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

Kenmerk: k09031ew
Utrecht, 4 november 2009

Betreft: Bavaria 8.6 misleidend

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Bavaria adverteert dit najaar voor een van haar meest recente producten genaamd “Bavaria
8.6”.

Bavaria 8.6 is een van de nieuwe sterkere bieren die de laatste tijd op de markt gebracht
worden. Het zit in een halve liter blik en heeft, gek genoeg, een alcoholpercentage van 7.9%
(en niet, zoals te verwachten, 8.6%).

Volgens STAP is de verpakking van Bavaria 8.6 en daarmee ook de bijbehorende reclame-
uitingen (zie bijlage), in strijd met artikel 4 uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende
dranken.

Artikel 4 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat de hoogte van het
alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is.

Volgens STAP wordt met Bavaria 8.6 te sterk de nadruk gelegd op het hoge
alcoholpercentage van het bier (dat ooit 8.6% was, maar naar beneden is bijgeschroefd
vanwege verhoogde Franse accijnstarieven boven de 8%).

Daarnaast acht STAP de verpakking en reclame-uitingen in strijd met artikel 8 uit de
Nederlandse Reclame Code over misleiding:

Artikel 8.2 NRC
Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of die voor de gemiddelde
consument onduidelijk of dubbelzinnig is ten aanzien van bijv. een of meer van de onder a t/m
g genoemde elementen, en de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een
besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:
a) het bestaan of de aard van het product;
b) de voornaamste kenmerken van het product […]

Artikel 8.3 NRC
Als misleidend wordt eveneens beschouwd reclame die het volgende behelst en de
gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen
dat hij anders niet had genomen:
[a,… b…];
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c. een omissie, een verborgen houden, of een op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige
wijze dan wel te laat verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument
nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te maken.

De gemiddelde consument zal bij het zien van Bavaria 8.6 vermoeden dat het bier ook 8.6%
alcohol bevat. Dat blijkt niet zo te zijn. Dit is echter alleen maar zichtbaar aan de kleine
lettertjes onderaan het blik (alc. 7,9% vol.), waar de aandacht bij het kopen van dit blik niet
naar uit zal gaan. De naam Bavaria 8.6 is in dat opzicht verwarrend en onduidelijk en kan bij
de consument tot verkeerde verwachtingen leiden bij de aankoop ervan.

Volgens de RvA mag de hoogte van het alcoholpercentage sowieso niet als een positieve
eigenschap worden gebruikt.

STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP

Bijlagen:
1. Reclame-uiting van Bavaria 8.6
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Bijlage 1: Bavaria 8.6


