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Kenmerk: k08013ew-2

Dossiernummer: 08.0222

Utrecht, 10 juni 2008

Betreft: Pleitnota tegen Heineken E-Squad

Geachte leden van de Commissie,

Waar zouden we zijn zonder de Heineken E-Squad? Op het moment dat je op een vrijdagavond nog

aan het werk bent, een rustig feestje hebt of je bezig houdt met een relatief ‘suffe’ activiteit, zoals het

leggen van een legpuzzel, dan hoef je je geen zorgen te maken; de Heineken E-Squad komt je

redden van deze ‘saaie vrijdagavond’! Met veel bombarie zorgt de groene Heineken politie ervoor dat

ook jij je vrijdagavond feestend en drinkend door zult brengen. Dat laatste zien we niet letterlijk, maar

is duidelijk de suggestie.

Volgens STAP is de Heineken E-Squad commercial in strijd met artikelen 2, 8 en 12 van de

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Ik zal hieronder toelichten waarom:

Waarom in strijd met artikel 2?

Artikel 2 van de RvA luidt als volgt:

Artikel 2 RvA

“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”.

Heineken wil met haar nieuwe motto “Heineken serving the planet” het leven van mensen “wat

plezieriger maken”. Deze invalshoek doet denken aan de campagne van Eristoff wodka genaamd:

“Eristoff, makes life just a little nicer”. Hierbij kan de consument op de website zelf leuke ideeën
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genereren, waarvan Eristoff de leukste vervolgens zal uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is dat je bij

het verlaten van een Club na het stappen juist van de uitsmijter een euro fooi krijgt toegedrukt, i.p.v.

andersom, “making life a little nicer” dus.

STAP ziet natuurlijk ook dit soort vormen van alcoholmarketing liever meer aan banden gelegd.

Echter, deze vorm van reclame maken voor alcohol is in die zin niet in strijd met de Reclamecode voor

Alcoholhoudende dranken aangezien het er binnen de Eristoff campagne om draait om iets wat al leuk

is, nóg leuker te maken. De actie heeft een meerwaarde bovenop een leven dat al leuk is.

In het geval van de Heineken E-Squad reclame is dit niet het geval. Met name in het eerste en derde

voorbeeld uit het filmpje (de overwerkers en de legpuzzel jongen), en in lichtere mate ook in het

tweede voorbeeld (mensen die de muziek te zacht hebben staan) gaat het erom dat Heineken het

leven leuker wil maken van mensen die het in eerste instantie niet leuk, of volgens Heineken althans,

niet leuk genoeg, hebben, omdat zij (nog) niet feesten en drinken. Het is tenslotte wel vrijdagavond…

In de commercial worden de kantoormensen die op de vrijdagavond nog aan het werk zijn als

afwijkend beschouwd, evenals de jongen die het nu eenmaal leuk vindt om een legpuzzel te leggen,

zonder alcohol. 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 sterk 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’.

Heineken geeft in haar verweer het volgende aan: “Je ziet alleen mensen die het naar hun zin

hebben. Daar tussendoor patrouilleert de Heineken E-Squad, alert of dat bij iedereen inderdaad zo is”.

Blijkbaar hebben de mensen uit de drie voorbeelden het niet voldoende naar hun zin volgens

Heineken, anders was het niet nodig om de Heineken politie er op af te sturen. Ze moeten blijkbaar

‘gered’ worden door de Heineken E-Squad omdat ze een saai leven leidden, zonder alcohol. Ze

hebben een feestje met Heineken nodig om het leven weer ‘leuk te maken’.

Verder staat in het verweer:

“De hoofdrolspelers worden gewoon naar een feestje gebracht om plezier te maken. Geen van hen

consumeert alcohol of krijgt alcohol aangeboden”

We zien inderdaad niet letterlijk dat er alcohol wordt gedronken of dat de hoofdrolspelers Heineken

bier krijgen aangeboden. Natuurlijk weet Heineken precies hoe zij letterlijk de regels uit de Code niet
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moet overtreden. Echter, de suggestie is overduidelijk aanwezig dat de mensen die ‘gered’ worden

door de Heineken politie naar dat feestje worden gebracht om daar te feesten en Heineken bier te

drinken. Het wordt niet letterlijk getoond, maar iedereen zal direct de associatie leggen, die natuurlijk

ook zo is bedoeld door de reclamemakers. De reclame is duidelijk in strijd met de geest van de Code,

wat niet mag volgens Artikel 17 van de NRC.

“Het wordt pas feest op de vrijdagavond, met Heineken bier”, dat is de boodschap die de commercial

uitstraalt. Kortom: onthouding of matige consumptie wordt op een negatieve manier uitgebeeld.

STIVA denkt er blijkbaar ook zo over want zij heeft Heineken aangeraden om de commercial niet uit te

zenden omdat deze, ook volgens STIVA, in overtreding zou zijn met artikel 2 uit de Code.

STAP vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van het “prelaunch advice” van STIVA, als dit

blijkbaar niet door de adverteerder wordt opgevolgd?

Waarom in strijd met artikel 12?

Artikel 12 luidt als volgt:

Artikel 12 RvA

“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. Onvolwassen gedrag wordt bestraft door de Heineken politie; je

wordt je huis uitgesleept om mee te gaan feesten.

Heineken schrijft in haar verweer: “Niet wordt gesuggereerd dat de ‘puzzeldealer’ een nerd is, of

onvolwassen omdat hij geen bier aan het drinken is. De man wordt – evenals de hoofdrolspelers in de

twee andere onderdelen – slechts gestimuleerd om naar een feestje te gaan“.

Waarom is dat nodig? Waarom wordt hij “gestimuleerd om naar een feestje te gaan”?

En wat zal die jongen eenmaal op het feestje aangekomen gaan doen? Precies: bier drinken! Het is

immers een Heineken reclame, dus waar zou Heineken anders reclame voor moeten maken dan voor

het drinken van haar eigen bier?

Iedereen kan zien dat de jongen duidelijk als nerd wordt weggezet in de commercial. Dat Heineken

met deze reclame parodieert op 3 veelvoorkomende scenario’s uit Amerikaanse actiefilms, en dat dit
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op “grappige wijze” zou refereren aan een drugsinval doet hierbij niet ter zake. Het gaat erom hoe de

reclame door de ontvanger zal worden geïnterpreteerd. Wat de consument ziet, is een nerd die bezig

is met een legpuzzel en vervolgens door de Heineken politie op een feest met Heineken bier wordt

gedropt.

Dat de reclame humoristisch is bedoeld, is geen reden om de regels van de Code niet van toepassing

te laten zijn op deze reclame.

Waarom in strijd met artikel 8?

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

Artikel 8 RvA

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat consumptie van

alcoholhoudende drank een bijdrage levert aan sociaal of seksueel succes”.

Bij eerdere uitspraken over artikel 8 van de Code, werd door de Commissie veelal gekeken of er

daadwerkelijke consumptie van alcohol werd getoond. Reclamemakers laten daarom nagenoeg altijd

de letterlijke consumptie in een commercial achterwege en zijn zo gevrijwaard van een mogelijke

overtreding van artikel 8.

STAP is van mening dat artikel 8 verkeerd wordt gelezen. Er staat namelijk heel duidelijk dat de

reclame niet “de indruk mag wekken” dat consumptie bijdraagt aan sociaal/seksueel succes. Daar

hoeft dus geen letterlijke consumptie voor zichtbaar te zijn. Als alleen al “de indruk wordt gewekt” dat

dit het geval is, dan wordt artikel 8 overtreden.

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 (met Heineken bier in de hand) en 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.

In dit opzicht draagt (het drinken van) Heineken volgens STAP bij aan zowel het verkrijgen van sociaal

als seksueel succes.

In haar verweer verwijst Heineken nog naar de handleiding van STIVA waarin staat dat sociaal succes

gedefinieerd wordt als: “een handeling die zonder alcohol niet lukt, terwijl dit mét alcohol wel het geval

is”.
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STAP wil opmerken dat de handleiding van STIVA niet van toegevoegde waarde is voor de toetsing

door de Reclame Code Commissie. De Commissie geeft herhaaldelijk in uitspraken aan dat zij alleen

de regels uit de Reclame Code toetst en niet de toelichting die erbij is geschreven door STIVA.

Naleving naar de geest van de Code

Tenslotte een laatste opmerking betreffende 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”.

STAP vraagt de Commissie om 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, en omdat de adverteerders precies weten

hoe zij ervoor dienen te zorgen dat de Code niet letterlijk overtreden wordt.

Dat de glazen in de reclame nog vol zijn, 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 nadrukkelijk voorschrijft.

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

Hoogachtend,

Dr. E. van den Wildenberg

Coördinator Monitoring Alcoholmarketing


