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

Kenmerk: k08033ew
Utrecht, 16 oktober 2008

Betreft: Jillz (II)

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Onlangs heeft Jillz (Heineken) een ‘minizine’ uitgebracht. Dit is een klein boekje met
interessante weetjes over cider en interviews met verleidelijke barmannen (zie bijlagen 1 en
2 voor afbeeldingen van voor- en achterkant van het minizine).

Cider en gezondheid
Het viel STAP op dat er op enkele pagina’s uit het boekje een link werd gelegd tussen het
drinken van cider (Jillz, à 5% alcohol) en gezondheid. Het ‘gezondheidseffect’ van cider
wordt toegeschreven aan de appels waarvan cider gemaakt wordt.

Op pagina 30 wordt de volgende uitspraak gedaan:

“Vijftienhonderd jaar voor het gezondheidstijdperk waarin we nu leven schreven de
Engelsen cider al weerstandverhogende eigenschappen toe. Terug naar deze drank,
die zo sprankelend fris is dat je ervan blijft drinken” (onderstreping STAP; zie bijlage
3).

Deze tekst impliceert dat de Engelsen lang geleden al weerstandverhogende eigenschappen
toeschreven aan cider en ‘dat Heineken dat nu blijkbaar nog steeds doet’.

Op pagina 32 wordt vervolgens gekopt met:

“Op je gezondheid”
“Appels maken cider een sterke antioxidant. Sterker nog dan groene thee! Er zitten
fenolzuren en flavonoïden in die beschermen tegen zogenaamde vrije radicalen. Op
celniveau is er zo minder kans op schade door zonlicht of door het eten van bepaalde
voedingsmiddelen. Van alle fruitsoorten bevatten alleen veenbessen meer
antioxidanten dan appels. Aan een veenbessendrankje wordt gewerkt” (zie bijlage 4).

Deze hele pagina staat in het teken van gezondheid. Er wordt sterk gesuggereerd dat het
gezond is om cider te drinken omdat appels veel antioxidanten bevatten. Er wordt zelfs een
vergelijking getrokken met groene thee. Het lijkt erop alsof het er niet meer toe doet dat er
alcohol in cider zit, waardoor het per definitie geen ‘gezond drankje’ kan zijn.
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Om bovenstaande redenen acht STAP de manier van adverteren in het Jillz minizine in strijd
met artikel 6.2 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken:

Artikel 6, lid 2 (RvA)
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet verwijzen naar mogelijke voor de
gezondheid gunstige effecten van het nuttigen van alcoholhoudende drank”.

“A compliment a day keeps the doctor away”
Ook op damestoiletten adverteert Jillz met haar nieuwe drankje op een manier die raakt aan
het gezondheidsthema.

Op de affiche staan de vier sexy barmannen uit de campagne van Jillz. Ze geven allemaal
een ander compliment aan de vrouw ‘achter de bar’ (zie bijlage 5).

Boven de poster staat de tekst: “A compliment a day keeps the doctor away”. Deze uiting
refereert aan het gezegde: “an apple a day keeps the doctor away”. Impliciet lijkt Heineken
hiermee te zeggen dat je door het dagelijks drinken van Jillz gezondheidsklachten kunt
voorkomen omdat Jillz gemaakt wordt van appels (die zo hebben we boven gelezen, vol
zitten met antioxidanten).

Volgens STAP is ook deze reclame-uiting van Jillz in strijd met artikel 6 lid 2.

Stimuleren overmatige consumptie
In een eerdere klacht tegen Jillz (dossiernr. 08.0365) was de Commissie het met STAP eens
dat Heineken niet mocht adverteren met Jillz als zijnde ‘doordrinkbaar, omdat dit in strijd is
met artikel 1 van de Code over het stimuleren of suggereren van overmatige consumptie.

Wederom adverteert Heineken op deze manier voor Jillz door op p. 30 van het minizine te
schrijven dat het drankje “zo sprankelend fris is dat je ervan blijft drinken” (bijlage 3). Volgens
STAP suggereert en stimuleert deze omschrijving opnieuw overmatige alcoholconsumptie en
is daarmee in strijd met artikel 1:

Artikel 1 (RvA)
“Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met
zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank
geboden. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins
onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren”.

STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen en de klacht van STAP op basis
van artikelen 1 en 6.2 RvA toe te wijzen. Aangezien Heineken opnieuw voor Jillz adverteert
als een ‘doordrinkbaar drankje’ vraagt STAP de Commissie om Heineken een zwaardere
sanctie op te leggen zoals een geldboete.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen:
1. Jillz minizine, voorkant
2. Jillz minizine, achterkant
3. Jillz minizine, p. 30
4. Jillz minizine, p. 32
5. Jillz toiletaffiche
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Bijlage 1: Jillz minizine, voorkant
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Bijlage 2: Jillz minizine, achterkant
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Bijlage 3: Jillz minizine, p. 30
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Bijlage 4: Jillz minizine, p. 32
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Bijlage 5: Jillz affiche op damestoiletten


