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Betreft: Bavaria taxi stimuleert overmatige alcoholconsumptie

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Sinds april adverteert Bavaria op televisie met een nieuw concept: de Bavaria Taxi. Deze
eerste landelijke taxiservice maakt het heel gemakkelijk om overal waar je bent een taxi te
regelen, bijvoorbeeld wanneer je te veel hebt gedronken om nog zelf naar huis te rijden. Je
belt naar 0900-8111 en Bavaria brengt je veilig thuis.

De televisie commercial beschrijft een situatie waarin een aantal collega’s op vrijdagavond
moeten overwerken. Na afloop gaan ze samen nog wat eten. Het wordt dan een
“onverwachts gezellige avond”. Het verloop van de avond wordt beschreven als een
kroegentocht (hierin worden geen personen uitgebeeld).

In totaal worden in de commercial acht verschillende kroegen/clubs afgebeeld, waarlangs de
collega’s gezamenlijk trekken. Tijdens de kroegentocht kom je soms ‘iemand tegen’ en soms
‘raak je iemand kwijt’. En als je het echt niet meer weet (in beeld komt Club “Lost” in
Amsterdam), dan bel je gewoon de Bavaria taxi, op 0900-8111.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de kroegen die in beeld komen, in combinatie
met begeleidende tekst van de voice-over (zie bijlage voor screenshots van de
kroegentocht):

 “Je moet weer eens overwerken..”: Café De Zaak
 “En dat duurt wat langer dan verwacht..”: Café Het Kantoor
 “Na afloop ga je met je collega’s wat eten..”: Café De Fles
 “En het wordt zo maar gezellig!”: Café Toeter (kroeggeluiden op de achtergrond)
 “Je komt eens iemand tegen..”: Café de Dolle Griet
 “Je raakt iemand kwijt..”: Café De Bob
 “Hoe kom je dan thuis?” Café De Koets
 “Ook al ben je ver van huis”: Club Lost
 “Dan bel je gewoon taxi Bavaria. Één taxi voor heel Nederland, 0900-8111”.
 Bavaria, Don’t drink and drive



Het beeld dat met deze commercial wordt geschept is dat het geen probleem is wanneer je
een avond onverwachts doorzakt als je met de auto bent. Bavaria zal je veilig thuisbrengen.

In de commercial worden 8 verschillende kroegen in beeld gebracht. Enkele hiervan hebben
duidelijke connotaties met (veel) drank. Zo komt op het moment dat de voice-over vertelt dat
het “zo maar gezellig wordt”, Café Toeter in beeld. Dit is een verwijzing naar het samen
‘toeter’ oftewel dronken worden. Daarom hebben de collega’s ineens zo’n ‘onverwachts
gezellige avond’.

Dat je in Café de Dolle Griet vervolgens “iemand tegen komt” (een leuke vrouw?) en daarna
“iemand kwijtraakt” (met een referentie aan de Bob) wijzen erop dat er veel is gedronken.
Anders raak je niet iemand kwijt met wie je op stap was.

Ook de zin “ook al ben je ver van huis” met in beeld Club “Lost”, refereert aan het feit dat je
‘ver heen bent’ omdat je te veel alcohol gedronken hebt om nog te kunnen rijden.

Volgens STAP is de Bavaria taxi met bijbehorende televisie commercial in strijd met artikel 1
RvA omdat het alle stimulans tot matig drinken wegneemt. Het bestaan van één landelijk taxi
nummer, gepromoot door een alcoholproducent, verlaagt de drempel om op een avond dat
je eigenlijk met de auto was, meer te drinken dan je van plan was. De commercial suggereert
en stimuleert overmatige consumptie en is daarmee volgens STAP in strijd met Artikel 1:

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”.

In het kader van de verkeersveiligheid is het verstandig om een taxi naar huis te nemen als
je hebt gedronken, in plaats van zelf te gaan rijden. In het kader van de volksgezondheid is
het onwenselijk dat een alcoholproducent haar naam koppelt aan een (landelijke) taxi-
service. De boodschap die dit uitstraalt is: “Drink zo veel (Bavaria?) als je wilt, Bavaria brengt
je veilig thuis”.

Volgens STAP is deze boodschap niet alleen in strijd met artikel 1 RvA, maar ook met artikel
17 NRC dat voorschrijft dat de Code niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest moet
worden nageleefd.

Wij verzoeken de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen: Screenshots uit de Bavaria taxi commercial.



Bijlage: Screenshots Bavaria taxi commercial
“Je moet weer eens overwerken….”

“En dat duurt wat langer dan verwacht..”



“Na afloop ga je met je collega’s wat eten..”

“En het wordt zo maar gezellig!”



“Je komt eens iemand tegen…”

“Je raakt iemand kwijt..”



“Hoe kom je dan thuis?”

“Ook al ben je ver van huis!”



“Dan bel je gewoon taxi Bavaria. Één taxi voor heel Nederland, 0900-8111.”


