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

Kenmerk: k09002ew
Utrecht, 19 januari 2009

Betreft: shirtreclame door Bavaria United

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Onlangs heeft Bavaria de fictieve voetbalclub Bavaria United opgericht. Op
www.bavariaunited.nl vindt u hier meer informatie over. Het idee achter Bavaria United is dat
zij workshops, clinics en informatie bijeenkomsten organiseren voor amateur voetbal
verenigingen die Bavaria bier schenken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel het
bestuur als de leden, trainers en het personeel van de voetbalclub.

Ook organiseert Bavaria United fun-evenementen voor haar leden. Zo kun je de Bavaria
United Angels uitnodigen in je kantine, de originele PSV-spelers bus afhuren, of een Bavaria
United Bierfiets afhuren om mee door de stad te fietsen.

STAP bepleit dat Bavaria met Bavaria United in strijd adverteert met artikelen 1, 14, 17, 20
en 28 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. De toelichting hierop volgt
hieronder.

Shirtreclame van Bavaria
Op de website www.bavariaunited.nl word je door de voorzitter van Bavaria United door de
verschillende velden geleid. Hij komt in een sportieve look, in joggingpak, met voetbal in de
hand het spelersveld op rennen om Bavaria United te introduceren.

Hierbij is duidelijk het blauwe logo van Bavaria United zichtbaar, rechtsboven op zijn
joggingpak (zie bijlage 1). Ook de ‘vertegenwoordigers’ van Bavaria United dragen sportieve
polo shirts met het Bavaria United logo erop (zie bijlage 1).

Volgens artikel 28 uit de Reclame code voor Alcoholhoudende dranken is het niet
toegestaan om alcoholreclame te voeren op spelers of sportploegen. Het speciale Bavaria
United logo doet direct aan Bavaria bier zelf denken en kan daarom geclassificeerd worden
als alcoholreclame. Bavaria United heeft op zichzelf nog geen naamsbekendheid
opgebouwd. De naam Bavaria zal direct geassocieerd worden met Bavaria bier. Ook het
lettertype dat gebruikt is komt overeen.

Om bovenstaande redenen acht STAP het afbeelden van het Bavaria United logo op de
sportkleding in strijd met artikel 28 van de RvA:
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Artikel 28:
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden gevoerd op een individuele sporter
of sportploeg, noch op vervoermiddelen die door de sporter of sportploeg bij het beoefenen
van snelheidssporten worden gebruikt.

Gratis Bavaria bier
Zoals boven vermeld organiseert Bavaria United ook verschillende activiteiten voor haar
leden.

Rondje voor de club
Zo kun je geheel kosteloos door Bavaria United een Rondje voor de Club regelen (zie bijlage
2). Op de website staat hierover het volgende (onder Programma-Fun):

“Wat doe je als je in een goede bui bent en een rondje wil geven? Juist, dan luid je de bel die
boven de bar hangt! Om op deze aloude traditie in te spelen heeft Bavaria United een nieuwe
spectaculaire activiteit ontwikkeld die zowel voor het betaald voetbal als het amateurvoetbal
erg leuk zal zijn. Heb jij die fijnbesnaarde traptechniek die nodig is om de bel te luiden? Als het
antwoord ja is, ben jij degene die ervoor zorgt dat Bavaria een rondje geeft aan jouw hele
vereniging! Is er bij jouw club een speciale gelegenheid en wil je dat we met deze speciale bar
langskomen? Stuur dan een mailtje met jouw motivatie naar voorzitter@bavariaunited.nl zodat
wij jouw club de kans kunnen geven op een rondje van Bavaria!
Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om het Rondje voor de hele club te
lanceren tijdens een thuiswedstrijd van PSV. Waarbij we de supporters de kans willen geven
om een rondje voor het hele stadion te verdienen. Wordt vervolgd”. [onderstrepingen STAP].

Bavaria United Bierfiets
Je kunt ook besluiten de Bavaria United Bierfiets te huren (zie bijlage 3). Op de website staat
hierover het volgende:

“Ook dit jaar weer op zoek naar een geschikte activiteit voor een teamuitje? Weer bowling,
survival of handboogschieten? Denk dan ook eens aan een tochtje met de Bavaria United
Bierfiets! Deze fietstocht is de ultieme teambuildingsactiviteit waarbij je toch het gevoel hebt
dat je lekker aan de derde helft bezig bent. Niet alle bierfietsers hoeven te trappen, de bierfiets
is voorzien van tien trapstellen, dus je kunt onderling af en toe wisselen van plaats. Onder het
genot van een koel Bavaria pilsje en je eigen muziek (cd-speler, MP3!) fiets je met jouw
teammaten waarheen je maar wilt en bespreek je nog eens die laatste overwinning.

De Bavaria United Bierfiets staat een hele dag ter beschikking en wordt op een vooraf
afgesproken adres en tijdstip afgeleverd en ook weer opgehaald. Bavaria sponsort natuurlijk
de biertjes!” [onderstreping STAP].

Bij zowel het Rondje voor de club, als bij het huren van de Bavaria United Bierfiets wordt
duidelijk geadverteerd met door Bavaria ‘gesponsorde’ biertjes. De definitie van een ‘rondje’
is volgens het Van Dale woordenboek: “een drankje voor ieder van het gezelschap”.

Bavaria geeft hiermee aan gratis bier te verstrekken op het moment dat je een van deze
activiteiten bij hen inplant. Dit gaat volgens STAP in tegen artikel 20 uit de RvA dat stelt dat
niet met gratis drank mag worden geadverteerd door een lid van de branche:

Artikel 20:
Behoudens bij proeverijen is reclame waarbij alcoholhoudende drank door een lid van de
branche of met actieve medewerking van een lid van de branche gratis of tegen minder dan
de helft van de normale verkoopprijs van de alcoholhoudende drank aan particulieren wordt
aangeboden, niet toegestaan.
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Stimuleren/suggereren onverantwoorde consumptie
Daarbij acht STAP beide activiteiten (het Rondje en de Bierfiets) in strijd met artikel 1, waarin
staat dat onverantwoorde alcoholconsumptie niet mag worden gestimuleerd.

Artikel 1:
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.

Een Rondje voor de hele club, of zelfs het hele stadion stimuleert grootschalige
alcoholconsumptie, zeker in een setting waar doorgaans al vrij veel alcohol wordt genuttigd.
De Bavaria United Bierfiets, met ‘door Bavaria gesponsorde biertjes’ klinkt als een rijdend
dronkenschapsvoertuig waarbij onbeperkt Bavaria bier gedronken kan worden.

Daarbij komt dat het volgens de wet niet is toegestaan om in beschonken toestand deel te
nemen aan het verkeer. Gewoonlijk dient op de bierfiets minimaal één persoon, de
chauffeur, nuchter te blijven. In de beschrijving van de Bavaria United Bierfiets staat: “Niet
alle bierfietsers hoeven te trappen, de bierfiets is voorzien van tien trapstellen, dus je kunt
onderling af en toe wisselen van plaats”. Dit impliceert dat iedereen mag fietsen, beschonken
of niet. Er wordt nergens gerept over een chauffeur die nuchter dient te blijven.

Risicovol gedrag
Om bovenstaande redenen acht STAP het adverteren voor de bierfiets tevens in strijd met
artikel 14 RvA. Beschonken Bavaria United leden op een Bierfiets laten fietsen zonder dat
hierbij gerept wordt over een nuchtere chauffeur geeft een situatie weer die aanzet tot
risicovol gedrag, nota bene in het verkeer. Dit is in strijd met artikel 14:

Artikel 14:
Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen situaties weergeven die aanzetten tot
risicovol gedrag.

Relatie met verkeer
Tenslotte mag reclame voor alcoholhoudende drank geen verband leggen tussen
consumptie van alcoholhoudende drank en verkeersdeelname. De naam “Bavaria United
Bierfiets” legt duidelijk het verband tussen het drinken van Bavaria bier en fietsen op de
speciale bierfiets. Dit is iets anders dan bij de ‘gewone’ bierfiets of partyfiets. De Bavaria
United Bierfiets wordt zichtbaar gesponsord door een biermerk en is hierdoor aan te merken
alcoholreclame. Dit is in strijd met artikel 17 RvA:

Artikel 17
Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen verband leggen tussen consumptie van
alcoholhoudende drank en actieve verkeersdeelname met welk vervoersmiddel dan ook.

STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlagen:
1. Logo Bavaria United op sportkleding
2. Rondje voor de Club
3. Bavaria United Bierfiets
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Bijlage 1: Logo Bavaria United op sportkleding
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Bijlage 2: Rondje voor de Club
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Bijlage 3: Bavaria United Bierfiets


