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Regelgeving omtrent de NICAM Kijkwijzer 
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Alle programmamakers die uitzenden op SALTO 1 of SALTO 2 dienen zich 

naast de regelgeving omtrent Reclame en Sponsoring op grond van de 

Mediawet en de Reclame Code te houden aan de regels van Kijkwijzer.

Wat is de Kijkwijzer?
Kijkwijzer is de naam voor het classificatiesysteem dat wordt gebruikt 

om televisieprogramma’s te voorzien van informatie over hun mogelijke 

schadelijkheid voor jeugdigen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het 

geven van een leeftijdsaanduiding: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar 

of 16 jaar. Daarnaast zijn er pictogrammen die aan het programma 

worden toegevoegd welke de reden van het advies aanduiden: geweld, 

angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

niet schadelijk/alle leeftijden geweld

let op met kinderen tot 6 jaar angst

let op met kinderen tot 9 jaar seks

let op met kinderen tot 12 jaar discriminatie

let op met kinderen tot 16 jaar drugs- en alcoholmisbruik

grof taalgebruik

Het NICAM, het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audio-

visuele Media, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing 

van de Kijkwijzer. Kijkwijzer is gebaseerd op zelfregulering. Dit houdt in 

dat SALTO zelf verantwoordelijk is voor maatregelen om jeugdige kijkers 

te beschermen tegen schadelijke media-invloeden. Het NICAM 

controleert of de programma’s van SALTO juist worden gecodeerd. 

Indien dit niet het geval is kan er een boete opgelegd worden, die aan u 

als programmamaker wordt doorberekend.

2 SALTO KIJKWIJZER



Programmamakers bij SALTO
Aangezien er zeer veel programma’s worden gemaakt bij SALTO is het 

onmogelijk voor SALTO om zelf alle programma’s vooraf te beoordelen 

op eventuele schadelijkheid voor jeugdige kijkers. Wij hebben daarom 

uw hulp nodig. Programmamakers dienen zelf voor uitzending aan te 

geven of hun programma (mogelijk) beelden bevat die niet geschikt zijn 

voor kinderen onder de 12 of 16 jaar.

Uitzendtijden op televisie 

Bij televisie zijn de leeftijden van de Kijkwijzer verbonden aan uitzend-

tijden. Programma’s met de classificatie 'Alle Leeftijden', '6 jaar' en '9 

jaar' mogen op ieder moment van de dag worden uitgezonden. Indien er 

sprake is van de classificering '6 jaar' of '9 jaar' moet SALTO wel het 

betreffende programma coderen. Wanneer een programmamaker een 

uitzendovereenkomst heeft met SALTO om vóór 20.00 uur uit te zenden 

dan moet het materiaal te allen tijde geschikt zijn voor kinderen tot 12 

jaar. Programma's met de classificatie '12 jaar' mogen vanaf 20.00 uur 

worden uitgezonden en programma’s met de classificatie '16 jaar' vanaf 

22.00 uur (tot 06.00 uur).

Hoe check ik mijn programma?
Alle programmamakers die uitzenden bij SALTO 1 of SALTO 2 dienen zich 

te houden aan de Kijkwijzer-regels. Daarom moet een programmamaker 

altijd de inhoud van het programma controleren op mogelijk schadelijke 

elementen voor jeugdige kijkers en dit vooraf doorgeven aan SALTO. Dit 

kan door uzelf de volgende vraag te stellen:

Is het programma helemaal vrij van schadelijke elementen?

Schadelijke elementen zijn: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- 

en/of alcoholmisbruik of grof taalgebruik.

Moet u deze vraag met NEE beantwoorden dan moet u dit vooraf, 

minimaal 3 dagen voor uitzending doorgeven aan SALTO. Ook indien 

u twijfelt dient u dit vooraf door te geven aan SALTO. 
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SALTO controleert en codeert dan (indien nodig) uw programma op 

grond van de NICAM regels.

Hoe geeft u dit aan?
Bij het digitaal inleveren van uw programma dient u voor elke uitzending 

het formulier 'Digitaal Inleveren' toe te voegen op uw digitale gegevens-

drager (usb, harde schijf, DVD). Op pagina 2 vult u de vragen onder het 

kopje 'Kijkwijzer' in. U levert dit formulier, samen met uw programma, in 

bij SALTO. Indien u aangeeft dat uw programma (mogelijk) schadelijke 

elementen voor kinderen bevat, let dan op dat u uw programma 3 dagen 

voor uitzending inlevert bij SALTO inclusief het formulier 'Digitaal 

Inleveren'. U kunt dit formulier downloaden op www.salto.nl/extranet.

Indien u vooraf géén melding maakt dat uw programma (mogelijk) niet 

geschikt is voor alle leeftijden, dan krijgt u een waarschuwing en/of loopt 

u risico op een boete van het NICAM en/of kan SALTO beslissen dat uw 

programma niet wordt uitgezonden. Indien u zich herhaaldelijk niet 

houdt aan de regelgeving omtrent de Kijkwijzer kunt u uiteindelijk 

worden geschorst. 

Eventuele boetes die worden opgelegd door het NICAM worden altijd 

doorberekend aan de Programmamaker. Bovenstaande kunt u nalezen in 

uw uitzendovereenkomst met SALTO en het SALTO Handhavingsbeleid.

Voorlichting
Meer informatie op www.kijkwijzer.nl en www.salto.nl/extranet. 

Daarnaast geeft SALTO jaarlijks een speciale voorlichtingsbijeenkomst in 

samenwerking met het NICAM. Wij raden u aan om hierbij aanwezig te 

zijn. Heeft u vragen, neem dan contact op met 

Peggy de Jonge via peggy@salto.nl

juni 2011
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http://salto.nl/extranet/extra_studio_aanleveren.asp#aanleveren
http://salto.nl/extranet/extra_kijkwijzer.asp
http://www.kijkwijzer.nl/
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