
4. Het verweer 
In het verweerschrift voert de Omroep, verkort en zakelijk weergegeven, het volgende 
aan. 
 
De Omroep betreurt het dat klager zich aan de Promo heeft gestoord. De Omroep hecht 
belang aan het Kijkwijzer classificatie-systeem waarmee uitvoering wordt gegeven aan 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen tegen mogelijk 
schadelijke content. Zij classificeert daarom alle films en televisieprogramma’s op basis 
van het Kijkwijzer classificatiesysteem, waarmee ouders worden geïnformeerd over de 
eventuele schadelijkheid van de beelden voor kinderen. Op deze manier kunnen ouders 
en kinderen een weloverwogen besluit nemen om een programma wel of niet te 
bekijken. 
 
Primair stelt de Omroep zich op het standpunt dat de klacht niet ontvankelijk is en voert 
daartoe het volgende aan.   
 
Er is volgens de Omroep sprake van een onopzettelijke overtreding, welke niet 
kwalificeert als een ‘dusdanige’ herhaling van overtredingen door de Omroep. Op basis 
van de op de Kijkwijzer-website te raadplegen Klachtenregeling kan immers het oordeel 
van de Klachtencommissie gewenst zijn indien sprake is van een ‘dusdanige’ herhaling 
van overtredingen. De Omroep meent – in afwezigheid van een duidelijke definitie van 
het NICAM – dat ‘dusdanig’ wijst op een klacht over een grove, veelvuldige en 
gelijksoortige schending van de Kijkwijzer reglementen met betrekking tot hetzelfde 
audiovisuele materiaal door eenzelfde zender of platform. Er is volgens de Omroep 
geen sprake van een ‘dusdanige’ herhaling van overtredingen welke behandeling door 
de Klachtencommissie zou kunnen rechtvaardigen, laat staan van enige opzet  
 
Ten tweede is de kans op een ‘herhaling van overtredingen’ voor de Omroep in 
vergelijking met kleinere bij het NICAM aangeslotenen onevenredig groot. Gezien de 
omvang van het aantal jaarlijks te classificeren films, televisieprogramma’s en promo’s 
door de Omroep – rond de 4500 – en het feit dat de classificatie mensenwerk betreft is 
het ondoenlijk indien de Omroep op jaarbasis slechts éénmaal (onopzettelijk) van het 
Kijkwijzer classificatiesysteem mag afwijken. Het classificeren van de content geschiedt 
immers op basis van menselijke waarneming, waardoor een minimale inschattingsfout 
ertoe kan leiden dat de classificatie van een promo volgens het NICAM onjuist is. De 
Omroep pleit voor gelijke behandeling van aangeslotenen door het NICAM. Het op 
aangeslotenen rustende punitieve risico zou niet onevenredig mogen toenemen met het 
aantal jaarlijks uit te voeren leeftijdsclassificaties. 
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Inhoudelijk voert de Omroep aan dat om het uitzendtijdstip van de Promo te bepalen zij 
ten tijde van de eerdere uitzending van de film XXX een beoordeling op basis van de 
NICAM reglementen heeft uitgevoerd. Op basis daarvan is aan de Promo de uit deze 
beoordeling komende leeftijdsclassificatie ‘Let op met kinderen tot 9 jaar’ toegekend, 
welke bij de herhaalde inzet van de Promo wederom is toegepast. 
Op basis van deze beoordeling mocht de Promo op ieder tijdstip openbaargemaakt 
worden, mits de Promo niet direct voor, tijdens en/of direct na kinderprogrammering 
wordt vertoond. De Promo is niet direct voor, tijdens en/of direct na een programma 
specifiek gericht op jonge kinderen tot 6 jaar uitgezonden. De Promo is namelijk 
omstreeks 18:30 uur uitgezonden in het reclameblok van het programma XXX op XXX, 
een programma gericht op volwassenen.  
 
Naar aanleiding van de klacht heeft het NICAM de Promo geclassificeerd. Op basis 
daarvan is het NICAM van mening dat de Promo de leeftijdsclassificatie 12 jaar heeft en 
daardoor niet voor 20.00 uur uitgezonden had mogen worden. De Omroep heeft na 
ontvangst van de klacht de leeftijdsclassificatie van de Promo binnen drie werkdagen 
aangepast naar ‘Let op met kinderen tot 12 jaar’, waardoor de Promo in het vervolg 
enkel vanaf 20:00 uur uitgezonden zal worden. 
 
De Omroep is van mening dat de klacht middels de tijdige wijziging van de 
leeftijdsclassificatie reeds is afgedaan via de bemiddelingsprocedure. 
 
 
5. Het oordeel van de Klachtencommissie 
 
De Omroep heeft in de eerste plaats betoogd dat de klacht niet ontvankelijk is. 
Volgens artikel 3 lid 3 onder a van het sinds 1 januari 2020 geldende Klachtenreglement 
vindt geen bemiddeling plaats bij herhaling van overtredingen binnen een jaar. Nu in 
2020 reeds is bemiddeld bij een klacht tegen de Omroep met betrekking tot een promo 
eveneens uitgezonden op XXX is de klacht terecht aan de Klachtencommissie 
voorgelegd. De klacht is derhalve ontvankelijk en kan in behandeling worden genomen. 
 
De Omroep heeft opgemerkt dat op de Kijkwijzer-website staat vermeld dat verwijzing 
naar de Klachtencommissie pas plaatsvindt bij dusdanige overtreding dat het oordeel 
van de Klachtencommissie moet worden ingewonnen en dat zij, als grote Omroep wat 
dat “dusdanig” betreft een andere behandeling dient te krijgen dan kleinere omroepen. 
De Klachtencommissie zal deze punten behandelen bij de sanctie. 
 
Ingevolge artikel 5 lid 3 onder b van het Algemeen Reglement mag een media-instelling 
programma´s met de leeftijdsclassificatie 12 jaar, 14 jaar en 16 jaar niet uitzenden voor 
20.00 uur.  
 
Als gevolg van bovenstaande regel, toetst de Klachtencommissie, indien een klacht 
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wordt ingediend over een promo, of deze op een juist tijdstip is uitgezonden. 
 
De Klachtencommissie doet deze toetsing aan de hand van de vragen zoals 
geformuleerd in het classificatieformulier. Hieronder behandelt zij de relevante vragen. 
 
Seks 
Ten aanzien van de inhoudscategorie seks is de Klachtencommissie van mening dat de 
Promo elementen bevat die binnen het Kijkwijzer classificatiesysteem tot de 
leeftijdsclassificatie 12 leiden. In deze inhoudscategorie gaat het om vraag 4.1.2 en 
vraag 4.1.4. 
 
Vraag 4.1.2. ‘Hoe vaak zijn er seksuele handelingen zichtbaar?’ 
Onder seksuele handelingen wordt verstaan: 
 
Alle handelingen die erop gericht zijn de actor zelf, een andere persoon in de productie, 
of de kijker op te winden. Dit kan ook een suggestieve handeling zijn of een handeling 
met seksuele hulpmiddelen. 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie dient deze vraag beantwoord te worden 
met ‘1 of enkele keren’. Als voorbeeld wordt hier genoemd de scene waarin twee 
personen seks met elkaar hebben op een bed vol met papiergeld. 
 
 
Vraag 4.1.4 Zijn de seksuele handelingen op nadrukkelijke wijze in beeld gebracht? 
Wanneer seksuele handelingen expliciet in beeld worden gebracht kan dit gescoord 
worden als nadrukkelijk (het laat weinig aan de verbeelding over). 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie dient deze vraag beantwoord te worden 
met ‘1 of enkele keren’. In de eerdergenoemde scene waarin twee personen seks met 
elkaar hebben op een bed vol met papiergeld, is de seksuele handeling nadrukkelijk in 
beeld gebracht. De beelden laten weinig aan de verbeelding over. 
 
Hiermee komt de classificatie voor seks op 12 jaar. 
 
 
Alcohol- en/of drugsgebruik 
Ten aanzien van de inhoudscategorie alcohol- en/of drugsgebruik is de 
Klachtencommissie van mening dat de Promo elementen bevat die binnen het Kijkwijzer 
classificatiesysteem tot de leeftijdsclassificatie 16 leiden. In deze inhoudscategorie gaat 
het om vraag 6.1.1 en vraag 6.1.2. 
 
Vraag 6.1.1 Komt er (a) harddrugs- (b) overmatig softdrugsgebruik of (c) overmatig 
alcoholgebruik in de productie voor? 
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Naar het oordeel van de Klachtencommissie dient deze vraag met ‘ja’ beantwoord te 
worden. In de Promo komen beelden voor van harddrugsgebruik. Hoofdpersoon Jordan 
Belfort zit in de betreffende scene aan een bureau en voor hem ligt in een lijntje met 
harddrugs. Hij snuift dit op met een opgerold bankbiljet. Ook snuift Jordan de harddrugs 
van de borst van een vrouw.  
 
Vraag 6.1.2 Wordt het harddrugsgebruik, overmatig softdrugsgebruik, of overmatig 
alcoholgebruik in een gunstig daglicht geplaatst? 
 
Onder het in een gunstig daglicht plaatsen verstaan we situaties waarbij duidelijk tot 
uitdrukking komt dat harddrugsgebruik of overmatig softdrug-/alcoholgebruik iets is wat 
goed is en alleen positieve effecten heeft. 
 
Producties waarin harddrugsgebruik of overmatig softdrugs-/alcoholgebruik veelvuldig in 
een positieve context wordt geplaatst, terwijl de negatieve kanten nauwelijks aan bod 
komen of niet serieus te nemen zijn, vallen ook onder gunstig daglicht. 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie dient deze vraag met ‘ja’ beantwoord te 
worden. Jordan snuift uitgelaten harddrugs. De setting in de promo is alsof het een groot 
feest is. Het is allemaal even fantastisch Deze beelden dragen bij aan het in het gunstig 
daglicht plaatsen van harddrugsgebruik. 
 
Bovenstaande beoordeling door de Klachtencommissie brengt de classificatie van de 
Promo op 16 op basis van alcohol- en/of drugsgebruik, 
 
Gezien het vorenstaande heeft de Omroep de Promo niet mogen uitzenden vóór 20:00 
uur, waardoor zij in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 3 onder b van het Algemeen 
Reglement.  
 
 
Sanctie 
Ingevolge artikel 13 lid 1 van het Klachtenreglement is de Klachtencommissie bij een 
(deels) gegronde verklaarde klacht gerechtigd tot het opleggen van een van de sancties 
zoals genoemd in het onderhavige artikel.  
De Klachtencommissie zal in dit geval geen sanctie opleggen, nu op de website nog 
wordt verwezen naar de (inmiddels gewijzigde) bepaling dat geen bemiddeling 
plaatsvindt wanneer sprake is van dusdanige overtredingen dat het oordeel van de 
Klachtencommissie is gewenst en het huidige klachtenreglement niet op de website 
staat vermeld.  
Gezien deze beslissing kan het verweer, dat de Omroep gegeven haar grootte, een 
andere behandeling moet krijgen dan kleine omroepen buiten beschouwing blijven. 
 

 
6. De beslissing van de Klachtencommissie 
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Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht over de Promo 
gegrond. De Promo mocht niet voor 20.00 uur worden uitgezonden.  
 

  

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 7 oktober 2020                                                            
                                                             
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 


