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Aan: Stichting Reclame Code
t.a.v. mw. mr. J.H.M. Borret-Bouritius
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Dossiernummer: 1550/08.0222

Kenmerk: k08013ew-3
Utrecht, 1 augustus 2008

Betreft: hoger beroep tegen Heineken E-Squad

Geachte mevrouw Borret-Bouritius en overige leden van het College,

Hierbij stuur ik u de gronden van het beroep dat STAP indient tegen de uitspraak van de
Reclame Code Commissie, gewezen op 9 juli 2008, betreffende de Heineken E-Squad
commercial. In deze commercial komt een groene Heineken politie te hulp bij mensen die
(volgens Heineken) een (te) saaie vrijdagavond beleven omdat ze (nog) niet drinken en
feesten. De Heineken E-Squad redt deze mensen door hun leven ‘leuker te maken’ met
Heineken, oftewel: “Heineken serving pleasure”.

Volgens STAP is de E-Squad commercial in strijd met artikelen 2, 8 en 12 van de RvA omdat
onthouding wordt uitbeeld als negatief (art. 2) en onvolwassen (art. 12) en omdat
sociaal/seksueel succes wordt gesuggereerd (art. 8).

Onderdeel 3 van de commercial in strijd met artikel 2 RvA
Zowel STIVA als de Commissie zijn het met STAP eens dat (een deel van) de commercial
inderdaad in strijd is met artikel 2 RvA. De Commissie oordeelde dat onthouding in het derde
onderdeel (de nerderige legpuzzel jongen) op een negatieve manier wordt uitgebeeld.

Wat STAP verbaasde was dat de Commissie vervolgens aangaf mogelijke overtredingen van
artikelen 8 en 12 op het derde onderdeel van de commercial niet meer te kunnen toetsen, nu
al een overtreding van artikel 2 op dit punt was geconstateerd.

Is het niet zo, dat een reclame-uiting tegelijkertijd op meerdere artikelen uit de Code kan
worden getoetst en ook tevens in strijd kan zijn met meerdere artikelen uit de Code? Zo is
het niet ongewoon dat de Commissie bijv. oordeelt dat een horecaondernemer met één
specifieke reclame-uiting adverteert in strijd met zowel artikel 1 (overmatige consumptie) als
20 (gratis/goedkope drank) van de RvA (zie bijv. dossiernummers: 07.0577, 07.0585,
07.0586, 07.0595).
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STAP kent geen uitspraken van de Commissie waarbij, zoals nu het geval is, geen uitspraak
meer wordt gedaan over overtreding van bepaalde artikelen, “omdat de reclame al in strijd is
bevonden met een ander artikel uit de Code”. Dit lijkt een onlogische manier van handelen.
Waarom is artikel 2 als eerste getoetst en niet bijv. artikel 8 of 12? Houdt de Commissie de
volgorde van de klacht van STAP aan? Is artikel 2 belangrijker dan de andere twee
artikelen? STAP is van mening dat dit niet het geval is en dat alle delen van de commercial
tegen alle (drie de genoemde) artikelen uit de Code dienen te worden getoetst.

Onderdeel 3 ook in strijd met artikelen 8 en 12
STAP vraagt het College daarom het derde onderdeel uit de commercial alsnog op artikelen
8 en 12 uit de Code te toetsen. Volgens STAP liggen artikelen 2 en 12 vrij dicht bij elkaar.
Onthouding door de legpuzzeljongen wordt als negatief uitgebeeld (art. 2), en tevens als iets
onvolwassens neergezet (artikel 12). De jongen telt pas mee als hij zijn huis uitkomt en in het
Heineken feestgedruis wordt ‘losgelaten’. Daarvoor was hij een onvolwassen nerd die zich
op vrijdagavond bezig hield met het leggen van een legpuzzel van puppies (is dat geen
onvolwassen gedrag?). Na zijn ‘redding’ door de Heineken E-Squad heeft hij een meer
volwassen uitstraling. Hij telt nu mee.

Ook komt hij pas op het Heineken feestje in contact met vrouwen. Als Heineken hem niet
was komen halen had hij nog in zijn eentje thuis gezeten. Die boodschap straalt de
commercial uit. Er wordt geen letterlijke consumptie getoond die wijst op sociaal/seksueel
succes, maar volgens het nieuwe artikel 8 uit de Code hoeft dit ook niet meer
noodzakelijkerwijs het geval te zijn.

Het nieuwe artikel 8 uit de Code die per 1 juli 2008 van kracht is, en waartegen volgens
STAP reeds lopende zaken ook getoetst dienen te worden, luidt als volgt:

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat er een causaal verband
ligt tussen de consumptie van alcoholhoudende drank en het hebben van sociaal en seksueel
succes. Dat causale verband kan ook worden gesuggereerd als er in de uiting geen
alcoholhoudende drank wordt geconsumeerd”.

Volgens STAP wordt er wel degelijk een causaal verband gesuggereerd tussen de
consumptie van alcohol (Heineken bier) en sociaal/seksueel succes. Aangezien het een
Heineken reclame is, is de suggestie sterk aanwezig dat iedereen op het feestje ook
Heineken bier zal consumeren en dat het dan pas echt gezellig wordt. Heineken treedt op als
‘facilitator’ tussen de nerderige jongen die anders thuis geen contact zou hebben gehad met
andere mensen en de vrouwen met wie hij op het feestje in contact komt. Zonder de
Heineken E-Squad was hij niet succesvol geweest op sociaal of seksueel gebied.

Ook onderdelen 1 en 2 uit de commercial in strijd met de Code
Tenslotte wil STAP nog ingaan op de beslissing van de Commissie om onderdelen 1 en 2 uit
de commercial niet in strijd te bevinden met artikelen 2, 8 en/of 12 van de Code.

Onderdeel 1
In onderdeel 1 is het ‘not done’ dat de kantoormensen op de vrijdagavond nog aan het werk
zijn. Ze worden met veel bombarie van de Heineken politie naar buiten gehaald waar ze
ontvangen worden door een groep feestende dames met Heineken bier in de hand. De
suggestie is overduidelijk: het is tijd voor deze mannen om Heineken bier te gaan drinken. Ze
worden uitgedaagd te drinken, terwijl ze dat daarvoor niet deden. Dit is volgens STAP in
strijd met artikel 2, omdat onthouding op een negatieve manier wordt uitgebeeld.

Omdat de zakenmannen overwegend worden onthaald door een groep uitbundige dames,
met bier in de hand, wordt de suggestie gewekt dat het samen drinken van Heineken bier
een band schept. Het Heineken feestje is de aanleiding voor deze mannen en vrouwen om
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elkaar te treffen. Zonder de Heineken E-Squad of Heineken bier was dit niet gebeurd.
Volgens STAP wordt in dit onderdeel van de reclame duidelijk sociaal en seksueel succes
gesuggereerd.

Onderdeel 2
Het tweede onderdeel van de reclame acht STAP met name in strijd met artikel 12 RvA. De
Heineken politie moet ‘ingrijpen’ op dit ‘rustige’ feestje, omdat volgens hen de muziek te
zacht staat. De bewoners van het huis worden daardoor als onvolwassen afgeschilderd. Ze
weten blijkbaar niet eens hoe ze een goed feestje moeten vieren, want de Heineken politie
wordt erop afgestuurd om in te grijpen. Pas als ze op ‘aanbeveling’ van de politie de muziek
harden zetten barst het (Heineken) feestje pas echt los.

Uitstraling gehele commercial: geen leven zonder Heineken bier
Tenslotte wil STAP het College vragen de reclame niet alleen te beoordelen op de drie
afzonderlijke onderdelen, maar ook in zijn geheel te bekijken; het geheel is tenslotte “meer
dan de som der delen”. Het overall beeld dat uit de commercial naar voren komt is dat de
groene Heineken politie rond ‘patroullieert’ om te kijken of iedereen toch wel een geslaagde
feestelijke vrijdagavond heeft. Mensen die dat, in de ogen van Heineken, niet hebben
(mensen die nog aan het werk zijn, een rustig feestje houden, of een legpuzzel leggen)
worden door de Heineken E-Squad ‘gered’ en in contact gebracht met Heineken bier.

Alleen het al het bestaan van een Heineken politie an sich zegt al genoeg: Heineken leukt
het leven op van mensen die (nog) niet feesten en drinken. Hoe wordt dat leven opgeleukt?
Met Heineken bier! Per definitie is de Heineken politie in het leven geroepen om mensen (die
nog niet drinken) aan het Heineken bier te krijgen.

Hierdoor druist de boodschap van de commercial als geheel in tegen artikel 2 RvA, omdat
‘niet drinken’ op een negatieve manier wordt afgeschilderd ten opzichte van ‘wel drinken’:

Artikel 2
Reclame voor alcoholhoudende drank mag onthouding van alcoholconsumptie of matige
alcoholconsumptie niet op een negatieve manier uitbeelden noch mag reclame voor
alcoholhoudende drank zich afzetten tegen niet-alcoholhoudende drank.

Om bovengenoemde redenen druist de E–Squad commercial van Heineken volgens STAP
in tegen artikelen 2, 8 en 12 van de RvA. Het is hierbij van belang de regels niet alleen
letterlijk maar ook naar de geest van de Code te interpreteren, zoals artikel 16 van de NRC
voorschrijft.

Wij vragen het College hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP


