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

Kenmerk: k09016ew
Utrecht, 28 mei 2009

Betreft: Reclame voor Jillz in Yes, Viva en Flair

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

In de maand mei adverteerde Heineken in verschillende tijdschriften voor haar nieuwe
appelcider drankje Jillz (alcoholpercentage van 5%).

Bladen waarin Heineken o.m. adverteerde waren de Yes, Viva en Flair (zie bijlage). Deze
bladen staan erom bekend dat ze door een jong, voornamelijk vrouwelijk publiek worden
gelezen.

STAP heeft het sterke vermoeden dat het totale lezerspubliek dat bereikt wordt door ieder
van bovenstaande 3 bladen voor meer dan 25% uit minderjarigen bestaat. Abonnementen
staan vaak op naam van de ouders, maar worden door de kinderen gelezen. Losse verkoop
en daarnaast ook het ‘doorgeven’ van tijdschriften zal bij jonge meiden naar alle
waarschijnlijkheid ook gretig aftrek vinden.

Volgens artikel 21 uit de RvA mag reclame voor alcohol geen publiek bereiken dat voor meer
dan 25% uit minderjarigen bestaat. De bewijslast ter zake van het bereik ligt volgens het
artikel bij de adverteerder.

Artikel 21 RvA
“Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook, mag geen publiek bereiken dat
voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen. Voor reclame-uitingen, uitgezonderd die op
internetsites voorkomen, geldt als maatstaf voor het bereik het algemeen in de markt
geaccepteerd bereiksonderzoek. Voor bioscopen en evenementen gelden bezoekcijfers als
maat voor het bereik. Met uitzondering van reclame-uitingen op internetsites, rust de
bewijslast ter zake van het bereik op de adverteerder die zich daarbij moet baseren op
algemeen in de markt geaccepteerde kijk- of luistercijfers”.

STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlage: Printreclames van Heineken voor Jillz in Yes, Viva en Flair.
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Bijlage: Printreclames van Heineken voor Jillz in Yes, Viva en Flair.

Jillz advertentie in Yes

Jillz advertentie in Viva

Jillz advertentie in Flair


