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De Stichting Reclame Code (SRC) 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 mediabesteding). Adverteerders met een bruto mediabesteding van € 1 miljoen of meer
worden verzocht een bijdrage aan SRC te voldoen. Daarnaast is de jaarlijkse bijdrage per concern gemaximeerd
op € 30.000. De gevraagde bijdrage is gebaseerd op de mediabestedingen van het voorafgaand jaar.

vooRWooRd
In het jaarverslag 2008 berichtten wij dat er de afgelopen jaren helaas teveel bedrijven waren die de ‘vrijwillige’
betaling opvatten als ‘vrijblijvend’ en daarom SRC niet
financieel steunden. Dit leidde ertoe dat het jaar 2008
werd afgesloten met een verlies. Aan de hand van de
verwachting dat deze tendens zich in 2009 zou voortzetten, werd een begroting voor dat jaar opgemaakt met een
aanzienlijk tekort. De begroting werd geaccordeerd door
het bestuur onder de voorwaarde dat met hoge prioriteit
gekeken zou worden naar een beter inningsysteem met als
doel: meer inkomsten en geen free riders.
In 2009 stak SRC veel tijd en energie in het werven van
bijdragen met als resultaat dat de stichting er uiteindelijk in
slaagde het jaar met zwarte cijfers af te sluiten. Tegelijkertijd werd er hard gezocht naar een oplossing voor het structurele financieringsprobleem. Het werven van financiën zou
niet langer een tijdrovende opgave voor SRC moeten zijn.

Daarom is er besloten de SRC-bijdrage per 15 januari
2010 verplicht te stellen op grond van artikel 19 van de
Nederlandse Reclame Code:
Artikel 19 Nederlandse Reclame Code
Een organisatie of instelling die reclame maakt dient op
verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie
een geldig bewijs van betaling van een door de Stichting
Reclame Code per jaar vastgestelde financiële bijdrage
over te leggen.
Het niet betalen van de SRC-bijdrage betekent dus een
overtreding van de Nederlandse Reclame Code. Door de
bijdrage verplicht te stellen krachtens de NRC streeft SRC
ernaar dat haar werkzaamheden niet alleen ten goede
komen aan alle adverteerders, maar dat ook alle adverteerders daaraan bijdragen.

Voorwoord
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Een deel van de website www.reclamecode.nl
is ingericht om uitgebreid toelichting te geven op deze wijziging en
de (potentiële) gevolgen daarvan. Deze informatie is te bereiken via de button ‘Website SRC Financiële Bijdrage’

2010

2009

05
2008

Baten
De ontwikkelingen op mediagebied en de toepassingen
daarin gaan razendsnel.
Voor SRC zaak de Nederlandse Reclame Code (NRC) up
to date te houden. De definitie van reclame, het huidige
artikel 1 van de NRC, daterend van 1963 behoeft aanpassing aan de hedendaagse wijze van reclame maken. Belangrijkste uitgangspunt van de wijziging is het verdwijnen
van het begrip ‘openbaar’ uit de omschrijving van reclame.
Het gewijzigde artikel 1 van de NRC wordt in de loop van
2010 van kracht.
Namens het bestuur,

Ontvangen op basis omslagstelsel

650.000

752.803 1

623.180

Diverse

327.178

453.909

333.615

totaLe Baten

977.178

1.206.712

956.795

Secretariaatskosten

562.650

593.527

533.888

Honoraria leden RCC/CvB

106.800

100.287

95.707

Huisvestingskosten

77.500

76.984

68.776

Automatisering

53.750

43.723

46.893

153.000

167.717

189.063

57.000

45.924

54.761

totaLe Kosten

1.010.700

1.028.162

989.088

totaaL resuLtaat

-/- 33.522

178.550

-/- 32.293

Lasten

Productiekosten
Diverse kosten
Voorzitter Willem van der Mee

1
De ontvangsten op basis van het omslagstelsel zijn circa €150.000 hoger dan begroot voor 2009, daarvan heeft €100.000 betrekking op voorgaande jaren.
Dus over 2009 is per saldo €650.000 via het omslagstelsel ontvangen.

Een nieuw jasje
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Niet alleen papier, maar ook een digitaal jaarverslag op CD. Op deze CD vindt u
ook meer gedetailleerde informatie. Naast dat het jaarverslag in een nieuw ‘jasje’
is gestoken, worden de gegevens uit 2009 ook op een nieuwe wijze gerapporteerd.
U kunt nu bijvoorbeeld lezen hoeveel klachten de Reclame Code Commissie ontvangen heeft, wat de gemiddelde duur van klachtenbehandeling was en de top 3
van reclame-uitingen waarover het meest geklaagd is.

een nieUW JaSJe
De Stichting Reclame Code is lid van de European
Advertising Standards Alliance (EASA)
, het platform
van nationale zelfreguleringsorganisaties en andere organisaties die het reclamemakend bedrijfsleven in Europa
vertegenwoordigen. EASA heeft haar leden verzocht op één
en dezelfde wijze te rapporteren. Op deze manier wordt er
niet alleen op nationaal maar ook op Europees niveau een
helder inzicht verkregen in de klachten over reclame-uitingen en kunnen trends in kaart worden gebracht.
Nederlandse Reclame Code
Een veel gebruikte reclametechniek leidde in 2009 tot een
nieuwe bijzondere reclamecode in de Nederlandse Reclame Code (NRC), namelijk die voor SMS-Dienstverlening. De
code stelt regels aan reclame voor onder meer ringtones,
realtones, sounds en games voor mobiele telefoons met als
doel misleiding van de consument te voorkomen.
Ook werden er drie bestaande bijzondere reclamecodes
aangepast. Zo dienen volgens de Reclamecode Reisaanbiedingen de prijzen van reisaanbiedingen vermeld te
worden inclusief “de op het moment van publicatie bekende en onvermijdbare bijkomende kosten”. De vernieuwde

Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken staat reclame
op sportattributen (zoals sticks en ballen) niet langer toe.
De Code voor Personenauto’s is uitgebreid met regels over
hoe informatie over het energieverbruik van personenauto’s
vermeld dient te worden in een reclame-uiting. Ook in 2010
zullen een aantal codes verder worden aangepast. Meer
hierover leest u in “Vooruitblik 2010” (zie pag 24
).
Niet alleen print, maar meer online geldt ook voor
de Nederlandse Reclame Code. Voorheen was de
NRC vanaf www.reclamecode.nl
te downloaden als
pdf document. In 2009 is er besloten de website
www.nederlandsereclamecode.nl te creëren, welke in
2010 live zal gaan. Door middel van een zoeksysteem
kan men door de NRC bladeren en zijn reclameregels en
informatie over de werkwijze van de Reclame Code
Commissie (RCC) en het College van Beroep (CvB) snel en
gemakkelijk te vinden.
Rode oren
Ook onze ‘moedersite’ www.reclamecode.nl
werd vernieuwd. De website is als het ware gesplitst in twee sites,

één voor bedrijven en één voor consumenten. In de nieuwe
rubriek Het Rode Oor
vindt men een overzicht van
bedrijven die geen gevolg hebben gegeven aan de door de
(voorzitter van de) RCC en het CvB geconstateerde overtreding van de NRC (non-compliance). We kunnen gelukkig
melden dat dit slechts een kleine lijst betreft. De mate van
compliance is in 2009 dan ook toegenomen tot 98% in
vergelijking tot 92% in 2008.
Rest mij de voorzitter, het bestuur, het secretariaat en alle
voorzitters en leden van de Reclame Code Commissie en
het College van Beroep te bedanken voor hun inzet in
2009.

Prisca Ancion-Kors, directeur SRC
Prisca.Ancion@reclamecode.nl

Waarom de Stichting Reclame Code?
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WaaRom de StiCHting ReCLame Code?
Zèlf de regels opstellen, zelf de Nederlandse Reclame Code (NRC) samenstellen
• Zelfregulering betekent dat het adverterend bedrijfsleven zelf regels opstelt waaraan (verantwoorde) reclame moet voldoen.
• Algemene regels waaraan alle reclame-uitingen moeten voldoen en Bijzondere regels voor speciﬁeke producten of
diensten: de zogenaamde bijzondere reclamecodes.
• Regels die op de voet volgen wat er in de maatschappij leeft.
• Regels die begrijpelijk en praktisch zijn, toegesneden op wat er binnen branches leeft.
Vakbekwame beoordeling of de reclameregels uit de NRC zijn overtreden
• Professionals uit de reclamewereld in brede zin* en consumentenvertegenwoordigers stellen vast of de regels zijn
overtreden. * Niet alleen adverteerders, maar ook media en communicatieadviesbureaus zijn vertegenwoordigd.
• De procedure bij de Reclame Code Commissie (RCC) en/of het College van Beroep (CvB) is eenvoudig, transparant en
verloopt snel.
• Onder voorzitterschap van een rechter of jurist met rechtsprekende ervaring zijn deze uitspraken toonaangevend en
onafhankelijk en vormen deze de leidraad voor het maken van verantwoorde reclame.
Kostenbesparing
• De kosten verbonden aan een procedure bij de RCC en/of het CvB zijn aanzienlijk lager dan de kosten voor een civiele
procedure bij de rechter.
• De adverteerders dragen zelf zorg voor de financiering van de zelfregulering. De jaarlijkse begroting van de SRC wordt
vastgesteld door het bestuur waarin het adverterend bedrijfsleven vertegenwoordigd is.
Daarbij…..
• Creëert SRC een gelijk speelveld voor eerlijke concurrentie en bedrijfsvoering. SRC helpt bij het zichtbaar maken en
weren van de ‘cowboys’ die bewust “op het randje” handelen om korte termijn winsten te behalen.
• Voorkomt SRC de druk om regels tot in detail wettelijk vast te leggen of reclameverboden op te leggen.
• Vergroot SRC door het stimuleren van verantwoorde reclame, de geloofwaardigheid van reclame en houdt daarmee
reclame op niveau. Dit draagt bij om het vertrouwen van de consument in reclame te vergroten.
• ……… Zo behouden adverteerders de vrijheid om reclame te maken.

Samenvatting aantal klachten en uitspraken - klachten

Samenvatting
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aantaL KLaCHten en UitSPRaKen - KLACHTEN
Aantallen schriftelijke klachten die niet hebben geleid tot

85

een uitspraak (figuur 1)
In 2009 zijn 1.210 schriftelijke klachten geregistreerd waarover werd gecorrespondeerd zonder dat dit tot een uitspraak
door de voorzitter van de RCC, de RCC en het CvB leidde.
Aantallen schriftelijke klachten die (wel) hebben geleid

102
781

tot een uitspraak (figuur 2)
1.118 klachten werden in 2009 ingediend die (wel) hebben
geleid tot een uitspraak. Daarvan zijn er 409 klachten toegewezen (dwz de reclame-uiting is in strijd met NRC), 696 klachten
afgewezen (dwz de reclame-uiting is niet in strijd met NRC) en
werden er 13 klachten behandeld die leidden tot 9 tussenbeslissingen en 4 terugverwijzingen.
Identieke klachten
In 2009 werden er 548 klachten van dezelfde aard of strekking ingediend die door de Voorzitter van de RCC op grond van
artikel 8 lid 3 van het Reglement niet in behandeling zijn genomen om vertraging van de behandeling te voorkomen. In deze
gevallen is aan de klager schriftelijk meegedeeld dat de onherroepelijke uitspraak in de betreffende zaak via de website
www.reclamecode.nl te raadplegen is en dat deze uitspraak
ook betrekking heeft op zijn klacht vanwege de identieke aard
van de klacht. Zie pag 18
voor de ‘Top 3’ reclame-uitingen
waarover de meeste (‘identieke’) klachten zijn ingediend.
Totaal
Er zijn totaal 1.666 (schriftelijke) klachten onder de aandacht
gebracht van de voorzitter van de RCC, de RCC en het CvB. In
totaal zijn er 2.876 klachten geregistreerd.

Figuur 1 Totaal schriftelijke klachten waarover werd gecorrespondeerd en die niet hebben geleid tot een uitspraak

18 08

144

In het bezit gesteld van bestaande uitspraken;
afwijzingen en ‘Het Rode Oor’

85

Ingetrokken klachten

18

Opgelost in samenwerking met EASA

08

Buiten bereik van NRC, algemene informatie

102

Doorverwijzing naar een andere meer (bevoegde)
instantie, evt op basis van Bijzondere Reclamecode

144

Opgelost ism de betreffende adverteerder

72

Niet voldaan aan de vormvereisten voor het indienen
van een klacht
totaal

72
781
1210

13
Figuur 2 Totaal schriftelijke klachten die (wel)
hebben geleid tot een uitspraak

409

Toegewezen klachten

409

Afgewezen klachten

696

Tussenbeslissingen / terugverwijzingen

696

totaal

13
1118

Samenvatting aantal klachten en uitspraken - uitspraken
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aantaL KLaCHten en UitSPRaKen - UITSPRAKEN
Voorzittersaanbeveling (Vab)
In 2009 heeft de voorzitter van de RCC 27 maal gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid een klacht direct toe te wijzen (Vab) en te bepalen dat de Nederlandse Reclame Code is
overtreden.
Niet in behandeling genomen (NIB)
417 maal heeft de voorzitter van de RCC de klacht terzijde gelegd (afgewezen), d.w.z. Niet In Behandeling genomen (NIB), omdat de voorzitter van oordeel was dat de RCC de
klacht niet zou toewijzen of nu niet tot een ander oordeel zal komen.
RCC en CvB
RCC heeft 602 uitspraken gedaan in 2009 en kwam 34 keer in zitting bijeen. Het CvB heeft 72 uitspraken gedaan en kwam 11 keer in zitting bijeen.
In 2009 werden in totaal 1.118 uitspraken gedaan over 911 verschillende reclame-uitingen of campagnes.

totaaL uItsPraKen

2009

2008

uItsPraKen

uItInGen

uItsPraKen

uItInGen

Vab

27

27

24

24

NIB

417

254

406

237

RCC

602

564

670

584

CvB

72

66

83

67

1118

911

1183

912

totaaL

Over 2009 vindt u een indeling naar herkomst van de klacht en duur van de klachtenbehandeling op pag 15

en trends op pag 16

Samenvatting - soort beslissing

Samenvatting
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Vab/NIB
Er werden 6 bezwaren behandeld tegen de uitspraken van de voorzitter van de RCC.
Aanbeveling
De RCC besliste in 325 zaken dat de NRC was overtreden. Hierbij
werd de beslissing (‘aanbeveling’) toegestuurd naar de klager en de
betreffende adverteerder. Het CvB heeft 36 aanbevelingen gedaan.
Afwijzing
De RCC besliste in 251 zaken dat er geen overtreding was van de
NRC. Hierbij werd de beslissing (‘afwijzing’) toegestuurd naar de
betrokken partijen. Het CvB heeft 25 afwijzingen gedaan.
ALERT
Een ALERT betekent dat de uitspraak door een persbericht onder de
aandacht van een breed publiek wordt gebracht. Hiertoe is besloten
in 15 zaken bij de RCC en in 3 zaken bij het CvB.
Tussenbeslissing
De RCC heeft in 8 zaken een tussenbeslissing gegeven, zodat de
adverteerder gelegenheid had om nadere informatie toe te zenden.
Het CvB kwam 1 maal tot een tussenbeslissing n.a.v. het verzoek
om een ingesteld beroep (alsnog) in behandeling te nemen.
Vrijblijvend advies
De klacht richtte zich 3 maal tegen reclame waarin denkbeelden
werden gepropageerd, waarbij de RCC adviseerde om niet meer op
die wijze reclame te maken (‘vrijblijvend advies’). Het CvB heeft 3
keer een vrijblijvend advies gegeven.

BesLIssInGen rCC en CvB

Hier wordt weergegeven de verschillende soorten beslissingen
o.b.v. het totaal aantal uitspraken in 2009.

BesLIssInGen VoorZItter rCC

SooRt beSLiSSing

uItsPraKen

BeZWaar rCC

Vab

27

4

NIB

417

2

totaaL

444

6

Er werden 6 bezwaren behandeld tegen de uitspraken van de Voorzitter. 4 Vab’s werden bevestigd door de (voltallige) RCC in dossier
2009/00144, dossier 2009/00059,dossier 2009/00400, dossier 2009/00347. De RCC bevestigde 1 NIB (dossier 2009/00060) en
vernietigde 1 NIB (dossier 2009/00027).

uItsPraKen rCC

uItsPraKen CvB

Aanbeveling

325

36

Afwijzing

251

25

15

3

Tussenbeslissing

8

1

Vrijblijvend advies

3

3

602

68*

ALERT

totaaL

* Toelichting terugverwijzingen: het CvB verwees 4 maal bij terugverwijzing de zaak terug naar de RCC in dossier 2009/00136, dossier
2009/00027, dossier 2009/00336 en dossier 2008/01121, zie ook pagina 14. Dit leidde tot een afwijzing van de klacht in dossier
2009/00136, een toewijzing van de klacht in dossier 2009/00027, dossier 2009/00336 en dossier 2008/01121.

Samenvatting - soort beslissing
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uItsPraKen CvB InGedeeLd naar soort BesLIssInG

totaaL

BeVestIGInG
oordeeL rCC

Ged. VernIetIGInG
oordeeL rCC

VernIetIGInG
oordeeL rCC

nVt

Aanbeveling

36

30

2

4

-

Afwijzing

25

10

1

14

-

ALERT

3

3

-

-

-

Tussenbeslissing

1

-

-

-

1

Vrijblijvend advies

3

3

-

-

-

Terugverwijzing

4

-

-

-

4

72

46

3

18

5

totaaL

In 2009 heeft het CvB in 36 beroepszaken geoordeeld dat de NRC was overtreden. Hierbij werd het oordeel van de RCC in 30 gevallen bevestigd. In 6 zaken leidde de aanbeveling van
het CvB tot een (gedeeltelijke) vernietiging van het oordeel door de RCC. In 25 beroepszaken was sprake van een afwijzing. In 10 beroepszaken werd hierbij het oordeel van de RCC
bevestigd, in 15 beroepszaken werd het oordeel van de RCC (gedeeltelijk) vernietigd. In 3 beroepszaken bevestigde het CvB het oordeel van de RCC om de beslissing onder de aandacht
te brengen van een breed publiek (ALERT). De 3 vrijblijvende adviezen van de RCC werden in hoger beroep door het CvB bevestigd.

ConCLUSie UitSPRaKen RCC en Cvb
Geconcludeerd kan worden dat het CvB in 46 zaken (=bijna 64%) tot hetzelfde oordeel kwam als RCC.
In 21 zaken kwam het CvB tot een ander oordeel dan RCC, waarvan er:
• in 6 zaken door het CvB werd besloten dat er wel strijd was met de NRC;
• in 15 zaken door het CvB werd besloten dat er geen strijd was met de NRC.

Samenvatting herkomst klacht en duur klachtenbehandeling

Samenvatting
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HeRKomSt KLaCHt en dUUR KLaCHtenbeHandeLing
01 03 03

18
01 01

48 04 23

292

23

373
44

964

04
01
361

Wie dienen er klachten in?

Duur klachtenbehandeling RCC

Herkomst (schriftelijke) klachten die hebben geleid tot een
uitspraak

Duur klachtenbehandeling Vab, NIB en RCC

Adverteerder

23

Consument

964

Consumentenautoriteit

03

Consumentenbond

03

EASA (grensoverschrijdend)

01

NGO

48

Overheid

04

totaal

Duur klachtenbehandeling CvB

Korter dan 1 maand

373

Korter dan 1 maand

44

1-2 maanden

361

1-2 maanden

23

2-4 maanden

292

2-4 maanden

04

4-6 maanden

18

4-6 maanden

00

6-8 maanden

01

6-8 maanden

00

Langer dan 8 maanden

01

Langer dan 8 maanden

01

totaal

72

totaal
1046

92% van de ingediende klachten zijn afkomstig van consumenten.

Duur beroepsprocedure CvB

1046

De duur van de klachtenbehandeling is gemeten vanaf het moment
wanneer een klacht in behandeling wordt genomen voordat de
klacht in een zitting van de RCC werd behandeld tot en met de
datum waarop de uitspraak naar partijen wordt toegezonden.

De duur van de beroepsprocedure is gemeten vanaf de ontvangst
van het beroepsschrift tot en met de datum waarop de uitspraak in
het bezit is gesteld van partijen.

Trends

TRENDS
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WAAROVER WORDEN DE MEESTE KLACHTEN INGEDIEND?
52

84

23

21

29 12
188

92

156
159

380

274

53

129
428

58
21
51

173

73

Over welke producten en diensten gaan de klachten?
Trends ingedeeld naar producten en diensten
Alcoholhoudende dranken
(Tele)communicatie technologie

40

In welke media komen de klachten voor?

Waarop zijn de klachten gebaseerd?

Trends ingedeeld naar media
52
159

Audiovisuele Media services (Televisiediensten)
Buitenreclame

Trends ingedeeld naar de motivatie van klagers om een klacht
in te dienen.
380
40

Energie, gas, water en elektra

21

Digitale Marketing Communicatie

173

Financiële dienstverlening

73

Direct Marketing

129

Gemotoriseerd vervoer

51

Drukpers/tijdschriften

92

Reizen en toerisme

58

Radio

84

Verpakking en etiketten

23

Voeding en niet-alcoholhoudende dranken

156

Uitgebreide informatie over subcategorieën en andere hoofdcategorieën PRODUCTEN EN DIENSTEN is te raadplegen in de tabellen
op CD.

Uitgebreide informatie over subcategorieën en andere hoofdcategorieën MEDIA is te raadplegen in de tabellen op CD.

Bijzondere Reclame Codes
Kinderen en jongeren

188
53

Misleiding

428

Subjectieve normen

274

Strijd met wet

21

Propageren denkbeeld / ideële reclame

29

Uitzendtijd

12

Uitgebreide informatie over subcategorieën en andere hoofdcategorieën MOTIVATIE van klagers om een klacht in te dienen, is te
raadplegen in de tabellen op CD.

TOP 3
Op deze CD vindt u 3 reclame-uitingen waarover de meeste klachten zijn ontvangen.
Ondanks het grote aantal klachten die zijn ingediend over de onderstaande uitingen, heeft de
Reclame Code Commissie geoordeeld dat zij niet in strijd zijn met de Nederlandse Reclame
Code (NRC).

NUMMER 1
Adverteerder Allsecur (dossier 2009/00081),
dd 12 februari 2009
Media Televisiecommercial
Beslissing De RCC wijst de klacht af
(Afwijzing: niet in strijd met NRC)
De klacht
“De beelden van springende mensen doen denken aan de
afschuwelijke nieuwsbeelden van de terroristische aanslagen op de Twin Towers van 11 september 2001. Mensen
van wie toen familieleden of bekenden zijn overleden, worden op een onaangename manier hiermee geconfronteerd.
Dit is in strijd met de goede smaak en het fatsoen alsook
nodeloos kwetsend en een bedreiging van de geestelijke
en/of lichamelijke gezondheid.”
Aantal identieke klachten: 93

Top 3

jaarverslag 2009
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TOP 3

NUMMER 2
Adverteerder Staatsloterij (dossier 2009/00576),
dd 16 oktober 2009
Media Televisiecommercial en banner
Beslissing CvB vernietigt de beslissing van RCC en
wijst de klacht alsnog af (Afwijzing: niet in strijd met
NRC).
De klacht
“Adverteerder heeft wekenlang gecommuniceerd dat de
Record Jackpot van € 27,5 miljoen gegarandeerd valt.
Nu de Record Jackpot bij de trekking op 10 augustus
2009 op een eenvijfde lot is gevallen, is deze ondanks
die garantie niet volledig uitgekeerd. Adverteerder heeft
in de reclame-uitingen niet gecommuniceerd dat slechts
€ 5,5 miljoen wordt uitgekeerd indien de prijs op een
eenvijfde lot valt en in dat geval het restant wordt doorgeschoven naar de trekking van september 2009. Op grond
van het voorgaande is sprake van misleidende reclame.”
Aantal identieke klachten: 85

Top 3

jaarverslag 2009

19

TOP 3

NUMMER 3
Adverteerder Auping (dossier 2009/00350),
dd 29 mei 2009
Media Televisiecommercial
Beslissing RCC wijst de klacht af (Afwijzing: niet in
strijd met NRC).
De klacht
“De televisiecommercial toont op gruwelijke wijze hoe een
jonge vrouw een oude man probeert te laten stikken, dus
een poging tot moord. De kinderen van klaagster zijn hierdoor erg geschrokken. De commercial is in strijd met de
goede smaak en het fatsoen, de goede zeden, vormt een
bedreiging voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid en schaadt het vertrouwen in reclame.”
Aantal identieke klachten: 83

Top 3
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Samenvatting Monitoring & Compliance - aanbevelingen

Samenvatting
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monitoRing & ComPLianCe - AANBEVELINGEN
Een adverteerder wiens reclame in strijd is geoordeeld met de Nederlandse Reclame Code ontvangt bij elke aanbeveling een compliance formulier. Met dit formulier dient de betreffende adverteerder aan te geven of en op welke wijze hij gevolg
geeft aan de aanbeveling waarin werd geoordeeld om niet meer op dergelijke wijze
reclame te maken. De afdeling Monitoring & Compliance (M&C) neemt contact op
met de adverteerder die niet (tijdig) het compliance formulier retourneert.

Totaal aanbevelingen 2009

CvB - 39
Vab - 27

RCC - 340

totaaL aanBeVeLInGen

2009

2008

CoMPLIanCe

non-CoMPLIanCe

CoMPLIanCe

non-CoMPLIanCe

Vab

26

1

16

8

RCC

331

9

319

16

CvB

39

0

45

5

396 (98%)

10 (2%)

380 (93%)

29 (7%)

totaaL

In 406 aanbevelingen is geoordeeld dat de reclame-uiting(en) in strijd is/zijn met de NRC.
98% van de adverteerders hebben in 2009 gevolg gegeven aan de aanbeveling. Van 2%
van de adverteerders is het dossier opgenomen in de rubriek ‘Het Rode Oor’. Hiervan is
vastgesteld dat zij geen gevolg hebben gegeven aan de aanbeveling door aanpassing en/of
intrekking van de reclame-uiting.

In vergelijking met 2008 is het compliance percentage (93%) toegenomen met 5%. Dit
betekent dat de bereidheid van de adverteerder om gevolg te geven aan een aanbeveling
is toegenomen.

Samenvatting monitoring & compliance - Het Rode Oor

Samenvatting
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monitoRing & ComPLianCe - HET RODE OOR
In rubriek ‘Het Rode Oor’
op de website www.reclamecode.nl
werden per 4 juni 2009 de uitspraken opgenomen waaraan geen (tijdig) gevolg is gegeven door de betreffende adverteerder.
Hieronder ziet u welke adverteerders in 2009 non-compliant waren:

aDVerteerDer

MeDIa

uItsPraaK

BIjZonDerheDen na reChtstreeKs ContaCt

Folder

Dossier 2009/00419

Bij de verspreiding van SP folders werd de NEE/JA
sticker (opnieuw) genegeerd / CODE VOR

KDK Advocaten

Website

Dossier 2009/00611

Adverteerder achtte het niet nodig om de
uitspraak te respecteren

Wervingsfee.nl

E-mail

Dossier 2009/00652

Bij de ‘Tell-a-friend’ actie werd de
CODE E-MAIL overtreden

Office Exper t

Direct mailing

Dossier 2009/00502

Adverteerder achtte haar wijze van
klantenwerving (wel) geoorloofd

Luminet B.V.

Website

Dossier 2009/00255

De voorgestelde tekstuele aanpassingen
waren niet compliant met de uitspraak

INEKO B.V.

Website

Dossier 2009/00194

De (alsnog) voorgestelde onderzoeksresultaten
waren niet compliant met de uitspraak

Huis-aan-huis

Dossier 2008/0217

Geen reactie op verzoek

PWS

Website

Dossier 2009/00174

Geen reactie op verzoek

Typhone E-concepts B.V.

Website

Dossier 2008/01260

Geen reactie op verzoek

Gustavsson Vandermark Or thomoleculair Laboratorium B.V.

Website

Dossier 2008/01230

De voorgestelde tekstuele aanpassingen
waren niet compliant met de uitspraak

SP

Happy Meubel

Geen van de betreffende adverteerders heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vermelding ongedaan te (laten) maken door aan M&C door te geven op welke wijze alsnog gevolg wordt gegeven aan de uitspraak.

Vooruitblik 2010
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Ook in 2010 zal de Stichting Reclame Code zich weer voor 100% inzetten voor een verdere optimalisatie van het
zelfreguleringssysteem. Zo worden de volgende bijzondere reclamecodes onder de loep genomen en waar nodig
aangepast:

vooRUitbLiK 2010
•
•
•
•
•
•

Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct response advertising (CBR)
Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (CODE VOR)
Code verspreiding reclame via e-mail (CODE E-MAIL)
Code verspreiding reclame via e-mail aan zakelijke ontvangers (CODE E-MAIL ZAKELIJKE ONTVANGERS)
Reclamecode voor telefonische informatiediensten (RTI)
Reclamecode SMS-Dienstverlening

Website, nieuwsbrief en contact
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WebSite, nieUWSbRieF en ContaCt
Website www.reclamecode.nl
Mocht u na het lezen van dit jaarverslag meer willen weten over de Stichting Reclame Code, dan verwijzen wij u graag naar
www.reclamecode.nl
Daar vindt u onder meer de volgende informatie:
• De Uitsprakendatabase
met alle beslissingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep van de
afgelopen 5 jaar;
• Een overzicht van de organisaties
betrokken bij de Stichting Reclame Code;
• Rapportages van de afdeling Monitoring & Compliance;
• Een overzicht van de leden van de RCC en het CvB
SRC-bijdrage
Voor uitgebreide informatie over de SRC-bijdrage, klikt u op de button ‘website SRC Financiële Bijdrage’
op
www.reclamecode.nl
Hier vindt u onder andere uitleg over de extra voordelen die men ontvangt na het betalen van de
bijdrage en wat de gevolgen zijn indien een adverteerder de bijdrage niet betaalt en de Nederlandse Reclame Code dus
overtreedt.
www.nederlandsereclamecode.nl
Voor informatie over de werkwijze van de Commissie en het College en de regels zoals opgenomen in de Nederlandse
Reclame Code (Algemeen Deel en Bijzondere Reclamecodes) verwijzen wij u naar www.nederlandsereclamecode.nl, ook te
bereiken via de button ‘Nederlandse Reclame Code’ op www.reclamecode.nl
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
nieuwsbrief
Daarin wordt verslag gedaan van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering en kunt u lezen
over een aantal zaken die de RCC en het CvB recentelijk hebben behandeld. De nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar.
Contact
Voor vragen over de Stichting Reclame Code kunt u contact opnemen met:
Prisca Ancion-Kors, directeur van SRC.
Telefoon: 020-301 33 97 / e-mail: prisca.ancion@reclamecode.nl

Colofon
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CoLoFon
Uitgave
Stichting Reclame Code
Bezoekadres
Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
Postadres
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam
Telefoon 020 – 301 33 97
Fax 020 – 696 56 59
info@reclamecode.nl
www.reclamecode.nl
www.nederlandsereclamecode.nl
Ontwerp & Layout & Fotografie
www.tripp-ontwerp.nl
In dit jaarverslag zijn de gegevens gebruikt zoals bekend op 4 maart 2010.
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