
Aan de woordvoerders Alcohol
Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Kenmerk: 2008.094ew
Utrecht, 7 juli 2008

Betreft: wijzigingen in nieuwe Reclame Code voor Alcoholhoudende dranken en uitspraak
Reclame Code Commissie inzake “Buzzmarketing”

Geachte heer/mevrouw,

STAP monitort deels in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
jaarlijks de alcoholmarketing in Nederland. In dit kader ontvangt u informatie over twee zaken
te weten:

- een analyse van de (belangrijkste) wijzigingen in de door de STIVA (Stichting Verantwoord
Alcoholgebruik) per 1 juli jl. aangepaste Reclame Code voor Alcoholhoudende dranken.
Nagegaan is wat het mogelijke effect is van de aanpassing op het bereik en de impact van
alcoholreclame op minderjarigen;

- uitspraak van de Reclame Code Commissie inzake de klacht die STAP op 22 februari 2008
heeft ingediend met betrekking tot buzzmarketing van alcoholhoudende dranken.

Aangepaste Reclame Code

1. Nieuwe Code biedt meer vrijheid op internet: chatboxen nu wel toegestaan
Op 1 juli 2008 heeft STIVA een herziene versie van de Reclame Code voor
Alcoholhoudende dranken uitgebracht (zie www.alcoholcode.nl). Uit een nauwgezette
vergelijking tussen de oude en nieuwe Code blijkt dat STIVA in de nieuwe Code een
belangrijk onderdeel uit artikel 24 heeft weggelaten.

In de oude versie van de Code (artikel 25.1) stond duidelijk vermeld dat internetsites
waarvan de merknaam van een alcoholhoudende drank onderdeel uitmaakt van de
domeinnaam “geen chatboxen mogen bevatten”. Deze beperking is in de nieuwe versie van
de Code op geruisloze wijze verdwenen.

Door deze wijziging in de Code staat het de industrie vrij om via chatboxen bezoekers naar
hun site te trekken. Naar onze mening zullen chatboxen ook op minderjarigen een
aantrekkingskracht uitoefenen.



Ervaringen met de tabaksmarketing leert dat internetreclame intensiever is ingezet nadat
tabaksreclame via andere media werd verboden. Rokers kunnen nu via fora en chatboxen
aangeven wat ze van het product vinden en hun ervaringen beschrijven met de nieuwste
gadgets/prijzen die ze van de producent hebben gekregen.

In haar voorwoord bij de nieuwe Code vermeldt STIVA wat er gewijzigd is ten opzichte van
de Code uit 2005. Zij vermeldt hier echter niet bij dat de beperking om geen chatboxen te
plaatsen op ‘alcohol websites’ door hen is opgeheven.

Met het verwijderen van deze voormalige beperking uit de Code hebben de
alcoholproducenten via internet een nieuwe marketingvorm gecreëerd met het doel
consumenten op een aantrekkelijke wijze te kunnen benaderen.

2. Nieuwe Code mag meer minderjarigen bereiken op radio en tv
Ook ‘vergeet’ STIVA in haar voorwoord te vermelden dat artikel 22 uit de oude Code volledig
is weggelaten. Dit artikel schreef voor dat er geen alcoholreclame mag worden uitgezonden
rondom programma’s op radio en tv die door meer dan 25% minderjarigen worden beluisterd
of bekeken.

Het is onduidelijk of de STIVA deze aanpassing heeft doorgevoerd omdat zij ervan uitgaat
dat het reclameverbod op radio en tv tussen 6.00-21.00 uur (zie nieuwe Mediawet) deze
regel overbodig zal maken, of omdat zij de adverteerders hiermee de mogelijkheid wil geven
om vanaf 21.00 uur gemakkelijker te kunnen adverteren rondom programma’s die veel door
minderjarigen worden bekeken.

3. Niet-STIVA leden (bv. de horeca) hoeven Reclame Code Commissie niet te vrezen
In 2007 zijn veel klachten ingediend tegen (prijs)reclameacties van de horeca (bv. tegen
adverteren met gratis of erg goedkope drank (artikel 20)). Aangezien de horeca echter niet is
aangesloten bij STIVA kan zij niet beboet worden bij (herhaalde) overtredingen. Hierdoor
missen de sancties van de Reclame Code Commissie vaak haar gewenste impact.

In de nieuwe Code wordt benadrukt dat STIVA de horeca niet kan verplichten zich aan artikel
20 te houden, omdat dit artikel niet kan worden gehandhaafd bij niet-STIVA leden. In plaats
van er zorg voor te dragen dat alle leden van de alcoholbranche ook automatisch zijn
aangesloten bij STIVA (i.p.v. op vrijwillige basis), sluit STIVA niet-leden uit van bepaalde
artikelen uit de Code.

4. Positieve aanpassingen in de nieuwe Code
Er zijn ook wijzigingen in de Code doorgevoerd die minderjarigen wellicht beter beschermen
tegen (de inhoud van) alcoholreclame. Zo is de definitie van sociaal/seksueel succes
aangescherpt (artikel 8) en is duidelijker gespecificeerd wat aantrekkelijke reclame zou zijn
voor minderjarigen (artikel 10).

Om dit te verduidelijken zijn de oude en nieuwe versie van beide artikelen hieronder naast
elkaar gezet:

Artikel 8 (Code 2005)

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

Artikel 8 (Code 2008)

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken
dat er een causaal verband ligt tussen de consumptie van
alcoholhoudende drank en het hebben van sociaal en seksueel
succes. Dat causale verband kan ook worden gesuggereerd als er
in de uiting geen alcoholhoudende drank wordt geconsumeerd.”



Artikel 10 (Code 2005)

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet richten
tot minderjarigen. Reclame voor alcoholhoudende drank mag
geen gebruik maken van illustraties, kleurstelling of
vormgeving, cartoons, symbolen of idolen, geluid, muziek,
ringtones, SMS of voor minderjarigen typisch taalgebruik of
uitdrukkingen, die een attractieaarde hebben voor
minderjarigen die aanmerkelijk uitstijgt boven die welke de
uiting heeft voor volwassenen”.

Artikel 10 (Code 2008)

“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.”

Bijv.

- Uitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van tieneridolen;
- Uitingen/acties waarbij gebruik wordt gemaakt van premiums

die specifiek gericht zijn op minderjarigen zoals poppetjes,
knuffels, speelgoedauto’s, spelletjes, stickers, strandspeelgoed
of schoolgerelateerde artikelen;

- Etc.

Dat nu duidelijker omschreven is wat voor alcoholreclame specifiek voor minderjarigen
aantrekkelijk is, neemt natuurlijk niet weg dat reclame die hier niet onder valt (reclame die
niet ‘specifiek gericht is’ op minderjarigen) ook niet door hen aantrekkelijk wordt gevonden of
hen niet bereikt. Vaak is reclame ‘gericht op’ 18 jaar en ouder ook aantrekkelijk voor
minderjarigen. Dat deze reclame ook aantrekkelijk is voor volwassenen, maakt het voor
minderjarigen niet minder schadelijk. Ook worden minderjarigen nog steeds met deze ‘niet
op hen gerichte’ alcoholreclame bereikt.

Verder staat in de nieuwe Code duidelijker aangegeven voor welke bioscoopfilms geen
alcoholreclame mag worden uitgezonden (bv. in de kindermatinee of bij
schoolvoorstellingen). Dit nieuwe artikel 26 is feitelijk niet nieuw maar een specificatie van
het reeds bestaande artikel 21 waarin staat dat alcoholreclame geen publiek mag bereiken
dat voor 25% of meer uit minderjarigen bestaat (wat zeer aannemelijk is bij een
kindermatinee of schoolvoorstelling).

5. Blijvende beperking van de Reclame Code van STIVA: Inhoud versus volume/bereik
De Reclame Code voor Alcoholhoudende dranken bevat met name regels die betrekking
hebben op de inhoud van een reclame. Wetenschappelijk onderzoek wijst echter uit dat juist
de hoeveelheid alcoholreclame waaraan minderjarigen worden blootgesteld sterk van
invloed is op hun drinkgedrag (bv. startleeftijd, hoeveelheid)1,2,3,4.

Het blijft daardoor van belang om met name de hoeveelheid alcoholreclame waaraan
jongeren worden blootgesteld te minimaliseren. STAP pleit daarom voor een verbod op
reclame die wat het bereik betreft oncontroleerbaar is. Dat betreft o.a. buzzmarketing en
interactieve acties via internet.

NB: In dit verband is het vermeldenswaardig dat sinds begin dit jaar in Frankrijk in navolging
van een reclameverbod op radio en tv een verbod is ingevoerd op alcoholreclame via
internet (zie www.eucam.info).

Uitspraak Reclame Code Commissie inzake buzzmarketing

Op 20 februari 2008 heeft STAP een persbericht uitgebracht waarin zij signaleerde dat
alcoholproducenten steeds vaker gebruik maken van buzzmarketing (mond-tot-mond
reclame) om hun nieuwe produkten in de markt te zetten (zie www.stap.nl).

Aangezien buzzmarketing een oncontroleerbare vorm van alcoholmarketing is, is onduidelijk
hoeveel minderjarigen met deze nieuwe vorm van alcoholmarketing worden bereikt. STAP
acht dit onwenselijk en diende daarom een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Zij
vroeg de Commissie te beoordelen in hoeverre buzzmarketing alcoholreclame is en zich dus
zou dienen te houden aan de regels van de Reclame Code.



Op 25 februari 2008 werden door het lid Leijten (SP) Kamervragen gesteld over dit
onderwerp5. Minister Klink heeft in reactie op deze Kamervragen toegezegd dat er in het
kader van de motie Leijten/Voordewind6 onderzoek zal worden gedaan naar mogelijkheden
om alcoholpromoties te verbieden en dat ‘buzzen’ in dit onderzoek zal worden betrokken.

Reclame Code Commissie doet geen uitspraak over concept buzzmarketing
Op 2 juli 2008 (ruim 4 maanden na het indienen van de klacht) deed de Commissie uitspraak
(zie bijlage). De uitspraak komt er op neer dat de Commissie geen duidelijk standpunt
inneemt over het algemene concept buzzmarketing. De Commissie geeft aan alleen
'concrete uitingen' te toetsen (zoals bijv. een print reclame of een tv commercial). Bij mond-
tot-mond uitwisselingen zal een ‘concrete reclame-uiting’ echter altijd ontbreken. Mond-tot-
mond reclame kan daardoor niet getoetst worden volgens de Commissie.

Met deze ‘uitspraak’ blijft het onduidelijk of buzzmarketing alcoholreclame is of niet. Wat wel
duidelijk wordt, is dat buzzmarketing buiten de reikwijdte van de Reclame Code voor
Alcoholhoudende drank valt. De te toetsen Nederlandse Code is een “Reclame Code” en
niet (zoals in verschillende Europese landen het geval is) een “Marketing Code”.

Buzzmarketing is een nieuwe marketing techniek, die niet is opgenomen in de bestaande
Reclame Code. Ook de reeds genoemde nieuwe versie van de Code die per 1 juli 2008 is
uitgebracht door STIVA bevat geen enkele beperking omtrent buzzmarketing.

Kortom, er zijn momenteel geen bestaande regels of beperkingen waar buzzmarketing voor
alcoholhoudende produkten zich aan hoeft te houden.

Alcoholmarketing individualiseert en wordt interactiever
Buzzmarketing is een ongrijpbare en oncontroleerbare vorm van alcoholmarketing waarbij de
nadruk ligt op een meer geïndividualiseerde benadering. De consument kan zelf participeren
in het ‘reclame proces’. Dit is een totaal andere insteek dan bij de meer traditionele vormen
van reclame zoals bijv. een televisie commercial waar de consument de boodschap van de
adverteerder passief krijgt ‘opgedrongen’.

Waar we deze individu-gerichte reclame zich ook zien ontwikkelen is op het internet. Je kunt
je gegevens achterlaten op een website van een alcoholproducent waarna deze je in de
toekomst kan benaderen met nieuwsbrieven en acties. Je kunt er e-cards versturen naar je
vrienden. Met behulp van deze virale marketingtechniek kan de alcoholadverteerder nog
meer bezoekers naar zijn site trekken. Vaak kun je via internet prijzen winnen door codes in
te voeren van (bier)produkten of punten te sparen door het spelen van online games. Vanaf
1 juli 2008 mogen alcoholadverteerders met behulp van chatboxen hun websites nóg
interactiever maken.

De conclusie is dat alcoholproducenten hun marketingstrategieën steeds meer richten op de
individuele consument. Het bezwaar van deze ontwikkeling is dat bij deze vormen van
alcoholmarketing het niet te controleren is hoeveel minderjarigen hieraan worden
blootgesteld.

Hoogachtend,

Ir. W. E. Wim van Dalen
Directeur STAP

In afschrift naar: STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik)
Bijlage: Uitspraak Reclame Code Commissie over Buzzmarketing
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Bijlage 1: Uitspraak Reclame Code Commissie over Buzzmarketing








