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

Dossiernr: 1550/08.0222
Kenmerk: k08013ew-5

Betreft: Heineken E-Squad (deel II)

Utrecht, 15 oktober 2008

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Na de uitspraak van het College in de zaak tegen de Heineken E-Squad commercial
(dossiernr.1550/08.0222) is een deel van de klacht van STAP terugverwezen naar de
Commissie.

De Commissie had zich in eerste instantie onthouden van een oordeel over het derde
onderdeel van de commercial (de puzzelaar) wat betreft artikelen 8 en 12 van de RvA. Het
College verwijst de klacht op dit punt terug naar de Commissie om hier alsnog uitspraak over
te doen.

Uitspraak College verbazingwekkend
STAP was erg verbaasd over de uitspraak van het College in deze zaak.

In het oordeel van het College staat onder punt 3 sub III correct uitgelegd hoe volgens STAP
de reclame moest worden bekeken:

“STAP verzoekt het College de reclame niet alleen de beoordelen op de drie
afzonderlijke onderdelen, maar deze ook in haar geheel te bekijken”.

STAP is zeer verbaasd over de uitspraak van het College die het volgende aangeeft:

“Het College stelt voorop dat, bij beoordeling of artikel 2 RvA is overtreden, de
gewraakte reclame in haar geheel moet worden beschouwd”.

[en dus niet per los onderdeel!, toevoeging STAP]

Dit is niet wat STAP beoogde aan te geven. Naast het beoordelen van de drie losse
onderdelen is het van belang ook naar het concept ‘Heineken E-Squad’ als geheel te kijken.
Het is in de ogen van STAP onbegrijpelijk dat het College besluit niet de losse onderdelen te
beoordelen, maar alleen naar het geheel te kijken.
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Consequenties uitspraak College
Met andere woorden: als in één van de drie onderdelen een overtreding plaatsvindt van een
artikel uit de Code, kan dit blijkbaar ‘teniet worden gedaan’ als de rest van de commercial
wel volgens de regels is uitgevoerd.

Dit kan volgens STAP in de praktijk tot bizarre situaties leiden waarin bv. kinderen in de
reclame worden afgebeeld met bier in de hand, terwijl de rest van de reclame zich op
volwassenen richt die niet drinken. Als we de redering van het College volgen zou deze
reclame dan niet in strijd zijn met de Code omdat de reclame ‘als geheel’ wordt bekeken.

Het is niet ongebruikelijk dat bij een reclame-uiting over één deel van de reclame wordt
geoordeeld, bv. een bepaalde zinsnede, aanprijzing of afbeelding en dat andere delen van
de uiting buiten beschouwing worden gelaten.

Het is verwonderlijk dat het College een geheel eigen manier van redeneren lijkt te volgen
die niet aansluit bij de oordelen die zowel STAP, STIVA, als de Commissie hadden over de
Heineken E-Squad reclame, namelijk dat met name de derde scène met de puzzelaar in
strijd was met artikel 2 RvA.

Aanbeveling College aan de Commissie
Het roept ook vraagtekens op dat het College in haar oordeel onder 6.3 aangeeft dat:

“Ook bij de beoordeling van de vraag of de artikelen 8 en/of 12 RvA zijn overtreden,
dient de reclame in haar geheel te worden beschouwd”.

Het College schrijft de Commissie blijkbaar voor om de E-Squad commercial niet per los
onderdeel te bekijken, maar in zijn geheel. STAP vraagt zich af of het College wel bevoegd is
een dergelijke ‘aanbeveling’ aan de Commissie te doen.

Onderdeel 3 in strijd met artikel 8 en 12?
De Commissie heeft bij het beoordelen van de reclame wèl gekeken naar de afzonderlijke
onderdelen uit de commercial. Zij kwam tot de conclusie dat scène 3 met de puzzelaar in
strijd was met artikel 2.

Verder concludeerde zij dat onderdelen 1 en 2 niet in strijd waren met artikelen 8 en 12. Over
het derde deel van de commercial deed de Commissie geen uitspraak omdat dit reeds in
strijd was bevonden met artikel 2 van de Code.

STAP wil de Commissie echter alsnog vragen onderdeel 3 van de Heineken E-Squad
reclame tegen artikelen 8 en 12 van de RvA te toetsen. Het College heeft de klacht om deze
reden aan u terug verwezen.

Omschrijving onderdeel 3
In het derde onderdeel schiet de Heineken E-Squad ‘te hulp’ bij een jongen die als ‘nerd’
wordt neergezet. Hij heeft een geruite blouse aan en zijn haar hangt sullig voor zijn ogen.
Verder zit hij op de vrijdagavond thuis waar hij bezig is met een ‘suffe activiteit’ als het
leggen van een legpuzzel van puppy’s. Op het moment dat de E-Squad naar binnen schijnt
met een grote zaklamp, springt de jongen op en rent naar het toilet waar hij snel probeert de
puzzel door te spoelen. Daarna wordt hij door de Heineken E-Squad meegenomen in een
busje waarna hij op een gezellig Heineken feestje met mooie dames wordt ‘gedropt’.

Volgens STAP is dit onderdeel van de commercial niet alleen in strijd met artikel 2 (zoals ook
eerder door zowel de Commissie als STIVA werd bepleit), maar ook met artikelen 8 en 12
van de RvA.
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Artikel 12: volwassen versus onvolwassen gedrag
Artikel 12 sluit nauw aan op artikel 2 over het negatief afschilderen van onthouding.
Artikel 12 luidt als volgt:

Artikel 12 (oud)
“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”.

In de scène wordt een duidelijk contrast weergegeven tussen de initiële situatie waarin de
nerderige jongen op de vrijdagavond in z’n eentje thuis zit, zonder alcohol, met een
legpuzzel en de situatie ná de inval van de Heineken E-Squad wanneer de jongen door
Heineken wordt meegenomen en op een feestje wordt gedropt met Heineken bier en mooie
vrouwen.

Kortom: Het leggen van een legpuzzel zonder alcohol op een vrijdagavond is ‘not done’, of
onvolwassen gedrag, terwijl het wèl stoer en volwassen is om je in het Heineken feest te
storten, onder het genot van Heineken bier. Om deze reden acht STAP dit onderdeel van de
commercial in strijd met artikel 12.

Artikel 8: sociaal en seksueel succes door de Heineken E-Squad
Tenslotte acht STAP onderdeel 3 van de commercial in strijd met artikel 8 RvA:

Artikel 8 (oud)
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat consumptie
van alcoholhoudende drank een bijdrage levert aan sociaal of seksueel succes”.

Pas op het moment dat de jongen uit het filmpje ‘gered’ wordt door de Heineken E-Squad en
in het Heineken feestgedruis wordt losgelaten, komt hij in contact met andere mensen. De
nerderige jongen die eerst bezig was met een ‘suffe activiteit’ 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’.

De Heineken E-Squad wil het leven van mensen ‘leuker maken’. Dit wordt gedaan door
mensen die in de ogen van Heineken (nog) geen leuk leven leiden op te sporen en te
‘redden’ waarna ze in contact worden gebracht met andere mensen en Heineken bier. Deze
vorm van sociaal/seksueel succes zou zonder de tussenkomst van de Heineken E-Squad
niet tot stand zijn gekomen. Omdat de suggestie zo duidelijk aanwezig is dat de Heineken E-
Squad zorgt voor sociaal contact (ook in onderdeel 1 was dit erg duidelijk) acht STAP de
commercial in strijd met artikel 8 RvA.

Een laatste opmerking betreft 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 hier uitspraak over te doen en de klacht van STAP op basis van
overtredingen van artikelen 8 en 12 RvA en artikel 17 NRC toe te wijzen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP


