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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 film ‘The Sleepover’, gezien op XXX op 12 september 
2020, hierna te noemen: de Film 
  
1. De procedure 
Klager heeft op 14 september 2020 een klacht ingediend over de Film. 
 
De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht op formele aspecten getoetst en 
bepaald dat de klacht voorshands in behandeling kan worden genomen.  
 
De Distribiteur heeft op 30 oktober 2020 haar verweer ingediend.  
 
De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld tijdens haar zitting van dinsdag 3 
november 2020. 
 
Op de zitting zijn XXX en XXX namens de Distribiteur verschenen. Klaagster heeft geen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om haar standpunt op de zitting nader toe te 
lichten. 
 
 
2. De bestreden audiovisuele productie 
De Film gaat over twee kinderen die ontdekken dat hun moeder een voormalige dief is 
en in getuigenbescherming zit. De moeder wordt ontvoerd en gedwongen om nog een 
laatste klus te klaren. De twee kinderen gaan samen met twee vrienden 's nachts op 
pad om hun moeder te redden. 
 
De Distributeur heeft de Film op 14 april 2020 geclassificeerd met behulp van het op dat 
moment geldende classificatieformulier en is uitgekomen op de classificatie ‘let op met 
kinderen tot 6 jaar’ op basis van geweld en angst. 
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Naar de mening van het bureau van het NICAM zou de classificatie hoger 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. 
 
3. De klacht 
De klacht heeft betrekking op de inhoudscategorieën geweld en angst. Klager voert aan 
dat de Film te eng is voor haar achtjarige zoon. Klager stelt dat er veel levensecht 
geweld in de Film voorkomt en noemt de volgende scenes als voorbeeld: 
“Begin van de film wordt een bedreiging geuit met beschrijving hoe ze (bedoeld is de 
moeder. Opmerking Klachtencommissie) ouders van een pestkop gaat vermoorden. 
Ook wordt een moord geïnsinueerd, er ligt een dode pizzabezorger achter in de auto 
van de boef”. 
 
4. Het verweer 
In het verweerschrift voert de Distribiteur, verkort en zakelijk weergegeven, het volgende 
aan. 
 
De Distribiteur heeft de Film geclassificeerd op de leeftijd van 6 jaar voor geweld met 
behulp van het Kijkwijzer Classificatiesysteem. De Classificatie is volgens de Distribiteur 
6 jaar in verband met het geweld in de film. Indien in de film “indringend" geweld was 
getoond, dan zou de Film geclassificeerd zijn op de leeftijd van 12 jaar. Dat is echter niet 
het geval. 
 
De Distribiteur verwijst naar de handleiding van de vragenlijst waarbij indringend geweld 
is gedefinieerd als gewelddaden waarbij de kijker de indruk heeft dat het geweld ernstig 
en opzettelijk is.  
 
Geweldsacties kunnen indringend zijn door: 
• De hardheid van de geweldshandelingen; 
• De hardheid van de dader;  
• Het feit dat het slachtoffer aantoonbaar gewond is; 
• De inslag van de handelingen gedetailleerd in beeld wordt gebracht.  
 
De vechtscènes in de Film vertonen volgens de Distribiteur geweld waar niet aan 
bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De Distribiteur licht per categorie zijn 
standpunt toe: 
 
De hardheid van de geweldshandelingen 
Het geweld in de Film is onrealistisch van aard. De scènes zijn allemaal 
gechoreografeerd op een manier van gelijkwaardige titels, die bedoeld zijn voor 
kinderen en die aangeven dat de gevechten waarschijnlijk niet tot echte verwondingen 
zullen leiden. Bijvoorbeeld, in één scène gebruikt een dader een vlag om veel van de  
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schurken te verslaan. Er is geen bloed en er is geen overmatige kracht of een worsteling 
te zien. Bovendien zijn impactschoten zeldzaam. 
 
De hardheid van de dader 
De primaire daders zijn de helden van de Film en de schurken worden uiteindelijk 
verslagen. Bovendien, zelfs in de scènes waar de schurken bezig zijn met vechten, zijn 
ze afgeschilderd als vrij komisch en niet erg bedreigend. 
 
Het feit dat het slachtoffer aantoonbaar gewond is 
Er is zeer weinig weergave van pijn in de Film. Over het algemeen worden de 
slachtoffers rondgeslingerd of vallen op de grond, maar lijken niet erg te zijn gekwetst. 
Bovendien zijn er opzettelijk geen geluidseffecten die duiden op impact of pijn, en door 
de manier waarop de scènes worden getoond en geknipt, lijkt het alsof er in de meeste 
gevallen geen direct contact is. Al deze factoren zetten deze Film in lijn met 
gelijkwaardige films voor kinderen, films die choreografieën maken voor het vertellen 
van verhalen in plaats van afbeeldingen van schade of dreiging. Verder wordt het ook 
duidelijk gemaakt door de bewegingen van de slachtoffers dat ze in leven zijn na het 
geweld. 
 
De inslag van de geweldshandelingen wordt gedetailleerd in beeld gebracht 
De handelingen in de Film zijn snel bewegend en er is geen detail van de verwondingen. 
De Distribiteur heeft gekeken naar andere titels die eerder zijn geclassificeerd met 
behulp van het Kijkwijzer systeem, en merkt op dat het geweld dat wordt getoond in de 
Film in overeenstemming is met het geweld van deze andere titels die op de leeftijd van 
6 jaar zijn geclassificeerd. De Distribiteur somt ter onderbouwing van zijn stelling een 
aantal voorbeelden van gelijksoortige producties op. Ook somt de Distribiteur een aantal 
12 geweld producties op om aan te tonen dat het geweld in deze producties niet in lijn is 
met het geweld in de Film. 
 
Tot slot erkent de Distribiteur dat de classificatie subjectief is, maar meent op basis van 
de definitie van het begrip "indringend” geweld en voorbeelden van eerdergenoemde 
titels, dat de Film nauwkeurig is vastgesteld op leeftijdsclassificatie 6. 
 
5. De mondelinge behandeling ter zitting 
 
Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Distribiteur zijn standpunt nader toegelicht 
en daarbij volhard. Ter zitting heeft hij nog medegedeeld dat hij de leeftijd 12 jaar niet 
passend vindt gezien het genre van de Film. De classificatie van de Film is volgens de 
Distribiteur in lijn met andere kinderfilms en ook in lijn met de classificaties van andere 
producties, die als voorbeeld dienen in het vragenformulier. Desgevraagd heeft de 
Distributeur over vraag 3.11.1. van het classificatieformulier verklaard dat deze vraag 
niet werd gescoord omdat het geweld in de betreffende scene minder hard lijkt dan in de 
voorbeelden die worden genoemd in het classificatieformulier. Ook zijn er nauwelijks  
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consequenties voor het slachtoffer. De Distribiteur geeft aan dat het geweld snel weer 
voorbij is en het geweld snel wordt geneutraliseerd. De vrouw en de kinderen gaan 
uiteindelijk vrij snel samenwerken. De Distribiteur merkt tot slot op dat hij openstaat voor 
discussie omtrent de beantwoording van deze vraag. 
 
6. Het oordeel van de Klachtencommissie 
 
De klacht gaat in het bijzonder over de scenes waarin geweld wordt toegepast en de 
angstwekkende scenes. De Klachtencommissie zal thans beoordelen of de door de 
Distribiteur aan de Film gegeven classificatie “Let op met kinderen tot 6 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 inhoudscategorie geweld gaat het in dit geval om vraag 2.2.1 en vraag 2.3.1 
 
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 het geval. Vraag 2.2.1. dient te  
worden beantwoord  met ‘1 keer of vaker’, zoals de Distributeur dat ook heeft gedaan. 
 
Vraag 2.3.1 ‘Komen er geweldsacties voor die indringend zijn?’ 
Geweldsacties kunnen indringend zijn door de hardheid van de geweldshandelingen of 
de hardheid van de dader of omdat het geweld hard aankomt bij het slachtoffer en dat 
het ook de bedoeling van de agressor is. 
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie komen dergelijke geweldsacties niet voor.  
De getoonde geweldsacties zijn niet buitensporig hard, komen niet hard aan en de 
inslag, zo die al is te zien, wordt niet gedetailleerd getoond. De begeleidende muziek is 
bijna vrolijk en doet af aan de gewelddadigheid van de acties. De conclusie is dan ook 
dat vraag 2.3.1 dient te worden beantwoord met ‘nooit’, zoals de Distributeur dat ook 
heeft gedaan. 
 
Hiermee komt de classificatie voor geweld op 6 jaar. 
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Angst  
In de inhoudscategorie angst gaat het in dit geval om vraag 3.11.1.  
 
Vraag 3.11.1 ‘Komen er beelden van fysiek geweld tegen kinderen of dieren voor 
waarbij de machtsverhouding ongelijk is?’ 
 
Het gaat bij deze vraag om de scheve machtsverhouding tussen het slachtoffer en de 
dader(s). Een groep kinderen tegen een kind of een volwassene tegen een kind. 
Voorbeelden van fysiek geweld zijn: slaan, schoppen, aan oren trekken, opsluiting in 
kleine of donkere ruimtes en het verscheuren van dieren. 
 
De Klachtencommissie is van oordeel dat de scène waarin Kevin door de vroegere 
vriendin van de moeder in een tunnel hardhandig wordt beetgepakt en ruw tegen een 
plank wordt geduwd, kan worden aangemerkt als een scène waarbij de 
machtsverhouding ongelijk is. Clancy en Kevin komen via het schilderij dat in de 
bibliotheek hangt in een donker gangenstelsel. Als ze rondneuzen staat er opeens een 
vrouw met een capuchon achter ze. Ze vraagt wat ze daar doen en tegelijk pakt ze 
Kevin hardhandig beet en trekt hem naar zich toe. Ze smijt hem tegen een plank en 
houdt hem hardhandig in bedwang door zijn arm te verdraaien en haar hand op zijn 
hoofd te drukken. Als Kevin het verkeerde antwoord geeft, draait ze zijn arm nog verder 
aan en drukt haar hand nog wat steviger op zijn hoofd. Kevin roept daarbij “Doe me 
geen pijn”. Het is duidelijk dat de vrouw, een volwassene, op het moment dat zij fysiek 
geweld tegen Kevin uitoefent, de macht over Kevin heeft. 
 
Aan deze scene doet niet af dat, nadat de vrouw fysiek geweld tegen Kevin heeft 
uitgeoefend, het geweld nauwelijks consequenties voor Kevin lijkt te hebben gehad en 
de vrouw en de kinderen gaan samen werken. Het gaat bij deze vraag om geweld bij 
machtsongelijkheid, ongeacht het verdere verloop. Voor kinderen jonger dan 9 jaar, die 
feit en fictie niet altijd kunnen onderscheiden, kan het zien van dergelijk geweld 
schadelijk zijn.   
 
Naar het oordeel van de Klachtencommissie had vraag 3.11.1, anders dan de 
Distributeur heeft gedaan, met ‘1 keer of vaker’ moeten worden beantwoord. 
 
Bovenstaande beoordeling door de Klachtencommissie brengt de classificatie van de 
Film op 9 jaar op basis van angst. 
 
Voor wat betreft de overige vragen in de categorieën geweld en angst en die in de 
andere categorieën komt de Klachtencommissie tot hetzelfde oordeel als de Distribiteur. 
 
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht gegrond. De 
classificatie van de Film had moeten uitkomen op 9 jaar op basis van angst. 
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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 Distribiteur gedurende 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’.  
 
Uitvoerbaar bij voorraad 
De Klachtencommissie acht het in redelijkheid noodzakelijk om haar beslissing 
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, aangezien sprake is van een Film die op een 
Video on Demand platform is te zien.  
 
7. De beslissing van de Klachtencommissie 
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht over de Film 
gegrond. 
 
Herclassificatie 
De Distributeur dient de classificatie van de Film in de database van het NICAM binnen 
drie werkdagen na de datum van deze uitspraak aan te passen op 9 jaar op basis van 
angst alsmede alle maatregelen te nemen, die ertoe leiden dat de classificatie van 9 jaar 
op basis van angst wordt gehanteerd.  
 
Dwangsom 
De Klachtencommissie legt bovengenoemde maatregel (herclassificatie) op onder 
verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per dag, te rekenen vanaf drie werkdagen 
na de datum van deze uitspraak, met een maximum van € 25.000,-. 
 
Legt als sanctie een waarschuwing op. 
 
De Klachtencommissie verklaart haar beslissing uitvoerbaar bij voorraad. 
 
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 13 november 2020                                                           

                                                            
  


