
 
 

Uitspraak Klachtencommissie ‘ZOO (NL)’ 

 

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut 

voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) 
 

inzake de klacht van  

 

XXX, hierna te noemen: ‘Klaagster’ 

 

tegen 

 

XXX gevestigd te  XXX (thans aangesloten bij het NICAM via XXX) hierna te noemen: de ‘Distributeur’ 

 

met betrekking tot 

 

de audiovisuele productie: de film ‘ZOO (NL)’, hierna te noemen: de ‘Film’, gezien op 7 februari 

2021 op de video on demand dienst ‘XXX’, hierna te noemen ‘VOD-dienst’  

 

1. De procedure 

Klaagster heeft op 7 februari 2021 een klacht ingediend over de Film. Omdat er naar oordeel van het 

Bureau van NICAM minimaal twee leeftijdscategorieën verschil zit tussen de classificatie van de 

Film zoals deze eerder op de VOD-dienst van de Distributeur werd vertoond en de classificatie 

welke volgens het Bureau van het NICAM uitkomt op 9 jaar vanwege angst is de klacht – zonder 

voorafgaande bemiddeling – direct voorgelegd aan de Klachtencommissie op grond van artikel 3.3 

sub b van het Klachtenreglement.  

 

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht op formele aspecten getoetst en bepaald dat 

de klacht voorshands in behandeling kan worden genomen.  

 

De Distributeur heeft op 17 maart 2021 zijn verweer ingediend. Naar aanleiding van het verweer 

heeft de voorzitter van de Klachtencommissie de Distributeur gevraagd om zijn stelling dat de 

classificatie Alle Leeftijden te goeder trouw is overgenomen nader toe te lichten en ook uit te leggen 

waar de Distributeur de classificatie Alle Leeftijden op heeft gebaseerd. Vervolgens heeft de 

Distributeur op 12 april 2021 – naar aanleiding van het voornoemde informatieverzoek van de 

voorzitter van de Klachtencommissie op 8 april 2021 – zijn verweer aangevuld.  

 

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld tijdens haar zitting van dinsdag 13 april 2021.  

 

Beide partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun standpunt op de zitting 

nader toe te lichten. 
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2. De bestreden audiovisuele productie 

De Film gaat over een jongen (Tom) wiens vader het huis heeft verlaten om voor zijn land te 

vechten. Hij werkt in de plaatselijke dierentuin waar net de babyolifant Buster is geboren. Tom heeft 

een hechte band met het dier. Wanneer het gebied rondom wordt gebombardeerd roept hij de hulp 

in van een groep vrienden met als doel het dier te redden. 

 

De Film is op 11 januari 2019 door de distributeur Just Entertainment B.V. (hierna te noemen: ‘Just 

Entertainment’) geclassificeerd op Alle Leeftijden. In april 2019 is het Bureau van NICAM benaderd 

door een publieke omroep die de Film uit ging zenden met het verzoek om de classificatie van de 

Film te beoordelen. De publieke omroep twijfelde aan de classificatie van de Film en kwam zelf uit 

op een classificatie van 9 jaar vanwege angst.  

 

Het Bureau van NICAM heeft de Film bekeken en kwam tot hetzelfde oordeel. Het Bureau van 

NICAM heeft Just Entertainment vervolgens verzocht om de classificatie van de Film aan te passen 

van Alle Leeftijden naar 9 jaar vanwege angst. De Distributeur heeft dit op 30 april 2019 gedaan.  

 

De classificatie van de Film was op het moment van indienen van de klacht in het 

classificatiesysteem van NICAM 9 jaar vanwege angst. Op de VOD-dienst van de Distributeur werd 

echter – zowel bij de informatie als bij de start van de Nederlands nagesynchroniseerde versie van 

de Film – de classificatie Alle Leeftijden weergegeven.  

 

3. De klacht 

De klacht heeft betrekking op de inhoudscategorieën geweld en angst. Klaagster geeft aan dat zij de 

Film erg eng vindt met alle bombardementen die voorkomen in de Film en de Film zeker niet 

geschikt vindt voor alle leeftijden.  

  

4. Bureau 

Het Bureau van NICAM heeft de Film beoordeeld op 9 jaar vanwege angst. In de Film komen onder 

meer beelden voor van zeer angstige mensen (vraag 3.1.1). Omdat er een verschil van twee of meer 

leeftijdscategorieën bestaat tussen de classificatie van de Film zoals deze eerder op de VOD-dienst 

van de Distributeur werd vertoond en de classificatie van het Bureau van het NICAM, is de klacht op 

grond van artikel 3.3 onder b van het Klachtenreglement – zonder voorafgaande bemiddeling – 

voorgelegd aan de Klachtencommissie, hetgeen tevens aan de Distributeur is medegedeeld.  

 

5. Het verweer 

De Distributeur heeft voorafgaand aan de zitting per e-mail laten weten dat de classificatie van de 

Film direct zou worden aangepast op de VOD-dienst. Inmiddels wordt de juiste Kijkwijzer 

classificatie (9 jaar vanwege angst) weergegeven op de VOD-dienst van de Distributeur.  

 

In het verweerschrift voert de Distributeur, verkort en zakelijk weergegeven, het volgende aan. De 

Distributeur stelt dat er in overeenstemming met artikel 2 van het Algemeen Reglement is 

gehandeld. De classificatie door Just Entertainment (Alle Leeftijden) is bij aanvang van de  
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uitzending van de Film op de VOD-dienst vertoond en op grond van artikel 2.1 en 2.2 van het 

Algemeen Reglement te goeder trouw overgenomen door de Distributeur.  

 

De Distributeur heeft bovendien direct naar aanleiding van de klacht de classificatie gewijzigd in 

‘Let op met kinderen tot 9 jaar’ op basis van angst. Daarmee stelt de Distributeur dat uitvoering is 

gegeven aan de afspraken zoals bepaald in het Kijkwijzer reglement en de klacht daarmee naar 

behoren is afgehandeld. De Distributeur verzoekt de Klachtencommissie dan ook om de klacht 

geheel ongegrond te verklaren.  

 

Uit verweerschrift van de Distributeur bleek niet op welke datum de Film voor het eerst door de 

Distributeur is aangeboden en derhalve op welke datum de classificatie van de Film zoals gesteld 

door de Distributeur te goeder trouw is overgenomen. Naar aanleiding daarvan heeft de voorzitter 

van de Klachtencommissie de Distributeur verzocht zijn stelling nader te onderbouwen en tevens 

toe te lichten waar de classificatie Alle Leeftijden op is gebaseerd. De Distributeur voert in de 

toelichting, verkort en zakelijk weergegeven, het volgende aan.  

 

De Distributeur exploiteert de Film zowel via TVOD (o.a. op het Moviemax platform) als op de VOD-

dienst (SVOD). XXX is gestart met de exploitatie van de Film via TVOD op 2 januari 2019, derhalve 

vóór de datum van aanpassing van de classificatie van de Film naar 9 jaar vanwege angst (op 30 

april 2019). De Distributeur geeft daarbij aan dat alle TVOD en SVOD proposities van de 

Distributeur onder dezelfde NICAM registratie vallen. Indien de Distributeur een audiovisuele 

productie zowel via TVOD als via SVOD exploiteert wordt volgens de Distributeur voor de 

exploitatie daarvan gebruik gemaakt van dezelfde door de oorspronkelijke distributeur 

aangeleverde informatie en metadata.  

 

Voor de exploitatie van de Film op de VOD-dienst (SVOD) is volgens de Distributeur dus geen sprake 

van een nieuwe classificatie, nu de Film door Just Entertainment al was geclassificeerd op Alle 

Leeftijden ten tijde van de aankoop en planning van de Film. De Distributeur stelt derhalve dat de 

Alle Leeftijden classificatie van de Film derhalve in januari 2019 op grond van artikel 2 lid 1 en lid 2 

van het Algemeen Reglement te goeder trouw is overgenomen van Just Entertainment voor 

exploitatie op alle platformen van de Distributeur (zowel TVOD als SVOD). 

 

Daarnaast geeft de Distributeur aan dat het ondoenlijk is om alle audiovisuele producties proactief 

en op eigen initiatief te controleren op eventuele wijziging van de classificatie en dat hiertoe ook 

geen verplichting volgt op basis van het Algemeen Reglement van het NICAM. De Distributeur stelt 

dan ook afhankelijk te zijn van de informatievoorziening van het NICAM en de oorspronkelijke 

distributeur in het geval van wijzigingen in de classificatie. In dit geval is de Distributeur – noch 

door NICAM noch door de Just Entertainment – geïnformeerd over de wijziging in de classificatie 

van de Film die heeft plaatsgevonden na aanvang van de exploitatie.  
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6. Het oordeel van de Klachtencommissie 

Op grond van artikel 2.1 en 2.2 van het Algemeen Reglement kan een Aangeslotene een eerdere 

classificatie van een Audiovisueel Product gebruiken zonder opnieuw te classificeren, tenzij de  

Aangeslotene redelijkerwijs behoort te vermoeden dat deze eerdere classificatie niet (meer) juist is 

of deze eerdere classificatie op het moment van de huidige openbaarmaking vijf jaar of langer 

geleden is uitgevoerd. In de voornoemde gevallen dient de Aangeslotene de Audiovisuele Productie 

opnieuw te beoordelen. Als de Aangeslotene de eerdere classificatie juist acht, dan kan de 

Aangeslotene die classificatie (te goeder trouw) overnemen.  

 

De Klachtencommissie stelt allereerst vast dat de Distributeur de classificatie van de Film van Just 

Entertainment heeft overgenomen en dat de classificatie van de Film op het moment van de huidige 

openbaarmaking korter dan vijf jaar geleden is uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de Distributeur 

de classificatie van Just Entertainment kon overnemen tenzij de Distributeur redelijkerwijs 

behoorde te vermoeden dat deze eerdere classificatie niet (meer) juist zou zijn.  

 

De Distributeur stelt in haar verweer dat de classificatie te goeder trouw is overgenomen van Just 

Entertainment op het moment dat de classificatie van de Film Alle Leeftijden betrof.  

 

Op grond van artikel 3.1 van het Algemeen Reglement dient de Aangeslotene ervoor te zorgen dat 

het Audiovisuele Product wordt voorzien van de toepasselijke classificatie met de gebruikmaking 

van de door het NICAM voor de aanduiding van de classificatie vastgestelde pictogrammen. De 

Klachtencommissie stelt vast dat in dit geval op het moment van indienen van de klacht de 

verkeerde pictogrammen bij de Film werden getoond.  

  

De Distributeur laat na om de stelling dat de Film vanaf 2 januari 2019 door de Distributeur werd 

geëxploiteerd (op het moment dat de classificatie van de Film nog Alle Leeftijden betrof) nader te 

bewijzen en/of te onderbouwen met stukken. De Klachtencommissie is echter van oordeel dat het 

vertonen van de verkeerde pictogrammen bij de Film – ervan uitgaande dat de Film inderdaad zoals 

gesteld door de Distributeur voor het eerst openbaar is gemaakt voordat de classificatie van de Film 

werd aangepast – niet aan de Distributeur kan worden toegerekend. Gezien dit oordeel kunnen de 

overige verweren van de Distributeur buiten beschouwing blijven.  

 

Daarbij overweegt de Klachtencommissie ten overvloede dat het aanbeveling verdient om in het 

classificatiesysteem van het NICAM een signalering in te richten waarbij betrokken aangeslotenen 

die een eerdere classificatie hebben overgenomen bij het aanpassen van deze eerdere classificatie 

automatisch door het classificatiesysteem worden geïnformeerd/gerappelleerd. Hierdoor kunnen 

de betrokkenen aangeslotenen hun informatievoorziening over de classificatie wijzigen. Ook kan er 

daardoor in de toekomst vast worden gesteld op welk moment de aangeslotene een classificatie 

overneemt en of een aangeslotene te goeder trouw handelde bij het overnemen van de classificatie.  
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Daarnaast overweegt de Klachtencommissie dat het voor aangeslotenen aanbeveling verdient om 

bij het overnemen van een (classificatie) van een audiovisuele productie afspraken te maken met de 

degenen van wie de classificatie wordt overgenomen over het tijdig doorgeven van eventuele 

wijzigen in deze classificatie. 

 

7. De beslissing van de Klachtencommissie 

De Klaagster heeft terecht aangevoerd dat de Film niet geschikt is voor alle leeftijden. De 

classificatie van de Film komt uit op 9 jaar vanwege angst. Gelet op het hiervoor overwogene acht de 

Klachtencommissie de klacht jegens de Distributeur echter ongegrond.  

 

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  21 april 2021                                                              

 


