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Betreft: stimuleren overmatige consumptie in Discotheek The Palace

Utrecht, 28 februari 2008

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Hierbij dient STAP voor de zesde maal een klacht in tegen een reclame uiting van
Discotheek The Palace te Groningen. Op haar website, www.thepalace.nl, adverteert
Discotheek the Palace met haar vaste studentenavond die iedere donderdag wordt
gehouden. Hierbij wordt de avond gepromoot met “De gehele avond 11 drinks, 10 euro” (zie
bijlagen 1, 2). Omgerekend is dat €0,91 per drankje.

Reeds in 2003, 2004, 2005 en tweemaal in 2007 heeft STAP klachten ingediend tegen een
dergelijke manier van adverteren door The Palace (dossiernummers 03.0275, 05.0040,
05.0579, 07.0121 en 07.0379). De Reclame Code Commissie deed toen de aanbeveling om
niet meer op dergelijke wijze te adverteren. Nadat in 2004 een herhaalde overtreding van de
RvA werd geconstateerd, is de uitspraak van de RCC openbaar gemaakt in de pers en op de
website van de RCC. Dit is opnieuw gebeurd in 2005. In 2007 werd de beslissing van de
Commissie opnieuw openbaar gemaakt.

Nu is wederom een overtreding geconstateerd die overeenkomt met de onlangs door STAP
ingediende klacht m.b.t. de Studentenavond (07.0379). Sinds de laatste ‘veroordeling’ van
de Commissie in 2007 heeft discotheek The Palace haar manier van adverteren in zeer
beperkte mate aangepast.

Adverteerde The Palace in 2007 nog met “13 drinks, 10 euro”, nu is dat “11 drinks, 10 euro”.

De Commissie oordeelde in 2007 dat de reclame-uiting “13 drinks, 10 euro” overmatige
alcoholconsumptie stimuleert. Dit is in strijd met Artikel 1 RvA:

Artikel 1.

“Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan
brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank geboden. Reclame voor
alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie tonen,
suggereren of stimuleren”.



Volgens STAP is adverteren met “11 drinks, 10 euro” niet anders. Nog steeds stimuleert
discotheek The Palace het kopen van grote hoeveelheden drank in een keer. Gezien het feit
dat Discotheek The Palace haar manier van adverteren nauwelijks aanpast na herhaaldelijke
aanbevelingen en na openbaarmakingen van de Reclame Code Commissie, vraagt STAP
om deze herhaalde overtreding met een strengere sanctie, zoals een geldboete, te
bestraffen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen 1, 2: Screenshot website en flyer Discotheek the Palace

Adresgegevens: The Palace
Gelkingestraat 1
9711 NA Grongingen



Bijlage 1: Flyer Studentenavond Discotheek the Palace



Bijlage 2: Screenshot website www.thepalace.nl, Studentenavond


