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Betreft: Heineken en huldiging Oranje
Geachte Code Commissie,
Het zal u niet ontgaan zijn, de huldiging van Oranje in Amsterdam op 13 juli jl. ter ere van
een tweede plek op het WK Voetbal 2010. De huldiging van onze voetbalhelden zoals
Wesley Sneijder, Dirk Kuijt en Giovanni van Bronckhorst was een ware ‘Heineken Huldiging’.
Wellicht om enigszins uit de schaduw van de Bavaria Babes te kruipen heeft Heineken er
alles aan gedaan om de uiteindelijke huldiging in het teken van Heineken bier te laten staan.
Hieronder volgen enkele voorbeelden hoe Heineken het evenement heeft ingezet om
reclame te maken voor haar merk:
 Op de boot van de voetbalhelden werden diverse kratten (gratis) Heineken bier
neergezet voor de spelers. De kratten stonden op een zichtbare plek op de boot (zie
bijlage 1, foto Trouw 14 juli 2010). Sneijder laat bier uit zijn bierflesje spuiten alsof het
champagne is.
 Gedurende de boottocht zijn de spelers steeds zichtbaar met groene Heineken flesjes
in de hand en grote pullen Heineken bier (bijlage 2).
 Een promotieteam van Heineken deelde gratis Pletterpetten uit vanuit een oranje
Pletterpet bus aan mensen langs de grachten. De Pletterpet was de oranje gadget
van Heineken voor het WK 2010 (zie bijlage 3).
 Promotieteams van Heineken deelden (gratis) vlaggen en t-shirts met “Bertje” erop uit
aan voorbijgangers op 13 juli (bijlage 4). Ook zijn vlaggen en t-shirts met “Bertje” de
zaterdag voor de finale verstrekt via Albert Heijn en horeca. Naast vlaggen en t-shirts
zijn ook badjassen en posters verstrekt. Met “Bertje”, geschreven in het kenmerkende
Heineken lettertype, werd gerefereerd aan bondscoach Bert van Marwijk waarbij
handig gebruik werd gebruikt gemaakt van de zeer populaire pay-off die Heineken
enkele jaren geleden gebruikte, te weten “Biertje”.
 Duizenden fans aan de grachten zwaaiden met Bertje vlaggen en vlaggetjes, droegen
Bertje t-shirts, Pletterpetten en hingen Heineken vlaggen aan hun boten (bijlage 5a).
Hieronder bevonden zich ook kinderen (bijlage 5b).
 De voetballers maakten eveneens gebruik van de Bertje vlaggen, zowel op de boot
als op het podium op het Museumplein (bijlage 6).
 Op het huldigingspodium op Museumplein was Heineken als sponsor zichtbaar
afgebeeld op het witte doek achter de sporters (bijlage 7a). Een reusachtig grote pul
Heineken bier werd door de spelers gedeeld en omhoog gehouden alsof het het
wereldbeker betrof (bijlage 7b).
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Na afloop werd de Heineken Experience op de Stadhouderskade behangen met een
reusachtig spandoek dat luidde “Bertje! Het was geweldig” (bijlage 8).
In diverse dagbladen (Telegraaf, AD, Metro en Spits) werd op 12 juli een reclameuiting afgedrukt met daarop dezelfde boodschap: “Bertje!” en “Het was geweldig”, met
daarbij een leeggedronken Heineken glas (bijlage 9). De kreet “Bertje” op de vlaggen
kan vanwege de herkenbaarheid worden aangemerkt als alcoholreclame voor
Heineken (zie artikel 1 Nederlandse Reclame Code).
Niet alleen het evenement in Amsterdam zelf trok honderdduizenden
bezoekers/kijkers, ook op televisie is de ‘Heineken Huldiging’ vele malen
uitgezonden. Op deze wijze heeft Heineken ook op televisie een enorm groot bereik
behaald van haar sponsoractie. Beelden van het NOS journaal van 20.00 uur op
dinsdag 13 juli laten onder meer Wesley Sneijder zien die zijn mond aan een
gigantische Heineken pul met bier zet (bijlage 10a). Daarna worden beelden getoond
van feestende voetbalhelden met de grote bierpul op het Museumplein (bijlage 10b).
In ditzelfde NOS Journaal zien we onder meer Sneijder met een oranje t-shirt met
achterop een Heineken logo (bijlage 11a) en Van der Vaart droeg een Bertje t-shirt
(bijlage 11b).

Kortom, de huldiging van Oranje was ondergedompeld in Heineken bier. Volgens STAP
heeft Heineken met deze sponsoractie diverse artikelen uit de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken (RvA) geschonden. Deze zullen hieronder worden toegelicht.
Overmatige consumptie
Allereerst acht STAP de sponsoractie van Heineken in strijd met artikel 1 RvA. Hierin staat
dat overmatige of onverantwoorde consumptie niet mag worden getoond, gesuggereerd of
gestimuleerd:
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.
De beelden van de huldiging laten diverse malen grote pullen Heineken bier zien. Ook staan
de spelers met Heineken flesjes in de hand en zijn er enkele kratten Heineken bier
(zichtbaar) op de boot geladen (zie o.a. bijlagen 1, 2 en 10). Dit geheel wekt de indruk alsof
de voetbalhelden het er op het huldigingsfeestje stevig van nemen. Met name de grote
bierpullen stimuleren overmatige consumptie en zijn geen uiting van terughoudendheid in het
afbeelden van Heineken bier. Voor de honderdduizenden volwassen bezoekers van het
evenement, maar ook jeugdige bezoekers/kijkers wordt hiermee een signaal afgegeven dat
het normaal is om bij feestelijke gelegenheden alcohol uit literkannen te drinken. Jongeren
zullen geneigd zijn een voorbeeld te nemen aan hun grote voetbalidolen. Dit gedrag zal
hierdoor gemakkelijk worden overgenomen.
Alcohol en sportprestaties
Ten tweede acht STAP de Heineken actie in strijd met artikel 6.4 RvA:
Artikel 6.4 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat consumptie van
alcoholhoudende drank de sportprestatie positief beïnvloedt.
Volgens STAP zijn de voetballers van het nationale elftal zo sterk verbonden met sport, dat
zij door (stevig) Heineken bier te drinken impliciet suggereren dat het drinken van alcohol
geen negatief effect heeft op de sportprestaties. De mannen moeten in topconditie zijn
geweest tijdens het WK toernooi. Alcohol heeft een negatieve invloed op de sportprestaties.
2

Door de topvoetballers op een dergelijk sterke manier te associëren met alcohol wordt de
suggestie gewekt dat het drinken van alcohol juist positief bijdraagt aan de sportprestaties.
Alcoholreclame door tieneridolen
Daarnaast acht STAP de reclame van Heineken tijdens de huldiging in strijd met artikel 10
RvA, waarin staat dat deze zich niet specifiek mag richten tot minderjarigen. Zo staat in de
toelichting bij artikel 10 dat in alcoholreclame geen gebruik mag worden gemaakt van
tieneridolen:
Artikel 10 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen. Meer
in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij artikel 10 niet
toegestaan.
Toelichting artikel 10
Verboden reclame-uitingen in het kader van artikel 10 van de RvA zijn in ieder geval (deze
opsomming is niet limitatief): uitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van tieneridolen.
Grote voetballers zoals Wesley Sneijder, Dirk Kuijt en Raphael van der Vaart zullen
ontegenzeglijk bij veel jongens thuis aan de muur hangen. Dit zijn tieneridolen waaraan
kinderen een voorbeeld nemen en tegenop kijken.
Alcoholgadgets en minderjarigen
Zoals is te zien in bijlagen 3 en 4 hebben promotieteams van Heineken gratis Pletterpetten,
vlaggetjes en Bertje t-shirts uitgedeeld aan voorbijgangers. Hierbij is het onmogelijk te
voorkomen dat jongeren onder de 16 (de wettelijke leeftijd voor de aankoop van bier) in het
bezit komen van een of meer van deze items (zie bijlage 5b voor een kind uitgedost met
Heineken gadgets). Om deze reden acht STAP deze onzorgvuldige actie in strijd met
artikelen 11 en 13 RvA:
Artikel 11 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen tonen die jonger zijn of jonger
lijken dan 25 jaar en die alcoholhoudende drank drinken of tot het drinken van
alcoholhoudende drank aanzetten.
Artikel 13 RvA
Het (doen) aanbieden van premiums aan personen die de wettelijke leeftijdsgrens voor het
kopen van de betreffende alcoholhoudende drank nog niet hebben bereikt, is niet
toegestaan.
Alcohol en openbare orde
Een artikel uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken dat zelden tot nooit wordt
aangehaald is artikel 15 over risicovolle situaties tijdens evenementen. Artikel 15 luidt als
volgt:
Artikel 15 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank in het kader van evenementen is niet toegestaan,
indien redelijkerwijs moet worden vermoed dat daardoor verstoring van de openbare orde
en/of verstoring van het betreffende evenement in de hand wordt gewerkt.
Volgens STAP heeft Heineken een risico genomen door uitgebreid reclame te maken voor
bier tijdens de huldiging van het Nederlands elftal. Dit omdat er sprake was van een hele
grote groep toeschouwers die op het evenement afkwam (ongeveer 700.000 mensen), die
toch al geneigd zullen zijn geweest om bovenmatig te drinken op deze (feestelijke) dag.
Zoals bekend is uit veel wetenschappelijke literatuur is een groot deel van het
uitgaansgeweld alcoholgerelateerd. Onder invloed van alcohol neigen mensen sneller naar
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risicovol gedrag. Heineken heeft de associatie met alcohol door haar zichtbare sponsoractie
duidelijk gestimuleerd. De Radboud Universiteit Nijmegen toonde in 2009 aan dat “Zien
drinken, doet drinken” (Engels et al., 2009). Wanneer mensen anderen zien drinken verhoogt
dit de kans dat je zelf ook naar een biertje grijpt. Hetzelfde soort imitatiegedrag is gevonden
voor tabak.
Bij de vorige huldiging van Oranje, in 1988, liep een aantal woonboten schade op door het
grote aantal toeschouwers in de grachten. Dit jaar verliep de huldiging gelukkig goed,
ondanks dat een enkeling risico nam en in de grachten sprong (zie bijlage 12). Desondanks
is er volgens STAP sprake van een extra risico wanneer op een groot evenement waarbij
veel alcohol genuttigd wordt op zeer zichtbare wijze op allerlei manieren geadverteerd wordt
voor alcohol (pullen bier, vlaggen etc). Volgens artikel 15 uit de Code is alcoholreclame dan
niet toegestaan.
Verband tussen alcohol en verkeersdeelname
Volgens artikel 17 uit de Code mag alcoholreclame geen verband leggen tussen consumptie
en actieve verkeersdeelname. Indien een aanprijzing voor alcohol wordt getoond dient er
een duidelijk leesbare waarschuwing tegen actieve verkeersdeelname na gebruik van
alcohol aanwezig te zijn:
Artikel 17 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen verband leggen tussen consumptie van
alcoholhoudende drank en actieve verkeersdeelname met welk vervoermiddel dan ook.
Wanneer op een vervoermiddel een aanprijzing voor alcoholhoudende drank getoond wordt,
dient het vervoermiddel ook een duidelijk leesbare waarschuwing tegen actieve
verkeersdeelname na gebruik van alcohol te tonen. Vervoermiddelen die gebruikt worden
voor het vervoer van alcoholhoudende drank, zoals vrachtwagens, voertuigen van de
tapwacht en horeca technische service, hoeven geen waarschuwing tegen actieve verkeersdeelname na gebruik van alcohol te tonen.
Volgens STAP zijn op de spelersboot meerdere openbare aanprijzingen voor alcohol
gevoerd (onder meer flesjes, pullen en kratten Heineken bier en Bertje vlaggen). Echter, een
duidelijk leesbare waarschuwing tegen actieve verkeersdeelname na het gebruik van alcohol
is STAP niet tegengekomen. Volgens artikel 17 had deze wel aanwezig moeten zijn.
Bereik van minderjarigen
Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is de zomervakantie dit jaar begin
juli van start gegaan. Minderjarigen zullen dus de tijd hebben gehad om op 13 juli af te reizen
naar Amsterdam om de huldiging van Oranje bij te wonen. Ook zullen zij in grote getale de
huldiging overdag via televisie hebben kunnen volgen.
Het percentage minderjarigen op het totale aantal kijkers van 6 jaar en ouder (de groep dit
wordt meegenomen in kijk- en luisteronderzoek door Stichting KijkOnderzoek) ligt in
Nederland rond de 16,5%. Echter, overdag tijdens de zomervakantie zullen jongeren
gemakkelijker in de gelegenheid zijn geweest om de huldiging via televisie te volgen dan
volwassen (die veelal op hun werk zullen zijn geweest). Om deze reden vraagt STAP zich af
of er bij de televisie uitzendingen over de huldiging meer dan 25% minderjarigen is bereikt
met Heinekenreclame. Ook bij het evenement zelf in Amsterdam zijn veel jongeren aanwezig
geweest.
Volgens artikelen 21 en 22 uit de RvA mag alcoholreclame geen publiek bereiken dat voor
meer dan 25% uit minderjarigen bestaat:
Artikel 21 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook mag geen publiek bereiken dat
voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen. Voor reclame-uitingen
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geldt als maatstaf voor het bereik het algemeen in de markt geaccepteerd bereiksonderzoek.
Voor evenementen gelden de bezoekcijfers als maat voor het bereik. De bewijslast ter zake
van het bereik rust op de adverteerder, die zich daarbij moet baseren op algemeen in de
markt geaccepteerde kijk- of luistercijfers. Voor websites moet het gebruikersprofiel
aannemelijk worden gemaakt.
Artikel 22 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en televisie
direct voorafgaand aan, tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens algemeen in
de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan vijfentwintig procent (25%)
worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen.
Volgens artikel 21 rust de bewijslast ter zake van het bereik op de adverteerder. Om deze
reden zou STAP graag cijfers zien die uitwijzen of artikelen 21 en 22 al dan niet door
Heineken zijn overtreden.
Alcoholreclame op een sporter
Tenslotte mag volgens artikel 28 uit de Code geen alcoholreclame worden gevoerd op een
individuele sporter of sportploeg:
Artikel 28 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden gevoerd op een individuele sporter
of sportploeg en op attributen die door de sporter gebruikt worden bij actieve
sportbeoefening. Noch op vervoermiddelen die door de sporter of sportploeg bij het
beoefenen van snelheidssporten worden gebruikt.
Volgens STAP is artikel 28 RvA tijdens de huldiging diverse malen geschonden: de
voetballers hielden pullen en flesjes Heineken bier omhoog, zwaaiden breeduit met Bertje
vlaggen, Van der Vaart werd gefilmd terwijl hij een Bertje t-shirt aan had en ook op de rug
van het oranje shirt van Sneijder prijkte duidelijk een Heineken logo (zie bijlagen 1, 6, 10 en
11). De “Bertje” actie is door de verwijzing naar het bekende “Biertje” en het lettertype van
Heineken aan te merken als alcoholreclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse
Reclame Code. In de reclame-uiting die op 12 juli, de dag vóór de huldiging, gepubliceerd
werd in diverse dagbladen, wordt de link tussen Heineken en “Bertje” ook duidelijk gemaakt
(bijlage 9).
Om deze redenen is artikel 28 uit de RvA volgens STAP geschonden.
Conclusie
Kortom, dit initiatief van Heineken past volgens STAP niet in de tijdsgeest waarin we kampen
met stevige alcoholproblematiek, niet alleen onder jongeren, maar tevens onder
volwassenen. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen had STAP meer
van Heineken verwacht. De pullen-huldiging van onze voetbalhelden is een ongewenst
voorbeeld waaraan jongeren zich zullen spiegelen. In ogen van STAP heeft Heineken de
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken met dit evenement aan haar laars gelapt.
STAP vraagt de Commissie uitspraak te doen en de klacht van STAP toe te wijzen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
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Bijlagen:
1. Foto uit dagblad Trouw (14 juli 2010) van de boot met voetballers en diverse kratten Heineken
bier.
2. Flesjes en pullen Heineken bier op de spelersboot.
3. Weggeven van gratis Heineken Pletterpetten op de dag van de huldiging.
4. Promotieteam Heineken deelt “Bertje” vlaggen en t-shirts uit.
5. Fans met Heineken reclame in/aan de grachten (a), waaronder kinderen (b).
6. Voetballers zwaaien met Bertje vlaggen op de boot en op het Museumplein.
7. Heineken zichtbaar sponsor van de huldiging (a), een grote bierpul gaat rond (b).
8. Spandoek met “Bertje! Het was geweldig” op de Heineken Experience.
9. Reclameuiting “Bertje! Het was geweldig” in diverse dagbladen, 12 juli 2010.
10. Beelden uit het NOS Journaal van 13 juli, 20.00uur met de grote bierpul zichtbaar.
11. Beelden uit het NOS Journaal waarop Van der Vaart en Sneijder reclame lopen voor
Heineken.
12. Enkele bezoekers van het Oranje evenement werpen zich in de grachten.
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Bijlage 1: Foto uit Trouw: boot met voetballers en Heineken bier
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Bijlage 2: Flesjes en pullen Heineken bier op de spelersboot.
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Bijlage 3: Weggeven van gratis Heineken Pletterpetten op de dag van de huldiging.
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Bijlage 4: Promotieteam Heineken deelt “Bertje” vlaggen en t-shirts uit.
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Bijlage 5: Fans met Heineken reclame in/aan de grachten (a), waaronder kinderen (b).
a) Heineken reclame aan de grachten

12

13

Heineken reclame op de boten
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5b) Kinderen behangen met Heineken reclame
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Bijlage 6: Voetballers zwaaien met Bertje vlaggen op de boot en op het Museumplein.
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Bijlage 7: Heineken zichtbaar sponsor van de huldiging (a), een grote bierpul gaat
rond (b).
a) Heineken sponsor van de huldiging

b) Een grote Heineken bierpul gaat rond
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Bijlage 8: Spandoek met “Bertje! Het was geweldig” op de Heineken Experience.
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Bijlage 9: Reclameuiting “Bertje! Het was geweldig” in diverse dagbladen, 12 juli 2010.
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Bijlage 10: Beelden uit het NOS Journaal van 13 juli, 20.00uur met de grote bierpul
zichtbaar.
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Bijlage 11: Beelden uit het NOS Journaal waarop Sneijder en Van der Vaart reclame
lopen voor Heineken.
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Bijlage 12: Een enkeling werpt zich in de grachten
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