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

Kenmerk: k08016ew
Utrecht, 20 juni 2008

Betreft: FRIS feest voor 12-15 jarigen in de Heineken Music Hall

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Op vrijdag 27 juni vindt er in de Heineken Music Hall een zogenaamd ‘FRIS feest’ plaats:
“FRIS in Concert”. Op de website www.wijzijnfris.nl wordt hierover meer informatie verstrekt
en kun je kaartjes kopen t.w.v. € 17,50 (zie bijlage 1 voor een screenshot). Ook op de
website van de Heineken Music Hall wordt reclame gemaakt voor het FRIS feest (zie bijlage
2). De tekst op de website luidt als volgt:

“Op vrijdag 27 juni aanstaande vindt in de Heineken Music Hall de eerste editie van FRIS in
Concert plaatsvinden. Op de laatste officiële dag van het schooljaar 2007/2008 kunnen 5500
jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar (legitimatie verplicht!) genieten van de bekendste
Nederlandse artiesten van dit moment.”

Er is ook een flyer ontwikkeld om het feest aan te kondigen (zie bijlage 3). Deze is te
downloaden via www.wijzijnfris.nl. Op de flyer is duidelijk te zien dat het feest is “voor
iedereen van 12 t/m 15”. Het is hiermee duidelijk dat dit concert 100% minderjarigen zal
trekken. Op een FRIS feest wordt geen alcohol geschonken, alleen fris (incl.
energiedrankjes).

Eerdere uitspraak bij casus “So you wanna be a popstar”
Op 25 februari 2008 deed de Commissie een uitspraak in de zaak van STAP tegen Heineken
wegens het houden van het voor minderjarigen aantrekkelijke concert “So you wanna be a
popstar” in de Heineken Music Hall (dossier: 1529/07.0723).

De Commissie was het in haar uitspraak met STAP eens dat de naam ‘Heineken Music Hall’
reclame is voor alcoholhoudende drank omdat de naam Heineken zo bekend is. Volgens
artikel 1 NRC kan de vermelding van een naam al alcoholreclame zijn:

Artikel 1 NRC
“Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten of
denkbeelden (tezamen: producten). Voor de beoordeling van het element aanprijzing speelt
de totale uiting een rol. Het gaat niet alleen om de tekst maar ook om grootte opmaak,
kleurgebruik en dergelijke. De enkele vermelding van een naam van de adverteerder kan
immers reeds reclame zijn (bv. sponsorborden)”.
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Uitspraak Commissie (07.0723):

“De naam ‘Heineken Music Hall’ is reclame voor alcoholhoudende drank, omdat de
associatie van deze naam met Heineken bier dermate groot is dat de gemiddelde
consument de naam van het gebouw zal associëren met het bier dat een zeer grote
naamsbekendheid heeft”.

Op 17 juni jl. deed het College van Beroep een uitspraak in dezelfde zaak met betrekking tot
het bereik van minderjarigen door alcoholreclame in de HMH en het overtreden van artikel
21 (meer specifiek betrof het de logo’s van de Heineken Music Hall op de glazen deuren in
de HMH die als alcoholreclame konden worden aangemerkt).

Het College was het met STAP eens dat per evenement moet worden gekeken of artikel 21
wordt geschonden of niet, en niet naar de jaarprogrammering van de HMH.

FRIS feest trekt 100% minderjarigen
Dit FRIS feest ‘evenement’ trekt 100% minderjarigen (alleen 12-15 jarigen zijn welkom). De
kinderen zullen in de HMH aan alcoholreclame worden blootgesteld. Volgens STAP handelt
de HMH hiermee (opnieuw!) in strijd met artikel 21 RvA:

Artikel 21 RvA:
“Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook, mag geen publiek
bereiken dat voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen. Voor reclame-uitingen,
uitgezonderd die op internetsites voorkomen, geldt als maatstaf voor het bereik het algemeen
in de markt geaccepteerd bereiksonderzoek. Voor bioscopen en evenementen gelden
bezoekcijfers als maat voor het bereik. Met uitzondering van reclame-uitingen op internetsites,
rust de bewijslast ter zake van het bereik op de adverteerder die zich daarbij moet baseren op
algemeen in de markt geaccepteerde kijk- of luistercijfers”.

De foto’s van het interieur van de HMH behorende bij de vorige klacht (dossier:
1529/07.0723) laten zien dat de HMH niet volledig alcoholreclame vrij zal en kan zijn op de
avond van dit evenement. Dat zou inhouden dat alle glazen deuren moeten worden
afgeplakt, er geen enkel Heineken logo aanwezig mag zijn (op kartonnetjes, viltjes, achter de
(groene) bar) en dat neonverlichting verwijderd dient te worden. Kortom: het lijkt een
onmogelijke taak voor Heineken om de HMH aan de binnenkant volledig Heineken-vrij te
maken.

Beleid HMH bij “behoorlijk aantal minderjarigen” faalt
Uit de behandeling van de klacht tegen “So you wanna be a popstar” bleek dat de HMH een
speciaal beleid heeft ontwikkeld voor “activiteiten waarbij een behoorlijk aantal minderjarigen
aanwezig is” (zie bijlage 4). Onder de ‘checklist’ die moet worden afgelopen, valt onder meer
dat alle Heineken neons in het pand uit moeten staan tijdens een dergelijk evenement.

De foto’s die geleverd waren bij deze klacht wijzen uit dat dit beleid niet wordt opgevolgd. In
de Black Box (de grote zaal waar het concert plaatsvindt) waren de Heineken flesjes aan de
wand achter de bar toch verlicht. Ook kon er, in tegenstelling tot wat in de ‘checklist’ staat,
wél alcohol worden besteld in deze zaal, zo hebben wij zelf mogen ervaren die avond.

Er zijn dus voldoende redenen om aan te nemen dat de Heineken Music Hall haar eigen
beleid “bij een behoorlijk aantal minderjarigen” niet nauwlettend uitvoert.

Naam Heineken goed bekend bij 10-15 jarigen
In een eerdere uitspraak (Sesamstraat in de HMH, dossiernr.: 06.0117) oordeelde de
Commissie dat de enkele naam ‘Heineken’ in de naam ‘Heineken Music Hall’ op een flyer
geen alcoholreclame was, aangezien het niet in de typische Heineken lay-out geprint stond.
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Het werd als ‘louter informatief gegeven’ van de locatie aangemerkt. Echter, onderzoek wijst
uit dat kinderen op jonge leeftijd al bekend zijn met het (bier)merk Heineken1, 2. De naam
‘Heineken Music Hall’ zal, ongeacht de manier waarop het wordt geschreven, door de grote
naamsbekendheid van Heineken direct associaties oproepen met bier. Zeker daar het
biermerk bij jonge kinderen veel bekender zal zijn dan de ‘Music Hall’ die pas enkele jaren
bestaat.

Volgens STAP is de Heineken Music Hall niet de plek om voor minderjarigen aantrekkelijke
concerten te houden. In het geval van het FRIS feest is het zonneklaar dat de doelgroep
puur bestaat uit kinderen, die nog niet mogen drinken. Een eerste stapervaring (al zij het met
fris) in de Heineken Music Hall zal hen op jonge leeftijd nóg bekender maken met het
Heineken merk. Dit is niet wenselijk omdat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat
vroege blootstelling aan alcoholreclame bijdraagt aan een vervroeging van de startleeftijd
waarop jongeren beginnen met drinken. Ook drinken ze meer na verhoogde blootstelling 4, 5,

6, 7.

FRIS feest in HMH onethisch
Het is volgens STAP een ongewenst bij-effect dat het bezoek aan een FRIS feest in de
Heineken Music Hall indirect wellicht bijdraagt aan een vervroegd en verhoogd
alcoholgebruik bij jonge kinderen. Het bezoek aan de Heineken Music Hall biedt Heineken
onherroepelijk de gelegenheid om haar naam bekender te maken bij minderjarigen en zal
leiden tot een positievere attitude van kinderen ten opzichte van het drinken van bier.

Dit effect staat in schril contrast met de boodschap “Geen alcohol onder de 16”, die als doel
heeft om elke vorm van alcoholgebruik onder de 16 jaar te ontmoedigen. Het heeft ons
inziens geen pas om deze boodschap uit te stralen in de context van een zichtbaar door
Heineken gesponsorde omgeving. Een FRIS feest laten plaats vinden in een gebouw dat
zichtbaar gesponsord wordt door een bierbrouwer is ons inziens niet ethisch en daardoor
volgens STAP tevens in strijd met artikel 5 van de Code:

Artikel 5 RvA:
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak en het
fatsoen, of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid en integriteit”.

Tenslotte vraagt STAP de Commissie om bij het behandelen van deze klacht artikel 17 van
de NRC in het achterhoofd te houden:

Artikel 17 NRC
“De Nederlandse Reclame Code dient niet alleen te worden toegepast naar de letter, maar
ook naar de geest”.

Een FRIS feest houden, voor kinderen van 12 t/m 15 jaar, in de Heineken Music Hall is
volgens STAP om bovengenoemde redenen in strijd met artikelen 1, en 17 NRC en 5 en 21
RvA.

Aangezien Heineken voor een tweede maal in de HMH artikel 21 overtreedt vraagt STAP om
een strengere sanctie, zoals een geldboete.

Wij verzoeken de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP
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Bijlage 1: Screenshot www.wijzijnfris.nl, FRIS feest in de HMH 27 juni 2008.
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Bijlage 2: Screenshot www.heineken-music-hall.nl/, aankondiging ‘FRIS in Concert’
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Bijlage 3: Flyer voor FRIS in Concert @ Heineken Music Hall “voor iedereen van 12 t/m
15”.
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Bijlage 4: Beleid HMH bij “activiteiten waarbij een behoorlijk aantal minderjarigen
aanwezig is”


