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Kenmerk: k08013ew-4

Dossiernummer: 1550/08.0222

Utrecht, 4 september 2008

Betreft: Pleitnota STAP i.v.m. hoger beroep ingesteld tegen Heineken (E-Squad)

Geachte leden van het College,

Drie zeer uiteenlopende partijen, te verstaan: STAP, STIVA en de Reclame Code Commissie blijken

van mening te zijn dat (met name het derde onderdeel van) de Heineken E-Squad commercial in strijd

is met artikel 2 van de RvA. Dit artikel stelt dat onthouding of matige consumptie niet op een negatieve

manier mag worden uitgebeeld.

STAP wil bepleiten dat de commercial als geheel in strijd is met artikel 2 RvA en dat subonderdelen uit

de commercial in strijd zijn met artikelen 8 en 12.

Aanvullende toetsing onderdeel 3

Uit het verweer van Heineken komt naar voren dat uw College niet bevoegd zou zijn een aanvullende

uitspraak te doen over mogelijke schending van artikelen 8 en 12 in het geval van onderdeel 3 uit de

commercial (de ‘nerderige legpuzzeljongen’). Aangezien de Commissie geen uitspraak meer heeft

gedaan over deze twee artikelen, omdat zij onderdeel 3 al in strijd achtte met artikel 2, zou het

College zich hier volgens Heineken niet over uit mogen laten. Indien dit inderdaad het geval blijkt te

zijn, zou STAP graag zien dat de beoordeling van dit onderdeel van de klacht wordt terug verwezen

naar de Commissie.

Niet alleen ‘merk’, ook ‘drank’ centraal

Heineken haalt regelmatig in haar verweer naar voren dat de commercial alleen suggereert dat “het

tijd is voor een beetje vrolijkheid, voor plezier”. Er verder: “Drank staat hierbij niet centraal, alleen het

merk”.
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STAP vraagt zich af hoe een biermerk centraal kan staan zonder dat het hierbij gaat om ‘drank’? Een

associatie met het Heineken merk is een associatie met bier en dus met drank. In de Heineken E-

Squad commercial ligt het er dubbeldik bovenop. Er is een groene Heineken politie die patrouilleert en

in actie komt als volgens haar de personen in kwestie het niet voldoende naar hun zin hebben.

In twee van de drie gevallen (onderdelen 1 en 3 uit de commercial) houdt dit in dat de Heineken politie

mensen die nog niet drinken (omdat zij aan het werk zijn of thuis een legpuzzel leggen), aanspoort tot

het drinken van Heineken bier. Dit wordt niet letterlijk in de commercial getoond omdat zowel de

zakenlui als de legpuzzel jongen geen glas bier in de hand wordt gedrukt, maar dit is duidelijk wel

beoogde associatie die de kijker meeneemt. Het is immers een Heineken reclame, dus waar zou

Heineken anders reclame voor moeten maken dan voor het drinken van haar eigen bier?

De zakenmannen worden door mooie dames met Heineken bier onthaald nadat ze naar buiten zijn

gehaald en de legpuzzel jongen wordt gedropt op een Heineken feestje dat veel gezelliger oogt dan

waar hij zich thuis mee bezig hield. Door de hele reclame heen staat niet alleen het Heineken merk

centraal maar ook het bier en dus drank.

Uitstraling gehele commercial: “Het leven wordt pas leuk met Heineken bier”

Ik zal niet per onderdeel ingaan op waarom het volgens STAP (in meer of mindere mate) in strijd is

met artikelen 2, 8 en 12 van de RvA. Dit is reeds uitvoerig aan bod gekomen in de eerdere stukken.

Het concept ‘Heineken E-Squad’, evenals de commercial als geheel stralen uit dat Heineken het leven

komt opleuken van mensen die het in de ogen van Heineken (nog) niet leuk genoeg hebben. Dat het

leven nog niet leuk genoeg is gaat veelal gepaard met een gebrek aan Heineken bier. De Heineken

politie komt deze mensen redden van een anders ‘verloren vrijdagavond’, brengt ze in contact met

Heineken bier en met andere mensen. Kortom: “Het leven wordt pas leuk met Heineken bier”.

De commercial wekt sterk de indruk dat het ‘not done’ is om op een vrijdagavond niet te feesten en

geen alcohol (oftewel Heineken bier) te drinken. Heineken geeft in haar verweer aan: “Je ziet alleen

mensen die het naar hun zin hebben. Daar tussendoor patrouilleert de Heineken E-Squad, alert of dat

bij iedereen inderdaad zo is”.

Blijkbaar hebben de mensen uit de drie voorbeelden het niet voldoende naar hun zin volgens

Heineken, anders was het niet nodig om de Heineken politie er op af te sturen. Ze moeten blijkbaar

‘gered’ worden door de Heineken E-Squad omdat ze een saai leven leidden, zonder alcohol. Ze

hebben een feestje met Heineken nodig om het leven weer ‘leuk te maken’.

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’:
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Gebruik van humor pleit naleving Code niet vrij

Tenslotte wil STAP nog reageren op een opmerking uit het verweer van Heineken. Heineken zegt in

haar verweer van 28 augustus dat “het overduidelijk een parodie, een grap betreft en dat de

gemiddelde consument de TVC niet letterlijk zal nemen”. Ook staat er over de eerste scène: “De

zakenmannen worden alleen op een grappige manier aangespoord om zich te ontspannen”.

Volgens STAP is het ‘verschuilen achter humor’ geen gegronde reden om een alcoholreclame daarom

niet in strijd te bevinden met de regels van de RvA. De NRC schrijft voor dat de regels van de Code

niet alleen letterlijk maar ook naar de geest dienen te worden geïnterpreteerd. De toevoeging van

humor maakt een ‘letterlijke interpretatie’ wellicht lastiger, echter dit hoeft een interpretatie naar de

geest van de Code niet in de weg te staan.

Conclusie

STAP verzoekt het College de uitspraak van de Commissie wat betreft artikel 2 te bevestigen en uit te

breiden naar de commercial als geheel. Dit omdat het concept van een ‘Heineken E-Squad’ uitstraalt

dat het leven pas leuk wordt mét Heineken bier en niet leuk (genoeg) is, zónder Heineken bier. Ook

vraagt zij het College te beoordelen of met name onderdelen 1 en 3 van de reclame in strijd zijn met

artikel 8, en onderdeel 2 met artikel 12 RvA (hierbij wordt voor verdere toelichting verwezen naar het

eerdere beroepsschrift).

Hoogachtend,

Dr. E. van den Wildenberg

Coördinator Monitoring Alcoholmarketing


