
 
 
Beslissing van de Commissie van Beroep van het Nederlands Instituut voor de 
Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) 
 
in het beroep van:  
 
xxxxx gevestigd te xxxxx hierna te noemen: de Omroep. 
 
tegen de beslissing van de Klachtencommissie van 4 maart 2019 over de klacht van:  
 
xxxxx, hierna te noemen: klaagster (in eerste aanleg)  
 
met betrekking tot de:  
 
aflevering van (de audiovisuele productie): het programma New Creation Church, 
uitgezonden op 22 december 2018 omstreeks 07.45 uur, hierna te noemen: de Aflevering.  
 
1. De procedure in eerste aanleg  
 
Klaagster heeft op 22 december 2018 een klacht ingediend over de Aflevering. 
 
Klaagster voert aan dat in de ochtend van 22 december 2018 omstreeks 07.45 uur een zeer 
enge animatie werd getoond van Jezus aan het kruis. Klaagster vond dit totaal ongepast op 
een tijdstip waarop veel kleine kinderen televisie kijken. Klaagster is van mening dat dit 
programma achter een leeftijdsslot hoort.  
 
Het Programma was door de Omroep ten tijde van de uitzending op 22 december 2018 
geclassificeerd als Alle Leeftijden.  
 
De Klachtencommissie verklaart de klacht gegrond. De classificatie van de Aflevering komt 
naar het oordeel van de Klachtencommissie uit op 12 jaar vanwege angst. Dat betekent dat, 
ingevolge artikel 3 lid 1 van het Deelreglement Televisie, de Aflevering niet voor 20.00 uur 
had mogen worden uitgezonden.  
 
De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder C Klachtenreglement van het 
NICAM over tot het opleggen van een boete aan de Omroep, nu er in de afgelopen 5 jaar 
eerdere uitspraken (onder andere de Commercial The Last Witch Hunter en Van je Vrienden 
moet je het Hebben) tegen de Omroep met betrekking tot de onderhavige zender zijn 
gegrond verklaard.  
  
Bij de berekening van de onderhavige boete is de Klachtencommissie uitgegaan van de 
Sanctierichtlijn van 31 maart 2014. De onderhavige overtreding valt binnen de categorie A 
‘Inhoudelijke overtredingen’; De Omroep heeft de Aflevering op een verkeerd tijdstip 
uitgezonden. De Omroep is een landelijk opererende organisatie, waarvoor elk punt € 1000, 
- is. Indien de originele classificatie en het oordeel van de Klachtencommissie twee of meer 
leeftijdsclassificaties verschilt, dan geldt A= 6 punten. De onderhavige overtreding leidt 
volgens de Sanctierichtlijn dan ook tot een boete van € 6000, -.  
  
De Klachtencommissie heeft in dit geval geen aanleiding gezien een correctiefactor toe te 
passen, nu niet is gebleken dat de Omroep ten tijde van de uitzending reeds 
controlemechanismen had ingesteld met het doel dergelijke fouten te voorkomen en de 
Omroep de Klachtencommissie er niet van heeft overtuigd dat dat inmiddels wel het geval is. 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie blijft de Omroep nog te veel afhankelijk van het 



 
 
oordeel van de distributeur. Verder heeft de Omroep de Aflevering niet onmiddellijk alsnog 
zelf geclassificeerd toen zij zich realiseerde dat de classificatie niet klopte. Ten tijde van de 
zitting werd de classificatie nog steeds niet getoond op de website.  
 
2. De procedure in hoger beroep 
De Omroep heeft op 25 maart 2019 beroep ingediend tegen de beslissing van de 
Klachtencommissie van 4 maart 2019. Het beroepschrift is doorgestuurd naar Klaagster, die 
in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren. Klaagster heeft geen gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid.  
 
De Commissie van Beroep heeft partijen uitgenodigd voor een behandeling van het beroep  
op een zitting op 13 mei 2019. Omdat klaagster en de Omroep geen gebruik wensten te 
maken van de mogelijkheid ter zitting te verschijnen heeft de zitting geen doorgang 
gevonden. 
 
De Commissie van Beroep heeft acht geslagen op de stukken die betrekking hebben op de 
zaak, waaronder de uitspraak van de Klachtencommissie. 
 
3. De gronden voor het hoger beroep (het beroepschrift) 
Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie voert de Omroep in het beroepschrift de 
volgende, zakelijk weergegeven, gronden aan.  
 
De Omroep tekent beroep aan omdat zij van mening is dat de Klachtencommissie ten 
onrechte geen correctiefactor heeft toegepast bij de vaststelling van de boete. Volgens de 
Omroep geven de omstandigheden hiertoe wel degelijk aanleiding zodat de door de 
Klachtencommissie opgelegde boete te hoog is en naar beneden moet worden bijgesteld.  
 
De Omroep stelt niet bewust te hebben gehandeld bij de uitzending van het Programma op 
een verkeerd tijdstip in het licht van de leeftijdsclassificatie. Dit is slechts het gevolg van een 
menselijke fout welke op basis van de normale gang van zaken niet verwijtbaar is. 
 

Het Programma wordt al jaren uitgezonden conform de leeftijdsclassificatie 'Alle Leeftijden'. 

Er zijn nooit incidenten geweest welke aanleiding hebben gegeven om dit aan te passen.  

Door de Distributeur is het Programma ook in onderhavig geval conform deze 
leeftijdsclassificatie aangeleverd. De angstwekkende beelden in het Programma zijn vervat 
in een animatie welke slechts een paar minuten duurt en die volgens de Omroep een kort en 
niet-substantieel onderdeel van het Programma vormt. Vanwege deze nihile bijdrage van de 
animatie aan het Programma is het in geval van extreme drukte en lage bezetting die 
herkenbaar moet zijn in de kerstperiode, jammerlijk niet opgevallen in de steekproefsgewijze 
beoordeling van het Programma. Deze fout is op geen manier een verloochening van het 
belang van de leeftijdsclassificatie. 
 
Het verwijt dat de Klachtencommissie de Omroep maakt dat geen controlemechanismen zijn 
ingesteld om dergelijke fouten te voorkomen, is volgens de Omroep onjuist. Er zijn wel 
degelijk controlemechanismen om de door Distribiteurs aangeleverde programma's te 
controleren op een juiste leeftijdsclassificatie. Deze houden in ieder geval een routine check 
in op het aangeleverde materiaal. Volgens de Omroep is het niet onbegrijpelijk dat met het 
groot aantal zenders en programma's van de Omroep hier in tijden van extreme drukte en 
lage bezetting wel eens een kort onderdeel van een Programma onopgemerkt kan blijven. 
Dat is zeker het geval bij een programma dat geen extra aandacht behoeft vanwege een 



 
 
positief 'track record' in het licht van de leeftijdsclassificatie en het jarenlang uitblijven van 
enige incidenten. 
 
De Omroep geeft aan na kennisneming van de klacht direct alle stappen ondernomen te 
hebben om het Programma alsnog juist te classificeren. Ook heeft de Omroep conform de 
uitspraak van de Klachtencommissie het NICAM verzocht om de leeftijdsclassificatie van het 
Programma met één stap te verlagen met inachtneming van de angstwekkende beelden in 
een animatie in een non-fictie programma.  
 
Een door de Klachtencommissie opgelegde boete moet altijd in redelijkheid staan tot de 
omstandigheden van het geval. Daarom biedt de Sanctierichtlijn de mogelijkheid om een 
correctiefactor toe te passen. De Klachtencommissie moet volgens de Omroep van deze 
mogelijkheid gebruik maken als de omstandigheden van het geval daar aanleiding toe 
geven. Zoals hierboven is uiteengezet biedt onderhavige zaak volgens de Omroep 
voldoende redenen om een correctiefactor toe te passen en de Klachtencommissie heeft dit 
ten onrechte niet gedaan. 
 
De Omroep verzoekt de Commissie van Beroep om de door de Klachtencommissie 
opgelegde boete te verlagen conform de mogelijkheden geboden in de Sanctierichtlijn 2014 
en de correctiefactor toe te passen. 
 
Slechts een bewuste handeling, als gevolg waarvan een verkeerde classificatie leidt tot op 
een verkeerd tijdstip uitzenden van een Programma, zou de aanzienlijke boete die door de 
Klachtencommissie is opgelegd, rechtvaardigen. In onderhavig geval heeft de Omroep 
eenmalig door een menselijke fout een Programma, dat doorgaans geen angstwekkende 
beeltenissen bevat, op een verkeerd tijdsstip uitgezonden. Dit is niet bewust gedaan en het 
is uitdrukkelijk geen gevolg van een gebrek aan controlemechanismen aan de zijde van de 
Omroep. 
 
Volgens de Omroep is de in de Sanctierichtlijn gegeven mogelijkheid om een correctie factor 
toe te passen bij uitstek voor een geval als dit bedoeld en is die mogelijkheid ten onrechte 
niet toegepast. 
   
4. Beoordeling Commissie van Beroep 
De Omroep geeft aan niet bewust te hebben gehandeld bij de uitzending van het 
Programma op een verkeerd tijdstip in het licht van de leeftijdsclassificatie. Er was sprake 
van een menselijke fout, die op basis van de normale gang van zaken niet verwijtbaar is. De 
Commissie van Beroep is van mening dat classificeren altijd mensenwerk is en dat daarbij 
fouten gemaakt kunnen worden, maar dat dit niet zonder meer een verzachtende 
omstandigheid oplevert. Andersom is het wel zo dat het opzettelijk verkeerd kwalificeren een 
verzwarende omstandigheid op kan leveren. 
 
De Commissie van Beroep concludeert, anders dan de Omroep stelt, dat niet gezegd kan 
worden dat de animatie geen substantieel gedeelte van het Programma vormt. De duur van 
de beelden – ruim twee minuten – en de impact van de beelden maken dat ze een niet te 
verwaarlozen deel van het Programma vormen. Als dergelijke fragmenten gemist worden, 
dan werkt het gekozen controlemechanisme niet, hetgeen voor rekening en risico van de 
Omroep komt.  
Dat er bij het Programma nooit eerder incidenten zijn geweest, is in zijn algemeenheid geen 
factor waar de Commissie van Beroep in het voordeel van de Omroep rekening mee houdt.  
 



 
 
De Omroep zegt na kennisneming van de klacht direct alle stappen te hebben ondernomen 
om het Programma alsnog juist te classificeren. De Commissie van Beroep ziet dit echter 
anders. De Omroep heeft de Aflevering niet onmiddellijk alsnog geclassificeerd toen zij zich 
realiseerde dat de classificatie niet klopte. Ten tijde van de zitting op 12 februari 2019 werd 
de juiste classificatie namelijk nog niet getoond op de website van Kijkwijzer. De Omroep 
heeft de classificatie pas na de zitting aangepast. 
 
Conclusie 
De Commissie van Beroep is van oordeel dat er in dit geval geen sprake is van 
verzachtende omstandigheden die aanleiding geven tot het toepassen van de 
correctiefactor. Daarbij heeft de klachtencommissie terecht mee laten wegen het aantal in de 
afgelopen vijf jaar gegrond verklaarde klachten ten aanzien van de Omroep.   
 
5. De beslissing van de Commissie van Beroep  
Gelet op het hiervoor overwogene beslist de Commissie van Beroep als volgt.  
 
De Commissie van Beroep bevestigt de uitspaak van de Klachtencommissie van 4 maart 
2019.  
 
 
 
 
 
Hilversum,  28 mei 2019  
 

 


