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Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de 
Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) 
 
inzake de klacht van  
 
de heer XXXXXXX na te noemen: klager  
 
tegen  
 

XXXXXXX, gevestigd te XXXXXXX, hierna te noemen: de Omroep  
 
met betrekking tot 
 
de audiovisuele productie: het programma Typisch Zeewolde, de aflevering 
uitgezonden op 7 mei 2019 omstreeks 19.20 uur, hierna te noemen: de Aflevering.  
 
1. De procedure 
Klager heeft op 7 mei 2019 een klacht ingediend over de Aflevering. 
 
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 13 juni 2019 haar verweer ingediend.  
 
De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld tijdens haar zitting van maandag 
24 juni 2019 om 10.00 uur. 
 
Op de zitting zijn mevrouw XXXXXXX en de mevrouw XXXXXXX namens de 
Omroep verschenen. Klager heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn 
standpunt ter zitting toe te lichten.  
 
2. De bestreden audiovisuele productie 
Het programma is een dagelijkse documentaireserie, waarin verschillende wijken en 
plaatsen in Nederland worden geportretteerd, van villawijk tot boerendorp en van 
volkswijk tot Vinex. Wie zijn de mensen die er wonen en hoe ziet hun leven eruit? Zo 
wordt in dit programma een aantal inwoners van Zeewolde gevolgd. In hun dagelijks 
leven. 
 
Het programma, waar deze Aflevering onderdeel van uitmaakt, was ten tijde van het 
indienen van de klacht geclassificeerd op Alle Leeftijden met Grof Taalgebruik. De 
Aflevering was niet afzonderlijk geclassificeerd. De klacht is door het bureau van het 
NICAM, conform de Klachtenregeling, voorgelegd aan de onafhankelijke 
Klachtencommissie van het NICAM aangezien er volgens het bureau een verschil is 
van twee leeftijdscategorieën of meer met de oorspronkelijke leeftijdsclassificatie. 
 
3. De klacht 
Klager voert aan dat in het programma openlijk reclame wordt gemaakt om cannabis 
te gaan roken. Dit werd uitgebreid getoond door een schilderes die duidelijk onder 
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invloed, het gebruik ervan verheerlijkte. Dit werd getoond in zendtijd waar ook 
pubers. Hij vindt het onbegrijpelijk dat dit programma mogelijk wordt gemaakt met 
belastinggeld.  
 
4. Het verweer 
In het verweerschrift voert de Omroep, zakelijk weergegeven, het volgende aan. 
 
De Omroep stelt dat zij zich niet kan vinden in de klacht. 
 
De klacht heeft betrekking op vraag 6 van de vragenlijst, het classificatieformulier: 
Vraag 6.1.1luidt, komt er harddrugs-, overmatig softdrugsgebruik of overmatig 
alcoholgebruik in de productie voor? Wat betreft softdrugs geldt derhalve dat voor 
een bevestigend antwoord op deze vraag het softdrugsgebruik overmatig moet zijn. 
Volgens de toelichting op de vragenlijst is dat het geval als de effecten van het 
softdrugsgebruik in beeld zijn. Een voorbeeld wordt – alleen - gegeven voor 
overmatig alcoholgebruik te weten: losbandig, bezopen of onzedelijk gedrag. 
 
De Omroep geeft aan dat de effecten van softdrugsgebruik in het algemeen zijn: 
sloomheid, lachbuien, toenemende eetlust, vreetkick, verslapping van de spieren, 
daling van de bloeddruk, duizeligheid, misselijkheid, droge mond, verminderde 
concentratie, prikkeling van de fantasie, veranderende waarneming. Dergelijke 
effecten zijn volgens de Omroep in de uitzending niet te zien, en doen zich ook niet 
voor. Als de schilderes, verder Kim, geen trekje van een joint zou hebben genomen, 
zou van haar softdrugsgebruik niets zijn gebleken. Van overmatig softdrugsgebruik is 
in de uitzending naar het oordeel van de Omroep dan ook geen sprake. 
 
Nu het softdrugsgebruik in de uitzending niet overmatig was, komt men niet toe aan 
vraag 6.1.2. (Wordt het harddrugsgebruik, overmatig softdrugsgebruik, of overmatig 
alcoholgebruik in een gunstig daglicht geplaatst?) en aan vraag 6.1.3 (Wordt het 
harddrugsgebruik, overmatig softdrugsgebruik of overmatig alcoholgebruik expliciet 
afgeraden?). 
 
Het drugsgebruik in de aflevering komt neutraal voor. Het programma ‘laat zien hoe 
mensen in een buurt werkelijk leven. Zo is het gebruik van softdrugs een onderdeel 
van het leven van Kim. Ze werkt in de coffeeshop en neemt af en toe een trekje 
terwijl ze schildert. Het gebruik van softdrugs wordt niet in een gunstig daglicht 
geplaatst, maar wordt ook niet expliciet afgeraden. Het vellen van een oordeel past 
niet in het programma. De Omroep betwist dat er ‘openlijk reclame’ voor cannabis 
zou zijn gemaakt. Daarbij is Kim een persoon waarmee de jongere jeugd zich niet zal 
identificeren, noch zal zij haar leefwijze en handelingen nastrevenswaardig vinden.  
 
5. De mondelinge behandeling ter zitting 
Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Omroep haar standpunt nader 
toegelicht en gehandhaafd.  
 
De Omroep stelt zakelijk weergegeven dat van de effecten van het softdrugsgebruik 
absoluut niets in beeld is. Als de schilderes een sigaret had gerookt, had zij precies 
hetzelfde gereageerd. Tijdens de uitzending rookt zij een halve joint. Dit kan niet als 
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overmatig worden aangemerkt. De Omroep kan zich voorstellen dat de klager dacht 
dat zij het gebruik promoot omdat ze erover praat, maar dat is iets anders dan het 
zien van de effecten van het gebruik in beeld. Ook de opmerkingen die zij maakt en 
de emoties die zij toont, onder andere wanneer ze muziek luistert, worden niet 
veroorzaakt door het gebruik van softdrugs. Dit is gewoon de manier waarop zij praat 
en zo zou ze ook kunnen praten zonder joint. Ook wanneer ze zegt “oe deze voel ik’, 
kan dat niet zondermeer worden aangemerkt als het effect van overmatig gebruik 
van softdrugs. Deze woorden kunnen ook worden gebruikt bij niet overmatig gebruik.  
 
Tot slot merkt de Omroep op dat de voorbeelden in de vragenlijst alleen gaan over 
overmatig alcoholgebruik. Uit de vraag blijkt niet wat de effecten van overmatig 
softdrugsgebruik zijn. De Omroep heeft dat zelf op moeten zoeken, maar zou het 
prettig vinden wanneer dat duidelijker uit de vraag blijkt.  
 
6. Het oordeel van de Klachtencommissie 
De Klachtencommissie stelt vast dat de klacht in behandeling kan worden genomen 
en overweegt daarover als volgt.  
 
De inhoudelijke behandeling van de klacht 
 
Klager geeft aan dat in de Aflevering softdrugsgebruik wordt verheerlijkt door iemand 
die duidelijk onder invloed is.  
 
Om de classificatie van de Aflevering vast te stellen, past de Klachtencommissie het 
huidige classificatieformulier toe op de Aflevering.  
 
Hieronder behandelt zij de relevante vraag/vragen op het Classificatieformulier, die 
zich gelet op de inhoud van de klacht toespitsen op de inhoudscategorie drugs- en 
alcoholgebruik. 
 
Drugs- en alcoholgebruik 
 
Deze inhoudscategorie kent drie vragen. 
  
Vraag 6.1.1 luidt: komt er (a) harddrugs- (b) overmatig softdrugsgebruik of (c) 
overmatig alcoholgebruik in de productie voor? Deze vraag kan met ‘1 keer of vaker’ 
of ‘nooit’ worden beantwoord.  
 
De toelichting bij vraag 6.1.1 luidt: bij overmatig alcoholgebruik of softdrugsgebruik 
zijn de effecten van het gebruik in beeld, bijvoorbeeld door losbandig, bezopen of 
onzedelijk gedrag. Dit uit zich bijvoorbeeld doordat personen lallend en zwalkend 
over straat gaan, met dubbele tong praten of ongeremd gedrag vertonen. 
 
Een mogelijk schadelijk gevolg van harddrugsgebruik en overmatig softdrugs- en 
alcoholgebruik in audiovisuele media is dat kinderen deze handelingen als gewoon of 
nastrevenswaardig gaan zien. Het gaat het dan vaak om personages in films en 
televisieseries die alcohol drinken met wie kinderen zich kunnen identificeren. 
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De inname zelf hoeft hierbij niet overmatig in beeld te zijn gebracht, dit kan ook 
suggestief verbeeld worden. 
 
Vraag 6.1.2 luidt: 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. 
 
Vraag 6.1.3 luidt: wordt het harddrugsgebruik, overmatig softdrugs- of overmatig 
drankgebruik expliciet afgeraden? 
De toelichting bij vraag 6.1.3 luidt: onder expliciet afraden wordt bedoeld dat in de 
productie duidelijk wordt gezegd dat harddrugsgebruik of overmatig softdrug-/ 
alcoholgebruik niet goed is. 
 
Om toe te komen aan vragen 6.1.2 en 6.1.3, dient eerst te worden vastgesteld dat er 
sprake is van drugsgebruik, overmatig softdrugsgebruik of overmatig alcoholgebruik.  
 
De Klachtencommissie beantwoordt vraag 6.1.1 met ‘nooit’. Er wordt in de Aflevering 
een joint gerookt door Kim. De Klachtencommissie is echter van mening dat het 
softdrugsgebruik niet overmatig in beeld is.  
 
Kim neemt in deze Aflevering een aantal maal een trekje van een joint. Dit op zichzelf 
merkt de Klachtencommissie niet aan als overmatig softdrugsgebruik. Ook wijzen 
naar het oordeel van de Klachtencommissie de effecten van het softdrugsgebruik 
niet op overmatig gebruik. Weliswaar benoemt Kim wat het met haar doet wanneer 
ze een trekje neemt. Zo zegt ze een keer: “oe, en ik voel deze ook nog wel. Ja.” 
Hetgeen ze zegt is echter niet van dien aard dat daaruit kan worden geconcludeerd 
dat er sprake is van overmatig softdrugsgebruik door Kim en ook haar gedragingen 
wijzen daar niet op. In de aflevering vertelt Kim verder waarom ze cannabis rookt. 
Wanneer ze voor het schilderen een joint rookt ervaart ze dat als ‘mindfreeing’, ‘haar 
blokkades verdampen’ en ‘ze komt lekker in de flow terecht’, ‘dat vind ze gewoon 
heerlijk’. Ze zegt onder meer: “Cannabis frees you from walls you never knew where 
there”. Deze positieve opmerkingen over cannabisgebruik, leiden echter niet tot de 
conclusie dat er in de productie sprake is van gebruik van een overmatige 
hoeveelheid softdrugs. De achtergrond van vraag 6.1.1 is dat het zien van overmatig 
softdrugsgebruik schadelijk voor kinderen kan zijn. Op het positief spreken over 
softdrugsgebruik heeft deze vraag geen betrekking. 
 
Nu vraag 6.1.1 met ‘nooit’ wordt beantwoord, komt de Klachtencommissie niet toe 
aan de beantwoording van de vragen 6.1.2. en 6.1.3.  
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Hiermee komt de classificatie in de categorie drugs- en alcoholgebruik uit op ‘Alle 
Leeftijden’. 
 
De overige inhoudscategorieën zijn in dit geval niet van toepassing. 
 
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen overweegt de Klachtencommissie dat de 
Omroep de Aflevering goed heeft geclassificeerd. 
 
7. De beslissing van de Klachtencommissie 
 
De Klachtencommissie acht de klacht ongegrond.  

Beroep 
Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen 
deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM, 
voor zover zij geheel of gedeeltelijk 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. 
 
Hilversum, 5 juli 2019 
 


