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Betreft: reactie op verweer Heineken inzake FRIS feest in de Heineken Music Hall

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Graag wil STAP reageren op het verweer van Heineken van 10 juli jl. op de klacht van STAP
inzake het FRIS feest voor 12-15 jarigen, dat vrijdag 27 juni plaatsvond in de Heineken
Music Hall (HMH).
STAP is blij te vernemen dat de Commissie beide deelklachten (artikelen 5 en 21) in
behandeling heeft genomen, en niet slechts die betreffende artikel 5, zoals Heineken
bepleitte.
Het klopt dat op het moment van indienen van de klacht, het concert nog moest
plaatsvinden. Wel was het al duidelijk op verschillende plaatsen aangekondigd, zoals via
flyers en websites van Heineken en Wijzijnfris.nl. En mag niet verwacht worden dat van
zelfregulering ook enige ‘preventieve werking’ uitgaat, in plaats van dat altijd pas achteraf,
als blootstelling al heeft plaatsgevonden, kan worden beoordeeld of dit wel of niet terecht
was?
Bezoek FRIS feest 27 juni in HMH
STAP heeft 27 juni jl. een bezoek gebracht aan de HMH. Rond 18.00 uur ’s avonds toen de
deuren open gingen, hadden zich reeds verschillende minderjarigen verzameld voor de
ingang van de HMH (zie bijlage 1 voor foto’s).
Aangezien STAP medewerkers ouder zijn dan 15 jaar, was het niet mogelijk om verder dan
de glazen binnendeuren van de HMH te komen, om een kijkje te nemen in hoeverre de
gehele HMH ‘Heineken-vrij’ was gemaakt.
Wat wel duidelijk werd, was dat Heineken de naam ‘Heineken’ op de glazen entree deuren
had afgeplakt (zie bijlagen 2 en 3) . Dit is blijkbaar via het Compliance formulier ook kenbaar
gemaakt aan de SRC. Echter, ook na het afplakken bleek de naam Heineken nog zichtbaar
en leesbaar te zijn. Wellicht trekt het op deze wijze zelfs meer aandacht dan het anders zou
hebben gedaan.
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Wat STAP niet heeft kunnen controleren is of de rest van de HMH ook daadwerkelijk
Heineken-reclame vrij was. STAP kan zich dit echter moeilijk voorstellen. Bij een eerder
bezoek aan de HMH i.v.m. de klacht tegen het concert “So you wanna be a popstar”
(dossier: 1529/07.0723), zijn foto’s gemaakt van Heineken neon verlichting in de ‘Black Box’
(de grote zaal) en bij de buiten barren (zie bijlage 4 voor foto’s van eerder bezoek).
STAP kan zich moeilijk voorstellen dat deze verlichting speciaal voor deze gelegenheid van
de muur is geschroefd. Totdat Heineken met ‘bewijsmateriaal’ komt dat dit wel het geval
was, gaat STAP er vanuit, dat het interieur van de HMH ongewijzigd was ten opzichte van
het eerdere bezoek en daarmee niet volledig Heineken-vrij.
Hierdoor zijn 5500 kinderen tussen de 12 en 15 jaar op gerichte wijze aan alcoholreclame
blootgesteld. Dit is in strijd met artikel 21 RvA aangezien een publiek is bereikt dat voor
100% uit minderjarigen bestaat.
Daarnaast blijft STAP van mening dat Heineken een ethische grens overschrijdt door bewust
kinderen naar de Heineken Music Hall te trekken met een FRIS feest waarop juist de norm
“geen alcohol onder de 16” zou moeten worden gepromoot. Aangezien de naam ‘Heineken’
al bij zeer jonge kinderen bekend is als zijnde een biermerk, acht STAP het adverteren met
een FRIS feest in de HMH in strijd met de goede smaak en fatsoen (artikel 5).
STAP weet dat de Commissie artikel 5 regelmatig ‘met terughoudendheid’ toetst vanwege
het subjectieve karakter. Toch wil STAP wijzen op artikel 16 NRC (nieuw) dat voorschrijft dat
de Code ook naar de geest moet worden nageleefd, en niet alleen naar de letter.
Is volgens de geest van de Code (adverteren voor) een FRIS feest voor kinderen van 12-15
jaar in de Heineken Music Hall toelaatbaar? STAP is benieuwd naar de uitspraak van de
Commissie in deze zaak.
STAP verzoekt de Commissie uitspraak te doen en de klacht van STAP toe te wijzen.
Aangezien Heineken volgens STAP voor een tweede maal in de HMH artikel 21 heeft
overtreden vraagt STAP de Commissie om een strengere sanctie op te leggen, zoals een
geldboete.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP
Bijlagen:
1. Foto’s Kinderen voor de Heineken Music Hall ivm het FRIS feest 27 juni 2008.
2. Kinderen binnen in de rij om naar binnen te gaan.
3. Naam ‘Heineken’ op glazen deuren afgeplakt, maar ondanks dat nog leesbaar.
4. Foto’s gemaakt tijdens HMH concert “So you wanna be a popstar” (dossier: 1529/07.0723) van
Heineken neon verlichting in de Black Box en aan de buitenbar.
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Bijlage 1: Kinderen voor de Heineken Music Hall ivm het FRIS feest 27 juni 2008
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Bijlage 2: Kinderen binnen in de rij om naar binnen te gaan.
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Bijlage 3: Naam ‘Heineken’ op glazen deuren afgeplakt, maar ondanks dat nog
leesbaar
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Bijlage 4: Foto’s gemaakt tijdens HMH concert “So you wanna be a popstar” (dossier:
1529/07.0723) van Heineken neon verlichting in de Black Box en aan de buitenbar

6

