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Stichting Reclame Code
Reclame Code Commissie
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k10.009ew
Utrecht, 10 juni 2010

Betreft: Heineken Pletterpet

Geachte Code Commissie,

Het WK Voetbal 2010 staat voor de deur. Het zal u niet ontgaan zijn dat veel adverteerders
dit moment aangrijpen om hun merk goed onder de aandacht te brengen. Zo ook
bierbrouwer Heineken. Dit jaar pakt de alcoholproducent uit met een gadget genaamd de
“Heineken Pletterpet”, geïnspireerd op de Zuid-Afrikaanse mijnwerkershelm.

De Pletterpet is te koop in de supermarkt bij 8 blikjes Heineken. Je moet hem vóór gebruik
zelf in elkaar zetten. In de doos bevinden zich het hoofddeksel, met 3 uitklapbare delen, 2
losse vlaggetjes die er aan de zijkant in gestoken dienen te worden, een oranje toeter die je
vast kunt zetten en een kleurrijk stickervel met daarop meerdere keren alle letters van het
alfabet om je Pletterpet te ‘pimpen’ (zie bijlage 1 voor diverse foto’s van de Heineken
Pletterpet ).

De tekst op het stickervel luidt als volgt:

PIMP JE PLETTERPET
MET HET PLETTERPET ALFABET

De oranje gadget wordt vergezeld van een tv commercial waarin de Pletterpet wordt
geïntroduceerd en gedemonstreerd (de commercial is digitaal bijgevoegd).

Volgens STAP is de Pletterpet als op zichzelfstaand item, en daarmee ook de tv commercial,
in strijd met artikel 10 uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken waarin staat dat
alcoholreclame zich niet specifiek op minderjarigen mag richten.

Artikel 10 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot
minderjarigen. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de
toelichting bij artikel 10 niet toegestaan.

Toelichting artikel 10
Verboden reclame-uitingen in het kader van artikel 10 van de RvA zijn in ieder geval
(deze opsomming is niet limitatief):
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 uitingen/acties waarbij gebruik wordt gemaakt van premiums die specifiek
gericht zijn op minderjarigen zoals poppetjes, knuffels, speelgoedauto’s,
spelletjes, stickers, buttons, strandspeelgoed of schoolgerelateerde
artikelen;

 uitingen die gebruik maken van jongerentaal;
 uitingen die gebruik maken van vormgeving die op het moment van gebruik

populair is onder minderjarigen.

Volgens artikel 10 uit de RvA zijn verboden reclame-uitingen volgens artikel 10 stickers, het
gebruik van jongerentaal en het gebruik van onder jongeren populaire vormgeving. Volgens
STAP overtreedt Heineken met de Pletterpet onder meer deze drie punten uit artikel 10 van
de RvA.

De doos bevat een stickervel met daarop in kleurrijke letters het hele alfabet en zelf enkele
hartjes stickers. Stickers zullen op jongeren altijd een aantrekkingskracht uitoefenen en zijn
niet voor niets in de RvA opgenomen. Eerder oordeelde de Commissie reeds dat stickers
van Flügel in strijd waren met de Code (dossiernr.: 08.0522).

Ten tweede wordt verschillende keren gebruik gemaakt van jongerentaal. Met name de
omschrijving “Pimp je Pletterpet”, die niet alleen terug komt op het stickervel, maar eveneens
op de Gebruiksaanwijzing die in de doos zit (zie bijlage 2), is volgens STAP specifiek gericht
op jongeren.

Wat betreft de vormgeving moge duidelijk zijn dat de gehele uitstraling van de Pletterpet vrij
kinderlijk aandoet. Op de doos, en op de helm zelf zijn allerlei kleurige tekeningetjes
afgedrukt (zie bijlage 1). Kinderen, die meestal niet op de hoogte zullen zijn van de
achterliggende ‘mijnwerkersgedachte’, zullen in deze gadget puur een stukje aantrekkelijk
speelgoed zien waarmee ze kunnen toeteren en dat ze kunnen ‘pimpen’ met stickertjes.

Dat Heineken er zelf ook bij heeft stilgestaan dat kinderen het item als speelgoed zullen zien,
blijkt uit de volgende regel die is opgenomen onderaan de Gebruiksaanwijzing van de
Pletterpet:

“Dit is geen speelgoed: buiten bereik van kleine kinderen houden” (zie bijlage 3).

Tenslotte is uit de Oranje Barometer naar voren gekomen dat de Heineken Pletterpet een
magere 8e plek inneemt in de Top-10 van meest populaire oranje gadgets (Adformatie, 3 juni
2010). Het onderzoek is gehouden onder personen van 16 jaar en ouder. Grolsch (Win een
Koelserver), Bavaria (Dutch Dress) en Coca Cola (win kaarten voetbalfeest in de Arena)
voeren de lijst aan. De afgelopen jaren wist Heineken met haar oranje gadgets steeds de
top-3 te halen. Dit jaar is de oranje gadget volgens STAP meer gericht op minderjarigen,
waardoor volwassenen zich wellicht minder aangesproken voelen dan tot de
Luidsprekerhoed of de TromPet.

Op grond van bovenstaande acht STAP de Heineken Pletterpet en de bijbehorende
commercial in strijd met artikel 10 van de RvA. STAP verzoekt de Reclame Code Commissie
uitspraak te doen en de klacht van STAP toe te wijzen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP - het Nederlands instituut voor alcoholbeleid
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Bronnen:
- Adformatie, 3 juni 2010. “Heineken Pletterpet ‘scoort’ matig”.

Bijlagen:
1. Foto’s van de Heineken Pletterpet.
2. Foto van het gebruik van jongerentaal “Pimp je Pletterpet”.
3. Waarschuwing omtrent kinderen.
4. De televisiecommercial wordt digitaal aangeleverd.
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Bijlage 1: Foto’s van de Heineken Pletterpet
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Stickervel, vlaggetjes, helm en toeter
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Stickervel bij de Heineken Pletterpet
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Tekeningetjes op de bovenkant van de Pletterpet doos
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Bijlage 2: Gebruik jongerentaal: “Pimp je Pletterpet” (Gebruiksaanwijzing & Stickervel)
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Bijlage 3: Waarschuwing omtrent kinderen onderaan de Gebruiksaanwijzing


