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Verantwoorde reclame
door adverteerders
voor consumenten

oorwoor

In 2007 heeft de Stichting Reclame Code (SRC) door
marktonderzoekbureau Trendbox een onderzoek uit laten
voeren naar de positionering van SRC. De conclusies en
aanbevelingen werden vertaald in een communicatiestrategie. SRC blijft investeren in haar ‘kernwaarden’:
onafhankelijk, deskundig, transparant en zorgt voor een
optimale bekendheid van SRC activiteiten bij relevante
stakeholders. In 2008 hebben directie en staf op professionele wijze uitvoering gegeven aan de overeengekomen
strategie. Op alle genoemde ‘kernwaarden’ is gescoord.
SRC wordt gefinancierd door het adverterend bedrijfsleven.
Een groot deel van de financiering zou moeten komen uit een
‘vrijwillige’ bijdrage van adverteerders. Aan adverteerders wordt
gevraagd € 250 per 1 miljoen bruto mediabesteding aan SRC
af te dragen. De inning van deze bijdrage verliep moeizaam.
Het inkomstenniveau van 2007 werd niet gehaald (zie pagina
12). Ook voor 2009 wordt een stagnerende financiële bijdrage
verwacht. Het bestuur heeft geconcludeerd dat een solide,
stabiele inkomstenbron essentieel is voor de continuïteit
van SRC. In 2009 zal met hoge prioriteit onderzocht worden
welke betere methode(n) van inning mogelijk is (zijn) om de
doelstellingen van SRC te realiseren. Op korte termijn is het
voortbestaan van SRC niet in gevaar.
Het Algemeen Bestuur kwam in 2008 vier keer bij elkaar in
plenaire vergadering. Het Dagelijks Bestuur vergaderde vier keer.
Daarnaast vonden er vergaderingen plaats van een commissie
met leden uit het Algemeen Bestuur die het bestuur adviseert
over de bij de SRC aangebrachte bijzondere reclamecodes:
Deze commissie kwam één keer bijeen voor de Reclamecode Reisaanbiedingen. En zowel voor de Reclamecode SMSdiensten als voor de Reclamecode voor Alcoholhoudende
Dranken vergaderde zij twee keer.
Namens het bestuur,

Voorzitter Willem van der Mee
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WAT DOET DE STICHTING RECLAME CODE?
De Stichting Reclame Code (SRC) zorgt ervoor dat reclame
maken op verantwoorde wijze plaatsvindt. In het geval van
een klacht over een reclame-uiting komt de Reclame Code
Commissie (RCC) in actie en doet een uitspraak over de
betreffende uiting aan de hand van de Nederlandse Reclame
Code (NRC). Consumenten worden beschermd tegen oneerlijke
reclame en adverteerders nemen hun verantwoordelijkheid bij
het maken van reclame.
Wat zegt de Nederlandse Reclame Code?
De regels waaraan reclame moet voldoen worden opgesteld
door het adverterend bedrijfsleven zelf - adverteerders,
reclamebureaus en media – en zijn opgenomen in de
Nederlandse Reclame Code. Van adverteerders wordt verwacht
dat zowel de inhoud als de wijze van verspreiding van reclame
beantwoordt aan de regels van de NRC. Zo mag reclame bijvoorbeeld niet misleiden en mogen uitingen niet nodeloos kwetsen en/of in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.
Bijzondere reclamecodes
SRC bewaakt niet alleen het adequaat toepassen van de
Nederlandse Reclame Code. De stichting probeert ook om,
samen met het adverterend bedrijfsleven, het zelfreguleringssysteem te verbeteren. Door bepaalde branches kan bijvoorbeeld

voor het maken van reclame voor hun producten of diensten
een bijzondere reclamecode worden opgesteld. Dit alles
om hun geloofwaardigheid te behouden en om duidelijkheid te
scheppen voor de consument.
SRC neemt initiatief
SRC neemt veelvuldig initiatieven om de NRC te verbeteren
of uit te breiden. Zo past SRC ook wettelijke regelgeving over
oneerlijke handelspraktijken toe op reclame-uitingen. Hierdoor
worden consumenten (nog) beter beschermd tegen misleiding
en ondernemers tegen oneerlijke concurrentie.
De voordelen van zelfregulering
Zelfregulering betekent optimale vrijheid voor adverteerders. Het
bevordert het maken van doordachte reclame-uitingen en voorkomt daarmee eventuele wettelijke verboden voor het maken
van bepaalde reclame-uitingen. Is er toch sprake van een klacht
over een reclame dan kan de adverteerder rekenen op een
deskundige, transparante, snelle procedure van de RCC. De
kosten van een RCC-procedure zijn bovendien aanzienlijk lager
dan de kosten voor een civiele procedure bij de rechter.

Mr. Prisca

EEN BEWOGEN JAAR
De Stichting Reclame Code heeft een bewogen jaar achter de rug. Samen met het
adverterend bedrijfsleven werkte SRC aan het optimaliseren van het zelfreguleringssysteem. De
Nederlandse Reclame Code werd uitgebreid met nieuwe regelgeving aangaande oneerlijke
handelspraktijken (OHP), de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken werd aangescherpt
en er werd een start gemaakt met een nieuwe Reclamecode voor het aanbieden van smsdiensten.
45 jaar SRC
2008 was ook een lustrumjaar. Op 14 november 2008 was het 45 jaar geleden dat in een vergadering van het GVR (Genootschap voor Reclame) de Reclame Code Commissie werd opgericht.
Ter ere van dit jubileum organiseerde de stichting het symposium ‘De kracht van zelfregulering:
Een mijnenveld aan mogelijkheden’. Sprekers van zowel adverteerders- als consumentenzijde en
uit de politiek gaven toelichting op het belang van het behoud van zelfregulering in reclame. Uit
de reacties van de deelnemers konden wij met trots concluderen dat het evenement een waar
succes was.
Van Swiebertje tot Tony Soprano
De eerste klacht die de Reclame Code Commissie ontving in 1963 had betrekking op een uiting
waarin Swiebertje verzorgingsproducten aanprees. Dit werd door de klager als ‘niet esthetisch’
beschouwd. De RCC was het hier gedeeltelijk mee eens, maar oordeelde dat de uiting niet in
strijd was met de Nederlandse Reclame Code. Ook vandaag de dag dienen ‘televisiehelden’ vaak
als inspiratie voor reclame-uitingen. Zo was er in het afgelopen jaar een televisiespotje waarin
pizza’s werden aangeprezen door een maffiabaas die veel weg had van de beruchte maffioso
Tony Soprano. In korte tijd ontving de RCC tientallen klachten over het gebruik van geweld in deze
reclamespot. De RCC oordeelde dat het spotje niet meer voor 20.00 uur uitgezonden mocht
worden (dossier 08.0187A). Dit was één van de 670 beslissingen die de Reclame Code
Commissie nam in 2008.

Ancion - Kors, directeur SRC
In 2008 werd er tevens veel tijd en energie gestoken in de uitvoering van de nieuwe
communicatiestrategie. SRC organiseerde in samenwerking met het GVR/De Kennisconnectie op
21 april het seminar Eerlijk/Oneerlijk Adverteren om adverteerders te informeren over de gevolgen
van de nieuwe OHP regelgeving voor hun commerciële communicatie. Verder verschenen er vijf
edities van de nieuwe digitale nieuwsbrief, waarin de lezer onder andere kennis kon nemen van
een aantal uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Rest mij de voorzitter, het (Dagelijks) Bestuur, het secretariaat en alle voorzitters en leden van
de Reclame Code Commissie en het College van Beroep te bedanken voor hun inzet in 2008.
Door het unieke zelfreguleringssysteem bewaakt SRC niet alleen de betrouwbaarheid van
reclame, maar zorgt er ook voor dat adverteerders maximale vrijheid behouden voor commerciële
communicatie voor hun producten en diensten. Ook in 2009 zetten wij ons hiervoor van harte in.

Prisca Ancion-Kors, directeur SRC
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FINANCIEEL VERSLAG
De Stichting Reclame Code wordt gefinancierd door het
adverterend bedrijfsleven. Dit gebeurt o.a. op basis van een
omslagstelsel, waarbij adverteerders 0,025% van hun bruto
mediabestedingen afdragen aan SRC (€250 per 1 miljoen
bruto mediabesteding). De bijdrage die wordt gevraagd is
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alleen door de financiële inbreng
van adverteerders kan SRC namelijk haar werk op een effectieve
en efficiënte wijze realiseren.
Helaas zijn er nog teveel bedrijven die de stichting niet
financieel ondersteunen. Op basis van het omslagstelsel ontving
SRC in 2007 €694.299. Het beoogde bedrag voor 2008 bedroeg
€750.000, de stichting ontving echter slechts €625.274.
2008 is afgesloten met een klein verlies. Dit is op zich geen
ramp, echter bij gelijkblijvende inkomsten via het omslagstelsel
in 2009 wordt het verlies aanzienlijk. De begroting voor 2009
is door het bestuur geaccordeerd onder de voorwaarde dat met
hoge prioriteit gekeken wordt naar een beter inningssysteem
met als doel: hogere inkomsten en geen free riders.

Adverteerderbijdragen onontbeerlijk
Door het zelfreguleringssysteem kunnen Nederlandse
adverteerders regels opstellen waaraan ‘verantwoorde’
reclame moet voldoen. Zo nemen adverteerders hun eigen
verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud en wijze
van verspreiding van reclame. Wanneer het zelfreguleringssysteem niet optimaal functioneert, kan dit leiden tot een
toename van maatregelen vanuit de overheid. Dat betekent
meer wettelijk opgelegde reclameverboden, met als resultaat
een sterke afname van de vrijheid om reclame te maken.
Iedere Nederlandse adverteerder wil die vrijheid juist graag
behouden. Daarom vragen wij aan alle adverteerders om
bij te dragen aan SRC. Zo neemt het bedrijfsleven zelf het
initiatief en kunnen wij er samen voor zorgen dat reclame
verantwoorde reclame blijft. Het bedrijfsleven prefereert
zelfregulering boven wettelijk ingrijpen, dan dient het
bedrijfsleven ook de financiële consequentie van deze keuze
te aanvaarden.

12

2009

2008

2007

Ontvangen op basis omslagstelsel

600.000

625.274

694.299

Diverse

234.456

335.591

274.363

Totaal

834.456

960.865

968.662

BEGROTING/JAARCIJFERS

Baten

Lasten
Personeelskosten

579.060

533.582

466.827

Diverse

474.630

464.347

342.416

1.053.690

997.929

809.243

219.234-

37.064-

159.419

Totaal

Totaal resultaat

d
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TOTAALOVERZICHT BESLISSINGEN EN COMPLIANCE
In de volgende hoofdstukken vindt u de overzichten van en
toelichting op de beslissingen genomen door de Voorzitter van
de Reclame Code Commissie (Voorzittersaanbeveling (Vab)
en niet in behandeling genomen (NIB)), de Reclame Code
Commissie (RCC) en het College van Beroep (CVB). De
beslissingen zijn ingedeeld naar producten en diensten en
de media waarin de betreffende reclame-uitingen werden
geplaatst.
Wat betreft de indeling naar producten en diensten is aansluiting gezocht bij de indeling die EASA (zie pagina 46) voor
alle aangesloten landen hanteert. Het is van groot belang
dat ook op Europees niveau gegevens met elkaar vergeleken
kunnen worden.

TOTAAL BESLISSINGEN
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Beslissingen

Reclame-uitingen

Vab

24

24

NIB

406

237

RCC

670

584

CvB

83

67

1183

912

Totaal
Er werden 1183 beslissingen genomen over 912 verschillende reclame-uitingen.

TOTAAL AANBEVELINGEN

Vab (24)
RCC (335)
CvB (50)

In 409 beslissingen werd geoordeeld dat de reclame-uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Dit waren zowel onderhandse als
openbare aanbevelingen (zie pagina 42).

COMPLIANCE

Aanbevelingen

Compliance

Non-compliance

Lopend

Vab

24

15

8

1

RCC

335

315

16

4

CvB

50

45

5

-

409

375 (92%)

29 (7%)

5 (1%)

Totaal

92% van de adverteerders volgden de beslissingen op. In 7% van de gevallen waren adverteerders
daartoe niet bereid.
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Vab = Voorzittersaanbeveling
NIB = niet in behandeling genomen

BESLISSINGEN VOORZITTER RECLAME CODE COMMISSIE
De voorzitter van de Reclame Code Commissie kan zelfstandig
beslissingen nemen. Hij kan - na ontvangst van een klacht direct vaststellen dat de klacht gegrond is en dat de
adverteerder de Nederlandse Reclame Code heeft overtreden.
Van deze mogelijkheid maakt de voorzitter bijvoorbeeld gebruik
wanneer ten onrechte reclame is bezorgd in een brievenbus
voorzien van een NEE/JA sticker. Deze beslissing wordt ook wel
‘Voorzittersaanbeveling’ genoemd en afgekort als Vab.
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Ook kan de voorzitter bepalen dat de klacht ongegrond is.
Dat doet zich voor als de voorzitter van oordeel is dat de

adverteerder de Nederlandse Reclame Code niet heeft
overtreden. Dit kan zich voordoen als de Reclame Code
Commissie bijvoorbeeld eerder een klacht tegen deze uiting
heeft afgewezen en hij niet verwacht dat de Commissie daar nu
anders over zal oordelen. De klacht wordt ‘Niet in behandeling
genomen’ en dit wordt afgekort als NIB. Zie voor meer toelichting op Vab’s en NIB’s pagina 42.
Tegen deze beslissingen van de voorzitter kan altijd bezwaar
worden gemaakt bij de voltallige Reclame Code Commissie.

BESLISSINGEN NIB’S EN VAB’S

Beslissingen

Reclame-uitingen

Bezwaar RCC

Vab

24

24

-

NIB

406

237

5

Het aantal beslissingen en het aantal reclame-uitingen kan afwijken in geval er meer klachten worden ingediend over één en dezelfde
reclame-uiting.
Er werden 5 bezwaren ingediend tegen de beslissingen van de voorzitter. In 4 gevallen werd de beslissing van de voorzitter bevestigd.
In één geval vernietigde de Reclame Code Commissie de beslissing van de voorzitter, maar werd door het College van Beroep de
adverteerder alsnog in het gelijk gesteld.

BESLISSINGEN NIB’S EN VAB’S INGEDEELD NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN

Hoofdcategorie
Alcoholhoudende dranken

NIB

Vab

Totaal

Totaal

6

1

NIB

Vab

Totaal

Totaal

-

-

Bier

4

-

Gedestilleerd (alcohol)

1

-

-

-

1

1

11

-

-

-

4

-

-

-

Cursussen/opleidingen

4

-

Personeelsadvertenties/

2

-

Subcategorie
Alcoholpremix

Wijn
Overig
Casino, loterij,

11

-

Overig

(promotioneel) kansspel
Computer

Kansspel (vergunning)

4

-

Hard & software
Overig

Dienstverlening (privaat)

10

-

arbeidsbemiddeling
Relatiebemiddeling

4

-

Dienstverlening (publiek)

10

1

10

-

-

-

17

-

Dienstverlening (publiek)

10

1

Gas- en Elektra

10

-

Gas- en elektra

Financiële producten en

43

-

Belegging/ investering
Lening/financiering/

verzekeringen

-

creditcard
Ziektekostenverzekering

Fondsenwerving

26

-

26

-

Autoverzekering

-

-

Reisverzekering

-

-

Overig

-

-

26

-

Fondsenwerving

-

-

Politieke reclame

-

-

14

-

Bewustmaking
(awareness)

(Gemotoriseerd) vervoer

16

-

Auto

en aanverwante

Bromfiets

-

-

producten

Motorfietsen

-

-

2

-

-

-

Vervoer, bus, tram, trein,
huurauto
Overig

Vab = Voorzittersaanbeveling
NIB = niet in behandeling genomen
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BESLISSINGEN NIB’S EN VAB’S INGEDEELD NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN (vervolg)

Hoofdcategorie
Gezondheid

NIB

Vab

Totaal

Totaal

34

3

NIB

Vab

Totaal

Totaal

6

3

-

-

Gezondheidsproduct

-

-

Medisch hulpmiddel

-

-

28

-

-

-

27

1

Gereedschap

1

-

Woninginrichting

5

1

-

-

1

-

Subcategorie
Geneesmiddel op recept
Geneesmiddel
vrij verkrijgbaar

Brillen/lenzen/
gehoorapparaten
Overig
Huishouden

34

2

Elektrische/elektronische
apparatuur

Witgoed
Overig
Kleding, schoenen

18

20

-

20

-

Reizen en toerisme

13

-

13

-

Schoonheid, cosmetica

12

-

12

-

en accessoires

Cosmetica

en persoonlijke

Persoonlijke verzorging

-

-

verzorging

Overig

-

-

-

-

2

5

13

-

Diensten voor internet

3

-

Diensten voor TV en radio

2

-

Sms-diensten (ringtones,

7

-

Overig

-

-

Babyvoeding

-

-

34

-

Voedingssupplement

-

-

Isotonic of energiedranken

-

-

Fastfood

16

-

Zoetwaar (snoep)

11

-

-

-

Tabak
(Tele)communicatie

-

-

27

5

09xy-nummers
Telefoon(diensten), vast
en mobiel

sex en games)

Voeding- en niet alcoholhoudende dranken

61

-

Dieet of speciale voeding

Overig

Vab = Voorzittersaanbeveling
NIB = niet in behandeling genomen

Hoofdcategorie
Uitgeven en uitzenden

NIB

Vab

Totaal

Totaal

20

5

Subcategorie
Acquisitiefraude
Boek/tijdschrift/krant
Radio- en TV programma/

NIB

Vab

Totaal

Totaal

-

4

12

1

8

-

zenders
Vastgoed
Vrije tijd, amusement,

-

-

4

1

cultuur en sport

Overige

45

6

-

-

-

-

Fiets

1

-

Foto/film

2

-

Speelgoed

1

-

Spellen

-

-

Sportartikelen

-

-

Uitstapjes

-

1

Overig

-

-

Supermarkt/warenhuis etc.

28

-

Overig

17

6

Beeld- en geluidsdragers

19
Totaal

Vab = Voorzittersaanbeveling
NIB = niet in behandeling genomen

406

24

406

24

BESLISSINGEN VAN DE VOORZITTER VAN DE RCC INGEDEELD NAAR MEDIA
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Print

5
253
3
90

TV

Radio

0
11

DM post

3
13

DM huis-aan-huis

8
2

DM E-mail

4
3

DM Telemarketing

0
1

Banner

0

20

20

Website

0
15

Buitenreclame

0
6

Anders

1

0

50
NIB (totaal: 431)

100

150

200

250

(aantal beslissingen)

Vab (totaal: 24)

Sommige klachten hadden betrekking op een reclame-uiting die in diverse media was geplaatst.
Dat was het geval bij 27 niet in behandeling genomen klachten (NIB’s).

Overlopende zaken Voorzitter Reclame Code Commissie naar 2009
In 2008 werden 18 klachten niet in behandeling genomen (NIB’s) terwijl deze nog niet zijn afgehandeld door de voorzitter.

Vab = Voorzittersaanbeveling
NIB = niet in behandeling genomen

COMPLIANCE

22

Wanneer de voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft
geconstateerd dat een reclame in strijd is met de Nederlandse
Reclame Code en dit heeft geleid tot een Vab, wordt door de
afdeling Monitoring & Compliance van de Stichting Reclame
Code aan de adverteerder gevraagd of hij schriftelijk wil
verklaren dat hij gehoor geeft aan de beslissing van de
voorzitter en de veroordeelde reclame-uiting niet meer zal
gebruiken of deze zal aanpassen. Voor reclame-uitingen op
radio en televisie geldt dat de Nederlandse zendgemachtigden
zich hebben verplicht veroordeelde commercials niet meer uit
te zenden ongeacht of de adverteerder al dan niet schriftelijk
verklaard heeft gevolg te geven aan de uitspraak van de
voorzitter van de Reclame Code Commissie.

In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoeveel adverteerders daartoe bereid waren c.q. zich schikten naar de
uitspraak (‘compliance’) en het aantal adverteerders dat zich niet
wenste te schikken (‘non-compliance’). Ook kan het voorkomen
dat de adverteerder aangeeft de reclame op termijn te willen
aanpassen (‘lopend’).
In de toelichting op deze cijfers wordt vermeld waarom
adverteerders niet bereid waren de aanbeveling van de voorzitter van de Reclame Code Commissie op te volgen en hoe
adverteerders dachten de veroordeelde reclame op termijn
aan te passen. Daarbij worden de dossiernummers vermeld.
Zie pagina 43 voor meer informatie over de afdeling Monitoring
& Compliance.

Vab’s (24)

Compliance (15)
Non-compliance (8)
Lopend (1)

TOELICHTING OP NON-COMPLIANCE
Algemeen Gedeelte NRC: 1
Het betrof het toezenden van ongevraagde reclame per telefax.
Dit is bij wet verboden. Reclame die in strijd is met de wet, is
in strijd met de NRC (art. 2). De adverteerder reageerde niet op
contactpogingen. (dossier 08.0204)
Algemeen Gedeelte NRC: 5
Vier zaken (08.0313/08.0396-I/08.0396-II/08.0397) hadden betrekking op acquisitiefraude en waren ingediend door
buitenlandse zusterorganisaties. Het betroffen mailings die
werden gericht aan ondernemers. Van de betrokken
adverteerders kon niet worden vastgesteld of zij in Nederland
waren gevestigd. In alle mailings werd gebruik gemaakt van
een Nederlands postbusadres. Deze klachten werden ter
kennisgeving gestuurd aan de Stichting Acquisitiefraude.
Aan TNT Post werden de postbushouders doorgegeven.
In de vijfde zaak (08.0162) was er sprake van een Canadese consument die klaagde over agressieve reclame. Er werd
onterecht de suggestie gewekt dat de koper van een ‘gold coin
for luck’ geld zal winnen. Ook hier werd gebruik gemaakt van
een Nederlands postbusadres en was de adverteerder niet
bereikbaar.
Reclamecode verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk
(Code VOR): 1
Adverteerder is een glazenwasser. In de branche is het
gebruikelijk dat de glazenwassers onderling de wijken
verdelen. In ‘zijn’ wijk verspreidde hij ongeadresseerd
reclamedrukwerk. Hij heeft steekproefsgewijs laten controleren
of mensen ondanks de NEE/NEE sticker toch op de hoogte
willen worden gehouden van zijn diensten. Dat was voor het
grootste deel het geval. Dit blijkt ook uit het feit dat mensen het
drukwerk, zoals door hem aangegeven op het drukwerk, goed
zichtbaar voor het raam hebben gezet, ten teken dat zij gebruik
willen maken van zijn diensten. Adverteerder zal bekijken in
hoeverre toekomstige reclameacties aangepast kunnen worden
aan de Code VOR. Omdat adverteerder niet de garantie kon
geven dat klager in het vervolg verschoond bleef van zijn kaartje
is deze zaak als ‘non-compliance’ genoteerd. (08.0406)
Reclamecode voor Alcoholhoudende drank (RVA): 1
Deze adverteerder is een kleine horecaondernemer die een
gratis fles alcoholhoudende drank verstrekte bij bestellingen
boven € 35.00. Op grond van artikel 20 RVA (nieuw) is
dit verboden. De adverteerder is geen lid van de
branche. Adverteerder liet weliswaar weten het oude

promotiemateriaal niet weg te gooien maar zegde wel toe
eventueel met het verstrekken van een gratis fles wijn te zullen
stoppen. Omdat niet vaststaat dat in het vervolg toch aan
potentiële klanten een gratis fles wijn wordt aangeboden is
deze zaak als non-compliance genoteerd. (08.0380)

TOELICHTING OP LOPENDE ZAKEN
Reclamecode voor Telefonische Informatiediensten:
Het ging om een taxicentrale waar de 0900-tarief vermelding
niet op de taxi’s stond. De adverteerder vond aanpassing van
het hele wagenpark in één keer te kostbaar. Hij rekent bovendien
een laag telefoontarief, € 0.10 per minuut, en is van mening dat
hij zich mede daardoor al verantwoord opstelt. Hij zegde toe de
aanpassing stapsgewijze uit te zullen voeren en verwacht dat
deze in 2010 compleet zal zijn. (08.0340)
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BESLISSINGEN RECLAME CODE COMMISSIE
De Reclame Code Commissie (RCC) kwam in 2008 34 keer in
vergadering bijeen.
De RCC nam in totaal 670 beslissingen met betrekking tot 584
verschillende reclame-uitingen. Er waren 627 klagers die een
klacht indienden. De klachten betroffen de reclame-uitingen
van 624 adverteerders. De verschillen in aantal beslissingen en
betrokken adverteerders en klagers heeft diverse oorzaken. Zo

werden er tussenbeslissingen genomen alvorens de Commissie
een definitieve beslissing nam. Het kwam voor dat een reclame
in verschillende media was geplaatst en dat er per medium
verschillend werd geoordeeld. Er dienden verschillende klagers
klachten in over één en dezelfde reclame-uiting. Ook kwam het
voor dat verschillende adverteerders betrokken waren bij één
specifieke reclame-uiting.
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BESLISSINGEN RECLAME CODE COMMISSIE

Beslissingen
TB (tussenbeslissing)

7

Afwijzing

245

Aanbeveling, onderhands

325

Aanbeveling, openbaar

10

Beroep tegen beslissing

83

Totaal

ANALYSE NAAR AANLEIDING BESLISSINGEN RECLAME CODE
COMMISSIE
De taak van de Reclame Code Commissie is te oordelen of
een reclame-uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame
Code (NRC). Wanneer de RCC van oordeel is dat de NRC niet is
overtreden, wijst zij de klacht af (245).
Op het moment dat de RCC vast stelt dat de NRC is
overtreden, is de klacht gegrond en beveelt zij adverteerder
aan in het vervolg niet meer op een dergelijke manier reclame
te maken (325). Mocht de Commissie van oordeel zijn dat
de overtreding van de Code zeer ernstig is of indien de
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adverteerder al meerdere keren de regels heeft overtreden, kan
de Commissie haar aanbeveling ‘openbaar’ maken. Dit betekent
dat de Commissie een persbericht laat uitgaan waarin zij verslag doet van haar uitspraak (10).
Tegen alle beslissingen van de RCC kan beroep worden
ingesteld bij het College van Beroep (zie pagina 34) In 2008
werd 83 keer beroep ingesteld.
Ook kan de RCC een tussenbeslissing nemen (7). Een tussenbeslissing is nodig wanneer de Commissie nadere informatie
wenst omdat zij over onvoldoende gegevens beschikt om een
definitief oordeel te geven.

BESLISSINGEN RECLAME CODE COMMISSIE INGEDEELD NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN

Hoofdcategorie
Alcoholhoudende dranken

Totaal
61

Subcategorie
Alcoholpremix

36

29

Gedestilleerd (alcohol)

13

Wijn

12

Computer

Dienstverlening (privaat)

Kansspel (vergunning)
Overig

(promotioneel) kansspel
15

11

5

Bier

Overig
Casino, loterij,

Totaal

Hard & software

2
35
1
14

Overig

1

Cursussen/opleidingen

4

Personeelsadvertenties/

4

arbeidsbemiddeling

Dienstverlening (publiek)

2

Relatiebemiddeling

3

Dienstverlening (publiek)

2

Gas- en Elektra

11

Gas- en elektra

Financiële producten en

49

Belegging/ investering
Lening/financiering/

verzekeringen

11
8
24

creditcard
Ziektekostenverzekering

Fondsenwerving

23

17

Autoverzekering

-

Reisverzekering

-

Overig

-

Bewustmaking

23

(awareness)

(Gemotoriseerd) vervoer

43

Fondsenwerving

-

Politieke reclame

-

Auto

28

en aanverwante

Bromfiets

-

producten

Motorfietsen

-

Vervoer, bus, tram, trein,

4

huurauto
Overig

11

25

BESLISSINGEN RECLAME CODE COMMISSIE INGEDEELD NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN (vervolg)

Hoofdcategorie
Gezondheid

Totaal
42

Subcategorie
Geneesmiddel op recept

Totaal
38

Geneesmiddel
vrij verkrijgbaar

-

Gezondheidsproduct

-

Medisch hulpmiddel

-

Brillen/lenzen/

3

gehoorapparaten
Overig
Huishouden

35

Elektrische/elektronische

1
13

apparatuur
Gereedschap
Woninginrichting
Witgoed
Overig
Kleding, schoenen

26

14
8

6

6

Reizen en toerisme

72

72

Schoonheid, cosmetica

24

en accessoires

Cosmetica

24

en persoonlijke

Persoonlijke verzorging

-

verzorging

Overig

-

Tabak
(Tele)communicatie

-

111

09xy-nummers
Telefoon(-diensten), vast

5
34

en mobiel
Diensten voor internet

22

Diensten voor TV en radio

22

Sms-diensten (ringtones,

26

sex en games)

Voeding- en niet alcoholhoudende dranken

44

Overig

2

Babyvoeding

1

Dieet of speciale voeding

32

Voedingssupplement

-

Isotonic of energiedranken

-

Fastfood

7

Zoetwaar (snoep)

4

Overig

-

Hoofdcategorie
Uitgeven en uitzenden

Totaal
41

Subcategorie
Acquisitiefraude
Boek/tijdschrift/krant
Radio- en TV programma/

Totaal
5
30
6

zenders
Vastgoed
Vrije tijd, amusement,

-

15

cultuur en sport

Beeld- en geluidsdragers

3

Fiets

2

Foto/film

6

Speelgoed

2

Spellen

-

Sportartikelen

-

Uitstapjes
Overig
Overige

29

Supermarkt/warenhuis etc.
Overig

2
7
22

27
Totaal

670

670

BESLISSINGEN RECLAME CODE COMMISSIE INGEDEELD NAAR MEDIA

17

52

Print

26
28

TV

86
26

Radio

28

0
11

29

DM post

24

3
13

63

DM huis-aan-huis

26

8
2

21

DM E-mail

2
2

DM sms

0
3

DM Telemarketing

3

28

4

Banner

5
1

116

Website

39
4

Buitenreclame
7
25

Anders

20

0

20

40

Aanbevelingen (totaal: 373)

60

80

100

120

(aantal beslissingen)

Afwijzingen (totaal: 266)

Sommige klachten hadden betrekking op één en dezelfde reclame-uiting die in diverse media geplaatst
was. Dit was het geval bij 17 aanbevelingen en 15 afwijzingen van de Reclame Code Commissie.
In deze indeling zijn alleen de beslissingen opgenomen waartegen géén beroep is ingesteld. (587)

Overlopende zaken Reclame Code Commissie naar 2009
In 2008 werden 86 klachten in behandeling genomen terwijl deze nog niet zijn afgehandeld door de Reclame Code Commissie.

COMPLIANCE
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Wanneer de Reclame Code Commissie heeft geconstateerd dat
een reclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code en
dit heeft geleid tot een (openbare) aanbeveling wordt door de
afdeling Monitoring en Compliance van de Stichting Reclame
Code aan de adverteerder gevraagd of hij schriftelijk wil verklaren
dat hij gehoor geeft aan de uitspraak van de Commissie en de
veroordeelde reclame-uiting niet meer zal gebruiken of deze zal
aanpassen. Voor reclame-uitingen op radio en televisie geldt
dat de Nederlandse zendgemachtigden zich hebben verplicht
veroordeelde commercials niet meer uit te zenden ongeacht of
de adverteerder al dan niet schriftelijk verklaard gehoor te geven
aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie.

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel adverteerders daartoe bereid waren c.q. zich schikten naar de uitspraak
(‘compliance’) en het aantal adverteerders dat zich niet wenste
te schikken (‘non-compliance’). Ook kan het voorkomen dat de
adverteerder aangeeft de reclame op termijn te willen aanpassen (‘lopend’).
In de toelichting op deze cijfers wordt vermeld waarom
adverteerders niet bereid waren de aanbeveling van de RCC
op te volgen en hoe adverteerders dachten de veroordeelde
reclame op termijn aan te passen. Daarbij worden de
dossiernummers vermeld.

RCC AANBEVELINGEN (335)

Compliance (315)
Non-compliance (16)
Lopend (4)

TOELICHTING OP NON-COMPLIANCE
Algemeen Gedeelte NRC: 6
De redenen van niet conformeren waren divers.
Twee gevallen betroffen acquisitiefraude (dossiers 08.0050
en 08.0051) Het waren mailings die werden gericht aan
ondernemers. De mailings bevatten zogenaamde ‘nepfacturen’.
Van de betrokken adverteerders was niet goed vast te stellen
óf en waar zij in Nederland waren gevestigd. In alle mailings
werd gebruik gemaakt van een Nederlands postbus adres.
Deze klachten werden ter kennisgeving gestuurd aan de
Stichting Acquisitiefraude. Aan TNT Post werden de postbushouders doorgegeven.
Twee gevallen betroffen het gebruik van typenummers in reclameuitingen voor diverse elektronische apparatuur (07.0606 en
08.0124) De Commissie oordeelde dat typenummers moeten
worden vermeld. Adverteerder wenste zich niet te conformeren
omdat zijn concurrenten ook geen typenummers vermeldden.
Onderzocht werd of deze problematiek branchebreed kon
worden opgepakt. Verdere ontwikkelingen zijn nog niet bekend.
Een adverteerder bood autoverzekeringen aan op een website waarin hij zich presenteerde als de goedkoopste van NL.
(08.0415) De Commissie oordeelde dat dit niet het geval was.
Adverteerder gaf weliswaar aan de website te willen aanpassen.
De tijd die hij daarvoor nodig achtte - daarbij het medium in
ogenschouw nemend – was dermate lang dat het niet reëel was
de adverteerder als conformerend te registreren.
Een adverteerder probeerde door het toesturen van een reclame
waarin in de aanhef stond “Overhandiging van een contante prijs
uit een raadsel voor (naam klager)”, de consument te verleiden
tot het bijwonen van een verkoopdemonstratie. (07.0623)
Alhoewel adverteerder aangaf de mailing voortaan duidelijker
te redigeren, is door adverteerder niet schriftelijk bevestigd dat
hij gehoor zal geven aan het oordeel van de Reclame Code
Commissie.
Bijzondere Reclamecode a. ( Keuringsraad KAG): 6
In een zestal gevallen (07.0639/08.0279-I/08.0280II/08.0073-I&II/08.0126-II&III en 08.0309) ging het om
klachten over gezondheidsproducten/middelen.
Alle klachten hadden betrekking op de onderbouwing van
gebruikte claims. De redenen voor niet conformeren waren
verschillend.
Zo werd er in 4 zaken door adverteerders gesteld dat met de
onderbouwing van de claim kan worden volstaan met het
overleggen van documenten die betrekking hebben op de

afzonderlijke ingrediënten die voorkomen in het product. De
Reclame Code Commissie stelt zich op het standpunt dat ook
de combinatie van ingrediënten onderbouwd moet worden. Met
de Keuringsraad KAG is contact opgenomen om haar achterban
op de hoogte te stellen van het oordeel van de Commissie.
In één zaak (08.0309) kon een adverteerder niet aantonen
dat het aangeprezen apparaat bestaande plague in bloedvaten
verwijdert of vermindert. De advertorial was geplaatst in de Oud
Rotterdammer die op de hoogte is gesteld van het oordeel van
de Reclame Code Commissie met het verzoek de veroordeelde
uiting niet meer op te nemen.
Op verzoek van de Keuringsraad KAG heeft de RCC een klacht
behandeld tegen websites met reclame voor aromatherapie
(07.0639). De Keuringsraad gebruikt de uitspraak van de
Commissie om de adverteerder te overtuigen zijn uitingen aan
te passen aan de geldende regelgeving.
Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RVA): 3
Alle 3 niet-conformerende adverteerders zijn horecaondernemingen. (dossiers 07.0654/07.0595/08.0197)
Op grond van artikel 20 RVA (nieuw) is het verboden om gratis
alcohol aan te bieden en mag op grond van art. 1 RVA (nieuw)
overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken niet
worden gestimuleerd. Omdat de adverteerders geen lid van de
branche waren, werden de beslissingen van de Reclame Code
Commissie ter kennisgeving aan STIVA, de brancheorganisatie
van de alcoholhoudende dranken industrie, gestuurd. STIVA
stelde vervolgens de gemeentebesturen van de steden waarin
de betrokken adverteerders gevestigd zijn op de hoogte van de
beslissingen van de RCC.
Reclamecode Reisaanbiedingen (RR): 1
In dit geval ging het om een buitenlandse adverteerder (uit
Spanje). Vueling Airlines (08.0152) biedt vluchten aan voor
€ 25.00 alles inclusief, terwijl dat niet het geval was. De zusterorganisatie van SRC in Spanje is op de hoogte gesteld van de
uitspraak. Ook de ConsumentenAutoriteit en haar equivalent in
Spanje deden onderzoek naar deze adverteerder.

31

TOELICHTING OP LOPENDE ZAKEN
Reclamecode Reisaanbiedingen (RR): 2
In twee zaken waarbij twee buitenlandse vliegtuigmaatschappijen waren betrokken werden contacten gelegd die er voor
moeten zorgen dat deze aanbieders zich conformeren aan
de Nederlandse Reclamecode Reisaanbiedingen wanneer zij
zich richten tot Nederlandse consumenten. Zowel Aer Lingus
(08.0155) als Ryan Air (08.0205) hadden namelijk te horen
gekregen van de RCC dat hun reclame-uitingen niet in
overeenstemming waren met de regels. SRC en de Ierse
zusterorganisatie van SRC proberen buitenlandse aanbieders
ervan te overtuigen dat zij moeten voldoen aan de RR.
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SMS-diensten: 2
In twee gevallen was het gebruik van sms-diensten voor
ringtones in reclame aan de orde (08.0244 en 08.0260) In de
reclame was niet duidelijk dat bij de afname van de gewenste
ringtone men ook vast zat aan een abonnement. Omdat
deze vorm van misleiding door verschillende aanbieders van
ringtones werd gepleegd, is contact opgenomen met de
providers en de grote aanbieders van ringtones om afspraken
te maken om dergelijke misleiding te voorkomen. Naar
verwachting zal in 2009 een bijzondere reclamecode in werking
treden dat hier op toeziet.

BESLISSINGEN COLLEGE VAN BEROEP
Het College van Beroep (CvB) kwam in 2008 11 keer in
vergadering bijeen.
Het College nam in totaal 83 beslissingen met betrekking tot
67 verschillende reclame-uitingen. In totaal waren er 73 appellanten. 76 adverteerders waren betrokken bij de beroepzaken.
De verschillen in aantal beslissingen en betrokken adverteerders
en appellanten heeft diverse oorzaken. Zo wees het College
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van Beroep zaken terug naar de Reclame Code Commissie of
werd eerst een tussenbeslissing genomen alvorens het College
een definitieve beslissing nam. Het kwam voor dat een reclame
in verschillende media was geplaatst en dat er per medium
verschillend werd geoordeeld. Ook dienden verschillende
klagers een klacht in over één en dezelfde reclame-uiting
en waren er verschillende adverteerders betrokken bij één
specifieke reclame-uiting.

BESLISSINGEN COLLEGE VAN BEROEP

N.v.t.

Bevestiging

Gedeeltelijke

Vernietiging

oordeel RCC

vernietiging

oordeel RCC

Totaal

oordeel RCC
2

-

-

-

2

Afwijzing

-

17

-

9

26

Aanbeveling, onderhands

-

31

14

4

49

Aanbeveling, openbaar

-

1

-

-

1

5

-

-

-

5

TB (tussenbeslissing)

Terugverwijzing RCC

Totaal

83

Uitkomsten terugverwijzing
De terugverwijzingen naar de RCC leidden 3 keer tot een afwijzing en 2 keer tot een toewijzing van de klachten. Dit betrof de dossiers:
1518/07.0662 (afwijzing) 1545/08.0195 (afwijzing) 1550/08.0222B (afwijzing) 1519/07.0639 (aanbeveling) 1549/08.0240 (aanbeveling).

ANALYSE NAAR AANLEIDING BESLISSINGEN COLLEGE VAN
BEROEP
In 50 zaken werd uiteindelijk geconstateerd dat de Nederlandse
Reclame Code (NRC) was overtreden (60%). In 32 gevallen
werd zowel door de Reclame Code Commissie als het College
van Beroep de overtreding vastgesteld.

In 4 gevallen werd de beslissing van de RCC vernietigd en
constateerde het CvB alsnog dat de regels waren overtreden.
In 14 gevallen constateerde het College evenals de Commissie
dat de NRC was overtreden maar bevestigde het College niet
op alle punten het oordeel van de Commissie. In 9 gevallen
was de RCC van oordeel dat de NRC was overtreden terwijl het
CvB van oordeel was dat het niet het geval was.

BESLISSINGEN COLLEGE VAN BEROEP INGEDEELD NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN

Hoofdcategorie
Alcoholhoudende dranken

Totaal
17

Subcategorie
Alcoholpremix
Bier

6

(promotioneel) kansspel
Computer

Dienstverlening (privaat)

-

1

12

Gedestilleerd (alcohol)

4

Wijn

1

Overig
Casino, loterij,

Totaal

Kansspel (vergunning)

6

Overig

-

Hard & software

-

Overig

-

Cursussen/opleidingen
Personeelsadvertenties/

1
-

arbeidsbemiddeling
Relatiebemiddeling
Dienstverlening (publiek)
Gas- en Elektra
Financiële producten en

1
8

verzekeringen

Dienstverlening (publiek)
Gas- en elektra

1
-

Belegging/ investering

4

Lening/financiering/

1

creditcard
Ziektekostenverzekering

Fondsenwerving

2

3

Autoverzekering

-

Reisverzekering

-

Overig

-

Bewustmaking

2

(awareness)
Fondsenwerving

-

Politieke reclame
(Gemotoriseerd) vervoer

3

Auto

3

en aanverwante

Bromfiets

-

producten

Motorfietsen

-

Vervoer, bus, tram, trein,

-

huurauto

-

Overig

-
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BESLISSINGEN COLLEGE VAN BEROEP INGEDEELD NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN (vervolg)

Hoofdcategorie
Gezondheid

Totaal
6

Subcategorie
Geneesmiddel op recept
Geneesmiddel

Totaal
6
-

vrij verkrijgbaar
Gezondheidsproduct

-

Medisch hulpmiddel

-

Brillen/lenzen/

-

gehoorapparaten
Overig
Huishouden

1

Elektrische/elektronische

1

apparatuur

Kleding, schoenen
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Gereedschap

-

Woninginrichting

-

Witgoed

-

Overig

-

1

1

10

10

en accessoires
Reizen en toerisme
Schoonheid, cosmetica

5

Cosmetica

5

en persoonlijke

Persoonlijke verzorging

-

verzorging

Overig

-

Tabak

-

09xy-nummers

(Tele)communicatie
8

Telefoon(-diensten), vast

2

en mobiel
Diensten voor internet

2

Diensten voor TV en radio

-

Sms-diensten (ringtones,

4

sex en games)

Voeding- en niet alcoholhoudende dranken

7

Overig

-

Babyvoeding

-

Dieet of speciale voeding

-

Voedingssupplement

-

Isotonic of energiedranken

-

Fastfood

-

Zoetwaar (snoep)

-

Overig

7

Hoofdcategorie
Uitgeven en uitzenden

Totaal
1

Subcategorie
Acquisitiefraude
Boek/tijdschrift/krant
Radio- en TV programma/

Totaal
1
-

zenders
Vastgoed
Vrije tijd, amusement,

-

2

cultuur en sport

Beeld- en geluidsdragers

-

Fiets

-

Foto/film

Overige

4

2

Speelgoed

-

Spellen

-

Sportartikelen

-

Uitstapjes

-

Overig

-

Supermarkt/warenhuis etc.

-

Overig

4
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Totaal

83

83

BESLISSINGEN COLLEGE VAN BEROEP INGEDEELD NAAR MEDIA

17

13

52
26

Print

6

1

TV

4
4
0

Radio

1
11

29

DM post

1

3

4

13

DM huis-aan-huis

2

8
2

10

1

DM E-mail
3

1

DM Telemarketing

0
18

Website

11

38

5

Anders

4

0

5

Aanbevelingen (totaal: 57)

10

15

20

(aantal beslissingen)

Afwijzingen (totaal: 32)

Sommige hoger beroep zaken hadden betrekking op één en dezelfde reclame-uiting die in diverse media
geplaatst was. Dit was het geval bij 4 aanbevelingen en 4 afwijzingen van het College van Beroep

Overlopende zaken College van Beroep naar 2009
Tegen 12 beslissingen van de Reclame Code Commissie is in 2008 beroep ingesteld, terwijl de behandeling in 2009 zal plaatsvinden.

COMPLIANCE
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Wanneer het College van Beroep heeft geconstateerd dat een
reclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code en dit
heeft geleid tot een (openbare) aanbeveling wordt door de
afdeling Monitoring en Compliance van de Stichting Reclame
Code aan de adverteerder gevraagd of hij schriftelijk wil
verklaren dat hij gehoor geeft aan de uitspraak van het College
en de veroordeelde reclame-uiting niet meer zal gebruiken
of deze zal aanpassen. Voor reclame-uitingen op radio en
televisie geldt dat de Nederlandse zendgemachtigden zich
hebben verplicht veroordeelde commercials niet meer uit te
zenden ongeacht of de adverteerder schriftelijk heeft verklaard
gehoor te geven aan de uitspraak van het College van Beroep.

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel adverteerders daartoe bereid waren c.q. zich schikten naar de uitspraak
(‘compliance’) en het aantal adverteerders dat zich niet wenste
te schikken (‘non-compliance’).
In de toelichting op deze cijfers wordt vermeld waarom
adverteerders niet bereid waren de aanbeveling van het College
van Beroep op te volgen. Daarbij worden de dossiernummers
vermeld.

CVB AANBEVELINGEN (50)

Compliance (45)
Non-compliance (5)

TOELICHTING OP NON-COMPLIANCE
Algemeen gedeelte NRC: 3
Een adverteerder maakte al enige jaren achtereen reclame
voor zijn opleidingen met “50-70% jubileumkorting op alle 160
cursussen!” terwijl van jubileum geen sprake meer kan zijn.
Adverteerder stelde zich op het standpunt dat aanpassing veel
geld kost en ook omslachtig was. Het bedrijf zou in financiële
moeilijkheden verkeren en de uiting trof bovendien doel.
(dossier 1528/08.0001)
Een adverteerder maakte in een brochure en op zijn website
op misleidende wijze reclame voor een medisch hulpmiddel.
Adverteerder gaf geen gehoor aan de uitspraak van het College
van Beroep omdat hij op basis van extern ingewonnen advies
van oordeel blijft dat de reclame niet misleidend kan worden
geacht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is in kennisgesteld van deze misleidende brochure. (1556/08.0192)
Een adverteerder maakte op zijn website reclame voor een
uitvaartverzekering. In de reclame wordt - wanneer men een
verzekering afsluit - o.a. een gratis Nintendo Wii aangeboden.
De geldende actievoorwaarden gaven onvoldoende duidelijkheid over de vraag welke verzekering, daaronder begrepen het
verzekerd bedrag, moet worden afgesloten om voor de Nintendo
Wii in aanmerking te komen. Adverteerder wenste zich niet te
conformeren. (1566/08.0332)
Milieu Reclamecode (MRC): 1
Een adverteerder van een automerk spande zich onvoldoende
in om reclamemateriaal dat in strijd met de reclameregels
was beoordeeld uit de roulatie te halen c.q. te voorkomen dat
het nog werd verspreid. De uiting was naast in strijd met het
algemene gedeelte van de NRC in strijd bevonden met de
Milieu Reclamecode. Adverteerder weigerde omdat hij het
weggooien van het marketingmateriaal slecht voor het milieu
acht. (1541/08.0164)
Reclamecode Reisaanbiedingen (RR): 1
Een adverteerder maakte op zijn website reclame voor de
verhuur van bungalows. Ten onrechte werden de verplichte
schoonmaakkosten niet opgenomen in de inclusief-prijs.
Adverteerder gaf aan dat het een branchebreed probleem is
en dat brancheoverleg nodig is. De ANVR heeft aangegeven
deze mening niet te delen en dat bij het overgrote deel van de
branche bekend is dat prijzen inclusief de op het moment van
de publicatie bekende onvermijdbare kosten moeten worden
opgenomen. (1560/08.0305)
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KLACHTENBEHANDELING
Een consument, (consumenten)organisatie of ondernemer die
vindt dat een reclame-uiting in strijd is met de Nederlandse
Reclame Code, kan een klacht indienen bij de Reclame Code
Commissie. De RCC zorgt dat reclame-uitingen die niet voldoen
aan de NRC worden gecorrigeerd of geweerd. Tegen elke
beslissing van de RCC kan in beroep worden gegaan bij het
College van Beroep.
De RCC en CvB bestaan beide uit vijf leden:
r Een lid aangewezen door de organisaties van adverteerders
die in SRC deelnemen.
r Een lid aangewezen door de organisatie van communicatieadviesbureaus die in SRC deelnemen.
r Een lid aangewezen door de organisaties van media die in
SRC deelnemen.
r Een lid aangewezen op voordracht van consumentenorganisaties aangewezen door SRC.
r Een onafhankelijk lid, jurist en tevens voorzitter, aangewezen
door SRC.
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De leden van de Commissie en het College beoordelen
reclame-uitingen geheel onafhankelijk en zonder last en/of
ruggespraak. Raadpleeg de website www.reclamecode.nl voor
de actuele lijst met namen van de leden.
Hoe verloopt een klachtenprocedure?
r Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier op
www.reclamecode.nl.
r De voorzitter van de RCC beoordeelt of de klacht door de
RCC kan worden behandeld.
r Als de klacht in behandeling wordt genomen dan wordt een
kopie van de klacht gestuurd naar de adverteerder die de
betreffende reclame-uiting gemaakt heeft.
r De adverteerder krijgt 14 dagen de tijd om verweer te voeren
tegen de klacht.
r Een kopie van het verweerschrift wordt naar de klager
gestuurd.
r Vervolgens wordt er een datum bepaald waarop de klacht
door de RCC behandeld wordt.
r De vergaderingen zijn openbaar, maar elk van de partijen
kan gemotiveerd bezwaar maken tegen een openbare
behandeling.
r De RCC kan een klacht toe- of afwijzen. In het eerste geval
doet de Commissie een aanbeveling: Zij raadt de
adverteerder aan om voortaan niet meer op die manier
reclame te maken. Als het een reclame-uiting betreft waarin
het draait om denkbeelden, geeft de RCC een ’vrijblijvend
advies’.

De RCC doet schriftelijk uitspraak. Dit kan op twee manieren:
1. ‘onderhands’, waarbij de beslissing aan de betrokken partijen
wordt medegedeeld, maar wel kenbaar is voor derden.
2. ‘openbaar’, waarbij de beslissing ook door middel van het
verzenden van een persbericht bekend wordt gemaakt.
Een uitspraak van de RCC is na 14 dagen definitief, tenzij één
van de partijen in beroep gaat bij het College van Beroep. Het
College kan de uitspraak van de RCC geheel of gedeeltelijk
vernietigen, geheel of gedeeltelijk bevestigen en/of de zaak
terugverwijzen naar de RCC.
Terzijdelegging (= NIB)
Niet iedere klacht wordt door de Reclame Code Commissie in
behandeling genomen. De voorzitter van de Commissie kan
namelijk een klacht terzijde leggen als hij van oordeel is dat:
r de Commissie de klacht niet zal toewijzen; of dat
r de klacht niet door de Reclame Code Commissie behandeld
dient te worden, maar op basis van de procedure voor grensoverschrijdende reclame doorgestuurd dient te worden naar
een ander lid van de European Advertising Standards
Alliance (EASA, zie pagina 46).
Als een klacht door de voorzitter terzijde is gelegd, wordt de
klager daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. Is de klager
van mening dat de klacht ten onrechte terzijde is gelegd, dan kan
hij daartegen bezwaar maken bij de Reclame Code Commissie.
Voorzittersaanbeveling (= Vab)
De voorzitter is ook bevoegd tot een zogenaamde voorzittersaanbeveling. De voorzitter kan van deze bevoegdheid gebruik
maken wanneer hij van oordeel is dat de klacht de Commissie
aanleiding zal geven een onderhandse aanbeveling te doen.
Daarvan kan sprake zijn:
r indien degene tegen wie de klacht is gericht geen gebruik
heeft gemaakt van de gelegenheid om schriftelijk verweer te
voeren of
r indien degene tegen wie de klacht is gericht deze heeft
erkend of
r indien de voorzitter na ontvangst van het verweer van
oordeel is dat de klacht door middel van een
voorzittersaanbeveling kan worden afgehandeld.
Als een klacht door de voorzitter is toegewezen, worden de klager
en de adverteerder daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Is de adverteerder van mening dat de klacht ten onrechte is
toegewezen, dan kan hij daartegen kosteloos bezwaar maken
bij de Reclame Code Commissie.

MONITORING & COMPLIANCE
Worden de beslissingen van de RCC nageleefd?
SRC vindt het belangrijk dat beslissingen van de Voorzitter
van de Reclame Code Commissie, de RCC en het CvB worden
nageleefd. Daarom worden reclame-uitingen waarvan is vastgesteld dat zij de regels overtreden gemonitord door een aparte
afdeling van SRC, de Monitoring & Compliance Service. Zo wordt
het effect van zelfregulering zichtbaar en kan SRC laten zien dat het
adverterend bedrijfsleven de regels daadwerkelijk ondersteunt en
bij overtreding de beslissingen opvolgt.
Compliance
Aan een adverteerder aan wie een aanbeveling is gedaan, wordt
altijd gevraagd of hij bereid is hieraan gevolg te geven. Gelijktijdig
met de uitspraak krijgt de adverteerder daarom een zogenaamd
Compliance formulier toegestuurd. Door het formulier terug te
sturen geeft de adverteerder aan de beslissing van de RCC te
accepteren. Met adverteerders die het formulier niet terugzenden
neemt SRC contact op om naar de reden daarvan te informeren.
Blijkt uit het monitoren dat een adverteerder een (openbare)
aanbeveling niet wenst op te volgen dan kan SRC de media,
aangesloten bij de stichting, inlichten, zodat de bewuste
reclame-uiting kan worden geweerd. SRC houdt een lijst bij
van adverteerders die geen gevolg hebben gegeven aan een
(openbare) aanbeveling. Hierdoor is bekend welk percentage van
de aanbevelingen wordt opgevolgd.
Monitoring
De Monitoring & Compliance Service kan op verzoek van het
bedrijfsleven vaststellen of reclame-uitingen die vallen onder
een bijzondere reclamecode voldoen aan die regels. In 2008
heeft in Europees verband zowel een voedingsmiddelen- als
alcoholhoudende dranken monitoring plaatsgevonden.
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JURISPRUDENTIE RCC/CVB
Alle beslissingen van de Reclame Code Commissie en het
College van Beroep vanaf 1 januari 2004 tot en met de
meest recente zijn beschikbaar in de uitsprakendatabase op
www.reclamecode.nl. De beslissingen kunnen van dienst zijn bij
nieuw te ontwikkelen campagnes of kunnen gebruikt worden
om een mogelijke zaak voor de rechter te onderbouwen.
De volledige tekst van openbare aanbevelingen van de RCC
en het CvB kunnen gratis worden geraadpleegd. Voor het
raadplegen van de overige integrale beslissingen van de
Commissie en het College kan een abonnement worden
afgesloten. Op de website wordt uitleg gegeven over de diverse
abonnementmogelijkheden, waaronder een abonnement op het
SRC e-mail alert systeem, waardoor men direct op de hoogte
wordt gebracht over welke beslissingen de RCC en/of het CvB
genomen hebben m.b.t. een specifiek onderwerp.
De beslissingen van de Commissie en het College liggen ook
ter inzage op het secretariaat of zijn tegen een kleine kostenvergoeding opvraagbaar.
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BETROKKEN ORGANISATIES
De volgende organisaties nemen deel in de Stichting Reclame
Code en hebben de Nederlandse Reclame Code goedgekeurd en
aanvaard. Zij zijn vertegenwoordigd in het bestuur van SRC.
r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r
r

Bond van Adverteerders (BVA)
Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO)
Nederlands Uitgeversverbond (NUV)
- Groep Nederlandse Dagbladpers
- Groep Publiekstijdschriften
- Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap
Nederlandse Vereniging Rijwiel- en Automobielindustrie
(RAI Vereniging)
Stichting Ether Reclame (Ster)
Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking
(ROOS)
Vereniging van Communicatieadviesbureaus (VEA)
Vereniging van Organisatie van Lokale Omroepen in
Nederland (OLON)
Werkgeversvereniging Callcenters (WGCC)
Consumentenbond (CB)

OVERIGE ORGANISATIES
De Vereniging VNO-NCW is als toehoorder aanwezig bij de
bestuursvergaderingen van de Stichting Reclame Code.
Op grond van de Mediawet zijn alle zendgemachtigden die
reclame uitzenden verplicht bij de Stichting Reclame Code
aangesloten.

BIJZONDERE RECLAMECODES
In overleg met de volgende organisaties zijn Bijzondere
Reclamecodes tot stand gekomen.
r
r
r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r
r
r

Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
E-mail Marketing Associatie Nederland (EMMA-NL)
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO)
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
De landelijke vergunninghouders van kansspelen en de
leden van de VAN Speelautomaten brancheorganisatie
Nederlandse Vereniging Rijwiel- en Automobielindustrie,
afdeling Auto’s (RAI Vereniging)
Stichting Sigaretten Industrie (SSI), de Vereniging
Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK) en de Nederlandse
Vereniging voor de Sigarenindustrie (NVS)
Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA)
Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)
Werkgeversvereniging Callcenters (WGCC)
Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen
(ANVR)
Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN)
HISWA Vereniging
KNV Busvervoer
Keuringsraad KOAG/KAG
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SRC EN RECLAME VAN BUITEN DE LANDSGRENZEN
Steeds vaker gaan reclamecampagnes de landsgrenzen over.
Deze commerciële vrijheid is in principe goed voor zowel
adverteerders als consumenten, maar consumenten moeten er
wel op kunnen blijven rekenen dat de uitingen niet misleidend
en/of smakeloos zijn. Daarom is SRC lid van de European
Advertising Standards Alliance (EASA), gevestigd in Brussel.

EASA
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EASA is het platform van nationale zelfreguleringsorganisaties
en andere organisaties die het reclamemakend bedrijfsleven
in Europa vertegenwoordigen. Het is de Europese spreekbuis
voor zaken op het gebied van zelfregulering van reclame. EASA
heeft onder andere tot doel ervoor te zorgen dat klachten over
reclame snel en doeltreffend worden behandeld. Ook als het
uitingen betreft van een adverteerder gevestigd in een ander
EASA-land of een uiting waarvoor gebruik is gemaakt van een
grensoverschrijdend medium. Om het doel van Europese
zelfregulering te bereiken hebben de leden van EASA
afspraken gemaakt met betrekking tot klachten over – letterlijk grensoverschrijdende reclame.

WEBSITE
Als u na het lezen van dit jaarverslag meer wilt weten over de
Stichting Reclame Code en de uitspraken van de Reclame Code
Commissie c.q. het College van Beroep, dan kunt u terecht op
www.reclamecode.nl. Daar kunt u ook lezen wie er deel uitmaken
van de RCC en het CvB. Verder vindt u daar onder meer ons
persarchief en kunt u er de Nederlandse Reclame Code downloaden.

NIEUWSBRIEF
Wilt u er zeker van zijn dat u het laatste nieuws over SRC ontvangt? Schrijf u dan op www.reclamecode.nl in voor onze gratis
nieuwsbrief. Daarin wordt verslag gedaan van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering en kunt u alles lezen
over zaken die door de RCC en/of het CvB zijn behandeld. De
nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar.

PERSOONLIJK CONTACT
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de Stichting Reclame Code
en/of vragen hebben, kunnen contact opnemen met:
Prisca Ancion-Kors, directeur van SRC.
Telefoon: 020-301 33 97
E-mail: prisca.ancion@reclamecode.nl
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Het bestuur van de Stichting Reclame Code is als volgt
samengesteld (per 1 maart 2009):

onafhankelijk

BESTUUR EN SECRETARIAAT SRC

W.L.Th.A. van der Mee, voorzitter
Drs. O.V. van der Harst, secretaris, namens VEA
Drs. G.R. Zaal, penningmeester, namens ROOS/OLON
Drs. A.H.M. Veraart MM, lid, namens BVA
Mr. J. Sprey, lid, namens DDMA
Ph. den Ouden, lid, namens FNLI
Drs. W.A.M. Jongen MBA, lid, namens Thuiswinkel.org
T. Nauta, lid, namens NUV - Groep Nederlandse Dagbladpers
J.M.E. Schrier, lid, namens NUV - Groep Publiekstijdschriften/
Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap
J. C. Boutens, lid, namens RAI Vereniging
Drs. A.C. Buurman, lid, namens Ster
Mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut, lid, namens WGCC
Drs. S.F. M. Cohen, lid, namens Consumentenbond
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Secretariaat
Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Mr. A.E. de Gelder
Mr. B. Lagerweij
Mr. W. Hengeveld
Mr. J.H.M. Borret-Bouritius
Mr. A.J. Hoelen
J.R. Bookelmann
J. Lorang-Revius
A.J.E. Thijssen-Abel
P.J. van Braam-van Amstel
R.A. van Kampen

Directeur
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Secretaris Reclame Code Commissie
Secretaris Reclame Code Commissie
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Monitoring & Compliance Coördinator
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Secretariaatsmedewerkster
Financiële Administratie
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