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Betreft: Flügel button-actie, stickers en burobladen gericht op minderjarigen

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Een attente burger wees STAP op de meest recente actie van Flügel, de zogenaamde
“button actie”. Hieronder volgt een toelichting op deze actie en andere aantrekkelijke items
die verkrijgbaar zijn via de website www.Flügel.nl.
Button-actie, stickers en burobladen gericht op minderjarigen
Tijdens de button-actie bevindt zich in iedere Flügel 10-pack een button. Er zijn 5
verschillende soorten die je ‘kunt verzamelen’ (zie bijlage 1). Zoals te zien is in de bijlage
betreft het vijf vrolijke, kleurige buttons.
Daarnaast zijn er in Nederland nog vijf gouden buttons verstopt in de 10-packs. Hiermee kun
je mooie prijzen winnen zoals een reischeque of een Flügel zomerpakket. Dit zomerpakket
(zie bijlage 2) bestaat uit:
- 1 Flügel badlaken
- 1 vrolijke bloemenkrans
- 1 geel zonnehoedje; voor en achter bedrukt
- 1 Flügel waaier; voor een koel windje
Je kunt het zomerpakket ook voor slechts € 17,50 zelf aanschaffen, via de Flügel-shop. In de
Flügel-shop zijn nog meer gadgets te vinden, waaronder twee vellen met Flügel stickers,
t.w.v. € 7,50 (zie bijlage 3).
Het sparen van vrolijk gekleurde Flügel buttons doet sterk denken aan de Flippo’s die een
paar jaar geleden zo populair waren onder jongeren. Het zomerpakket bevat eveneens voor
minderjarigen aantrekkelijke items, mede door de manier waarop ze zijn vormgegeven. Ook
stickers met alcoholreclame kunnen volgens de Reclame Code specifiek gericht zijn op
minderjarigen.
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Tenslotte zijn verschillende burobladen van Flügel volgens STAP specifiek gericht op
minderjarigen (kopje Flügel-fun-Downloads). In bijlage 4 zijn twee voorbeelden toegevoegd
van ‘strand settings’. Deze burobladen bestaan uit één grote Donald Duck-achtige cartoon,
met verschillende roze Flügel eendjes, gekleurde huisjes, palmbomen e.d. Bovenin staat de
tekst “Let the duck out!” in een vrolijk roze en speels lettertype.
Volgens STAP is de uitstraling van de gehele website van Flügel in het bijzonder
aantrekkelijk voor minderjarigen. De vrolijke kleuren, het speelse lettertype, de roze eend en
de gadgets die kunnen worden gekocht hebben zullen een aantrekkingskracht hebben op
minderjarigen en niet op volwassenen.
Volgens STAP zijn de button-actie, de stickers en burobladen van Flügel specifiek gericht op
minderjarigen en daardoor in strijd met artikel 10 van de RvA (nieuw):
Artikel 10 (RvA nieuw)
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot
minderjarigen. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting
bij artikel 10 niet toegestaan.”
Verboden reclame-uitingen in het kader van artikel 10 van de RvA zijn in ieder geval
(deze opsomming is niet limitatief):
- Uitingen/acties waarbij gebruik wordt gemaakt van premiums die specifiek gericht
zijn op minderjarigen zoals poppetjes, knuffels, speelgoedauto’s, spelletjes,
stickers, strandspeelgoed of schoolgerelateerde artikelen;
- Etc.
Eerdere uitspraak: Flügel ‘te kinderachtig’
In een eerdere uitspraak van de Commissie inzake een klacht van STAP tegen Flügel eerder
dit jaar (dossiernr. 08.0052) schreef de Commissie over een reclame-uiting van Flügel het
volgende:
“Adverteerder heeft naar het oordeel van de Commissie voldoende aannemelijk
gemaakt dat minderjarigen van deze leeftijd [10-18 jaar] de vormgeving van de flyer
te kinderachtig vinden, terwijl personen van 18 jaar en ouder deze vormgeving juist
wel weer waarderen” [onderstreping STAP].
Het lijkt STAP logisch dat de adverteerder (in dit geval Flügel) er alles aan zal doen om te
proberen de Commissie te overtuigen dat haar reclame-uitingen gericht zijn op jongeren van
18 jaar en ouder, en niet op minderjarigen.
De discussie spitste zich in de vorige zaak toe op de aantrekkelijkheid van een Après-ski
flyer voor 10-18 jarigen. STAP wil de Commissie er echter op wijzen dat ook 0-9 jarigen
minderjarigen zijn. Ook zij kunnen en zullen bereikt worden door alcoholreclame.
Het blijft discutabel of jongeren van 15-16 jaar de Flügel uitingen ‘te kinderachtig’ vinden,
zoals Flügel beweert. Wat echter als een paal boven water staat is dat echt jonge kinderen
zich zeker tot deze vorm van alcoholreclame aangetrokken zullen voelen.
De Flügel reclame is in feite vergelijkbaar met Donald Duck stripfiguurtjes. Het gaat om
kleurrijke, vrolijke reclame-uitingen, in cartoon vorm, waarbij een roze eend ‘de hoofdrol
speelt’. Het staat volgens STAP buiten kijf dat kinderen zich aangetrokken zullen voelen tot
deze vorm van alcoholreclame.
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Is het dan niet paradoxaal om deze reclame ‘te kinderachtig’ te noemen? Het woord
‘kinderachtig’ zegt naar mening van STAP genoeg. Dat wil zeggen dat het voor kinderen dus
aantrekkelijke uitingen zijn.
De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is ervoor geschreven om minderjarigen (en
daar horen ook hele jonge kinderen bij!) beter te beschermen tegen de schadelijke effecten
van blootstelling aan alcoholreclame.
STAP vraagt de Commissie om vanuit dit perspectief naar de website, acties en gadgets van
Flügel te kijken en te beoordelen of deze in strijd zijn met artikel 10 van de Reclamecode
waarin wordt gesteld dat alcoholreclame zich niet specifiek mag richten tot minderjarigen.
Indien de Commissie alsnog besluit dat deze uitingen niet in strijd zijn met artikel 10, vraagt
STAP zich ten zeerste af wanneer een alcohol reclame-uiting dan wel in strijd kán zijn met
artikel 10 van de RvA.
STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen en de klacht van STAP toe te
wijzen.
Deze klacht wordt u tevens digitaal in kleur verzonden in verband met de presentatie van de
cartoons en gadgets van Flügel.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen:
1: Screenshot www.Flügel.nl, Flügel ‘button-actie’
2: Flügel zomerpakket
3: Screenshots www.Flügel.nl, Flügel stickers uit de Flügel-shop
4: Burobladen Flügel, te downloaden van www.Flügel.nl
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Bijlage 1: Screenshot www.Flügel.nl, Flügel ‘button-actie’
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Bijlage 2: Flügel zomerpakket
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Bijlage 3: Screenshots www.Flügel.nl, Flügel stickers uit de Flügel-shop
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Bijlage 4: Burobladen Flügel, te downloaden van www.Flügel.nl
4a)
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Burobladen Flügel, te downloaden van www.Flügel.nl
4b)
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