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

Kenmerk: k09001ew
Utrecht, 6 januari 2009

Betreft: Jägermeister billboard in zicht van basisschool en kinderspeeltuin

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Op maandag 22 december 2008 trof STAP een billboard reclame aan van Jägermeister
direct in het zicht van speeltuin Doenja De Bijker, gelegen aan de Van Bijnkershoeklaan 2 en
van de Anne Frankschool aan de Van Bijnkershoeklaan 8 in Utrecht (zie bijlagen voor foto’s).
De bushalte is direct gelegen aan speeltuin.

Aangezien deze basisschool en speeltuin in de meerderheid door minderjarigen worden
bezocht is deze manier van reclame maken volgens STAP in strijd met artikel 27 van de
Reclame Code voor Alcoholhoudende dranken:

Artikel 27
Reclame voor alcoholhoudende drank is niet toegestaan op billboards, swanks, abri’s en mupi’s die
zijn geplaatst in het zicht van ontwenningsklinieken of onderwijsinstellingen die in meerderheid door
minderjarigen worden bezocht, noch wanneer deze zijn geplaatst langs snelwegen of langs overige
wegen buiten de bebouwde kom.

Op de print reclame van Jägermeister is een “ijs-klauw” te zien die een grote fles
Jägermeister omklemt. Eronder staat de tekst: “Release the Beast” (zie bijlage).

STAP acht de inhoud van deze reclame-uiting in strijd met artikel 6 lid 1 omdat sterk de
suggestie wordt gewekt dat je je door het drinken van Jägermeister ‘beestachtig’ gaat
gedragen. Alsof er Jägermeister voor nodig is om het beest in jezelf te ontdekken. De
suggestie is duidelijk dat Jägermeister een ‘ontremmende’ werking heeft. Dit is volgens
STAP in strijd met artikel 6 lid 1:

Artikel 6.1
Reclame voor alcoholhoudende dranken mag niet wijzen op de ontremmende werking van
alcoholhoudende drank, zoals het verminderen of verdwijnen van angstgevoelens en innerlijke of
sociale conflicten.
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Bij een vergelijkbare klacht in 2008 tegen een billboard reclame van Campari werd door
betrokken partijen (International Marques, JCDecaux) erkend dat er een fout was gemaakt
bij het plaatsen van het billboard in het zicht van de school (dossiernr.: 08.0311).

De Sales Team Manager van JCDecaux, Erik Dol, gaf aan dat zij hun uiterste best zouden
doen om dergelijke vergissingen in de toekomst te voorkomen.

Enkele maanden later bevindt zich, nota bene in dezelfde wijk in Utrecht, opnieuw een
billboard met alcoholreclame erop in het zicht van een basisschool.

STAP wil JCDecaux er bij deze nogmaals op wijzen nauwkeurig te werk te gaan bij het
plaatsen van billboards met alcoholreclame erop.

Wij verzoeken de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen:
Foto’s Jägermeister billboard bij bushalte Van Bijnkershoeklaan, Utrecht en foto’s kinderspeeltuin
DOENJA De Bijnker.
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Bijlage 1: Foto’s Jägermeister billboard bij bushalte Van Bijnkershoeklaan, Utrecht en
foto’s kinderspeeltuin DOENJA De Bijnker.
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