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Stichting Reclame Code
Reclame Code Commissie
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k10.018ew
Utrecht, 5 augustus 2010

Betreft: Sluikreclame door OAD Reizen en Bavaria

Geachte Code Commissie,

Op de dag van de huldiging van het Nederlands Elftal op 13 juli jl. stond er een reclame-
uiting voor OAD Reizen in de Metro (twee dagen later was een vergelijkbare uiting in de
Volkskrant te zien).

Het betrof reclame voor de zogenaamde “Count Down Deals”(zie bijlage 1). Op deze
reclame-uiting is een dame in een oranje bikini te zien, die op het strand ligt. Naast haar
liggen een oranje flesje zonnebrand en blauw met groene slippers. De tekst onder de uiting
luidt als volgt:

Zo.
Nu lekker op vakantie.

Deze reclame-uiting doet volgens STAP zeer sterk denken aan reclame voor Bavaria. De
“Zo.” in het kenmerkende Bavaria lettertype is een steevast onderdeel van Bavaria reclames,
waarbij op het eind altijd een soort ‘relativerend’ statement wordt gemaakt: “Zo, nu eerst een
Bavaria” (zie bijlage 2 voor enkele voorbeelden).

Ook doet de reclame-uiting, die vanwege de timing (13 juli, de dag van de huldiging van
Oranje) en de opmaak (een dame in een oranje bikini) sterk denken aan de oranje Bavaria
Babes die tijdens het WK voor veel ophef hebben gezorgd door op de tribunes van het
stadion in de Bavaria Dutch Dress te gaan dansen (zie bijlage 3).

Tenslotte zijn de kleuren groen en blauw van de slippers de typische kleuren van de Bavaria
flesjes (zie bijlage 4 voor een screenshot van de website van Bavaria waarop de nieuwste
Bavaria 0% commercial te zien is).

Het is alsof de reclame-uiting van OAD Reizen in samenwerking met Bavaria is gemaakt,
met een knipoog naar de Bavaria babes.
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Echter, op de reclame-uiting is nergens een logo van Bavaria te zien. Ook ontbreekt de
slogan “Geen 16, geen druppel”.

Vanwege de herkenbaarheid van de diverse onderdelen uit de reclame-uiting als zijnde
typisch voor Bavaria (“Zo.” in herkenbaar lettertype, Oranje babe in bikini, kleuren groen en
blauw van Bavaria) acht STAP deze uiting een vorm van sluikreclame voor Bavaria. Dit is in
strijd met de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en De Nederlandse Reclame
Code.

Indien de reclame-uiting inderdaad kan worden aangemerkt als alcoholreclame volgens
artikel 1 NRC is de uiting tevens in strijd met artikel 31 lid 3 waarin staat dat de reclame-
uiting moet worden voorzien van de slogan “Geen 16 geen druppel”:

Artikel 31 RvA
lid 2
Voor reclames voor sterke drank geldt de slogan ‘Geniet, maar drink met mate’. Voor
zwakalcoholhoudende dranken geldt de slogan ‘Alcohol onder de 16, natuurlijk niet’.
lid 3
Voor alle printreclame alsmede voor commercials voor alcoholhoudende drank op websites
waarvan de merknaam van de alcoholhoudende drank deel uitmaakt van de domeinnaam
geldt dat iedere uiting dient te zijn voorzien van één van de twee educatieve slogans zoals
deze zijn genoemd in lid 2. Uitsluitend voor actiereclame in het detailhandelskanaal kan er
een andere dan de in lid 2 genoemde educatieve slogans worden gebruikt. Vóór het eerste
gebruik van een andere slogan dient toestemming te worden verkregen van de Code
Contactpersoon van de Detailhandel en STIVA.

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)

Bijlagen:
1. Reclame-uiting uit de Metro van 13 juli 2010 voor OAD Reizen en Bavaria.
2. De Zo. Factor van Bavaria.
3. Bavaria Babes in de Dutch Dress in actie tijdens het WK Voetbal 2010
4. Screenshot website Bavaria.nl toont groen met blauwe Bavaria flesjes op de achtergrond.
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Bijlage 1: Reclame-uiting van OAD Reizen voor Bavaria, 13 juli 2010
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Bijlage 2: De Zo. Factor van Bavaria

De Zo. Factor van Bavaria City Racing
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Bavaria commercial ‘Druppel’

Bavaria printreclame in studentenfolder
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Bijlage 3: Bavaria Babes in de Dutch Dress in actie tijdens het WK Voetbal 2010
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Bijlage 4: Screenshot website Bavaria.nl toont groen met blauwe Bavaria flesjes op de
achtergrond


