
  

Uitspraak Klachtencommissie ‘IT’  

 
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 ‘IT’, gezien op XXX op 15 
oktober 2020 omstreeks 18.26 uur, hierna te noemen: de Promo 
  
1. De procedure 
Klager heeft op 15 oktober 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 Distributeur heeft op 19 november 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 horror film IT. 
 
De Distributeur heeft de Promo beoordeeld 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 hij het schandalig vindt dat om 18.26 uur beelden worden vertoond van de horrorfilm 
IT die schadelijk voor kinderen zijn. Klager verwijst daarbij specifiek naar het volgende: 
“Aankondiging van horrorfilms met voorstukjes van bloed en clowns met slagtanden. 
Enge poppen etc”. 
 
4. Het verweer 
In het verweerschrift voert de Distributeur, verkort en zakelijk weergegeven, het 
volgende aan. 
 
De Distributeur heeft naar aanleiding van de klacht de Promo nogmaals geclassificeerd 
met behulp van het Kijkwijzer Classificatiesysteem. Dat resulteerde opnieuw in de 
leeftijd van 9 jaar vanwege angst.  
 
De Distributeur verwijst naar de ingevulde vragenlijst waaruit blijkt dat onder meer is 
vermeld dat de Promo beelden van zeer angstige mensen bevat (3.1.1), dat er zeer 
angstaanjagende geluiden in de Promo voorkomen (3.3.1) en dat de Promo 
griezeleffecten bevat (3.4.1). 
 
De Distributeur gaat meer specifiek in op de ‘griezeleffecten’ in de Promo en voert aan 
dat de vraag of de griezeleffecten “hevig” zijn (3.4.2) met “nee” is beantwoord.  
 
De Distributeur is van mening dat de vraag “zijn de griezeleffecten hevig” zeer subjectief 
is. Volgens de Distributeur zal de toelichting bij de vraag of er sprake is van “hevig” 
griezeleffecten waar de kijker “moeilijk afstand van kan nemen” afhangen van wat de 
persoon die deze vraag beantwoordt “hevig” vindt en waar deze persoon “moeilijk 
afstand van kan nemen”.  
 
De gegeven voorbeelden bij de vragenlijsten beogen volgens de Distributeur wel enige 
richting aan de beantwoording te geven maar laten nog steeds ruimte voor verschillende 
oordelen. De Promo is volgens de Distributeur niet vergelijkbaar bij de gegeven 
voorbeelden bij vraag 3.4.2. De Distributeur verwijst naar de aan het verweerschrift 
gehechte bijlagen 2, 3 en 4 bijgevoegde promo’s voor dezelfde film, die naar de mening 
van de Distributeur wel “hevige” griezeleffecten bevatten en derhalve pas na 20.00 uur 
zijn uitgezonden.  
 
De Distributeur verzoekt de Klachtencommissie te oordelen dat er in de Promo geen 
sprake is van “hevige” griezeleffecten, dat de Promo dientengevolge terecht de 
classificatie 9 jaar heeft gekregen en daarmee de klacht ongegrond is.  
 
Daarnaast is de Distributeur van mening dat bij de bemiddeling van de klacht tegen een 
promo voor de film “Kingsman: the secret service” geen sprake is geweest van 
wederhoor. Daarbij stelt Distributeur zich op het standpunt dat uit de e-mail van het 
bureau en artikel 3.3 van het Klachtenreglement blijkt dat uitsluitend de klager 
gelegenheid heeft om bezwaar te maken tegen het oordeel van het bureau.  
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De Distributeur verzoekt de Klachtencommissie daarom het oordeel van het bureau ten 
aanzien van de classificatie van de Kingsman promo buiten beschouwing te laten bij de 
beoordeling van de onderhavige klacht.  
 
5. De mondelinge behandeling ter zitting 
Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Distributeur zijn standpunt nader toegelicht 
en daarbij volhard.  
 
Griezeleffecten 
Ter beantwoording van de vraag van de Klachtencommissie of er sprake is van hevige 
griezeleffecten in de Promo verwijst de Distributeur naar de voorbeelden bij de 
vragenlijst. Volgens de Distributeur gaat het bij deze voorbeelden niet zo zeer om de 
geluiden maar meer om de schrikeffecten in beeld. De Distributeur voert aan dat de 
clown slechts ver weg in beeld is. Dit in tegenstelling tot de andere promo’s die bij het 
verweerschrift zijn overgelegd waarbij clown duidelijk zichtbaar is.  
 
Daarnaast wijst de Distributeur erop dat er moet worden gekeken naar de beelden van 
de Promo zelf en eventuele wetenschap over de film zelf niet bij de beoordeling mag 
worden betrokken. 
 
Tot slot beargumenteert de Distributeur dat er geen sprake is van een onheilspellende 
sfeer, de geluiden in de Promo zijn meer klankachtig en de kinderen zien er niet angstig 
uit. Er is volgens de Distributeur sprake van een korte promo waarin amper ruimte is om 
een sfeer, laat staan een onheilspellende sfeer, te creëren. Er is volgens de Distributeur 
daarom geen sprake van hevige griezeleffecten in de zin van vraag 3.4.2. 
 
Verwondingen 
Op de vraag of er sprake is van een (ernstige) verwonding beantwoordt de Distributeur 
dat er weliswaar sprake is van bloed in de Promo maar de Distributeur beargumenteert 
dat enkel de aanwezigheid van bloed niet voldoende is om aan te nemen dat er sprake 
is van een (ernstige) verwonding. De Distributeur is daarom van mening dat in de Promo 
geen sprake is van een (ernstige) verwonding in de zin van vraag 3.5.1 en 3.5.2. 
 
Alledaagse omgeving 
Op de vraag of er sprake is van een alledaagse omgeving antwoordt de Distributeur dat 
er in dit geval sprake is van een ‘in between twilight zone’ omgeving is, die niet één op 
één te vergelijken is met een alledaagse omgeving in de zin van vraag 3.12.1. 
 
Onrealistisch personage 
De Distributeur is van mening dat de clown in de Promo een ongewoon uiterlijk heeft dat 
afwijkt van gewone mensen, en er derhalve sprake is van een onrealistisch personage 
in de zin van vraag 3.12.2. 
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6. Het oordeel van de Klachtencommissie 
De klacht gaat in het bijzonder over de scènes waarin geweld wordt toegepast en de 
angstwekkende scènes. De Klachtencommissie zal thans beoordelen of de door de 
Distributeur aan de Promo gegeven classificatie “Let op met kinderen tot 9 jaar” juist is. 
 
De Klachtencommissie past daartoe zelf het classificatieformulier op de onderhavige 
productie toe. Hieronder behandelt zij eerst de relevante vragen van de categorieën 
waar de klacht betrekking op heeft. 
 
Geweld 
In de categorie geweld gaat het om de vraag 2.2.1 ‘Komen in de productie een of 
meerdere vormen van fysiek geweld voor?’ 
 
Onder fysiek geweld wordt al het geweld verstaan dat door levende wezens willens en 
wetens wordt toegebracht aan levende wezens. Voorbeelden van fysiek geweld zijn 
onder andere: slaan, schoppen, stompen, trappen, worstelen en wurgen. 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie is dat niet het geval. Vraag 2.2.1. dient te  
worden beantwoord met ‘nooit’, zoals de Distributeur dat ook heeft gedaan. 
 
Angst 
In de categorie angst gaat het in de eerste plaats om  de vragen 3.4.1 ‘Komen er 
griezeleffecten in de productie voor’ en 3.4.2 ‘Zijn de griezeleffecten hevig? 
 
De toelichting bij deze vragen is als volgt: “Bij griezeleffecten gaat het om effecten die 
tot schrik, weerzin, beklemming en/ of angst kunnen leiden. Doorgaans in combinatie 
met een onheilspellende sfeer. Jonge kinderen zijn eerder bang van producties met 
waarneembare gevaren, terwijl oudere kinderen banger zijn voor producties met 
impliciete of gesuggereerde gevaren. De griezeleffecten kunnen meer of minder hevig 
zijn. Minder hevige griezeleffecten leiden tot spanning, griezelen, hebben een korte 
spanningsboog en leiden niet tot hevige angst of gruwel zoals hevige griezeleffecten. Bij 
hevige effecten gaat het vaak om zogenoemde horror- of thrillereffecten.”   
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie is er tijdens de Promo een beeld neergezet 
dat er iets “onheilspellends” gaat gebeuren. Deze sfeer wordt gedurende de Promo – 
ondanks dat deze Promo maar kort duurt – opgebouwd. Tijdens de Promo heerst een 
continu gevoel van beklemming, er gaat iets engs gebeuren! Dit alles culmineert in de 
angstwekkende lach van de clown aan het eind van de Promo. Deze clown heeft naar 
het oordeel van de Klachtencommissie op zichzelf al een hevig griezelig uiterlijk.   
 
Daarbij verwijst de Klachtencommissie ook nog naar de toelichting bij de vragen 3.4.1 
en 3.4.2 waarin staat vermeld dat het bij hevige effecten vaak gaat om zogeheten 
‘horror- en thrillereffecten’. In de Promo is daar volgens de Klachtencommissie sprake 
van.’ 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie moet vraag 3.4.2, anders dan de 
Distributeur heeft gedaan, met ‘1 keer of vaker’ worden beantwoord. 
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Daarnaast gaat het in de categorie angst om vraag 3.5.1 ‘Komen er beelden van 
verwondingen bij mensen, mensachtigen of dieren voor in de productie’? en 3.5.2 ‘Zijn 
deze verwondingen ernstig?’ 
 
De Klachtencommissie verwijst naar de toelichting op de vragenlijst bij verwondingen (in 
dit geval vraag 3.5.1 en 3.5.2) waarin het volgende staat opgenomen: “bij angst scoor je 
alle beelden van verwondingen”. De Klachtencommissie is van oordeel dat er in de 
Promo sprake is van een verwonding (het bebloede hoofd) in de zin van vraag 3.5.1. 
Dat de (gewelds)oorzaak van de verwonding in de Promo niet zichtbaar is, doet hier niet 
aan af. Er is volgens de Klachtencommissie echter geen sprake van een ernstige 
verwonding in de zin van vraag 3.5.2. (waaronder aldus de toelichting onder meer 
doorgesneden kelen, afgerukte ledematen of beurs geslagen personen worden 
verstaan). 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie had vraag 3.5.1, anders dan de Distributeur 
heeft gedaan, met ‘1 keer of vaker’ moeten worden beantwoord. Vraag 3.5.2 dient 
beantwoord te worden met ‘nooit’, zoals de Distributeur dat ook heeft gedaan. 
 
Daarnaast gaat het in de categorie angst om de vraag 3.12.1 ‘Spelen de 
angstaanjagende scènes zich af in een alledaagse omgeving?’ 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie spelen de angstaanjagende scènes zich af 
in een alledaagse omgeving. De Promo speelt zich onder meer af rondom een put en de 
kinderen zien er alledaags uit. Ook een gemene clown kan in een alledaagse omgeving 
voorkomen. Dat dat, zoals de Distributeur heeft aangevoerd, niet vaak zal voor komen, 
doet daar niet aan af. De Klachtencommissie verwijst daarbij ook nog naar de toelichting 
bij vraag 3.12.1 waarin staat je er bij deze vraag ervan uit kunt gaan dat het bij de 
meeste beelden om een alledaagse omgeving gaat.  
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie had vraag 3.12.1, anders dan de 
Distributeur heeft gedaan, met ‘1 keer of vaker’ moeten worden beantwoord. 
 
Tot slot gaat in de categorie angst ook om Vraag 3.12.2 ‘Komen er één of meer 
onrealistische personages voor in de angstwekkende scènes?’ 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie komen er geen onrealistische personages 
voor in de angstwekkende scènes. In de toelichting op de vragenlijst staat dat het bij 
onrealistische personages gaat om: “om personages die afwijken van gewone mensen 
of dieren door een ongewoon uiterlijk of door zeer bijzondere eigenschappen.” Een 
clown is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een centaur of cycloop die als voorbeelden 
worden gegeven bij de toelichting, niet onrealistisch. Zoals hiervoor al is overwogen 
komen ook gemene clowns in het dagelijks leven / de realiteit voor. 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie had vraag 3.12.2, anders dan de 
Distributeur heeft gedaan, met ‘nee’ moeten worden beantwoord. 
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Bovenstaande beoordeling door de Klachtencommissie brengt de classificatie van de 
Promo op 16 jaar op basis van angst. 
 
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht gegrond. De 
classificatie van de Promo had moeten uitkomen op 16 jaar op basis van angst.  
 
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.  
 
Nu de Distributeur durende de afgelopen 5 jaar geen sanctie voor een gegronde klacht 
heeft gekregen, zal de Klachtencommissie op grond van de Sanctierichtlijn van 31 maart 
2014 volstaan met het opleggen van een ‘waarschuwing’.  
 
7. De beslissing van de Klachtencommissie 
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht over de Promo 
gegrond.  
 
Legt als sanctie een waarschuwing op. 
   
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                                                            
                                                             


