
Heftige films en games?

Pas op de juiste leeftijd!
Te jong, dan moeten wij nee verkopen



De leeftijdsgrenzen van films en games zijn er niet voor niets. Ze bescher-
men kinderen tegen beelden die schadelijk voor hen kunnen zijn. Mede-
werkers van winkels, videotheken en bibliotheken moet ervoor zorgen dat 
kinderen geen film of game meekrijgen waarvoor ze te jong zijn. 

Dat is misschien niet helemaal nieuw voor jou. Wel nieuw is dat jij en je 
collega’s voortaan veel beter op de leeftijdsgrenzen moeten letten. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat de leeftijden bij het meegeven van films 
en games slecht worden gecontroleerd. De minister van Justitie heeft 
daarom afspraken gemaakt met bibliotheken, videotheken en retailers 
die films en games verkopen. Zij zullen de regels voor de leeftijdsgrenzen 
voortaan beter naleven. Deze afspraak is ook gemaakt met bioscopen. 

In deze folder kun je lezen welke regels er zijn en hoe je daarmee moet 
omgaan. Je kunt ze uitgebreid nalezen op www.buro240a.nl. Hier kun je 
ook je kennis testen en een belangrijk certificaat halen. 
 
De regels 
In de wet staat dat je kinderen geen film of game mag meegeven als ze 
jonger zijn dan de leeftijdsgrens die erop staat. Dat staat in artikel 240a 
van het Wetboek van Strafrecht. 

Hieronder staat wat van jou wordt verwacht als je bij de kassa of balie 
staat.

Games met leeftijdsgrens ‘18’
Aan kinderen jonger dan 16 jaar mag je geen game meegeven met ‘18’. 
Je moet jongeren altijd om identificatie vragen. Te jong betekent nee. 

Films en games met leeftijdsgrens ‘16’
Aan kinderen jonger dan 16 jaar mag je geen film of game meegeven 
met ‘16’. Ook hier geldt: vraag jongeren altijd om identificatie, want te 
jong betekent nee. 

Films en games met leeftijdsgrens ‘12’
Bij films en games met ‘12’ gelden dezelfde regels als bij die met ‘16’. Al-
leen kun je aan kinderen onder de 14 niet om identificatie vragen, want 
die hebben ze vaak niet. Daarom moet je vragen naar hun leeftijd. Je 

mag aannemen dat het antwoord klopt. Zegt iemand jonger te zijn dan 
12 jaar, dan krijgt hij de film of game niet mee. 

Controles
De overheid gaat in 2010 controleren of winkels, videotheken en biblio-
theken – maar ook bioscopen – zich goed aan de regels houden. Er kun-
nen dan opsporingsambtenaren op bezoek komen. Zij zullen controleren 
of het personeel op de leeftijd van klanten let als het een film of game 
meegeeft. Als het misgaat, kunnen deze ambtenaren boetes uitdelen. 

Mystery shoppers
Er gaan niet alleen opsporingsambtenaren op pad, maar ook mystery 
shoppers. Zij zullen een film of game proberen mee te krijgen waarvoor ze 
te jong zijn. Tussen maart 2010 en december 2011 komen zij onaangekon-
digd op bezoek bij winkels, videotheken, bibliotheken en bioscopen. Daar 
controleren de mystery shoppers of het personeel goed let op de leeftijd 
van klanten. Hun ervaringen worden doorgegeven aan Buro 240a. 

Speciale website
Speciaal voor medewerkers van winkels, videotheken en bibliotheken is 
er de website www.buro240a.nl. Buro240a is vernoemd naar artikel 240a 
uit het Wetboek van Strafrecht. Op de site kun je de regels over de leef-
tijdsgrenzen nog eens uitgebreid nalezen. 

Haal meteen je certificaat
Alle medewerkers van winkels, videotheken en bibliotheken die films of 
games verstrekken, moeten een speciaal certificaat hebben. Dat is met 
het Ministerie van Justitie afgesproken. Dit certificaat bewijst dat de je de 
regels kent.
Het is een kleine moeite om het certificaat te behalen. Bovendien maak 
je met dit certificaat kans op leuke prijzen. 
De test voor het certificaat doe je via www.buro240a.nl. Hij duurt tien 
tot vijftien minuten. Als je klaar bent krijg je meteen de uitslag. Ben je ge-
slaagd, dan kun je het certificaat downloaden.
De test kun je het best doen nadat je online een korte training hebt ge-
volgd. Dan weet je zeker dat je de antwoorden op de vragen kent. De 
training vind je ook op www.buro240a.nl. Ga naar ‘Trainingen’ en kies 
voor de training ‘Detailhandel’ of ‘Bibliotheken’.

Te jong? Dan moeten wij nee verkopen.



Bioscopen, bibliotheken en verkopers en verhuurders van  lms 

en games zijn verplicht scherper de leeftijdsgrenzen te hanteren. 

Bij twijfel moeten zij om een identiteitsbewijs of naar de leeftijd 

vragen. Is de kijker of gamer te jong, dan krijgt die het bioscoop-

kaartje, de  lm of de game niet mee*. Pas dus goed op welke 

minimumleeftijd er geldt. Kijk voor de regels op www.kijkwijzer.nl

Ministerie van Justitie

* Het verstrekken van schadelijk beeldmateriaal aan kinderen onder de 16 jaar is strafbaar. 
Meld overtredingen op www.verispect.nl
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