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Aan: Stichting Reclame Code
t.a.v. Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k08013ew

Betreft: Heineken E-Squad

Utrecht, 17 april 2008

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Sinds april is er een nieuwe Heineken commercial te zien op tv. Hierin wordt de Heineken E-
Squad gepresenteerd: een groen gekleurde ‘Heineken politie’ die op zoek gaat naar mensen
die nog niet drinken of feesten om hen vervolgens uit hun huis te sleuren, het feestgedruis in.
Natuurlijk gaat dit feest gepaard met Heineken bier.

In de commercial worden drie voorbeelden getoond waarbij de Heineken politie ‘te hulp’
schiet (zie bijlagen voor verschillende screenshots van de commercial):

 Het eerste voorbeeld betreft een aantal zakenmensen die op een, zo blijkt,
vrijdagavond laat nog aan het werk zijn in een kantoorgebouw. De Heineken E-Squad
komt ‘te hulp’ en ‘redt’ deze mensen van het werk wat ze zo laat nog aan het doen
zijn. Als de mannen in pak buiten komen worden ze omgeven door een feestende
menigte (merendeels feestende dames) met Heineken biertjes in de hand. De
mannen storten zich lachend in het feestgedruis.

 In het tweede voorbeeld belt de Heineken E-Squad aan bij mensen die thuis een
feestje hebben met de opmerking “Er zijn klachten over de muziek…“ Nadat een paar
vragende gezichten hem afwachtend aankijken komt het verlossende: “Hij moet
harder!!”. De muziek gaat harder en het wordt één groot feest met Heineken.

 Tenslotte zien we een voorbeeld waar de Heineken E-Squad ‘te hulp’ schiet bij een
jongen die als ‘nerd’ wordt neergezet. Hij is namelijk op die vrijdagavond bezig met
het leggen van een legpuzzel van puppy’s. Op het moment dat de E-Squad naar
binnen schijnt met een grote zaklamp, springt de jongen op en rent naar het toilet
waar hij snel probeert de puzzel door te spoelen. Daarna wordt hij door de Heineken
E-Squad meegenomen in een busje waarna ook hij deel mag nemen aan het feest.
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Volgens STAP is het beeld dat deze commercial uitstraalt niet alleen ‘Heineken serving
pleasure’, maar het ‘opleuken’ van levens van mensen die in de ogen van Heineken te saai
of ‘nerderig’ zijn. Ze moeten blijkbaar ‘gered’ worden door de Heineken E-Squad omdat ze
een saai leven leiden, zonder alcohol. Ze hebben een feestje met Heineken nodig om het
leven ‘leuk te maken’.

Volgens STAP is deze reclame om bovenstaande redenen in strijd met artikel 2 van de RvA:

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.

De handleiding bij dit artikel zegt vervolgens:
“Onthouding of matige consumptie mag niet op een negatieve manier worden getoond;
mensen die ervoor kiezen om niet of gelimiteerd te drinken mogen niet op een negatieve
manier worden getoond, zoals niet ‘stoer’ of op en andere manier als ‘afwijkend’ worden
gepositioneerd. Mensen mogen niet worden uitgedaagd om toch te drinken als ze daar zelf
niet voor kiezen”.

In de commercial worden de kantoormensen die op een vrijdagavond nog aan het werk zijn
als afwijkend beschouwd, evenals de jongen die het nu eenmaal leuk vindt om een legpuzzel
te leggen. Dat de muziek op een feestje niet zo hard staat dat er echt klachten komen van de
buren, is niet meer dan normaal maar wordt hier als ‘niet stoer’ neergezet. Met name in het
eerste en derde voorbeeld uit de commercial worden de mensen uitgedaagd te drinken
terwijl ze dat aanvankelijk niet deden.

De commercial wekt de indruk dat het ‘not done’ is om op een vrijdagavond niet te feesten
en geen alcohol (oftewel Heineken bier) te drinken. De Heineken E-Squad moet deze
mensen komen ‘redden’.

Aansluitend hierop is de commercial volgens STAP in strijd met artikel 12 RvA:

Artikel 12
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat de consumptie van
alcoholhoudende drank een teken van volwassenheid is en onthouding van
alcoholconsumptie een teken van onvolwassenheid.

Met name het derde voorbeeld van de ‘nerderige’ jongen met de legpuzzel geeft een scherp
contrast weer dat het leggen van een legpuzzel zonder alcohol op een vrijdagavond ‘not
done’ is, of onvolwassen, terwijl het wel stoer en volwassen is om je in het Heineken feest te
storten, natuurlijk onder het genot van Heineken bier.

Tenslotte acht STAP de commercial in strijd met artikel 8 RvA:

Artikel 8
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat consumptie van
alcoholhoudende drank een bijdrage levert aan sociaal of seksueel succes.

Pas op het moment dat de mensen uit het filmpje ‘gered’ worden door de Heineken E-Squad
en in het Heineken feestgedruis worden losgelaten, komen zij in contact met andere
mensen. De zakenlui worden verwelkomd door een grote groep dansende dames en ook de
jongen die bezig was met de legpuzzel krijgt dankzij de Heineken E-Squad ineens de
mogelijkheid om contact te leggen met vrouwen. Zonder de Heineken E-Squad was dit niet
gebeurd en zou hij nog steeds thuis aan zijn legpuzzel bezig zijn. Zonder Heineken was hij
nog steeds een ‘nerd’.
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In dit opzicht draagt (het drinken van) Heineken volgens STAP bij aan zowel het verkrijgen
van sociaal als seksueel succes.

Een laatste opmerking betreft artikel 17 uit de Nederlandse Reclame Code:

Artikel 17 NRC
De Nederlandse Reclame Code dient niet alleen te worden toegepast naar de letter, maar ook
naar de geest.

Het viel STAP op dat deze commercial vooraf is goedgekeurd door STIVA. Ons vermoeden
is dat STIVA de regels uit de Code puur letterlijk heeft geïnterpreteerd, terwijl artikel 17 uit de
NRC voorschrijft dat de regels ook naar de geest moeten worden nageleefd.

STAP vraagt de Commissie om bijvoorbeeld niet, zoals in het verleden vaker het geval is
geweest, ‘letterlijk’ te kijken of de mensen uit het filmpje wel drinken van hun glazen bier.
Natuurlijk zijn de glazen in de commercial vol en wordt ‘letterlijke consumptie’ niet afgebeeld.
Hier is vanuit esthetisch oogpunt voor gekozen omdat het mooier aan doet als de glazen vol
zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de mensen niet van dit bier zullen gaan drinken. De indruk
die door de commercial wordt gewekt is dat de feestgangers uit het filmpje allen Heineken
drinken op het feest, waardoor hun vrijdagavond ’gered’ wordt.

Volgens STAP druist de E–Squad commercial van Heineken om bovengenoemde redenen 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 17 van de NRC
voorschrijft.

Wij vragen de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen: screenshots van de Heineken E-Squad commercial
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Bijlagen: Screenshots Heineken E-Squad commercial

Voorbeeld 1: Mensen zijn op vrijdagavond nog aan het werk in een kantoorgebouw en
moeten worden ‘gered’ door de Heineken E-Squad.
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Als de ‘zakenmannen’ in de spotlights naar buiten komen worden ze opgewacht door
een feestende menigte vrouwen met Heineken bier in de hand.
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Voorbeeld 2: De Heineken E-Squad wordt opgeroepen voor een tweede ‘emergency’.
Er zijn klachten over de muziek op een feestje in de buurt…
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“De muziek moet harder!!”
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Voorbeeld 3: een jongen legt op vrijdagavond in z’n eentje een legpuzzel van puppy’s.
De Heineken E-Squad weet hem snel te vinden…
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De jongen probeert snel de puzzel door het toilet te spoelen voordat hij open doet
voor de Heineken politie.
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Alle ‘saaie’ mensen worden meegenomen in een grote groene bus van de Heineken E-
Squad en ‘losgelaten’ op een bruisend Heineken feestje.
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De Heineken E-Squad ‘officer’ wordt bedankt voor al zijn goede werk door een mooie
dame van het feest. Hij “doet gewoon zijn werk”.
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