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Utrecht, 18 augustus 2009
Betreft: Bavaria ‘Studiemaat’

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
In augustus vond in Utrecht de UIT, de Utrechtse Introductie Tijd plaats. De grootste
studentenvereniging van Utrecht is Veritas.
Speciaal voor de nieuwe eerstejaars heeft Veritas een boekje ontwikkeld, ‘Veritas in
Vogelvlucht’, dat is uitgedeeld aan de nieuwe studenten (zie bijlage 1 voor twee pagina’s uit
het boekje).
In dit boekje wordt reclame gemaakt voor Bavaria bier (zie bijlage 2). Op de reclame is een
blauwe bar te zien met een Bavaria tap. Een jongen staat achter de bar te tappen. De tekst
bij de uiting luidt : “Studiemaat” en “Zo.” (nu eerst een Bavaria).
Volgens STAP is deze reclame-uiting van Bavaria om verschillende redenen in strijd met de
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA).
Ten eerste duidt het woord ‘studiemaat’ er op dat Bavaria bier je maat is bij het studeren.
Kortom, er wordt een relatie gelegd tussen studeren en het drinken van Bavaria bier.
Het lijkt erop alsof Bavaria wil zeggen dat je studie beter zal gaan met een Bavaria biertje.
Bavaria is immers je ‘studie-maat’. Het drinken van bier leidt echter tot slechtere
studieprestaties (o.a. vanwege geheugenproblemen).
Volgens STAP is de reclame van Bavaria om bovenstaande redenen in strijd met artikel 6.3:
Artikel 6.3
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat consumptie van
alcoholhoudende drank lichamelijke of geestelijke prestaties verbetert.

Ten tweede richt de reclame zich volgens STAP in meerderheid tot minderjarigen. Veel
middelbare school-verlaters die naar een hogeschool of universiteit gaan zijn een jaar of 17.
Zoals is te lezen op de tweede afgedrukte pagina uit het Veritas boekje, in bijlage 1, kunnen
zowel studenten voor de hogeschool als voor de universiteit zich bij Veritas inschrijven.
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In de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken staat opgenomen dat alcoholreclame
geen publiek mag bereiken dat voor meer dan 25% uit minderjarigen bestaat. De kans is erg
groot dat een ruim deel van de bereikte jongeren minderjarigen zijn geweest. De bewijslast
ter zake van het bereik rust 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”.

Om bovenstaande redenen acht STAP de reclame-uiting van Bavaria in strijd met artikel 6.3
en artikel 21 uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.
STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.
Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP
Bijlagen:
1. Twee pagina’s uit ‘Veritas in vogelvlucht’
2. Reclame-uiting Bavaria bier in het Veritas boekje
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Bijlage 1: Veritas in vogelvlucht
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Bijlage 2: Reclame-uiting Bavaria bier in Veritas boekje
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