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Bijlage 1 
 
Stand van zaken werkprogramma 2004-2006 
 

Actie Uitvoerder Termijn Status 
Kwaliteit van de classificatie    
Aanscherping Kijkwijzer 
Met name ten aanzien van grof en seksueel getint 
taalgebruik; ook door internationale vergelijking. 

NICAM (onderzoek door 
Wetenschappelijk 
adviescommissie) 

Najaar 2004 Uitgevoerd. 

Europese samenwerking en harmonisatie (Europese 
Commissie presenteert voorjaar 2004 voorstel voor 
aanpassing Aanbeveling voor de bescherming van 
jeugdigen en de menselijke waardigheid). 

Europese Commissie en 
lidstaten; NICAM en 
vergelijkbare instituten 

Zomer 2004 In uitvoering en is vindt doorlopend plaats. 

Systematische kwaliteitscontrole opzetten met o.a. 
steekproeven; daarbij seriebeleid aanscherpen. 
Convenant NICAM – Commissariaat voor de Media 
aanvullen. 

NICAM met metatoezicht 
door Commissariaat voor 
de Media 

Bij NICAM reeds 
gestart; eerste 
rapportage CvdM: 
Voorjaar 2005 

Uitgevoerd. Eerste rapportage van CvdM 
ontvangen juni 2005. Hierin is opgenomen nieuwe 
convenant tussen CvdM en NICAM en rapportage 
“Interne kwaliteitsbewaking” van het NICAM. 
Daarop volgend is metatoezicht van start gegaan 
waarover het  CvdM jaarlijks voor 1juli aan OCW 
zal rapporteren. 

Praktijk Kijkwijzer     
Leeftijdsaanduidingen voor oudere video’s en dvd’s 
actualiseren volgens Kijkwijzer 

NICAM met distributeurs 
en detailhandel 
(onderzoeken 
haalbaarheid) 

Eind 2004 Uitgevoerd. Voor verdere toelichting zie § 2. 

Aanscherping beleid aankondigingen (previews) bij 
televisie 

NICAM Najaar 2004 Uitgevoerd. 

Aanvulling deelreglement televisie voor clipzenders NICAM Najaar 2004 Uitgevoerd.  
Scholing en bijscholing codeurs verplicht maken NICAM Najaar 2004 Uitgevoerd. 
Klachtenbehandeling    
Invoeren spoedprocedure klachten NICAM gereed Uitgevoerd. 
Verkorting standaard klachtenprocedure naar drie 
maanden; zo mogelijk terugbrengen naar twee 
maanden 

NICAM en 
klachtencommissie/comm
issie van beroep 

1e stap gereed; 
2e stap eind 2004 

Uitgevoerd. 
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Boetes verhogen met name bij bewuste overtredingen  NICAM Najaar 2004 Uitgevoerd. 
Voorlichting    
Campagne om ouders en jongeren te wijzen op 
schadelijkheid van bepaalde audiovisuele producten 

NICAM, overheid Loopt; ook 
voortzetten in 
2005 

Uitgevoerd. 

Rol ouders    
Ouders meer bij NICAM betrekken via Adviesraad; 
Adviesraad meer eigen gezicht geven 

NICAM; 
ouderorganisaties 

Zomer 2004 Uitgevoerd. 

Vergroting deelname    
Aansluiting grootwinkelbedrijven en detailhandel 
verbeteren 

NICAM met 
ondersteuning OCW 

Najaar 2004 Uitgevoerd. Voor verdere toelichting zie §4.2. 

Volledige dekking bij omroepen realiseren NICAM i.s.m. 
Commissariaat voor de 
Media 

Zomer 2004 Uitgevoerd en blijft doorlopend plaatsvinden. 

Onderzoek aansluitplicht videobranche OCW; Commissie Jeugd, 
Geweld, Media 

Najaar 2004 Uitgevoerd. Voor verdere toelichting zie §2. 

Toezicht    
Verscherpt toezicht op niet-aangesloten omroepen Commissariaat voor de 

Media 
Zo nodig continu 
vanaf voorjaar 
2004 

Uitgevoerd. 

Verbreding metatoezicht door Commissariaat voor de 
Media; uitbreiden convenant 

Commissariaat voor de 
Media en NICAM 

Zomer 2004 Uitgevoerd. Eerste rapportage van CvdM 
ontvangen juni 2005. Hierin is opgenomen nieuwe 
convenant tussen CvdM en NICAM en rapportage 
“Interne kwaliteitsbewaking” van het NICAM. 
Daarop volgend is metatoezicht van start gegaan 
waarover het CvdM jaarlijks voor 1juli aan OCW 
zal rapporteren. 

Nieuwe media    
Onderzoek naar nieuwe gedragscodes voor internet 
en mobiele diensten 

OCW, EZ, NICAM, 
branche-organisaties 

Najaar 2004 Uitgevoerd. Voor verdere toelichting zie §4.3. 

 


