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

Kenmerk: k08025ew
Utrecht, 30 juli 2008
Betreft: Veltins V+ Energy beermix

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Er tekent zich een trend af in Nederland dat steeds meer alcoholproducenten
alcoholhoudende energiedrankjes op de markt brengen. Deze producten worden veelal als
“energy drinks” gepromoot, terwijl ze alcohol bevatten. Hierdoor zijn deze drankjes feitelijk
geen energiedrankjes, aangezien alcohol een dempende werking heeft.
Onlangs introduceerde Veltins verschillende biermixen onder de naam V+ “bier met iets
extra’s” (zie bijlage 1 voor de vier varianten).
Een van de vier varianten heet “Veltins V+ Energy”. Het wordt omschreven als een
“energy beermix with guarana” (zie bijlage 2 voor een foto).
Op de reclame-uiting wordt aangegeven waaruit de Energy beermix bestaat:
“50% Veltins, 50% energydrink en een scheut guarana”

De “energy premix” bevat 2,4% alcohol. Dit blijkt ook uit de reclame-uiting (bijlage 1). Op de
voorkant van het blikje zelf is niet duidelijk zichtbaar dat er alcohol in zit (bijlage 2). Er staat
slechts vermeld dat het om een “beermix” gaat. Verder wordt de nadruk sterk gelegd op de
woorden “Energy”, “V+” en “guarana”.
Alcohol is een dempende drug. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de
toevoeging van stimulerende middelen zoals “energiedrank en een scheut guarana” aan een
alcoholhoudende drank er niet voor zorgt dat mensen beter reageren op objectief meetbare
taken (bv. motoriek en visuele reactietijd)1,2. Subjectief hebben ze echter het gevoel minder
dronken te zijn.
Ander onderzoek wijst uit dat jongeren die regelmatig alcoholische energiedrankjes drinken
een hogere alcoholconsumptie hebben (door het verminderde gevoel van dronkenschap) en
ongeveer twee keer zo veel risico lopen op allerlei nadelige alcoholgerelateerde gevolgen,
zoals letsel, aanranding en rijden onder invloed3.
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Volgens STAP is het adverteren met een alcoholhoudende drank als een “energy beermix
with guarana” in strijd met artikel 6.3 van de Reclame Code voor Alcoholhoudende dranken
omdat de toevoeging van “energiedrank en een scheut guarana” aan een alcoholhoudende
drank niet zal leiden tot verbeterde lichamelijke en/of geestelijke prestaties. Hier wordt wel op
gedoeld met de omschrijving “energy beermix”.
Artikel 6.3 (RvA)
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat consumptie van
alcoholhoudende drank lichamelijke of geestelijke prestaties verbetert.
Aangezien de toevoeging van energiedrank en guarana de effecten van de alcohol niet
zullen ‘opheffen’ is dit misleidend voor de consument. Ook de risico’s van het gebruik van
alcoholische energiedrankjes worden niet vermeld. Om bovenstaande redenen acht STAP
het product Veltins V+ Energy tevens in strijd met artikel 8 NRC over misleiding:
Artikel 8.2 (NRC)
Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of die voor de
gemiddelde consument onduidelijk of dubbelzinnig is ten aanzien van bijv. een of
meer van de onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument ertoe
brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet
had genomen:
a. het bestaan of de aard van het product;
b. de voornaamste kenmerken van het product zoals […] risico’s […]
Artikel 8.3 (NRC)
Als misleidend wordt eveneens beschouwd reclame die het volgende behelst en de
gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te
nemen dat hij anders niet had genomen:
[a,… b…];
c. een omissie, een verborgen houden, of een op onduidelijke, onbegrijpelijke,
dubbelzinnige wijze dan wel te laat verstrekken van essentiële informatie die de
gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie
te maken.
Indien de consument op de hoogte zou zijn van de risico’s die verbonden zijn aan de
combinatie alcohol met energiedrank, dan zal deze er wellicht voor kiezen het product niet
aan te schaffen. Door het ontbreken van deze essentiële informatie (omissie) wordt de
consument op het verkeerde been gezet.
In een eerdere, vergelijkbare klacht tegen Xi (dossiernr. 03.0465) oordeelde de Commissie
reeds dat de alcoholhoudende energiedrank in strijd adverteerde met artikelen 7 NRC (oud)
en 9 RvA (oud, 2003):
“Xi Vodka Lime is een alcoholhoudende drank en aangezien alcohol het
reactievermogen pleegt te verminderen valt ook niet te verwachten dat deze drank
“energy” geeft, zoals in de advertentie wordt gesuggereerd. Dat de drank taurine en
cafeïne bevat, leidt niet tot een ander oordeel”.
STAP verzoekt de Commissie uitspraak te doen over deze zaak.
Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP
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Bijlage 1: Veltins V+ Bier met iets extra’s
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Bijlage 2: Veltins V+ Energy
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