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

Kenmerk: k08030ew
Utrecht, 9 oktober 2008
Betreft: Cult

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Sinds enige tijd adverteert Cult (van R and B Beverage B.V.) met een aantal nonalcoholhoudende energiedrankjes (Cult, Cult Fruits, Cult Light) en met één alcoholhoudende
energiedrank, genaamd Cult Shaker.
Er is een speciale website waar deze drankjes
www.cultenergy.nl (zie kopje ‘Products’, en bijlagen 1, 2).

gepromoot

worden,

namelijk:

De algemene tekst op dit deel van de website luidt als volgt (zie ook bijlage 1):

Cult Energy Activator! De nieuwe, 100 % natuurlijke, energy drink van Nederland.
Cult: wel de lust, niet de last Cult is een nieuwe energy drink die in rap tempo de wereld verovert. Het
bijzondere van Cult is dat het gemaakt is van alleen natuurlijke ingrediënten. Daarmee is Cult met
geen enkele andere energy drink te vergelijken.
Eindelijk is er een energy drink die gezond is voor je lichaam. Een oppepper met alleen positieve
bijwerkingen (energie, helder hoofd, spannende ontmoetingen).
Cult is ook een eigenzinnig en lekker stout drankje voor de jeugd. Die weet wel raad met natuurlijke
energie...
Een gezonde kick in een eigenzinnige, brutale vorm. Dat verklaart het succes van Cult in zo’n 18
landen ter wereld. En het einde is nog lang niet in zicht. Sterker nog: het is nog maar net begonnen.
100% natural ingrediënts Cult energy activator bestaat alleen uit natuurlijke ingrediënten en dat is het
grote verschil met andere energy drinks. Cult is bereid met natuurlijke Guarana en Ginseng. Dat
verklaart de heftige energieboost en de makkelijke opname door het lichaam. Ook de smaak is
onovertroffen dankzij de combinatie van limoenen en natuurlijke Guarana.
Hoeveel je ervan mag drinken? Zoveel je wilt, want met Cult heb je achteraf geen last van vervelende
bijeffecten zoals hoofdpijn en maagkrampen.
*onderstrepingen van STAP
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“Gezonde energydrink” is misleidend
Volgens STAP is het misleidend om te beweren dat een energy drink “gezond is voor je
lichaam” en dat er alleen “positieve bijwerkingen” aan verbonden zitten. Volgens Cult kun je
er “zo veel van drinken als je wilt” omdat je achteraf geen last zou hebben van negatieve
bijeffecten. Volgens STAP kan dit, ook met natuurlijke guarana en ginseng, niet mogelijk zijn.
Natuurlijke guarana bevat ‘natuurlijke cafeine’ (bijlage 1, omschrijving Cult). Ook natuurlijke
cafeine kan, zeker in mensen die daarvoor gevoelig zijn, leiden tot negatieve bijeffecten
zoals hartkloppingen e.d. Een uitzending van Radar van 6 oktober jl. besteedde aandacht
aan dit onderwerp. Deskundigen gaven aan dat energy drinks niet zonder risico zijn voor o.a.
zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, mensen die gevoelig zijn voor cafeine
mensen met een hoge bloeddruk of geschiedenis van hartfalen, in combinatie met zware
lichamelijke inspanning en voor jongeren onder de 16 jaar.
Omdat het feit dat natuurlijke ingrediënten zijn gebruikt niet uitsluit dat er bepaalde risico’s
aan dit product verbonden zijn voor bepaalde doelgroepen of bij excessief gebruik acht
STAP deze vorm van reclame maken in strijd met artikel 8 van de 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 […]

Cult Shaker: “Energy for a longer lasting party”
De energy premix Cult Shaker bevat 5,4% alcohol. Het product wordt op de site omschreven
als: “Energy for a longer lasting party” (bijlage 3).
Volgens STAP is het adverteren voor Cult Shaker als “Energy for a longer lasting party” in
strijd met artikel 6.3 van de Reclame Code voor Alcoholhoudende dranken omdat de
toevoeging van stimulerende middelen aan alcohol niet zal leiden tot verbeterde lichamelijke
en/of geestelijke prestaties.
Onderzoek wijst juist uit dat de lichamelijke reacties (bv. motoriek en visuele reactietijd) bij de
combinatie van alcohol + energiedrank net zo slecht zijn als na alcohol alleen1,2. Ook lopen
gebruikers van deze drankjes een verhoogd risico op negatieve alcoholgerelateerde
gevolgen zoals letsel en rijden onder invloed omdat ze zichzelf gaan overschatten en het
effect van de alcohol gaan overschatten3.
Artikel 6.3 (RvA)
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat consumptie van
alcoholhoudende drank lichamelijke of geestelijke prestaties verbetert.
Cult Shaker en seksueel succes
Cult adverteerde onlangs in het blad Nightlive Magazine (nummer 8), met een printreclame
waarop zij de ‘natuurlijke energie’ wil benadrukken, die je van Cult zou krijgen. Op deze
reclame-uiting zijn twee naakte vrouwen afgebeeld die elkaar kussen (bijlage 4). Het
onderschrift luidt: “Nothing beats natural energy”.
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Op de reclame-uiting zijn zowel de drie non-alcoholhoudende energie drankjes afgebeeld,
als de alcoholhoudende Cult Shaker (helemaal rechts).
Volgens STAP geeft deze reclame-uiting de indruk dat je door het drinken van deze vier Cult
producten (dus ook de alcoholhoudende Cult Shaker), je kans op seksueel succes vergroot.
Dit is volgens STAP in strijd met artikel 8 van de RvA (nieuw):
Artikel 8 (RvA nieuw)
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat er een causaal
verband ligt tussen de consumptie van alcoholhoudende drank en het hebben van
sociaal en seksueel succes. Dat causale verband kan ook worden gesuggereerd als
er in de uiting geen alcoholhoudende drank wordt geconsumeerd.
Cult is merknaam voor alcoholhoudende drank
De naam Cult wordt zowel met de non-alcoholhoudende energie drankjes geassocieerd, als
met de alcoholhoudende Cult Shaker. Hierdoor is de naam Cult een merknaam van
alcoholhoudende drank en dient volgens STAP vóór het betreden van de website te worden
gevraagd naar de leeftijd van de bezoeker.
Aangezien dit niet gebeurt acht STAP de website www.cultenergy.nl in strijd met artikel 24
RvA (nieuw), lid 1:
Artikel 24, lid 1 (RvA nieuw)
Bij internetsites waarvan de merknaam van de alcoholhoudende drank ook deel
uitmaakt van de domeinnaam moet op de homepage aan de bezoekers van de
website worden gevraagd of zij 18 jaar of ouder zijn.
Daarnaast zijn energiedrankjes volgens STAP met name aantrekkelijk voor jongeren. Cult
omschrijft haar producten niet voor niets als:
“Cult is ook een eigenzinnig en lekker stout drankje voor de jeugd. Die weet wel raad
met natuurlijke energie...” (bijlage 1)
Omdat deze website zich richt op minderjarigen met voor hen aantrekkelijke producten mag
hier volgens STAP geen reclame voor alcoholhoudende drank op worden gemaakt. Het
adverteren met Cult Shaker op deze website zou daardoor in strijd zijn met artikel 24, lid 2:
Artikel 24, lid 2 (RvA nieuw)
Op internetsites die zich specifiek richten op minderjarigen mag geen reclame voor
alcoholhoudende drank worden gemaakt.
Bereikt www.cultenergy.nl meer dan 25% minderjarigen?
Volgens artikel 21 RvA (nieuw) mag reclame voor alcoholhoudende drank geen publiek
bereiken dat voor meer dan 25% uit minderjarigen bestaat. Bij internetsites van
alcoholproducenten moet hierbij “het gebruikersprofiel aannemelijk worden gemaakt”.
Volgens STAP zullen veel minderjarigen de website van Cult Energy bezoeken, aangezien
zij wellicht in eerste instantie afkomen op de non-alcoholhoudende energiedrankjes (dat zijn
immers “lekkere stoute drankjes voor de jeugd”). Ook uit de uitzending van Radar bleek hoe
populair de energiedrankjes zijn onder scholieren; ze worden gedronken ‘als water’.
STAP zou graag een gebruikersprofiel willen zien van de website www.cultenergy.nl om
inzicht te krijgen hoeveel minderjarigen deze site bezoeken. Hierdoor kan worden bekeken of
er een overtreding van artikel 21 plaatsvindt omdat op deze website tevens geadverteerd
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wordt voor de alcoholhoudende Cult Shaker. Het lijkt echter vrij onmogelijk een enigszins
correct beeld over het bezoekersprofiel te krijgen aangezien niet wordt gevraagd om een
leeftijd bij het betreden van de site (wat overigens ook geen betrouwbaar beeld hoeft op te
leveren).
Samenvattend vraagt STAP de Commissie om uitspraak te doen over mogelijke
overtredingen van Cult tegen artikel 8 NRC en artikelen 6.3, 8, 21, 24.1 en 24.2 RvA (nieuw).

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP
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Bijlage 1: Screenshot www.cultenergy.nl “gezonde energy drink”
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Bijlage 2: Non-alcoholhoudende Cult energy drinks en Cult Shaker (5,4% alc.vol)
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Bijlage 3: Cult Shaker (5,4%) “Energy for a longer lasting party”
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Bijlage 4: Reclame-uiting in Nightlive Magazine: Cult (Shaker) en seksueel succes?
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