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In deze presentatie:

1) Enkele basisregels en –principes

2) Toepassing op verzonnen scenario’s:

• 6-jarige Helena met haar pratende pop

• 15-jarige Imani en het fruitbier op sociale media

3) Klachtenprocedure: de JEP!



ENKELE BASISREGELS & 

PRINCIPES



Herkenbaarheid

Reclame moet voor het kind 

steeds herkenbaar zijn als 

zodanig!



Prijs

Bij reclame moet de 

prijs steeds duidelijk 

zijn en mag men niet 

zeggen dat de prijs 

geen probleem is voor 

het gezin of laag 

genoeg is om zelf te 

betalen



Misleidende Reclame

Verschillende manieren 

waarop reclame 

misleidend kan zijn:

verzwijgen van 

belangrijke informatie, 

feiten verdraaien of een 

vertekend beeld geven, 

… 

De lat ligt hoger wanneer reclame gericht is 

op kinderen!



Inhoudelijke beperkingen

• Rechtstreeks 

aanzetten tot kopen

• Aanmoedigen zich te begeven in gevaarlijke situaties

Reclame mag kinderen niet…



Inhoudelijke beperkingen

• Aanzetten tot het vergelijken met leeftijdsgenoten

+ Verschillende regels 

over tabak & alcohol!



Toestemming Gegevensverwerking

Wanneer er 

persoonlijke 

gegevens verwerkt 

worden, moet de 

ouder toestemming 

hebben gegeven 

voor een kind 

onder 12 jaar!

Vanaf 12 jaar mag het kind deze beslissing samen met 

de ouders nemen en vanaf 14 jaar mag dit alleen!

Nieuwe 

regelgeving 

op komst! 

Leeftijd zal 

liggen 

tussen 13 

en 16 jaar!



Enkele basisregels & -principes op een rijtje:

• Herkenbaarheid

• Prijs

• Misleidende reclame 

• Inhoudelijke beperkingen naar kinderen toe:

• Rechtstreeks het kind aanspreken of hen aanzetten te zeuren bij 

de ouders 

• Zich begeven in gevaarlijke situaties 

• Vergelijken met leeftijdsgenoten 

• Regels over tabak & alcohol 

• Toestemming



HELENA (6) EN HAAR

PRATENDE POP







Wat zijn zoal de pijnpunten in dit verhaal?

• Geïntegreerde reclame & herkenbaarheid

• Verwevenheid met de speelervaring kan 

leiden tot zeurgedrag van het kind

• Toestemming voor dataverwerking



Herkenbaarheid

• Reclame moet voor het kind steeds herkenbaar 

zijn als zodanig, dwz goed onderscheiden van de 

media-inhoud

• Een gemiddeld kind moet in staat zijn om die 

boodschap te herkennen als reclame.



Zeuren bij de ouders

Reclame mag een kind nooit rechtstreeks 

aanzetten om te gaan zeuren bij de ouders iets 

voor hen te kopen.



Toestemming 

Bedrijven moeten ook de wet op de privacy naleven! 

Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan heeft een bedrijf jouw 

toestemming nodig om de info te verzamelen en gebruiken. 

Vanaf 12 jaar heeft je kind het recht mee deze beslissing te 

nemen. 

Vanaf 14 jaar is toestemming van het kind voldoende.

Nieuwe regelgeving op komst! Leeftijd zal liggen tussen 

13 en 16 jaar!



Locatiegegevens?

‘Geolocalisatie’: apps kunnen jouw locatie traceren ahv

signalen van bijvoorbeeld je smartphone. 

• Regelmatig ook gebruikt om gerichte reclame te tonen.

• Uitschakelen van het delen van locatiegegevens.

• Toestemming!



IMANI (15) GAAT NAAR

ZEE MET DE “GIRLS”





Wat zijn zoal de pijnpunten in dit verhaal?

• Reclame via sociale media

• Gevoeligheid bij jongeren voor imago en 

reputatie

• Reclame voor alcohol



Herkenbaarheid

• Reclame moet voor de minderjarige steeds 

herkenbaar zijn als zodanig, dwz goed 

onderscheiden van de media-inhoud

• Belang van bijvoorbeeld 

“Reclame Cues” en “Product 

Placement” logo! #Promoted



Vergelijken met leeftijdsgenoten

Reclamemakers mogen minderjarigen niet 

laten geloven dat het product hen zal 

onderscheiden van hun leeftijdsgenoten.



Alcohol & Tabak 

Reclame mag op geen enkele manier 

kinderen en jongeren aanmoedigen deze 

producten te kopen.



Rare reclame gespot?

• Jury voor Ethische Praktijken (JEP)

• Klachtenprocedure:

• Ongewenste Reclame

• Gratis

• Online

• Maar: niet anoniem 

en moet gemotiveerd

worden!

www.jep.be

http://www.jep.be/



