Sanctiebeschikking
Kenmerk: 626031/639004
Betreft: oplegging bestuurlijke boete aan de stichting NTR (hierna: de NTR) vanwege handelen in
strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008.
____________________________________________________________

A.

Procedure

1. Door het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) is in het kader van zijn
toezichthoudende taak op grond van de Mediawet 2008 onderzoek verricht naar Het
Sinterklaasjournaal 2013 in verband met mogelijke overtreding van deze wet door de NTR.
2.
Bij brief van 30 juni 2014 (kenmerk 626031/629589) heeft het Commissariaat de NTR op de
hoogte gesteld van zijn voornemen tot het opleggen van een boete van € 200.000 wegens
vermeende overtreding van artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008 in
Het Sinterklaasjournaal 2013 (hierna: het voornemen). In dezelfde brief is de NTR uitgenodigd
voor een hoorzitting.
3.
Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren
gebracht.
4.
Op 14 augustus 2014 is de NTR verschenen op de hoorzitting en heeft zij haar zienswijze
mondeling toegelicht.
5.
Tijdens deze hoorzitting heeft het Commissariaat een nader rapport aan de NTR
overhandigd.
6.
Bij brieven van 27 augustus en 21 november 2014 heeft de NTR – daartoe uitgenodigd haar zienswijzen op het nader rapport ingediend.
7.
Op 2 december 2014 is de NTR verschenen op een nadere hoorzitting en heeft zij
mondeling haar zienswijze op het nader rapport toegelicht.

B.

Juridisch kader

8.
Voor de relevante artikelen uit de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 die de
grondslag vormen voor dit besluit wordt verwezen naar bijlage A bij dit besluit.

C.

Bijlagen bij dit besluit

9.

Bij dit besluit zijn de volgende stukken gevoegd:

o
o
o
o
o
o
o
o

rapport van bevindingen van 17 juni 2014 met bijlage I tot en met IV
nader rapport van bevindingen van 14 augustus 2014 met bijlage I tot en met X
bijlage A – wettelijk kader
bijlage B - toestemmingen nevenactiviteiten
bijlage C – overzicht van uitingen per aflevering
bijlage D – overzicht screenshots per aflevering
bijlage E – overzicht nieuwsberichten
bijlage F – verslag hoorzitting 14 augustus 2014
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o

D.

bijlage G – verslag hoorzitting 2 december 2014

Feiten, omstandigheden en bevindingen

Omschrijving Het Sinterklaasjournaal
10. Sinds 2001 is jaarlijks gedurende enkele weken voorafgaand aan het Sinterklaasfeest Het
Sinterklaasjournaal te zien, een dagelijks fictief journaal - van circa 10 minuten per aflevering –
bestemd voor kinderen tot 12 jaar. Het programma bestaat uit een gedramatiseerde verhaallijn
waarmee, in de aanloop naar het Sinterklaasfeest, ‘nieuws’ over Sinterklaas wordt gebracht.
11. Vanaf de aanvang van het programma in 2001 wordt Het Sinterklaasjournaal gepresenteerd
door Dieuwertje Blok. Zij schakelt in haar hoedanigheid van presentatrice vanaf de
presentatiedesk in de studio voortdurend via een beeldscherm, met verslaggevers, diverse pieten,
Sinterklaas en verschillende burgers. Blok en de verslaggevers zijn in werkelijkheid presentatoren
en de overige personages worden gespeeld door verschillende veelal bekende Nederlandse
acteurs en actrices.
12. Een aflevering van Het Sinterklaasjournaal verloopt meestal volgens het volgende stramien:
er is een intro, vervolgens worden twee tot drie hoofdonderwerpen behandeld, aansluitend volgt
kort nieuws (meestal naar voren gebracht door kinderen uit het land) en als afsluiting volgt het
weer.
13. Bij Het Sinterklaasjournaal behoort de website www.sinterklaasjournaal.nl, waarop kinderen
onder meer afleveringen van de televisie-uitzending kunnen terugzien en diverse spelletjes
kunnen spelen.
Omschrijving Het Sinterklaasjournaal 2013
14. De reguliere afleveringen van Het Sinterklaasjournaal 2013 zijn dagelijks van 11 november
tot en met 4 december 2013 rond 18.00 uur uitgezonden op Nederland 1, thans NPO 1. Op
16 november 2013 is een langere aflevering uitgezonden, waarin verslag werd gedaan van de
jaarlijkse intocht van Sinterklaas, die in 2013 in Groningen plaatsvond.
15. Het Sinterklaasjournaal 2013 bevatte twee hoofdverhaallijnen die in verband met deze
procedure van belang zijn. Eén verhaallijn ziet op het inpakken en bezorgen van pakjes door
verschillende pieten; de andere verhaallijn heeft betrekking op het zoekraken van, de zoektocht
naar, en het vinden van de ‘échte staf’ van Sinterklaas. Verslaggevers in Het Sinterklaasjournaal
2013, Jeroen Kramer en Doloris Leeuwin, bouwden in hun reportages samen met de pieten,
Sinterklaas en/of diverse acteurs deze twee hoofdverhaallijnen op, met presentatrice Blok als de
verbindende factor.
16. Naast de uitzendingen op televisie en via www.sinterklaasjournaal konden bezoekers
tijdens de uitzendperiode van de televisie-uitzendingen een pakje met hun eigen naam erop laten
inpakken. Dieuwertje Blok heeft tijdens de televisie-uitzendingen regelmatig op deze mogelijkheid
gewezen.
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Nevenactiviteiten
17. De NTR heeft voorafgaand aan Het Sinterklaasjournaal 2013 om toestemming verzocht
1
voor het verrichten van drie zogenoemde nevenactiviteiten . In verband met deze zaak zijn de
volgende twee nevenactiviteiten, die bestaan uit het verlenen van licenties aan derden, van
belang.
18. Bij brief van 30 augustus 2013 met kenmerk DGP/1308301, heeft de NTR melding gedaan
van de nevenactiviteit ”Het produceren en distribueren van pakpapier voor groothandels (niet
consumenten) naar aanleiding van het TV Programma Sinterklaasjournaal”. Uit de conceptlicentieovereenkomst die bij deze melding was gevoegd, volgt dat de nevenactiviteit bestaat uit
het verlenen van een licentie aan de Firma Keijzer Papier voor het (Benelux) beeldmerk van Het
Sinterklaasjournaal ten behoeve van het produceren van inpakpapier.

(Beeldmerk Het Sinterklaasjournaal – bron: Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom,
inschrijvingsnummer 0893841)
19. Na toetsing aan artikel 2.132 van de Mediawet 2008 en de daarop gebaseerde
Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 heeft het Commissariaat voor deze nevenactiviteit bij brief
van 20 september 2013 (kenmerk 614807/615387) toestemming verleend. In deze brief heeft het
Commissariaat de NTR – voor zover hier van belang – uitdrukkelijk gewezen op het feit dat uit
artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008 in samenhang gelezen met artikel 9 van
het Mediabesluit 2008, volgt dat vermijdbare uitingen niet zijn toegestaan in het media-aanbod dat
in het bijzonder bestemd is voor kinderen jonger dan twaalf jaar en dat niet van informatieve of
educatieve aard is.
20. Het uiteindelijk geproduceerde en in de handel gebrachte inpakpier (zie bijlage II bij het
rapport van bevindingen) is identiek aan het NTR-pakpapier met de rode achtergrond en de gele
mijtertjes zoals te zien is in alle afleveringen van Het Sinterklaasjournaal 2013, en het interactieve
‘inpakfilmpje’ op www.sinterklaasjournaal.nl (hierna: het NTR-pakpapier).

1

Op grond van artikel 2.132, eerste lid, van de Mediawet 2008 mogen publieke media-instellingen zoals de NTR alleen na
voorafgaande toestemming van het Commissariaat zogenoemde nevenactiviteiten verrichten. Op grond van het tweede lid
zijn nevenactiviteiten activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met of ten dienste staan van de verwezenlijking van
de uitvoering van de publieke mediaopdracht. In het derde lid staat een omschrijving van de voorwaarden waaraan
nevenactiviteiten dienen te voldoen, wil het Commissariaat toestemming kunnen geven voor die nevenactiviteit. Het
Commissariaat voert beleid ten aanzien van nevenactiviteiten, neergelegd in de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009.
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21. Daarnaast heeft de NTR bij brief van 16 oktober 2013 met kenmerk DGP/1310161 melding
gedaan van een nevenactiviteit die eruit bestaat dat ‘een licentie verstrekt zal worden voor het
produceren en distribueren van de staf van Sinterklaas voor groothandels/bedrijven die
Sinterklaaspakken verhuren (niet consumenten) naar aanleiding van het TV/programma Het
Sinterklaasjournaal’. Uit de bij deze melding overgelegde licentieovereenkomst volgt dat edelsmid
J. van Bakel het exclusieve en niet-overdraagbare recht verkrijgt om deze staf te produceren, te
verveelvoudigen, te vermarkten en te distribueren. Blijkens diezelfde overeenkomst geschiedt
deze verkoop van de staf onder de naam ‘Sintstaf’, een handelsnaam van Van Bakel
(KvK 50340387).
22. Deze geproduceerde en gedistribueerde staf (zie bijlage III bij het rapport van bevindingen)
is identiek aan de staf van Sinterklaas die te zien is in de afleveringen van Het Sinterklaasjournaal
2013 (hierna: de NTR-staf).
23. Bij brief van het Commissariaat van 4 november 2013 is toestemming verleend voor de
nevenactiviteit ‘Het op de markt laten brengen van de staf van Sinterklaas bij Het
Sinterklaasjournaal’. Ook in deze brief is de NTR uitdrukkelijk gewezen op het verbod van
vermijdbare uitingen in het media-aanbod dat in het bijzonder bestemd is voor kinderen onder de
twaalf jaar en dat niet educatief of informatief van aard is.

NTR-pakpapier in het Sinterklaasjournaal 2013
24. Het NTR-pakpapier wordt in de verhaallijn in Het Sinterklaasjournaal 2013 gebruikt voor het
inpakken van pakjes die specifiek voor pakjesavond zijn bestemd. Dit inpakken gebeurt
voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas vanuit het pakjesruim op de stoomboot. Na de intocht
is voornamelijk de pakjeskamer in het zogeheten Pietenhuis de plek waar de pakjes worden
opgeslagen en/of gecontroleerd.
25. Aan de in het NTR-pakpapier ingepakte pakjes wordt via twee platforms uitgebreid
aandacht besteed in media-aanbod van de NTR: via televisie-uitzendingen en op de website
www.sinterklaasjournaal.nl
26. Via televisie-uitzendingen. In bijlage I bij het rapport van bevindingen staat per aflevering
van Het Sinterklaasjournaal 2013 vermeld of het NTR-pakpapier daarin langdurig is getoond of
vermeld, in bijlage C staat per aflevering specifiek vermeld de wijze waarop de vertoning of
vermelding heeft plaatsgevonden. Uit bijlage IV volgt dat in 17 afleveringen van Het
Sinterklaasjournaal 2013 uitgebreid aandacht is geschonken aan de pakjes die specifiek voor
pakjesavond worden ingepakt in het NTR-pakpapier. Uit het rapport van bevindingen volgt verder
dat deze aandacht wordt gegeven via filmpjes of ‘beeldverbindingen’ (ook filmpjes) met de
presentatrice. In deze filmpjes wordt het NTR-pakpapier volop gebruikt en is het duidelijk
zichtbaar. Het wordt getoond in het pakjesruim van de stoomboot, de pakjeskamer in het
pietenhuis, op scholen of bij mensen thuis. Er zijn ook minder voor de hand liggende zaken in het
NTR-pakpapier ingepakt. Ter illustratie wordt verwezen naar de tweede aflevering, waarin een
volledig in het NTR-pakpapier ingepakte paardenstal bij het zogenaamde Pietenhuis langdurig in
beeld werd gebracht (zie bijlage C, aflevering 2, en bijlage D, aflevering 2, het eerste screenshot).
Voorts wordt gewezen op aflevering 20, waarin een volledig uitgerolde rol pakpapier in beeld is
gebracht (zie bijlage C, aflevering 20, en bijlage D, aflevering 20, het tweede screenshot).
27. Bovendien blijkt uit bijlage I bij het rapport van bevindingen dat in 10 van de 20 afleveringen
waarin het NTR-pakpapier voorkomt, de in het NTR-pakpapier ingepakte pakjes twee keer of
vaker onderwerp van een gedramatiseerd item (meestal een filmpje) zijn. De lengte van deze
gedramatiseerde fragmenten varieert over het algemeen tussen de één en drie minuten. In de
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overige 10 afleveringen komen de in het NTR-pakpapier ingepakte pakjes per aflevering eenmalig
als onderwerp van een gedramatiseerd item aan bod.
28. Tot slot wordt in de afleveringen in totaal 17 keer naar www.sinterklaasjournaal.nl verwezen
om een pakje in te laten pakken specifiek voor pakjesavond of om de inhoud van het pakje te
laten controleren. Verder worden twee verschillende websitefilmpjes (waar de bezoeker
zogenaamd een pakje kan laten inpakken in het NTR-pakpapier) beide één keer beeldvullend
vertoond in een televisie-aflevering van Het Sinterklaasjournaal 2013. Daarnaast is geconstateerd
dat de met het NTR-pakpapier ingepakte pakjes twee keer (zie bijlage C, aflevering 14 november
2013 en 3 december 2013, en bijlage D, screenshot) in een beeldvullend close-shot in beeld zijn
gebracht en in vier afleveringen diverse malen zeer prominent (close maar niet beeldvullend) zijn
vertoond.
29. Via de website. Zoals volgt uit het rapport van bevindingen (zie randnummer 12 van dat
rapport) worden de pakjes in het NTR-pakpapier tevens onder de aandacht gebracht via de
website www.sinterklaasjournaal.nl. Bezoekers kunnen gedurende de periode van de televisieuitzendingen een pakje specifiek voor pakjesavond met eigen naam erop laten inpakken. Het
betreft hier een interactief filmpje waar een bezoeker terechtkomt als er op de rubriek ‘stoomboot’
wordt geklikt en men zijn/haar naam opgeeft. In het filmpje laat één van de pieten, Wellespiet een
pakje inpakken. In het ruim achter hem zijn pakjes te zien in diverse verpakkingen (waaronder het
NTR-pakpapier). Het specifieke pakje dat wordt ingepakt, wordt altijd ingepakt in het NTRpakpapier. Vervolgens schrijft Wellespiet de naam die de bezoeker heeft opgegeven op het pakje,
waarna die naam en het NTR-pakpapier waarop de naam is geschreven, close-up in beeld
komen. In de loop van de televisie-uitzendingen kunnen de pakjes door bezoekers zogenaamd
worden gecontroleerd op inhoud (omdat er in de televisie-uitzendingen iets mis is gegaan met het
inpakken).

Kenmerk 626031/639004

30. Volgens gegevens gepubliceerd op de website van de NTR is het filmpje waarin de
mogelijkheid wordt geboden een eigen pakje met naam erop in NTR-pakpapier in te laten pakken
op de website www.sinterklaasjournaal.nl een groot succes geweest, en is deze in totaal 7 miljoen
keer bekeken (zie bijlage E). ”Voor viral marketing begrippen een ongekende hit”, zo valt te lezen
in het artikel.

NTR-staf in het Sinterklaasjournaal 2013
31. De verhaallijn rondom de NTR-staf luidt dat deze honderd jaar geleden is kwijtgeraakt in
een schoorsteen in Groningen. Sindsdien gebruikt Sinterklaas een goedkope feestwinkelstaf uit
een Groningse feestwinkel. Sinterklaas komt dit jaar naar Groningen om zijn echte NTR-staf op te
halen. In de verhaallijn raken de pieten de eenmaal hervonden NTR-staf wederom kwijt en moet
Sinterklaas het toch weer even met de ‘goedkope’ feestwinkelstaf doen. De NTR-staf wordt echter
op tijd teruggevonden in de laatste aflevering op 4 december 2013.
32. Het Commissariaat heeft vastgesteld dat in 13 van de 23 afleveringen van Het
Sinterklaasjournaal 2013 door middel van het vertonen de NTR-staf expliciet aandacht aan de
NTR-staf wordt besteed (zie bijlage I bij het rapport van bevindingen). In de bijna vijf kwartier
durende bijzondere aflevering over de intocht van Sinterklaas wordt de NTR-staf veelvuldig
vertoond, onder meer in een beeldvullende close-up van de NTR-staf
Voornemen
33. Op grond van bovenstaande feiten heeft het Commissariaat op 29 juni 2014 het voornemen
uitgebracht de NTR een boete op te leggen van € 200,000,- wegens overtreding van artikel 2.89,
eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008: media-aanbod dat in het bijzonder bestemd
voor kinderen tot twaalf jaar, en dat niet educatief of informatief van karakter is, mag immers geen
vermijdbare uitingen mag bevatten. Het Commissariaat kent een zwaar gewicht toe aan het
belang dat is gediend bij naleving van deze norm.

E.

Zienswijze NTR

34. De NTR heeft naar aanleiding van het voornemen in haar zienswijze betoogd dat het nader
rapport buiten beschouwing moet blijven, dat zij geen overtreding heeft begaan, en dat de boete
moet worden verlaagd.
Nader rapport
35. De NTR betoogt allereest dat de inhoud van het nader rapport buiten beschouwing dient te
blijven. Het Commissariaat heeft dat nader rapport in strijd met het verdedigingsbeginsel niet op
het juiste moment en de juiste wijze in de procedure ingebracht. De NTR wijst er, onder verwijzing
naar artikel 5.50 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) en artikel 3.3 van de
Beleidslijn sanctiemaatregelen op dat het nader rapport met voornemen meegezonden had
moeten worden. Volgens de NTR blijkt uit de datering van het nader rapport op 14 augustus 2014
dat het Commissariaat in de voorfase, mede naar aanleiding van de zienswijze van de NTR, nader
onderzoek heeft gedaan. Daarnaast voert de NTR aan dat haar niet duidelijk is waarop het nader
rapport betrekking heeft, hetgeen eveneens in strijd met het verdedigingsbeginsel is.
Overtreding
36. Voorts stelt de NTR zich op het standpunt dat geen sprake is van overtreding van
artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008. De NTR voert aan dat het
Commissariaat niet heeft onderkend dat het Sinterklaasjournaal 2013 een educatief karakter heeft
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en dat het aldus onder voorwaarden vermijdbare uitingen mag bevatten. Verder voert de NTR in
algemene zin aan dat het Commissariaat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van
vermijdbare uitingen geheel voorbij is gegaan aan het unieke karakter van het Sinterklaasjournaal.
De NTR wijst daartoe op de interactieve verhaallijn en het non-commerciële karakter van het
programma. Volgens de NTR is het Sinterklaasjournaal een speciaal programma en moet dat ook
als zodanig worden beoordeeld.
37. De NTR-staf en het NTR-pakpapier zijn volgens de NTR ook niet onloochenbaar als product
te identificeren. Het gemiddelde kijkerspubliek ziet de NTR-staf en het NTR-inpakpapier volgens
de NTR als vaste en onvermijdelijke symbolen in het verhaal van Sinterklaas. Volgens de NTR
bestaat de doelgroep van het Sinterklaasjournaal 2013 uit kinderen, die een staf hoe dan ook niet
opvatten of identificeren als product. Hetzelfde geldt voor het pakpapier, aldus de NTR. Bovendien
kan het gemiddelde kijkerspubliek de uitingen volgens de NTR niet linken aan een concreet
product.
38. Voor zover het Commissariaat zou oordelen dat het NTR-pakpapier wel als product
identificeerbaar is, dan geldt volgens de NTR dat consumenten dit product niet in de handel
hebben kunnen kopen. Volgens de NTR zijn het NTR-pakpapier noch de NTR-staf ooit te koop
aangeboden aan de consument: niet voor, tijdens of na de uitzendingen. De producten zijn alleen
verkrijgbaar geweest in de zogenoemde business-to-business handel, aldus de NTR. Dat is ook
met zoveel woorden opgenomen in de licentieovereenkomsten en in de nadere afspraken met
Keijzer en Van Bakel, aldus de NTR.
39. Verder voert de NTR aan dat zich geen verkoopbevorderend effect heeft voorgedaan. De
NTR wijst in dit verband op de zeer marginale omzet die de verkoop van de NTR-staf en het NTRpakpapier heeft opgeleverd. Daaruit blijkt volgens de NTR het niet-commerciële karakter van de
nevenactiviteiten, en het feit dat de NTR-staf en het NTR-inpakpapier nooit aan de consument zijn
aangeboden. Bovendien, zo voert de NTR aan, bestaat het beoogde kijkerspubliek uit kinderen.
Als het product al voor consumenten verkrijgbaar zou zijn geweest, dan zouden deze producten
niet door kinderen aangeschaft kunnen worden.
40. Verder miskent het Commissariaat volgens de NTR dat in de verhaallijn over het
NTR-pakpapier plots zijn opgenomen om te voorkomen dat een verkoopbevorderend effect zou
optreden. Over de NTR-staf voert de NTR aan dat ter voorkoming van het feit dat bijvoorbeeld
hulpsinten naar aanleiding van het verhaal in Het Sinterklaasjournaal 2013 zich verplicht zouden
voelen de NTR-staf aan te moeten schaffen - de dramaturgische lijn van de goedkope
feestwinkelstaf is bedacht.
Vertrouwensbeginsel
41. De NTR voert verder aan dat het Commissariaat in strijd handelt met het
vertrouwensbeginsel. Volgens de NTR heeft het Commissariaat een actieve en sturende rol bij de
behandeling van de nevenactiviteiten gehad. Gelet hierop, en gelet op de inhoudelijke
betrokkenheid bij de ontwikkeling van het verhaal, heeft het Commissariaat volgens de NTR het
gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat het gebruik van het NTR-pakpapier en de NTR-staf in de
uitzendingen vooraf was goedgekeurd, aldus de NTR. Het Commissariaat heeft volgens de NTR
dus vooraf de inhoud van het programma in overeenstemming geacht met de Mediawet 2008.
42. Voorts had het op de weg van het Commissariaat gelegen om direct na aanvang van de
eerste uitzending bij de NTR aan te geven dat het gebruik van het NTR-pakpapier en de NTR-staf
in de uitzendingen alsnog niet was toegestaan, aldus de NTR. Gelet op het overleg dat de NTR
ieder jaar met het Commissariaat voert over het Sinterklaasjournaal en gelet op voorgaande

Kenmerk 626031/639004

nevenactiviteiten en uitzendingen, mocht de NTR erop vertrouwen dat de nevenactiviteiten en de
wijze waarop de NTR-staf en het NTR-pakpapier in het Sinterklaasjournaal 2013 zijn getoond, de
goedkeuring van het Commissariaat hadden.

Hoogte van de boete
43. De NTR voert verder aan dat het Commissariaat heeft nagelaten te expliciteren welk deel
van de boete ziet op welke overtreding. Daarmee heeft de NTR geen mogelijkheid gekregen om
te beoordelen of de hoogte van de boete evenredig is aan de ernst van de overtreding. Zo is het
de NTR niet duidelijk welk deel van de boete ziet op welke uitingen met betrekking tot de NTR-staf
dan wel met betrekking tot het NTR-pakpapier.
44. De NTR voert daarnaast aan dat het Commissariaat de boete voor het NTR-pakpapier op
nul moet stellen, en dat de boete voor de NTR-staf hooguit laag kan zijn, en enkel vanwege het
feit dat voor de NTR-staf aanhakend is geadverteerd.
45. Ook heeft het Commissariaat de overtreding ten onrechte aangemerkt als een overtreding
ten aanzien van een kwetsbare groep, nu de uitingen niet gericht zijn geweest op kinderen.
Volgens de NTR kunnen kinderen de NTR-staf en het NTR-pakpapier niet onloochenbaar
identificeren. Een kind zal dan ook nooit een staf of inpakpapier op haar verlanglijstje zetten, aldus
de NTR. Bovendien gaat het om een programma dat is gericht op een groep die meer kijkers
bevat dan alleen kinderen. Uit het feit dat de pieten worden gespeeld door Nederlanders die
alleen bekend zijn bij volwassen volgt volgens de NTR dat het om een familieprogramma gaat, en
niet louter een kinderprogramma. Dit blijkt volgens de NTR ook uit de kijkcijfers. Verder dient het
Commissariaat volgens de NTR bij het vaststellen van de hoogte van de boete ook de nietcommerciële intenties en de zeer beperkte omvang van de nevenactiviteit te betrekken.
46. Verder voert de NTR aan dat het Commissariaat in zijn toezichts- en handhavingsbeleid niet
eerder heeft geëist dat media-instellingen onderzoek doen op sociale media ten einde vast te
stellen dat derden mogelijk aanhakend adverteren, ook als het derden zijn die geen contractspartij
van de NTR zijn. Ook is volgens de NTR een boeteverlagende omstandigheid dat het
Commissariaat niet eerder de norm als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van
de Mediawet 2008 zo heeft uitgelegd dat deze mede betrekking heeft op uitingen over producten,
diensten of bedrijven die gericht zijn op andere bedrijven of via de tussenhandel uiteindelijk bij
consumenten terecht komen.
47. Verder geldt volgens de NTR als boeteverlagende omstandigheid dat de overtreding heeft
plaatsgevonden ondanks het feit dat de NTR voorzorgsmaatregelen had getroffen. Voorts voert de
NTR als boeteverlagende omstandigheid aan dat zij inmiddels adequate maatregelen heeft
genomen ter voorkoming van herhaling van de overtreding. Iedere verwijzing naar het NTRpakpapier en de NTR-staf zijn uit het media-aanbod dat betrekking heeft op het
Sinterklaasjournaal 2014 verwijderd, aldus de NTR.

F.

Overwegingen Commissariaat

Algemeen
48. Het Commissariaat stelt het volgende voorop. Het Commissariaat ziet toe op de naleving
van verschillende regels uit de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008. Een aantal van die
regels beogen kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, te beschermen. Eén van die regels is dat
het media-aanbod dat in het bijzonder is bestemd voor kinderen tot twaalf jaar en dat niet
educatief of informatief van karakter is, geen vermijdbare uitingen mag bevatten. Het
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Commissariaat kent een zwaar gewicht toe aan het belang dat is gediend bij naleving van deze
norm en dat is gelegen in het beschermen van minderjarigen tegen commerciële beïnvloeding.
49. Voorts acht het Commissariaat van belang vooraf op te merken dat deze sanctieprocedure
uitsluitend betrekking heeft op overtreding door de NTR van het verbod op vermijdbare uitingen
zoals bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008, in samenhang
bezien met artikel 9 van het Mediabesluit 2008. Dat volgt uit hetgeen is overwogen in het
voornemen, de inhoud van het daarbij gevoegde rapport van bevindingen, het nader rapport en de
overwegingen in dit besluit. Voor zover de NTR in haar zienswijze argumenten naar voren heeft
gebracht die verband houden met andere door haar veronderstelde overtredingen van normen in
Mediawet 2008, worden deze in het kader van deze procedure dan ook buiten beschouwing
gelaten.
Nader rapport
50. De NTR heeft – kort gezegd – in haar zienswijze voorafgaand aan de eerste hoorzitting
betwist dat het NTR-pakpapier en de NTR-staf in de handel voor consumenten verkrijgbaar waren.
De feiten waaruit de door de NTR betwiste verkrijgbaarheid voor consumenten echter blijkt, en die
naar het oordeel van het Commissariaat overigens van algemene bekendheid zijn en via de
openbare bron internet beschikbaar zijn, heeft het Commissariaat met het oog op de
zorgvuldigheid neergelegd in het nader rapport. Dat nader rapport is tijdens de hoorzitting van 14
augustus 2014 aan de NTR overhandigd.
51. Het Commissariaat ziet in hetgeen de NTR naar voren heeft gebracht geen grond om het
nader rapport buiten beschouwing te laten. Uit artikel 5:53 van de Awb volgt dat van een
overtreding waarvoor een bestuurlijke boete van meer dan € 340,00 kan worden opgelegd, steeds
een rapport of een proces-verbaal wordt opgemaakt. Voorts volgt uit die bepaling dat de
overtreder steeds in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Verder
volgt uit artikel 5:50, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb, dat, indien de overtreder in de
gelegenheid wordt gesteld over het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete zijn
zienswijze naar voren te brengen, dat rapport reeds bij de uitnodiging daartoe aan de overtreder
toegezonden of uitgereikt dient te worden. Artikel 3.3. van de Beleidslijn sanctiemaatregelen 2011
kan in dit opzicht geen andere normen bevatten dan de Awb, en bevat deze dan ook niet.
52. Bovengenoemde regels waarborgen dat in de fase voorafgaand aan een definitief
boetebesluit, een betrokkene weet tegen welke beschuldiging hij zich moet verweren. Deze regels
waarborgen voorts dat een betrokkene zijn recht op verdediging kan uitoefenen. Uit deze regels
volgt echter niet dat in deze fase slechts sprake kan zijn van één rapport of dat een
bestuursorgaan - al dan niet naar aanleiding van een zienswijze - geen nadere gegevens meer
kan vergaren. Wel vloeit uit deze bepalingen voort dat het bestuursorgaan na het opstellen van
een nader rapport een betrokkene opnieuw in de gelegenheid stelt zijn of haar zienswijze uit te
brengen.
53. Het Commissariaat heeft bij voornemen van 30 juni 2014 het rapport van bevindingen
gevoegd. De NTR heeft hierop een schriftelijke zienswijze ingediend en deze op de hoorzitting
van 14 augustus 2014 mondeling kunnen toelichten.
54. Het Commissariaat heeft het nader rapport bij aanvang van de hoorzitting van
14 augustus 2014 overhandigd, waarna aansluitend daarop een leespauze is ingelast. De NTR is
daarna in de gelegenheid gesteld om tijdens die hoorzitting te reageren, zo nodig later ook
schriftelijk, een zienswijze in te dienen, en eventueel deze zienswijze op een nadere hoorzitting
toe te lichten. De NTR heeft ervoor gekozen om niet direct op 14 augustus 2014 te reageren, en
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heeft op 27 augustus en 21 november 2014 nadere zienswijzen ingediend, en heeft deze op de
nadere hoorzitting van 2 december 2014 mondeling kunnen toelichten. Het Commissariaat stelt
vast dat de NTR, nu zij telkens in de gelegenheid is gesteld om zich zowel schriftelijk als
mondeling te verweren, dan ook niet in haar recht op verdediging is geschaad.
55. Voor zover de NTR naar voren heeft gebracht dat het Commissariaat heeft nagelaten om in
het nader rapport duidelijk aan te geven op welke wijze en op welke punten de inhoud en de
bijlagen van het nader rapport het sanctievoornemen onderbouwen, overweegt het Commissariaat
als volgt.
56. Het nader rapport is blijkens de eerste alinea ervan opgesteld ‘hangende de procedure
inzake het mogelijk opleggen van een bestuurlijk boete aan de NTR in verband met
geconstateerde mogelijke overtredingen van artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de
Mediawet 2008 in het Sinterklaasjournaal 2013’. Voorts blijkt uit het nader rapport dat de focus
van het onderzoek ligt op de verkrijgbaarheid van het NTR-pakpapier (vanaf nr. 1) en de NTR-staf
(vanaf nr. 11) in de consumentenhandel. Tijdens de hoorzitting van 14 augustus 2014 is – ook
blijkens het verslag ervan – aan de orde geweest dat de vraag naar de verkrijgbaarheid in de
handel van de NTR-staf en het NTR-pakpapier het onderwerp vormt van het nader rapport.
Anders dan de NTR naar voren heeft gebracht is het Commissariaat van oordeel dat de wijze
waarop en op welke punten het sanctievoornemen met het nader rapport is onderbouwd, duidelijk
is.
57. Gelet op het vorenstaande zijn er geen gronden om het nader rapport buiten beschouwing
te laten.

Overtreding
58. Uit artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008, in samenhang gelezen met
artikel 9 van het Mediabesluit 2008 volgt dat vermijdbare uitingen niet zijn toegestaan in mediaaanbod van de publieke mediadiensten dat in het bijzonder bestemd is voor kinderen jonger dan
twaalf jaar, met uitzondering van het media-aanbod van informatieve of educatieve aard.
59. Het Commissariaat stelt vast dat Het Sinterklaasjournaal 2013 een programma is dat in het
bijzonder bestemd is voor kinderen tot twaalf jaar. Het Commissariaat wijst er in dit verband op dat
de NTR het programma heeft uitgezonden in haar zogenoemde ZAPP-blok, en dat de website
www.sinterklaasjournaal.nl het ZAPP-logo bevat. Het Commissariaat stelt vast dat ZAPP het
kinderblok is van de NTR waarin de programma’s in het bijzonder zijn gericht op kinderen tussen
de zes en de twaalf jaar. Dat de groep kijkers in dit geval groter is dan de doelgroep en
bijvoorbeeld ook ouders van die kinderen of andere volwassen omvat doet daar niet aan af.
60. Voor de verdere kwalificatie van het media-aanbod zoekt het Commissariaat in beginsel
aansluiting bij het systeem van programma-indeling zoals dat door de stichting Nederlandse
Publieke Omroep (hierna: de NPO) wordt gehanteerd bij de indeling van programma’s, de
zogenoemde cross-mediale content classificatie indeling (hierna: de CCC- indeling). De NPO
heeft Het Sinterklaasjournaal in 2013 op basis van de CCC-indeling aangemerkt als CCC 319;
fictief, zonder educatief karakter. Het Commissariaat ziet geen aanleiding om in dit geval anders te
oordelen. Het Sinterklaasjournaal 2013 is een fictief journaal dat ‘nieuws’ brengt rondom (de
intocht van) Sinterklaas. Dat volgens de NTR in het programma normen en waarden worden
overgebracht maakt het programma naar het oordeel van het Commissariaat nog niet educatief.
Ook het gegeven dat het Sinterklaasjournaal 2013 op scholen wordt bekeken en dat rondom het
Sinterklaasjournaal 2013 ouderpakketten worden uitgegeven, maakt het programma niet
educatief.
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61. Nu het Commissariaat van oordeel is dat het Sinterklaasjournaal 2013 een programma is
dat in het bijzonder bestemd is voor kinderen tot 12 jaar en dat niet als educatief of informatief kan
worden aangemerkt, mag het media-aanbod over Het Sinterklaasjournaal 2013 geen vermijdbare
uitingen als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008 bevatten.
62. Volgens vaste jurisprudentie is een vermijdbare uiting een voor het gemiddeld kijkerspubliek
duidelijk waarneembare uiting op grond waarvan het in staat is het desbetreffende product, de
dienst of het bedrijf onloochenbaar te identificeren en die geschikt is om een positieve houding
van het publiek ten opzichte van het product, de dienst of het bedrijf te bevorderen. Hieruit volgt
dat het Commissariaat aannemelijk moet maken dat aan de desbetreffende uitingen, in de context
waarin deze voorkomen, een wervend en daardoor verkoop bevorderend effect is verbonden,
aldus de Afdeling. In verband met dit laatste heeft de Afdeling geoordeeld dat indien op een min of
meer opvallende wijze en niet in negatieve zin artikelen worden getoond of een merknaam wordt
genoemd in een televisie-uitzending, doorgaans een deel van het kijkerspubliek tot aankoop wordt
bewogen. Volgens de Afdeling kan van het Commissariaat dus niet worden gevergd dat het
bewijst dat daadwerkelijk een verkoopbevorderend effect is opgetreden ten aanzien van het aldus
onder de aandacht van het publiek gebracht artikel of merk (uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 1997, TROS- Aktua in bedrijf, nr.
R01.93.2121).
63. Zoals volgt uit bijlage I bij het rapport van bevindingen wordt het NTR-pakpapier in 17 van
de 23 televisie-uitzendingen nadrukkelijk en langdurig in beeld gebracht. Verder heeft het
Commissariaat vastgesteld dat het NTR-pakpapier bij alle bezoeken aan
www.sinterklaasjournaal.nl nadrukkelijk en langdurig in beeld is. Uit bijlage I bij het rapport van
bevindingen volgt ook dat de NTR-staf in 13 van de 23 televisie-uitzendingen nadrukkelijk en
langdurig in beeld is. Voorts heeft het Commissariaat vastgesteld dat het NTR-pakpapier en de
NTR-staf in de hiervoor bedoelde televisie-uitzendingen zeer herkenbaar zijn ten opzichte van het
andere in het programma gebruikte inpakpapier en de eerder in randnummer 31 genoemde
goedkope feestwinkelstaf.
64. Het NTR-pakpapier is immers voorzien van de mijter die voorkomt in het logo van Het
Sinterklaasjournaal 2013, dat gedurende elke aflevering van Het Sinterklaasjournaal 2013 op de
monitor achter Dieuwertje Blok te zien is op alle momenten dat niet wordt geschakeld naar een
externe locatie. De mijter uit het logo krijgt daarbij nog extra aandacht doordat deze voortdurend
ronddraait. Cadeautjes in de studio en in de stoomboot zijn verpakt in verschillende soorten
pakpapier, maar de cadeautjes die in de uitzendingen zijn afgeleverd op scholen zijn uitsluitend
verpakt in het NTR-pakpapier.
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65. De NTR-staf is voorzien van krullen en gedetailleerde chique afwerking waardoor deze in
het bijzonder opvalt. De waarneembaarheid wordt verder versterkt doordat de NTR-staf en het
NTR-pakpapier, elk op zichzelf beschouwd, een belangrijke – zo niet de belangrijkste – rol spelen
binnen de twee hoofdverhaallijnen, namelijk het zoek zijn en vinden van "de echte staf" van
Sinterklaas en de perikelen rondom het inpakken van de pakjes.
66. Het Commissariaat blijft - ook met inachtneming van hetgeen de NTR in haar zienswijzen
naar voren heeft gebracht - van oordeel dat het vertonen van het NTR-pakpapier en de NTR-staf
in de hiervoor bedoelde afleveringen van Het Sinterklaasjournaal 2013, en het vertonen van het
NTR-pakpakpier op de website, voor een gemiddeld publiek waarneembare uitingen zijn op grond
waarvan het in staat is het NTR-pakpapier en het NTR-staf te identificeren. Door de min of meer
opvallende, niet negatieve, wijze waarop in de bedoelde afleveringen en de website het NTRpakpapier en de NTR-staf zijn getoond is het Commissariaat van oordeel dat in beginsel een
positieve houding van het relevante kijkerspubliek ten opzichte van deze producten is bevorderd.
67. Het Commissariaat volgt de NTR niet in haar standpunt dat kinderen de betreffende
producten niet kúnnen identificeren, en dat reeds daarom geen sprake kan zijn van vermijdbare
uitingen. Het Commissariaat overweegt verder - onder verwijzing naar de uitspraak van de
Afdeling van 9 juli 2014 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3391) - dat uit de omstandigheid dat sprake is
van een kinderprogramma, niet volgt dat uitingen over producten reeds daarom niet kunnen leiden
tot identificeerbaarheid van die producten door anderen dan kinderen. Een kijkersgroep is immers
breder dan de doelgroep van een programma, zeker wat betreft het Sinterklaasjournaal 2013,
zoals de NTR zelf in haar zienswijze en tijdens de eerste hoorzitting ook uitdrukkelijk heeft
aangegeven.
68. De NTR heeft verder naar voren gebracht dat inpakpapier en de staf van Sinterklaas als
onvermijdelijke symbolen uit het sinterklaasverhaal moeten worden opgevat en dat het tonen
daarvan reeds daarom geen overtreding van de Mediawet 2008 kan opleveren. Het
Commissariaat overweegt hierover als volgt. Ook als inpakpapier en de staf van Sinterklaas als
onvermijdelijke symbolen uit het verhaal van Sinterklaas moeten worden opgevat, dan nog is het
tonen van specifieke, op deze symbolen gebaseerde producten in het media-aanbod zoals hier
aan de orde in strijd met de Mediawet 2008.
69. De NTR heeft gesteld dat het NTR-pakpapier en de NTR-staf enkel verkrijgbaar zouden zijn
(geweest) in de handel van bedrijven tot bedrijven (groothandel), en niet in de
consumentenhandel. Reeds daarom kan volgens de NTR geen sprake zijn van overtreding van
het verbod op vermijdbare uitingen als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van
de Mediawet 2008. Daartoe is volgens de NTR vereist dat de uitingen betrekking hebben op
producten die aan de consument worden aangeboden. Hierover overweegt het Commissariaat het
volgende.
70. Uit het rapport van bevindingen en het nader rapport volgt dat zowel de NTR-staf als het
NTR-pakpapier voor, tijdens en na de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal 2013 voor een
ieder verkrijgbaar zijn geweest. Dat betekent dat deze producten voor consumenten in de handel
en, zoals de NTR zelf heeft gesteld, voor bedrijven in de groothandel verkrijgbaar zijn geweest.
71. Voor zover het betoog van de NTR ertoe strekt dat uitingen in het media-aanbod met
betrekking tot producten die enkel in de handel van bedrijven tot bedrijven verkrijgbaar zijn niet
kunnen leiden tot overtreding van artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet
2008, overweegt het Commissariaat als volgt. Het verbod als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid,
aanhef en onder b, van de Mediawet 2008 omvat ook uitingen die betrekking hebben op
producten of diensten die (uitsluitend) bestemd zijn voor andere bedrijven, of die via de handel
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tussen bedrijven bij de consument terecht komen, zonder dat deze rechtstreeks aan consumenten
zijn verkocht. Een andersluidende uitleg van artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de
Mediawet 2008 betekent dat dergelijke uitingen van het verbod zijn uitgezonderd. Dat strookt niet
met het beginsel van non-commercialiteit waaraan de publieke media-instellingen door de
wetgever zijn gehouden. Indien de regels over vermijdbare uitingen niet zouden gelden voor
uitingen over producten of diensten die gericht zijn op andere bedrijven, of die via de handel
tussen bedrijven bij de consumenten terecht komen, is het gevaar van commercialisering van het
media-aanbod van de publieke media-instellingen niet denkbeeldig. Het zou dan bijvoorbeeld
mogelijk zijn om onbeperkt merken van vrachtauto´s in beeld te brengen, of aandacht te besteden
aan diensten voor de verhuur van kantoorruimte, omdat deze producten en diensten in de regel
niet in de consumentenhandel te verkrijgen zijn.
72. Voor zover de NTR naar voren heeft gebracht dat zich - gelet op de beperkte omzetcijfers in de praktijk geen verkoopbevorderend effect heeft voorgedaan, wordt overwogen dat uit eerder
genoemde uitspraak van de Afdeling van 21 augustus 1997 volgt dat voor een beoordeling van de
vraag of sprake is van een vermijdbare uiting, niet relevant is of daadwerkelijk sprake is geweest
van een verkoopbevorderend effect.
73. Alles overziend is het Commissariaat van oordeel dat de NTR in het Sinterklaasjournaal
2013 in strijd heeft gehandeld met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet
2008, in samenhang bezien met artikel 9 van het Mediabesluit 2008.
74. Wellicht ten overvloede wijst het Commissariaat erop dat de door de NTR gestelde
bijzondere maatschappelijke context van het programma, of het gestelde bijzondere karakter van
het programma, niet kan afdoen aan het voorgaande.
Vertrouwensbeginsel
75. De NTR heeft betoogd dat het Commissariaat door het verlenen van toestemming voor het
op de markt laten brengen van de NTR-staf en NTR-pakpapier toezeggingen heeft gedaan over
de inhoud van het media-aanbod met betrekking tot het Sinterklaasjournaal 2013. Aan deze
toezeggingen heeft de NTR naar eigen zeggen de verwachting kunnen ontlenen dat de inhoud
van het media-aanbod in overeenstemming zou zijn met de Mediawet 2008. Het Commissariaat
vat dit betoog op als een beroep op het vertrouwensbeginsel en overweegt daarover als volgt.
76. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 16 mei 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BW5949 en die van 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3158) volgt dat
voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel nodig is dat aan het bestuursorgaan toe te
rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon,
waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Naar het oordeel van het
Commissariaat slaagt het beroep van de NTR op het vertrouwensbeginsel niet en het overweegt
hiertoe als volgt.
77. Nevenactiviteiten worden getoetst aan het bepaalde in artikel 2.132 van de Mediawet 2008
e.v., en de daarop gebaseerde Beleidsregels nevenactiviteiten 2009. Deze toetsing komt erop
neer dat, indien de gemelde nevenactiviteit voldoet aan de zogenoemde relatietoets en deze
activiteit naar verwachting marktconform zal worden verricht en kostendekkend zal zijn, het
Commissariaat toestemming verleent. Toestemming voor een bepaalde nevenactiviteit impliceert
echter niet dat een media-instelling erop mag vertrouwen dat het Commissariaat de inhoud van
het media-aanbod waaraan de nevenactiviteit gerelateerd is, in overeenstemming acht met de
Mediawet 2008.

Kenmerk 626031/639004

78. Uit artikel 7.20, tweede lid, van de Mediawet 2008 volgt dat het Commissariaat geen
voorafgaand toezicht uitoefent op het media-aanbod. Zoals ook volgt uit artikel 2.88, eerste lid,
van de Mediawet 2008, bepalen de publieke media-instellingen immers zelf vorm en inhoud van
het door hen verzorgde media-aanbod en zijn zij daar verantwoordelijk voor. Het Commissariaat
kan en mag overtredingen ter zake van de inhoud van het media-aanbod dan ook pas achteraf
constateren. Dat is niet anders indien – zoals hier aan de orde - bij de beoordeling van de
nevenactiviteit bij het Commissariaat gegevens bekend zijn geworden over de inhoud van dat nog
niet uitgezonden media-aanbod.
79. Voorts wijst het Commissariaat erop dat hij de NTR in zijn brieven van 20 september en
4 november 2013, waarin het toestemming heeft gegeven voor de nevenactiviteiten, uitdrukkelijk
heeft gewezen op het verbod als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de
Mediawet 2008.
80. De NTR heeft geen andere feiten en omstandigheden gesteld, en deze zijn ook niet
gebleken, die maken dat het beroep van de NTR op het vertrouwensbeginsel slaagt.
81. Het Commissariaat overweegt ten overvloede dat het - uiteraard - op geen enkele manier
betrokken is geweest bij (de ontwikkeling van) de inhoud van het verhaal van Het
Sinterklaasjournaal 2013. Het feit dat de NTR gegevens over de inhoud van het verhaal bij een
aanvankelijk melding nevenactiviteit per e-mail aan het Commissariaat heeft medegedeeld maakt
nog niet dat het Commissariaat betrokken is geweest bij (de ontwikkeling van) de inhoud van het
verhaal, laat staan dat het daarmee zijn voorafgaande positieve oordeel over de inhoud van dat
media-aanbod zou hebben uitgesproken.
82. Voor zover de NTR heeft gewezen op mogelijke overtredingen in voorgaande edities van
het Sinterklaasjournaal wordt overwogen dat, voor zover al sprake zou zijn van gelijke gevallen,
de NTR aan het enkele feit dat het Commissariaat daartegen niet heeft opgetreden niet het
vertrouwen kan ontlenen dat het Commissariaat in de toekomst niet tegen (nieuwe) vergelijkbare
gevallen zou optreden (zie de uitspraak van de Afdeling van 22 december 2010,
ECLI:NL:RVS:2010:BO8329).

Boete niet toegestane vermijdbare uitingen
83. Vanwege het reeds eerder onderstreepte belang dat het Commissariaat hecht aan de
naleving van de norm uit artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008, en
aan bescherming van minderjarigen in het bijzonder, blijft het Commissariaat bij zijn oordeel, zoals
ook uitgesproken in het sanctievoornemen, dat voor deze overtreding een boete moet worden
opgelegd. Daarbij komt dat Het Sinterklaasjournaal 2013 een programma is dat is verweven met
een nationaal feest en dat – in de periode van het Sinterklaasfeest – grote aandacht geniet.
84. Op grond van artikel 7.12, eerste lid, van de Mediawet 2008 in samenhang met artikel 2.4
van de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011 geldt voor de NTR als publieke landelijke omroep,
voor de te hanteren boete een bandbreedte van € 135.000 tot € 225.000.
85. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete wordt in beginsel uitgegaan van het midden
van die bandbreedte (€ 180.000). Voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boetes
hanteert het Commissariaat, met inachtneming van het in artikel 7.12, eerste lid, van de Mediawet
2008 neergelegde boetemaximum en op grond van de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011, drie
boetecategorieën met bijbehorende bandbreedtes. De plaatsing van een overtreding in een
boetecategorie is afhankelijk van de aard, ernst en voor zover relevant de duur van de
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overtreding. Aan de hand van boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden wordt
vervolgens de hoogte van de boete vastgesteld.
86. Uit artikel 2.7 van de Beleidslijn sanctiemaatregelen 2011 volgt dat een overtreding als zeer
ernstig kan worden aangemerkt indien het beginsel van non-commercialiteit in aanzienlijke mate is
geschonden, de overtreding heeft plaats gehad ten aanzien van kwetsbare groepen in de
samenleving, en de overtreding structureel van aard is.
87. Uit bijlage I bij het rapport van bevindingen volgt dat elke aflevering op televisie, met
uitzondering van de eerste introductieaflevering die bestond uit een terugblik van het
voorafgaande jaar, één of meer niet toegestane vermijdbare uitgingen bevat. Naar het oordeel van
het Commissariaat is dan ook sprake van een veelvoud aan vermijdbare uitingen, met een grote
nadruk en heeft de NTR daarmee het beginsel van non-commercialiteit in aanzienlijke mate
geschonden. Voorts handhaaft het Commissariaat zijn standpunt dat het om een overtreding ten
aanzien van een kwetsbare groep in de samenleving gaat. Dat de kijkersgroep volgens de NTR in
dit geval breder is dan de doelgroep, laat onverlet dat de overtreding zich heeft voorgedaan in een
programma dat in het bijzonder bestemd is voor kinderen onder de twaalf jaar. Naast de grote
hoeveelheid aan uitingen hebben deze ook een structureel karakter nu zij zijn gedaan in de
gehele serie uitzendingen en op de website www.sinterklaasjournaal.nl. Gelet op het voorgaande
merkt het Commissariaat overtreding van artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008
dan ook aan als zeer ernstig.
88. Uit artikel 2.12 van de Beleidslijn sanctiemaatregelen 2011 volgt dat de omstandigheid dat
een publieke media-instelling genoegzaam op de hoogte is gebracht van de betrokken
regelgeving een boeteverhogende omstandigheid is. Het Commissariaat stelt in dit verband vast
dat het de NTR in zijn brieven van 20 september en 4 november 2013 uitdrukkelijk heeft gewezen
op het verbod als bedoeld in artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008.
Anders dan de NTR heeft gesteld betreft het hier geen standaardbrieven, want het gaat niet om
een standaardformulering. Van belang is hierbij dat de NTR bekend is met de standaard
clustervervolgmelding brieven van het Commissariaat en daardoor de afwijkende formulering had
kunnen en moeten constateren. Het Commissariaat heeft de NTR in dit geval genoegzaam op de
hoogte gebracht van de toepassing van de betrokken regelgeving. Dit is aanleiding om boete te
verhogen.
89. Uit artikel 2.12 van de Beleidslijn sanctiemaatregelen 2011 volgt verder dat de
omstandigheid dat de overtreder inmiddels adequate maatregelen heeft genomen ter voorkoming
van herhaling van de overtreding geldt als boeteverlagende omstandigheid. Ook de
omstandigheid dat de interpretatie van de geschonden norm niet eerder in het toezichtsbeleid van
het Commissariaat is betrokken kan gelden als boeteverlagende omstandigheid. Het betoog dat
de NTR adequate voorzorgsmaatregelen heeft getroffen ter voorkoming van verdere overtreding
volgt het Commissariaat echter niet. Dat het Sinterklaasjournaal, editie 2014, geen verwijzingen
naar het NTR-pakpapier en de NTR-staf bevat betekent slechts dat dat media-aanbod in zoverre
voldoet aan de Mediawet 2008. Bij het treffen van adequate maatregelen moet meer worden
gedacht aan bijvoorbeeld het treffen van een technische voorziening, die tot gevolg heeft dat
overschrijding van een bepaalde wettelijke norm in principe niet meer mogelijk is.
90. Wel heeft de NTR met recht naar voren gebracht dat het Commissariaat de interpretatie van
de geschonden norm van artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008, als
bedoeld in randnummer 71 niet eerder in haar toezichtspraktijk heeft betrokken. In deze laatste
omstandigheid ziet het Commissariaat aanleiding om de boete te verlagen.
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91. In het onderhavige geval is sprake van meerdere gelijksoortige overtredingen. Naar het
oordeel van het Commissariaat zal het opleggen van een boete voor elke afzonderlijke
overtreding per aflevering tot een onredelijk hoog totaalbedrag leiden dat onevenredig is in
verhouding tot de met de Beleidslijn sanctiemaatregelen 2011 te dienen doelen. Gelet hierop en
gezien de samenhang van de geconstateerde overtredingen, zal het Commissariaat volstaan met
het opleggen van één boete voor deze overtredingen gezamenlijk. De hoogte van deze ene boete
is – anders dan de NTR kennelijk meent – geen optelsom van afzonderlijke boetes voor uitingen
met betrekking tot het NTR-pakpapier, en de NTR-staf; die optelsom zou veel hoger uitvallen.
Voor een beoordeling van de evenredigheid van de hoogte van deze boete is het onderscheid ook
niet relevant. Het vertonen van het NTR-pakpapier of de NTR-staf levert immers in beide gevallen
een niet toegestane vermijdbare uiting op.

92.

Alles overziend besluit het Commissariaat de NTR een boete van in totaal € 150.000,- op te
leggen wegens handelen in strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet
2008. Gelet op het structurele karakter van de overtredingen en het feit dat deze voorkomen in
media-aanbod dat in het bijzonder bestemd is voor kinderen tot twaalf jaar, is de hoogte van de
boete naar het oordeel van het Commissariaat evenredig aan de ernst ervan.
Bekendmaking
93.
Het Commissariaat zal de volledige tekst van het besluit, met uitzondering van de daarin
vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar maken door publicatie
op zijn website. De publicatie vindt plaats veertien dagen nadat het besluit op de in artikel 3:41
van de Awb voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Het Commissariaat ziet daartoe geen
belemmering op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.
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G.

Besluit

94.

Op grond van het voorgaande besluit het Commissariaat tot:

I.
II.

oplegging van een boete van € 150.000.- aan de stichting NTR vanwege
handelen in strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de
Mediawet 2008;
openbaarmaking van de volledige tekst van dit besluit, veertien dagen na de
voorgeschreven bekendmaking daarvan, met uitzondering van de daarin
vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, door
publicatie op zijn website.

Hilversum, 10 maart 2015.

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning

Jan Buné RA

voorzitter

commissaris

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij het Commissariaat voor de Media, postbus 1426, 1200 BK
te Hilversum.
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