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Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de 
Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)  
 
inzake de klacht van  
  
XXXX, hierna te noemen: Klager  
 
tegen  
 
XXXX. gevestigd te XXXX, hierna te noemen: de Organisatie 
 
met betrekking tot  
 
de Audiovisuele Productie: de serie Nightflyers hierna te noemen: de Serie. 
 
1. De Procedure 
Klager heeft op 3 februari 2019 een klacht ingediend over de classificatie van de 
Serie. Omdat er naar de mening van het bureau van het NICAM (hierna: bureau) 
minimaal twee leeftijdscategorieën in het geding zijn, heeft het bureau de klacht niet 
zelf behandeld en direct voorgelegd aan de Klachtencommissie.  
 
De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht op de formele aspecten 
getoetst en bepaald dat de klacht voorshands in behandeling kan worden genomen. 
 
De Organisatie heeft geen formeel verweer ingediend, maar per mail van 8 februari 
2019 kort haar standpunt weergegeven.  
 
De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van donderdag 28 
maart 2019. Beide partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
hun standpunt op de zitting nader toe te lichten.  
  
2. De Serie  
De Serie is een science fiction thriller die gaat over een groep wetenschappers aan 
boord van de Nightflyer, een geavanceerd ruimteschip. 
 
De Serie was door De Organisatie geclassificeerd op 16 jaar vanwege Geweld met 
Grof Taalgebruik in het Kijkwijzersysteem. Echter op het Videoplatform werd de 
classificatie Alle Leeftijden met Grof Taalgebruik weergegeven zowel bij de serie-
informatie als bij de start van de aflevering.  
 
3. De Klacht 
De klacht heeft betrekking op de inhoudscategorie ‘angst’. Klager geeft aan dat de 
Serie wordt gezien als een serie voor alle leeftijden. Deze serie is echter niet voor 
kleine kinderen. De eerste scène begint al met angst, dood en bloed. Dit lijkt meer op 
een science fiction horror. Klager verzoekt dit per direct aan te passen naar 16 jaar. 
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4. Het Verweer  
De Organisatie heeft voorafgaand aan de zitting per e-mail laten weten dat er een 
fout is gemaakt bij het omzetten van de juiste rating, namelijk 16 jaar, naar het 
Kijkwijzersysteem. De Klachtencommissie leest dit zo dat De Organisatie bedoelt dat 
er een fout is gemaakt bij het plaatsen van de juiste Kijkwijzerclassificatie op hun 
platform. Dit moet handmatig worden ingevoerd en dat is niet goed gebeurd. 
Inmiddels is de correcte classificatie toegepast. De Organisatie verontschuldigt zich 
voor de vergissing. Aangezien het een fout is en geen verschil van inzicht voor wat 
betreft de juiste classificatie, ziet De Organisatie af van nader verweer, alsmede een 
mondelinge toelichting op de zitting.  
 
5. Het oordeel van de Klachtencommissie 
 

De Klachtencommissie stelt vast dat de klacht in behandeling kan worden genomen 
en overweegt daarover als volgt. 
 
Toepasselijke definities en bepalingen uit het Algemeen Reglement 
 
Classificeren: 
Het toepassen van het Classificatiesysteem op een Audiovisueel Product.  
 
Classificatie:  
Resultaat van het Classificeren, bestaande uit een leeftijdsclassificatie en, indien van 
toepassing, een of meer Inhoudsclassificaties, waarmee de mogelijke schadelijkheid 
van een Audiovisueel product wordt gecategoriseerd. 
 
Pictogram: 
Kijkwijzer beeldmerk, waarmee de leeftijds- en inhoudsclassificatie wordt 
aangegeven. 
 

 
Artikel 1: Classificeren  

1.1. De Aangeslotene, die verantwoordelijk is voor de openbaarmaking van 
het Audiovisueel Product, classificeert dit met behulp van het 
Classificatiesysteem. Indien er reeds een classificatie op het 
Audiovisueel Product rust, is artikel 4 Algemeen Reglement van 
toepassing. 

1.2. Het classificeren, als bedoeld in het vorige lid, dient in een zo vroeg 
mogelijk stadium plaats te vinden, docht uiterlijk op het moment dat het 
Audiovisueel Product openbaar wordt gemaakt.  

1.3. De Aangeslotene voorziet zijn Audiovisueel product van de 
toepasselijke classificatie.  

 
De inhoudelijke behandeling van de klacht 
De Organisatie is aangesloten bij het NICAM en verantwoordelijk voor de 
openbaarmaking van de Serie. De Organisatie is daarmee een aangeslotene en 
verplicht tot classificatie. Klager heeft bij het indienen van de klacht aangegeven dat 
de classificatie, die bij de start van de Serie werd getoond, te weten Alle Leeftijden 
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met Grof Taalgebruik, niet past bij de Serie en verzocht de classificatie aan te passen 
naar 16 jaar.  
 
De Klachtencommissie heeft vastgesteld dat de Serie op het moment van het 
indienen van de klacht door De Organisatie middels het 
Kijkwijzerclassificatiesysteem op 16 jaar vanwege Geweld met Grof Taalgebruik was 
geclassificeerd, maar dat bij de serie-informatie als ook bij de start van de aflevering 
de classificatie Alle Leeftijden met Grof Taalgebruik werd vermeld. Nu zowel Klager 
als De Organisatie van mening zijn dat de classificatie van de Serie 16 jaar dient te 
zijn, zal de Klachtencommissie niet inhoudelijk op de classificatie van de Serie 
ingaan en ervan uitgaan dat de classificatie voor deze Serie 16 jaar wegens Geweld 
met Grof Taalgebruik is.  
 
De belangrijkste uitgangspunten van Kijkwijzer zijn dat Audiovisuele Producties 
geclassificeerd dienen te zijn en dat het publiek wordt geïnformeerd over deze 
classificatie middels de bijbehorende Pictogrammen. 
 
In dit geval heeft De Organisatie de verkeerde classificatie getoond bij de serie. Dit is 
een overtreding artikel 1.3. van het Algemeen Reglement.  
 
De Organisatie heeft, zodra zij op de hoogte werd gebracht van deze klacht, de 
informatievoorziening direct aangepast naar 16 jaar vanwege Geweld met Grof 
Taalgebruik. 
 
Gelet op het hiervoor overwogene beslist de Klachtencommissie als volgt. 
 
6. De beslissing van de Klachtencommissie 
 
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht jegens De 
Organisatie gegrond.  
 
Sanctie 
Bij het bepalen van de sanctie is de Klachtencommissie uitgegaan van de 
Sanctierichtlijn zoals vastgesteld op 31 maart 2014. De Sanctierichtlijn gaat uit van 
twee soorten overtredingen, te weten categorie A: ‘inhoudelijke overtredingen’ en 
categorie B, ‘overtredingen in de uitvoering’. In dit geval is sprake van een 
overtreding in de categorie B nu De Organisatie de verkeerde pictogrammen heeft 
getoond. 
 
De Sanctierichtlijn bepaalt dat een beklaagde die voor de eerste keer een gegronde 
klacht heeft, een Maatregel van Waarschuwing krijgt opgelegd. In haar uitspraak van 
9 mei 2018 (commercial The Cloverfield Paradox) werd weliswaar de klacht jegens 
De Organisatie gegrond verklaard, maar werd geen sanctie opgelegd, omdat de 
klacht naar het oordeel van de Klachtencommissie door het bureau had moeten 
worden bemiddeld. 
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De Klachtencommissie verstaat de Sanctierichtlijn zo dat de eerste keer dat 
daadwerkelijk een sanctie wordt opgelegd beklaagde een waarschuwing krijgt. Ook 
al is dáárvoor een klacht gegrond verklaard zonder dat een sanctie werd opgelegd.  
 
Nu aan gedaagde niet eerder een sanctie is opgelegd, gaat de Klachtencommissie -
met in achtneming van het voorgaande - conform artikel 13 lid 1 onder b over tot het 
opleggen van een Maatregel tot Waarschuwing aan De Organisatie. 

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.  
 
Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.  
 
Gewezen door mr. Sj. A. Rullmann, voorzitter, mr. B. Aalberts en prof. dr. J. Peter, 
leden.  
  
Voorzitter    Secretaris 

    
 
Mr. Sj.A. Rullmann   Mr. O. Ben-Michael 
Voorzitter    secretaris 
 
 
Hilversum, 18 april 2019  


