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Interactie en communicatie
9: De leerlingen kunnen ethische en juridische aspecten van reclame
bespreken.
Handleiding

Marion Bonnevalle

VOORWOORD
Beste leerkracht
Voor u ligt de handleiding van de leerlingenbundel die werkt rond ‘het kunnen
beschrijven van de ethische en de juridische aspecten van reclame’. Uit mijn
-weinige- ervaring in het onderwijs heb ik reeds gemerkt dat reclame een zeer
dankbaar thema is om les rond te geven. De leerlingen worden hier dagelijks
mee geconfronteerd en de meesten hebben er dan meestal ook een sterk
uitgesproken mening over. Het is daarom een perfect onderwerp om de
leerlingen uit te nodigen voor een actieve discussie.
De cursus zelf bestaat uit twee aparte hoofdstukken nl. wetgeving en ethiek.
Het spreekt vanzelf dat de twee hoofdstukken onderling sterk verweven zijn.
Het eerste en grootste deel van deze cursus zoomt vooral in op de wetgeving
rond reclame. Wat is het mediadecreet? Mag je vandaag de dag nog reclame
maken voor sigaretten? Of is dit verboden? Aan welke regels zijn reclame
over alcohol onderworpen? En mogen telecomoperators zoals Telenet en
Belgacom elkaar onderuit halen in een reclamespot?
Al deze zaken worden uitgebreid besproken. Niet aan de hand van saaie,
moeilijk geformuleerde artikels, maar aan de hand van vele, actuele,
voorbeelden, die op de leefwereld van de jongeren zijn afgestemd.
In het tweede deel van de cursus worden de ethische aspecten van reclame
besproken. Wat mag en wat mag niet? Wat kan en wat kan niet? Wat is de
grens van het tolereerbare? Wat is zelfregulering?
Ook hier wordt de abstracte term ethiek niet aan de hand van een sikke
definitie uitgelegd, maar wordt de definitie van het begrip door de jongeren
zelf gezocht aan de hand van een groot aantal onethische reclames.
Deze werkbundel zou goed moeten zijn voor minimum 6 lesuren. Dit hangt
natuurlijk af van de mate waarop u gebruik maakt van de extra oefeningen of
uitweidt om discussie te voeren rond een bepaald onderwerp.
In deze handleiding vindt u eerst een toelichting bij de nagestreefde
eindtermen en vakoverschrijdende eindtermen. Daarna vindt u de
leerlingenbundel, zoals de leerlingen die krijgen, maar aangevuld met de
juiste antwoorden, info over de werkvormen, extra opdrachten, extra
achtergrondinformatie etc. Deze oplossing op de oefeningen zijn steeds
cursief gedrukt. De extra info, opdrachten, werkvormen zijn omkaderd. Tot
slot vindt u achteraan een bibliografie van alle gebruikte bronnen.
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Leerplandoelstelling en leerinhouden
Deze leerlingenbundel is gebaseerd op leerplandoelstelling 9 van het leerplan
van het Gemeenschapsonderwijs voor de tweede graad van het vak
gedragswetenschappen. Dit vak krijgen leerlingen ASO binnen de
studierichting ‘Humane Wetenschappen’.
De leerplandoelstelling kadert binnen het leerplan bij het onderdeel ‘Interactie
en communicatie’.

Leerplandoelstelling 9: De leerlingen kunnen de ethische en juridische
aspecten van reclame bespreken.1

De leerinhouden van deze leerplandoelstellingen zijn:

‘Ethische en juridische aspecten van reclame’
Bijv. wetgeving, rechtspraak, ethische zelfregulering, de macht van de
consument (de macht van het weigeren), grenzen aan reclame. 2

Vakoverschrijdende eindtermen
Zoals in elk vak, worden ook in het vak gedragswetenschappen heel wat
vakoverschrijdende eindtermen nagestreefd.
In deze bundel komen een aantal vakoverschrijdende eindtermen aan bod.
Alle hieronder opgenoemde vakoverschrijdende eindtermen haalde ik uit de
bundel VOET@20103.
Eerst en vooral bekijken we de eindtermen uit de gemeenschappelijke stam.

1
2

Gemeenschapsonderwijs (2006) Leerplan AV Gedragswetenschappen, Tweede graad, ASO, 59p.
Gemeenschapsonderwijs (2006) Leerplan AV Gedragswetenschappen, Tweede graad, ASO, 59p.

3

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming & Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en
Vorming (AKOV) (2010) VOET @ 2010. Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair
onderwijs. Ludy Van Buyten, Brussel, 28p.
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Communicatief vermogen
• 1- de leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief
handelen in de praktijk.
Korte uitleg: De leerlingen moeten meermaals bepaalde zaken voor de klas
presenteren en uitleggen voor een groep. Daarnaast moeten ze vaak per
twee/in groep werken om een bepaalde opdracht tot een goed eind te
brengen. Het spreekt vanzelf dat ze daarvoor toch over een zeker vorm van
communicatief vermogen moeten beschikken.
Kritisch denken
11- de leerlingen kunnen gegevens , handelswijzen en redeneringen ter
discussie stellen aan de hand van relevante criteria.
12- de leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste
keuze te maken.
Korte uitleg: De leerlingen kunnen een advertentie kritisch bekijken en
bespreken. Ze leren om stil te staan bij de zaken die ze in een reclame zien
en daar niet per se altijd akkoord mee te gaan. De leerlingen worden
gemotiveerd op hun mening steeds goed en gegrond te argumenteren.
Mediawijsheid
14- de leerlingen gaan alert om met media.
Korte uitleg: cfr. vorige puntje ‘kritisch denken’. De leerlingen leren stil te
staan bij de verschillende reclame-uitingen die ze dagelijks te zien krijgen. Ze
leren dat ze niet alles zomaar als waar moeten aannemen wat in reclames
wordt gezegd. Doorheen de bundel tracht de leerkracht de leerlingen bewust
te maken van stereotypen, discriminatie in reclame, objectificatie van de
vrouw etc. in reclame.
Respect
18- de leerlingen gedragen zich respectvol
Korte uitleg: respect voor de mening van anderen is erg belangrijk. Hetgeen
tolereerbaar geacht wordt in reclame (ethische discussie) hangt af van
persoon tot persoon en van cultuur tot cultuur. De leerlingen kunnen
onderwerpen in reclame benaderen vanuit verschillende culturele
perspectieven en met respect voor de mening en het perspectief van de
ander.
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Natuurlijk worden in deze cursus ook VOETen uit de verschillende contexten
nagestreefd.
Context 3: Sociorelationele ontwikkeling
3- de leerlingen accepteren verschillen en hechten belang aan respect en
zorgzaamheid binnen een relatie.
6- de leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste
beïnvloeding en machtsmisbruik.
10- de leerlingen beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in
hun voorkeur voor bepaalde cultuur- en kunstuitingen (reclame).
Context 5: Politiek-juridische samenleving
2- de leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële
schoolse situatie. (extra opdracht i.v.m. JEP)
13- de leerlingen geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de
mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.
Context 7: Socioculturele samenleving
2- de leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en
levensopvattingen.
Leren Leren
4- de leerlingen kunnen zinvol inoefenen en herhalen.
5- de leerlingen kunnen gegeven informatie onder begeleiding kritisch
analyseren en samenvatten.
Daarnaast gebruiken de leerlingen gedurende 1 lesuur ook de computer, om
op zelfstandig manier bepaalde digitale informatie op te zoeken, te verwerken
en bewaren.
De cursus is ook zo opgesteld dat verschillende media afwisselend worden
gebruikt zoals bijvoorbeeld artikels, filmpjes, iets opzoeken op de computer
etc.
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SYMBOLEN
In de cursus wordt gebruikt gemaakt van enkele symbolen. Ze vertellen de
leerlingen wat hen bij een opdracht te wachten staat. Hieronder de legende.

:

de leerlingen moeten zelf iets invullen of noteren

:

de leerlingen moeten een actieve discussie
voeren of met elkaar overleggen

:

de leerlingen lezen een artikel of bekijken een
advertentie

:

de leerlingen zoeken iets op op de computer

:

de leerlingen bekijken een filmpje

8

Inleiding op het onderwerp
Voer met z’n allen een inleidend klasgesprek over reclame. Vul alvast de
volgende vraagjes in. Ze kunnen je helpen tijdens het klasgesprek!
Vind je reclame storend en waarom wel/niet? En zoja: wanneer?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Heb je wel eens reclame gezien waarvan je dacht ‘dit kan echt niet!’. Zoja,
welke reclame was dat (voorbeeld) en waarom vond je dat niet kunnen?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Vind je het goed dat er bepaalde zaken zijn waarvoor men geen reclame mag
maken? Vind je persoonlijk dat er nog bepaalde producten aan die lijst mogen
toegevoegd worden?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Hieronder kan je eventueel zaken, gedachten, voorbeelden,… noteren die
anderen tijdens het klasgesprek vermelden, waarvan jij denkt dat ze
interessant zijn.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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H1: RECLAME EN WETGEVING
WERKVORM
De leerkracht projecteert in het groot een foto van minister Ingrid Lieten en
vraagt de leerlingen of ze weten wie deze persoon is.
Test zeker of de leerlingen weten wat “overgeheveld naar de
gemeenschappen” wil zeggen:
- Weten de leerlingen wat gemeenschappen zijn? Weten de leerlingen
hoeveel welke gemeenschappen er bestaan in ons land?
- Idem met gewesten
In België is het domein ‘Media’ geen federale bevoegdheid. Het is een
bevoegdheid die werd overgeheveld naar de gemeenschappen.4
In Vlaanderen valt Media onder de bevoegdheid van Vlaams minister
Ingrid Lieten.5
WERKVORM
Invuloefening individueel/per 2. Vooraleer de leerlingen zelfstandig aan de
invuloefening beginnen, kan je reeds enkele vragen stellen zoals
- Wie heeft ooit al van een decreet gehoord?
- Wie kent het mediadecreet/ Wie weet wat het mediadecreet is?
Tijdens de oefening herhaal je ook nog enkele zaken bvb.:
- Wat wil dat zeggen, audiovisuele media? Kan je enkele voorbeelden
geven van audiovisuele media? Welke andere soorten media heb je
nog? (gedrukte en nieuwe media)
- Weet iemand hoe het komt dat belspelletjes sedert kort verboden zijn?
Eventueel kan je hier over uitweiden en het filmpje laten zien waarmee
de mannen van het programma ‘Basta’ de belspelletjes ontmaskerden
en/of de vele krantenartikelen die hier op volgden.
- Filmpje van het programma ‘Basta’ zelf vindt u op:
http://www.een.be/programmas/basta/de-mol-in-het-belspel
-

Meer interessant is misschien de reportage hierover op koppen:
http://www.een.be/programmas/koppen/koppen-20-januari-2011

-

Artikel op http://yelotv.be/nieuws/1750-belspelletjes-ontmaskerddoor-basta

4

Portaal België (2012). De bevoegdheden van de gemeenschappen. Geraadpleegd op 5 februari 2013 op
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenschappen/bevoegdheden/
5
Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media (2013) Media. Geraadpleegd op 5 februari via
http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/index.shtml

10

1 Mediadecreet
Vul in volgende tekst de ontbrekende woorden in. Kies tussen:
Decreet – Mediadecreet – wet – belspelletjes – Europese – Vlaamse –
bindend – audiovisuele media
In België heeft het Vlaamse deel van ons land ervoor gekozen de regels in
verband met media en reclame vast te leggen in een bindend document. Dit
document heet het Mediadecreet. Even terzijde: wanneer een wet is
uitgevaardigd door de gemeenschappen en/of de gewesten noemen we die
wet een decreet 6. Hierin staat dus duidelijk beschreven wat mag en niet mag
op de zenders van de Vlaamse radio en tv en in de reclame op deze
audiovisuele media.
De laatste aanpassing aan het Mediadecreet dateert van 30 april 2009. Dit
mediadecreet actualiseerde de Vlaamse decreten en zette de ‘Europese
richtlijn audiovisuele mediadiensten’ om 7. Ondertussen heeft men wel reeds
enkele aanpassingen en/of verstrengingen aan het Mediadecreet toegevoegd.
Een voorbeeld van een aanpassing is het verbod op het uitzenden van zowel
astrotv als belspelletjes8.
Hieronder zullen we enkele zaken die in het Mediadecreet vernoemd worden
uitgebreid verder bespreken.

6

Betekenisdefinitie.nl (n.d.) Decreet. Geraadpleegd op 5 februari 2013 via http://www.betekenis-definitie.nl/decreet
Legalworld (2010). Vlaanderen heeft een nieuw mediadecreet. Geraadpleegd op 5 februari 2013 via
http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=17616
8
Demorgen.be(2012) Aangepast mediadecreet weert belspelletjes en astrotv. Geraadpleegd op 5 februari 2013 via
http://www.demorgen.be/dm/nl/984/cultuur-media/article/detail/1416726/2012/03/30/Aangepast-mediadecreet-weertbelspelletjes-en-astrotv.dhtml
7
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2 Reclame moet als zodanig herkenbaar zijn
2.1 Algemeen
Artikel 53 in het Mediadecreet vertelt ons dat reclame voor de kijkers heel
gemakkelijk moet kunnen herkend worden als reclame.9 Dit noemen we het
identificatieprincipe van de reclame10.
Wat moeten televisie- en radiozenders doen om reclame voor
ons herkenbaar te maken?
• Ze groeperen de reclame in blokken
• Ze gebruiken een beeld/ geluid om de reclame aan te
kondigen (zoals het logo -> zie foto hiernaast)
Het is belangrijk dat er steeds een duidelijk onderscheid gemaakt wordt
tussen enerzijds de redactionele inhoud (dit zijn de programma’s op radio
en tv) en anderzijds de reclame.

2.2 In strijd met art. 53 van het mediadecreet: een
voorbeeld
http://www.youtube.com/watch?v=r60UMbttQ_Y

Nadat je bovenstaand filmpje11 bekeken hebt, lees je onderstaande koppen12.
Beantwoord daarna de vragen op de volgende pagina.

9

Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media (2013) Afdeling 2: basisregels bij het gebruik van
commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut. Geraadpleegd op 6 februari 2013 via
http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/regelgeving/mediadecreet/deelIII/titelII/index.html#h4
10
Voorhoof, D & Valcke, P. (2011). Handboek mediarecht (3e dr.), (pp. 520). Brussel: De Boeck n.v..
11
Viertv (13 september 2012). De snelste quiz ter wereld – oefenquiz. Geraadpleegd op 6 februari 2013 via
http://www.youtube.com/watch?v=r60UMbttQ_Y
12
Deredactie.be (2012). “Opgeleukte” reclame op Vier in strijd met Mediadecreet. Geraadpleegd op 6 februari 2013
via http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.1508603
Belga (2012). Vier moet stoppen met opgeleukte reclame. Geraadpleegd op 6 februari 2013 via
http://www.vandaag.be/entertainment/112649_vier-moet-stoppen-met-opgeleukte-reclame.html
De Leur, T. (2012). Reclame op Vier niet meer zo leuk. Geraadpleegd op 6 februari 2013 via
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121115_00370627
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1- Waarom denk je dat de reclame op Vier in strijd is met het Mediadecreet ?
Het onderscheid tussen de redactionele inhoud,
namelijk het programma ‘De Slimste Mens ter
Wereld’ en de reclame zou niet voldoende duidelijk
zijn. Reclameblokken moeten volgens het
Mediadecreet duidelijk afgescheiden zijn van een
programma en mogen bijgevolg enkel en alleen
duidelijke reclame bevatten13.
EXTRA INFO/MOGELIJKHEID: Vermeld ook ‘De Kortste Show’ (zie foto) die
toen ook werd afgeschaft omdat het in strijd was met het Mediadecreet. Als
extra kan eventueel ook een 50 sec. durend filmpje als voorbeeld van ‘De
Kortste Show’ getoond worden:
http://www.youtube.com/watch?v=4o9nchSuFSI14
2- Waarom denk je dat Vier onder de noemer ‘Hoera Reclame’ in de eerste
plaats de reclame wou ‘opleuken’?
Over het algemeen zijn er slechts enkelingen die reclame leuk vinden. Vier
probeerde deze reclameblokken te verfraaien
met filmpjes door kijkers, de grappige Kortste
Show en de Snelste Quiz ter Wereld. Ze
hoopten dat de kijkers zo niet snel zouden
wegzappen omdat ze deze leuke tussenfilmpjes
wilden zien en ze dus noodgedwongen naar de
reclame tussen deze filmpjes moesten kijken15.

3- Vind jij de beslissing om deze opgeleukte reclame stop te zetten terecht?
Eigen mening

2.3 Een speciaal voorbeeld: de publireportage
2.3.1 Wat is een publireportage?
Vandaag de dag gebruiken adverteerders steeds meer niet-traditionele
reclame. Traditionele reclame is dan bijvoorbeeld een normaal spotje dat
tijdens, voor of na een programma in de reclameblokken komt. Een voorbeeld
van niet-traditionele reclame is de publireportage of de advertorial. De
publireportage of advertorial komt zowel voor in de gedrukte als op de
audiovisuele media.

13
Focus Knack.be (2012). Opgeleukte reclameblokken op vier in strijd met mediadecreet. Geraadpleegd op 6
februari 2013 via http://focus.knack.be/entertainment/tv/tv-nieuws/opgeleukte-reclameblokken-op-vier-in-strijd-metmediadecreet/article-4000224117956.htm
14
MsHerpiderp (13 oktober 2012). De Kortste Show – Wet T-shirt. Geraadpleegd op 6 februari 2013 via
http://www.youtube.com/watch?v=4o9nchSuFSI
15
Apache (2013). De geboorte van Vier. Geraadpleegd op 6 februari 2013 via http://www.apache.be/2013/01/23/degeboorte-van-vier/
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Lees onderstaand voorbeeld uit de gedrukte media.
Kan je a.d.h.v. het artikel
formuleren wat een
publireportage/advertorial is?
Een publireportage is een
reclameboodschap die
opgesteld en betaald wordt door
de adverteerder, in dit geval
Tefal. De lay-out en toon sluiten
goed aan bij het medium,
waardoor het lijkt alsof de
publireportage gewoon deel
uitmaakt van de redactionele
inhoud. Je zou kunnen denken
dat dit een gewoon
krantenartikel is, terwijl het
eigenlijk reclame is.16

Ontleed het Engelse woord advertorial. Van wat is dit een samentrekking?17
ADVERTORIAL

Advertisement
een advertentie of reclame

+
+

Editorial
een artikel

2.3.2 Het herkenbaar maken van een publireportage
Het spreekt voor zich dat dit soort niet-traditionele reclame door de kijker niet
altijd even makkelijk als reclame kan worden herkend. Vandaar werd beslist
dat de zenders vanaf heden zeer duidelijk
moeten aangeven wanneer er een
publireportage wordt getoond. Een
publireportage op de lokale zender Focus
WTV wordt bijvoorbeeld op deze manier
aangegeven18.
16

CIM (n.d.). Glossary. Geraadpleegd op 7 februari 2013 via http://www.cim.be/glossary
Hoogers, R. (2013) Advertorial schrijven. Geraadpleegd op 7 februari 2013 via
http://zakelijk.infonu.nl/marketing/86353-advertorial-schrijven.html
18
Focus-wtv (2013). Publireportage: Callant. Geraadpleegd op 7 februari 2013 http://www.focuswtv.tv/video/publireportage-callant
17
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2 Enkele algemene afspraken rond reclame 19
WERKVORM
Rond dit stukje doet de leerkracht een stellingenspel om de leerlingen zelf te
laten discussiëren en hen zo over bepaalde zaken te laten nadenken en
eventueel zelfs zelf antwoorden te laten formuleren. Het is belangrijk dat de
leerlingen hun boek dichtdoen of wegleggen (want binnenin staan foto’s die al
zaken verklappen), per twee gaan zitten en de stellingen op een apart
blad/steekkaart krijgen. Per twee gaan de leerlingen overleggen over 1
bepaalde stelling of een paar of alle stellingen. Dat kan de leerkracht zelf
kiezen naargelang zijn/haar tijdsplanning.
De leerkracht maakt de leerlingen duidelijk dat een gewone juist/fout niet
voldoende is, maar dat ze moeten argumenteren waarom ze een bepaalde
stelling al dan niet juist vinden.
De leerkracht overloopt hierna stelling per stelling klassikaal. Zo kunnen
andere leerlingen hierop inpikken en kan samenspel ontstaan waarbij de
leerlingen samen tot het correcte antwoord komen. Als leerkracht ben je een
motiverende en positief bekrachtigende moderator.
Elke televisiezender mag reclame maken: juist/fout
De openbare omroep mag geen reclame maken. Ze mogen wel
boodschappen van algemeen nut, promotiespots voor eigen
producten en programma’s en korte sponsorvermeldingen van
programmasponsoringen rond programma’s uitzenden.
EXTRA INFO
BAN of boodschap voor algemeen nut is een niet-commerciële TV-spot die
het beleid van een instelling of vereniging toelicht, en die nuttige informatie
bevat voor alle burgers.20 Promotiespots voor eigen producten zijn
bijvoorbeeld de reclames voor de georganiseerde ‘Thuis-dag’. Ook het feit dat
korte sponsorvermeldingen mogen verklaart waarom er soms reclame voor
‘Vanden Borre’ na het weerbericht op één van de openbare omroep
verschijnt.
Elke radiozender mag reclame maken: juist / fout
In tegenstelling tot op de televisie, mag de openbare omroep wel
reclame maken op de radio. De 5 zenders van de openbare omroep
zijn: Radio Klara, Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM.

19

DECREET van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de televisie, Belgisch Staatsblad, 30 april 2009.
VAR (n.d.). Boodschap van Algemeen Nut. Geraadpleegd op 11 april 2013 via http://www.var.be/nl/6c7a33ec3aeb-4936-9e66-920e2a3ed0f3
20
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Alle programma’s mogen onderbroken worden om reclame te maken:
juist/fout
Kinderprogramma’s mogen nooit onderbroken worden om
reclame te maken. Op alle zenders, behalve Ketnet, mag er voor
en na het kinderprogramma wél reclame gemaakt worden. Op
Ketnet, die deel uitmaakt van de openbare omroep, mag nooit
reclame gemaakt worden
Er staat een limiet op het aantal minuten reclame dat mag worden
uitgezonden op de tv: juist/fout
Weten jullie hoeveel minuten aan reclame mag worden
uitgezonden per uur? Per uur mag er maximum12 minuten
reclame worden uitgezonden. Houden de zenders zich daar niet
aan, kunnen ze hoge boetes krijgen.
De zenders mogen zelf kiezen hoeveel keer ze een programma
onderbreken om reclame te maken: juist/fout
Dit mag over het algemeen, zolang de zenders 1. Het
maximum van 12 minuten niet overschrijden en 2. De
integriteit van het programma niet schaden
! Uitzondering: nieuwsprogramma’s en films mogen slecht 1
maal per 30 minuten onderbroken worden! 21
Je mag voor elk product reclame maken: juist/fout
In het Mediadecreet zijn verbodsregels vastgelegd voor
reclame voor bepaalde specifieke producten zoals: 1.
sigaretten en andere tabaksproducten, 2. geneesmiddelen
die enkel op voorschrift te verkrijgen zijn (Voor Motillium,
Gaviscon etc. kan dus wel reclame gemaakt worden) en 3.
wapens

EXTRA INFO/MOGELIJKHEID: de leerkracht kan reclame tonen van
vroeger. Toen was reclame voor tabaksproducten nog niet verboden. Denk
hierbij aan de sponsoring bij de Formule 1.

21

VRM (2013). Algemene vragen. Geraadpleegd op 11 februari 2013
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/veelgestelde-vragen/vragen-over-het-mediadecreet.aspx#
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3. Enkele specifieke afspraken rond bepaalde
producten
3.1 Verbod op reclame voor tabaksproducten
In verband met het verbod op reclame voor sigaretten en andere
tabaksproducten lees je volgend artikel van 13 februari 2012.22
"Volledig verbod op alle tabaksreclame"
In veel winkels in de buurt van scholen wordt nog altijd reclame gemaakt voor tabak,
zegt de Stichting tegen Kanker. Een totaal verbod op tabaksreclame had er twee jaar
geleden moeten zijn, maar is er nog altijd niet. Dat schrijven De Standaard, Het
Nieuwsblad en Le Soir. Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van
sigarettenfabrikanten ontkent de beschuldigingen.
De Stichting tegen Kanker onderzocht in 38 steden en gemeenten 126 verkooppunten van
tabak die allemaal vlak bij middelbare scholen liggen. 58 winkels hadden reclame voor
sigaretten aan de gevel hangen, soms zelfs aan de zijgevel, wat verboden is. In 81 winkels
werd ook in de winkel reclame voor sigaretten gemaakt. Eén op de zes winkels is ingericht in
de kleuren van een sigarettenmerk. Soms worden de sigaretten vlak naast snoep,
schoolmateriaal en kinderboeken gelegd.
Reclame voor tabakswaren is sinds januari 1999 verboden. "Een hele sfeer rond een
sigarettenmerk creëren, zoals destijds met de Marlboro-man, mag niet meer", legt Jan
Eyckmans, woordvoerer van de FOD Volksgezondheid, uit. Ook het uitdelen van geschenkjes
zoals aanstekers bij sigaretten mag niet. Maar er zijn nog altijd uitzonderingen. Winkeliers
mogen bijvoorbeeld wel nog het logo en naam van een sigarettenmerk uithangen aan de
voorgevel van hun winkel.
De Stichting tegen Kanker pleit voor een volledig verbod op alle tabaksreclame. België
ondertekende in 2005 de Kaderconventie ter Bestrijding van het Tabaksgebruik van de
Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat er binnen de 5 jaar na het ondertekenen een
totaalverbod moet zijn. In ons land is dat er echter nog altijd niet.
Op het reclameverbod buiten de winkels -bijvoorbeeld op festivals of sportevenementenworden volgens Eyckmans zelden nog inbreuken vastgesteld. Hij zegt dat het verbod de
bescherming van de gezondheid als doel heeft, en dat "aanzetten tot beginnen roken
maatschappelijk onaanvaardbaar is."
De ondernemersorganisatie NSZ pleit voor "een evenwicht tussen gezondheid enerzijds en
de commerciële belangen van krantenwinkels anderzijds" en wijst erop dat een derde van de
inkomsten van krantenwinkels uit de verkoop van tabaksproducten komt.

1 - Vat hieronder samen al dan niet mag volgens de nu heersende tabakswet
Mag wel

Mag niet

Logo van sigarettenmerk uithangen aan
de voorgevel van de winkel
Naam van sigarettenmerk uithangen aan
de voorgevel van de winkel

Sfeer creëren rond een sigarettenmerk
zoals de Marlboro man
Uitdelen van geschenkjes bij (de
aankoop van) sigaretten

22

Deredactie.be (2013). Volledig verbod op alle tabaksreclame. Geraadpleegd op 13 februari 2013 via
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1548411
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3.2 Reclame voor alcoholhoudende dranken
Reclame voor alcoholhoudende dranken is, zoals we elke dag meerdere
malen zien/horen, wel toegestaan. Toch zijn ook deze reclames aan zeer
strikte regels onderworpen.
WERKVORM
Vraag aan de klas om te brainstormen over wat ze denken dat moet/of totaal
niet mag in een reclame voor alcohol. Teken een ovale cirkel op het bord,
schrijf daarin ‘regels rond alcohol’ en noteer daarrond alle zaken die de
leerlingen zeggen, ook als je weet dat ze niet juist zijn. Het is de bedoeling dat
iedereen aan de beurt komt, zonder dat de leerkracht tussenkomt. Elke
leerling zegt spontaan wat in zich opkomt. In minder actieve klassen kan de
leerkracht iedereen elk om beurt naar voor laten komen en iets op het bord
laten schrijven. Het is de bedoeling dat de leerlingen, na de brainstorm en de
uitleg van de leerkracht over wat klopt en wat niet, de juiste zaken (zie onder)
in hun cursus noteren.
Enkele regels (die de leerlingen in de vorm van een mindmap in kortere
zinnen/kernwoorden noteren)23
• Niet aanzetten of aanmoedigen tot overmatige, onverantwoorde of
onwettelijke consumptie van alcohol
altijd “ ons vakmanschap drink je
met verstand “ of iets soortgelijks vermelden.
• niet gericht zijn op minderjarigen of minderjarigen in de reclame gebruiken
• geen gebruik maken van technieken, beelden of beweringen die behoren
tot de cultuur van minderjarigen
• geen verband leggen tussen alcoholconsumptie en verkeersdeelname. Zo
zal je in een reclame voor alcohol de hoofdpersonage nooit in een auto
zien rijden. Een uitzondering wordt wel gemaakt voor
sensibiliseringsboodschappen.
• niet verwijzen naar gunstige psychische of fysische effecten ten gevolge
van het drinken van alcoholhoudende drunken
• niet laten blijken dat alcoholconsumptie leidt tot sociaal of seksueel succes
• geen positief verband leggen tussen alcoholconsumptie en goede werk- of
sportprestatie
Waarom zou deze slogan niet volledig conform met de regels
kunnen zijn?
De slogan zegt eigenlijk dat als je niet drinkt, er ook geen feest is.
Zo geeft men de indruk dat iemand die niet drinkt, zich niet kan
amuseren. Dit is niet conform met het Mediadecreet.24

23

Unie van Belgische Adverteerders (2009). Regels reclame alcohol dranken. Geraadpleegd op 13 februari 2013 via
http://www.ubabelgium.be/uba/view/nl/nieuws/regels_reclame_alcoholhoudende_dranken
Het journaal (2013). Strengere controle op alcoholreclame. Geraadpleegd op 13 februari 2013 via
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/journaal/2.26394/2.26395/1.1533548
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EXTRA INFO/MOGELIJKHEID: Eventueel kan u de 15 seconden durende
spot25, die bij de slogan hoort, ook in de klas tonen:
http://www.youtube.com/watch?v=QpO-WWkvo8
In januari 2013 kondigde men aan dat er een verstrenging van de reclame
rond alcohol zou komen. Bekijk onderstaand filmpje en beantwoord de vragen
over het filmpje26.
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/journaal/2.26
394/2.26395/1.1533548

1- Vanaf welke leeftijd mag je in België alcohol kopen?
Vanaf 16 jaar mag je in België alcohol kopen. Pas vanaf 18 jaar mag je sterke
drank kopen.
EXTRA INFO: Volgens de wet is het niet verboden om als je zestien jaar
bent, thuis iets te drinken. Als je nog geen zestien bent, mag je geen alcohol
kopen. Alcohol drinken in openbare gelegenheden, zoals kroegen en
discotheken, kan dus niet. Thuis bepalen je ouders of verzorgers de regels,
maar drinken onder de zestien jaar blijft onverstandig.27
2- Sectoren die alcohol verkopen hebben de regels rond alcoholreclame
verstrengd. Wat houdt dit precies in?
1. Alle reclame voor alcohol wordt verboden op sociale netwerksites en
blogs. Dit wil zeggen op alle digitale media die jongeren aanspreken.
2. Verbod op alle reclame in kranten en tijdschriften die zich op jongeren
richten
3. Verbod op het verdelen van gratis of extreem goedkope dranken op de
openbare weg
EXTRA OPDRACHT: vraag de leerlingen om bij alle voorgaande puntjes een
voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld: 1. sociale netwerksite = Facebook, Hyves,
MySpace, Twitter etc. 2. kranten en tijdschriften: Fancy, Joepie etc.
25
YouTube (2007). Spot Martini- no Martini, no party. Geraadpleegd op 13 februari via
http://www.youtube.com/watch?v=QpO-WWkvo88
26
Het journaal (2013). Strengere controle op alcoholreclame. Geraadpleegd op 13 februari 2013 via
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/journaal/2.26394/2.26395/1.1533548
27
Politie Nederland (n.d.). Mag ik thuis drinken als ik nog geen 16 ben? . Geraadpleegd op 13 februari viq
http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?151
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3- Wat moeten winkels doen om mee te werken aan deze verstrenging?
Als winkels daartoe de ruimte hebben, moeten ze alcoholische en nietalcoholische dranken gescheiden verkopen.
Extra: vinden jullie dat reclame aanzet tot drinken?
Eigen mening
EXTRA INFORMATIE:
Je kan in de klas zeker ook de site van Bacardi28 tonen of de leerlingen deze
site thuis eens laten bezoeken en ‘onderzoeken’.
De site is een voorbeeld van hoe ook de bekende drankmerken proberen mee
te doen aan het beschermen van minderjarigen. Op hun site moet je,
vooraleer je ze kan bezoeken, eerst je geboortedatum inbrengen.

Als je volgens je geboortedatum en geboorteland jonger dan 18 bent, wordt je
omgeleid naar een site die je verteld dat je onder 18 geen sterke drank mag
kopen.

28

Bacardi (2013) geraadpleegd op 5 april 2013 via http://www.bacardi.com/us/lda
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Los hiervan kan je wel steeds opnieuw proberen en liegen over je leeftijd is
zeker mogelijk.
Eens je (heel gemakkelijk) op de site bent geraakt zien we wel een onderdeel
dat gaat over ‘Responsible Drinking’. Hierin vind je alle info hoeveel je mag
drinken als je nog moet rijden etc.

EXTRA OPDRACHT:
Laat de leerlingen kritisch nadenken over waarom het merken als Martini,
Bacardi etc. gunstiger zou zijn indien de regels rond drank verkopen aan
minderjarigen niet zou bestaan.

3.3 Reclame voor snoepgoed
Bij reclame voor suikerhoudend snoepgoed zie je altijd
rechtsonder een afbeelding van een tandenborstel
verschijnen. Het is bij wet verplicht de tandenborstel
gedurende de volledige reclamespot zeer zichtbaar en op
een bepaalde grote te tonen. De grootte van de afbeelding
moet 1/10e van het scherm waarop men de reclame toont,
bedragen.
Waarom heeft men dit bij wet verplicht, denken jullie?
Het is een signaal ter herinnering dat snoep slecht voor de tanden is29.
29

Kotler, P., Keller, K.L., Robben H. & Geuens, M. (2007). Marketingmanagement. De essentie. (3e dr.), (pp..392).
Benelux: Pearson.
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3.4 Verbod op misleidende reclame
Misleidende reclame is een veelgebruikte term in de media. Maar wat is dat
nu precies, misleidende reclame? En op welke manieren kunnen
reclamemakers de consument misleiden?
Ga per vier samenzitten. Je krijgt van de leerkracht een speciaal ingedeeld
blad waarop elke persoon van de groep eerst zijn/haar eigen gedachten kan
neerschrijven. Daarna gaan jullie die gedachten aan elkaar meedelen, erover
discussiëren en uiteindelijk samenvoegen tot een gezamenlijk antwoord.
WERKVORM
Via de placemat gaan de leerlingen nadenken over wat misleidende
reclame is en op welke manier een reclame kan misleiden.
De leerlingen zitten per vier in een groep. De leerkracht geeft per
groep een blad dat verdeeld is in vier, met in het midden een wit hok
Elke leerling schrijft in een van de vier vakken waar hij aan denkt.
Gedurende die 5 minuten moet het stil zijn. Daarna geeft de leerkracht
elke leerling een taak (zie onder) en kunnen de leerlingen hun ideeën in hun
groep delen. De andere info, die de spion (zie onder) binnenbrengt, kunnen
ze die al dan niet integreren. Hun definitieve antwoord schrijven ze in het
gemeenschappelijke hok. Je kan de ‘placemat’ tegen de volgende les drie
keer kopiëren zodat elke leerling de placemat van ‘hun’ groepje in hun cursus
kunnen steken. Taken: Iedereen in het groepje heeft een taak: persoon 1 is
de moderator en regelt het gesprek binnen de groep, persoon 2 is notulist,
persoon 3 is de woordvoerder wanneer de groep zijn ideeën moet naar voren
brengen en persoon 4 is de spion. Deze kan nadat alle groepjes al een vijftal
minuten met de opdracht bezig zijn, gaan rondlopen in de klas en de ideeën
van de andere groepen bekijken en terug meebrengen naar zijn haar groep.
ALTERNATIEVE WERKVORM
Laat de leerlingen thuis een reclame opzoeken die ze misleidend vinden en
laat ze in de klas uitleggen waarom. Hang alle reclames op het bord en
groepeer ze of laat ze door de leerlingen zelf groeperen. Zo krijg je een
overzicht van verschillende manieren waarop een reclame kan misleiden. Aan
de hand hiervan ga je samen een definitie opstellen van wat misleidende
reclame is.
Wat is misleidende reclame? 30
Reclame die de consumenten rond te tuin leidt, en vaak geen juiste info
bevat. Het (kan) de consumenten schade berokkenen. Dit wordt beschouwd
als een oneerlijke handelspraktijk en kan bestraft worden.
30

Europese Gemeenschap(12 december 2006) Samenvatting van de richtlijn van het Europese Parlement en de
raad van 12 december 2006 inzake misleidende en vergelijkende reclame. Geraadpleegd op 2 maart 2013 via
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32010_nl.htm
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Op welke manieren kan een reclame ons misleiden?31 Geef gerust enkele
voorbeelden32
- Misleiden door de kenmerken van de goederen of diensten.
o Zie uittreksel Mediadecreet
o Beweren dat jouw product ziektes kan genezen terwijl dat niet
zo is
- Misleiden door het overdrijven van de te verwachten resultaten bij het
gebruik van deze producten/diensten. Voorbeelden: dieetpillen,
energiedrankjes etc.
- Misleidingen i.v.m. de prijs van een product/dienst. Voorbeeld:
o Reclame maken voor producten aan uitzonderlijk lage prijs,
maar over een onvoldoende aanbod van die producten
beschikken. (zie artikel Lidl verder)
- Misleidingen i.v.m. de voorwaarden waaronder de goederen worden
geleverd/diensten worden verricht. Enkele voorbeelden voor de
leerkracht:
o Beweren dat een product slechts voor een zeer beperkte tijd
beschikbaar zal zijn, in de hoop dat mensen het product rap
zullen komen kopen, terwijl dit niet strookt met de realiteit.
o Beweren dat men op het punt staat zijn/haar handelszaak stop
te zetten, als dit niet het geval is.
o Een klantendienst aanbieden in een andere taal dan deze
gebruikt bij verkoop aan de consument, zonder de consument
op dat moment hierover in te lichten.

31

DECREET van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de televisie, Belgisch Staatsblad, 30 april 2009.
FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie (2013). Misleidende reclame. Geraadpleegd op 2 maart 2013 via
http://statbel.fgov.be/nl/geschillen/klachten/welke_klachten_terecht_ADCB/Reclame/Publicite_trompeuse/

32
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WERKVORM
Eens de opdracht van hierboven ten einde is gebracht kan je het bovenstaand
uittreksel van Artikel 60 in het Mediadecreet33 projecteren of op een blad
geven aan de leerlingen geven en samen de verschillende punten overlopen
en bespreken.
Je kan de leerlingen de verschillende onderdelen van dit artikel individueel of
in groepjes laten lezen en ze in eigen woorden laten formuleren, aangezien
de verwoording niet steeds makkelijk te lezen en reproduceren valt.
De eigen verwoordingen laat je hen noteren bij de vraag ‘Op welke manieren
kan een reclame ons misleiden?’.
EXTRA OPDRACHT (indien je de alternatieve werkvorm van p.20 nog
niet gebruikte)
Laat de leerlingen thuis zelf een advertentie (print, audiovisueel) uitzoeken en
laat hen mondeling en/of schriftelijk voorbereiden waarom ze deze reclame
misleidend vinden.
Vinden jullie de volgende twee reclames misleidend? Geef duidelijk aan
waarom wel/niet.
1- Quicktrim maakt reclame voor dieetpillen 34
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
2- Mcdonalds maakt reclame voor een nieuwe burger: de ‘Big Tasty’35

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

33

DECREET van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de televisie, Belgisch Staatsblad, 30 april 2009.
Het Nieuwsblad (04/03/2012). Kardashian-zusjes vervolgd voor valse dieetpillen. Geraadpleegd op 8 maart 2013
via http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120304_038
35
DubaiCityAds (2012). Mcdonalds Big Tasty Mildy Spicy Flavour Food in Dubai. Geraadpleegd op 8 maart 2013 via
http://dubaicityads.com/mcdonalds-big-tasty-mildly-spicy-flavour-food-in-dubai-3236.html
34
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EXTRA INFO/MOGELIJKHEID:
Je kan zeker ook de volgende “spotprent” tonen, die heden op het internet en
de sociale media circuleert36 :

EXTRA INFO/MOGELIJKHEID:
Onlangs werd de grootste concurrent van McDonalds, namelijk Burger King,
verplicht een reclame terug te trekken omdat hij misleidend was. De reclame
in kwestie kan je bekijken op de volgende link:
http://www.youtube.com/watch?v=uvV2nW5syc8
In de reclame zien we een zenuwachtige man die in een motelkamer zit om
daar op zijn gemak de nieuwe ‘Tendercrisp Chicken Burger’ op te eten. Op
het moment dat hij zijn eerste hap neemt, wordt de deur opengestampt door
een boze koe. De man begint zich te verontschuldigen, tot de voiceover zegt:
“Tendercrisp Chicken, so good, you’ll cheat on beef.”37
De reclame werd als misleidend gezien omdat de
burger in de reclamespot veel groter leek dan
wanneer je diezelfde burger bij Burger King bestelde.
Blijkt dat men voor de spot op zoek is gegaan naar
kleine een man met zeer kleine handen, om op die
manier de burger groter te laten lijken. De
reclamecommissie in Engeland oordeelde dat de
burger in de reclame op geen enkele manier te
vergelijken was met de burger uit de reclame, dit zowel naar grootte, als naar
‘fillings’ van de burger zoals de weinige hoeveelheid salade (in tegenstelling
tot de reclame). 38

36

JoyReactor (2010) Adds vs. Reality. Geraadpleegd op 5 april 2013 via http://joyreactor.com/post/590982
BBC (2012) Burger King advert ‘misled on size’. Geraadpleegd op 6 april 2013 via http://www.bbc.co.uk/news/uk10699456
38
Poulter, S. (2010). Advertising watchdog finds Burger King guilty of telling a whopper over serving size.
Geraadpleegd op 6 april 2013 via http://www.dailymail.co.uk/news/article-1296485/Advertising-watchdog-findsBurger-King-guilty-telling-whopper-serving-size.html?ito=feeds-newsxml
37
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Lees onderstaand artikel die op 18 september 2012 op de site van Het
Laatste Nieuws verscheen39. Los daarna de bijhorende vragen op.

Lidl verliest beroep tegen boete voor misleidende reclame
Het Gentse Hof van Beroep heeft de straf van 27.000 euro boete bevestigd die
warenhuisketen Lidl in eerste aanleg kreeg voor misleidende reclame. Lidl
werd vorig jaar veroordeeld voor overtredingen op de wet op de
handelspraktijken omdat het tussen eind 2007 en maart 2009 ongeveer 160
promotie-artikelen aangeboden zou hebben zonder voldoende voorraad.
Volgens ontevreden klanten ging het om lokvogelpraktijken met aantrekkelijke
promoties die te snel uitverkocht waren. Inspectiediensten van de Federale
Overheidsdienst Economie controleerden bij openingstijd of er voldoende voorraad
aanwezig was.
De advocaten van Lidl stelden dat er op nationaal niveau telkens
genoeg producten beschikbaar waren en dat onmogelijk per filiaal kon ingeschat
worden welke items populair zouden zijn. De verdediging vroeg de vrijspraak, maar
de rechtbank in eerste aanleg achtte de feiten bewezen en stelde dat het bedrijf een
"doelbewuste lokvogelpolitiek" voerde. Het hof van beroep bevestigde vandaag dat
vonnis.
Voorts communiceert het bedrijf via zijn folder en website hoeveel stuks er per winkel
beschikbaar zijn. Dat alles vertaalt zich in een daling met 95 procent van het aantal
klachten in drie jaar tijd.

1- Wat zijn lokvogelpraktijken?
Men gaat via aantrekkelijke promoties proberen zo veel mogelijk mensen naar
je winkel te lokken in de hoop dat ze de promotie-artikelen zouden kopen. In
de realiteit is er echter slechts een veel te klein aantal van die artikelen op
voorraad aanwezig, waardoor lang niet alle mensen die een promotie-artikel
willen, er ook een kunnen kopen.
2- Waarom gebruikt Lidl deze lokvogelpraktijken, denken jullie?
Om de mensen naar hun winkel te lokken. zetten ze aantrekkelijke promoties
in de reclamefolder. Daar komen mensen op af. Lidl hoopt dat, als de mensen
toch in de winkel zijn, ze niet met lege handen zullen vertrekken en dus
alsnog hun boodschappen in Lidl zouden doen. Dit resulteert voor hen in een
grotere omzet.40
3- Hoe zal Lidl dit in de toekomst aanpakken?
Per filiaal zal men meedelen hoeveel stuks promo-artikelen er beschikbaar
zijn.

39

Ophalvens, S. (2012). Lidl verliest beroep tegen boete voor misleidende reclame. Het Laatste Nieuws.
Geraadpleegd op 5 april 2013 via http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1502957/2012/09/18/Lidlverliest-beroep-tegen-boete-voor-misleidende-reclame.dhtml
40
Vlaamse Overheid (2010) Lokvogelpraktijken. Geraadpleegd op 5 april 2013 via
http://taaltelefoon.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1832
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EXTRA INFO 41
Hoeveel voorraad een winkel moet voorzien bij een promotie om niet
veroordeeld te worden voor lokvogelpraktijken, hangt van bepaalde zaken af.
Unizo geeft alvast het volgende hierover mee:
Over het algemeen wordt gezegd : “Wie een promotie aankondigt, moet van
het product in aanbieding een redelijke voorraad voorzien”. Maar wat redelijk
is, hangt af van de manier waarop de aankondiging van de promotie is
gebeurd. Het is normaal dat wie een korting grootschalig aankondigt in alle
kranten, meer voorraad moet voorzien dan iemand die in een buurtfoldertje
wat reclame maakt."
In België geldt daarnaast nog de '25-euro-regel'. Die bepaalt dat indien u een
product in aanbieding zet dat verkocht wordt voor méér dan 25 euro, u ervoor
moet zorgen dat alle klanten die zich tijdens de promo-periode in uw winkel
aandienen dit product kunnen kopen aan die gunstige voorwaarden. U kan dit
oplossen door wanneer uw voorraad uitgeput is, mee te geven aan de
klanten, of hen –indien dit mogelijk is- via de website te laten bestellen.

3.5 Vergelijkende reclame
3.5.1 Wat is vergelijkende reclame?
Na 1999 werd het verbod op vergelijkende reclame opgeheven. Heden mag
vergelijkende reclame dus wel, maar is dit soort reclame aan bepaalde strikte
regels onderworpen. Worden deze regels niet gevolgd, dan wordt de reclame
wél als verboden gezien en kan het dus alsnog bestraft worden.
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Pepsi doet aan vergelijkende reclame

Wat is vergelijkende reclame?
Reclame waarbij merk A een vergelijking gaat maken tussen zijn eigen
producten en de producten van het concurrerend merk B. Op die manier
hoopt merk A dat hij de consument dat zijn producten beter zijn dan die van
het concurrerende merk B.
41

UNIZO (2010). Lokvogelpraktijken Lidl strenger aanpakken. Geraadpleegd op 5 april 2013 via
http://www.unizo.be/kopenenverkopen/viewobj.jsp?id=438922
42
10Steps.SG (n.d.) Advertising Wars – Pepsi vs Coca Cola. Geraadpleegd op 8 maart 2013 via
http://10steps.sg/articles/advertising-wars-pepsi-vs-coca-cola/
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EXTRA OPDRACHT:
Laat de leerlingen thuis een leuke vergelijke reclame opzoeken. Dit kan een
afbeelding zijn, een filmpje of geluidsfragment die ze op het internet gevonden
hebben of een artikel over vergelijkende reclame.
EXTRA OPDRACHT:
Laat de leerlingen zelf een vergelijkende reclame ontwerpen voor een twee
merken van een product naar keuze.
Aan welke regels is misleidende reclame onderworpen? Duid aan wat mag of
niet mag bij vergelijkende reclame.
In de rechtse kolom ‘Bijkomende opmerkingen’ kan je extra informatie noteren
over een bepaalde stelling.

Bij vergelijkende reclame
mag/mag je niet …

Dat
mag
wel

een klein beetje overdrijven
om de consument duidelijk te
maken dat jouw product
beter is dan die van een
concurrent.

twee verschillende
producten, die wil in dezelfde
behoefte voorzien gaan
vergelijken.

Dat
mag
niet

X

X

X

vergelijken waar je denkt dat
je beter in bent.
X
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Vergelijkende reclame mag
nooit misleidend zijn en
moet waarheidsgetrouw
zijn.

Je mag enkel gelijke
producten vergelijken of
producten die in gelijke
behoefte voorzien bv.
Koffie-Redbull.

de concurrent bij naam
noemen.

de goede van naam de
concurrent schenden of de
concurrent zwartmaken .

Bijkomende opmerkingen

X

Je hoeft de concurrentie
dus niet anoniem te
benaderen door namen als
Merk X’ of iets soortgelijk te
gebruiken.43
Als merk moet je zeker zijn
dat je beter presteert/bent
dan de concurrent.
Hiervoor moet vooraf
onderzoek gedaan worden
en moet je dus over
cijfermateriaal beschikken.
Dit mag nooit gebeuren. Je
mag de concurrent niet
kleineren, of de zwart
maken.

Le Poole, B. (2004). Vergelijkende Reclame (1e dr.),(pp. 105). Deventer: Kluwer.
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3.5.2 Enkele voorbeelden
Onderstaand filmpje is een voorbeeld van vergelijkende reclame44. Hierin
wordt de onderlinge rivaliteit tussen Audi en BMW duidelijk.
http://www.autokanaal.be/fun/aid904985/audilacht-bmw-uit-in-reclamespot-video.aspx?page=2

Niet alleen automerken doen aan vergelijkende reclame. De volgende spot45
toont dat ook fastfoodketens de consument voor zich willen winnen.
http://www.youtube.com/watch?v=0GpUhULR
IuA

Ook in België zijn de telecomoperators niet vies van vergelijkende reclame.
Hieronder een reclame van Belgacom46.

44

Autokanaal (2010). Audi lacht BMW uit in reclamespot (+video). Geraadpleegd op 8 maart 2013 via
http://www.autokanaal.be/fun/aid904985/audi-lacht-bmw-uit-in-reclamespot-video.aspx?page=2
45
CulturePub (12 oktober 2010). Ronald McDonald at Burger King. Geraadpleegd op 8 maart 2013 via
http://www.youtube.com/watch?v=0GpUhULRIuA
46
Urbain, M. (2010). Pepsi max vs Coca Cola Zero. Geraadpleegd op 8 maart 2013 via
http://magaliescorner.skynetblogs.be/archive/2010/11/12/pepsi-max-vs-coca-cola-zero.html
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3.6 Uitgelicht: een speciale vorm van reclame
WERKVORM:
Product placement wordt aan de hand van een leergesprek besproken.
De leerkracht toont het logo voor product placement (zie hieronder) op groot
scherm en vraagt de leerlingen of ze dit logo ooit al eerder gezien hebben. De
leerkracht geeft ze tips (bv: tv, tv-programma, series, geen reclamespots etc.)
en toont eventueel zelfs een voorbeeld, tot de leerlingen weten waar hoe logo
voor staat. Indien ze meteen weten waar ze het logo al eerder zagen, vraagt
de leerkracht waar ze het eerder zagen en of ze kunnen uitleggen waarvoor
het dient.
Ga dan over tot het klassikaal samenstellen van een definitie (vraag 2-).
Over vraag 3- laat de leerkracht de leerlingen individueel of per twee
nadenken. Elke groep of een steekproef van enkele groepen kan een
voorbeeld vernoemen. Je kan de leerlingen ook de taak geven bewust op het
logo laten letten en tegen de volgende les met enkele voorbeelden van waar
ze het logo zagen verschijnen, op de proppen laten komen.
Vraag 4- doceert de leerkracht.
Over vraag 5- laat de leerkracht de leerlingen nadenken, al dan niet klassikaal
Bij vraag 6- wordt de eigen mening van de leerlingen gevraagd: hier kan je
kiezen om de leerlingen allen of per twee/drie te laten nadenken over de pro’s
en con’s van het onderwerp. Enkele personen/groepen kunnen hun mening
en dus pro’s en contra’s naar voren brengen.
1- Waarvoor staat dit logo?
Product placement (Engelse benaming) of productplaatsing
(Nederlandse vertaling)
2- Wat is product placement of productplaatsing?
Bij productplaatsing betaalt de maker van een product geld aan een zender of
tv-programma, om zo zijn product of merk te laten verschijnen of te laten
vernoemen tijdens dat programma. Op die manier zien de kijkers bv. de
personages in dat programma dat bepaald product gebruiken. Voor het
product in kwestie is dit een (zeer doeltreffende) soort van reclame.47
3- Kan je twee voorbeelden geven van series, programma’s etc. waar er aan
product placement gedaan wordt?
- In de ‘Beste Hobbykok van Vlaanderen’ gebruikt men steeds de
inductieplaten of de mobiele trolleys van Indu+
- In het dansprogramma So You Think You Can Dance gebruiken de
kandidaten op een zeer duidelijke manier de deodorant ‘Rexona’.
47

DECREET van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de televisie, Belgisch Staatsblad, 30 april 2009.
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- In het programma Witse rijdt de gelijknamige hoofdpersonage steeds met
een Lexus rond.48
4- Wat zijn de regels rond product placement in het mediadecreet? 49
1. De Vlaamse zenders zijn verplicht om de kijkers via het PP-logo op de
aanwezigheid van productplaatsing in hun programma’s te wijzen. Dit
doen ze door het logo zowel bij het begin als bij het einde van de
programma’s minimum 5 seconden te tonen waar men gebruikmaakt
van product placement.
Indien het programma wordt onderbroken door reclame, moet men het
PP-logo opnieuw tonen.
2. Het product mag nooit overmatige aandacht krijgen of meer aandacht
dan nodig
3. Productplaatsing tegen betaling mag nooit in kinderprogramma’s
4. Productplaatsing mag nooit voor tabaksproducten, sigaretten of
geneesmiddelen enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn
5- Denk nu eens na over het volgende. Waarom zou men in
programma’s bepaalde logo’s/merken bedekken of wazig
maken?
Omdat het programma of de zender met de makers van
deze producten geen contract voor product placement heeft
afgesloten.
EXTRA INFO: Apple zou het niet erg vinden dat hun
computers met het bekende logo in populaire series als
Gossip Girl, How I Met Your Mother etc. zouden worden
getoond. De makers van deze series willen hiervoor
weliswaar geld ontvangen en bedekken daarom de logo’s.50
6- Extra: Wat vinden jullie zelf van productplaatsing of product placement?
Geef gemotiveerde voor- en tegenargumenten!
Pro’s : Eigen mening.
Contra’s: Eigen mening

48

Marketing, Media & IP (2010). Product-placement. Geraadpleegd op 27 maart 2013 via
http://marketingenmediarecht.wordpress.com/2010/05/25/product-placement/
49
Voorhoof, D & Valcke, P. (2011). Handboek mediarecht (3e dr.), (pp. 535-538). Brussel: De Boeck n.v..
50
Bartleby (2010) Why do tv-shows hide logos? Geraadpleegd op 27 maart via
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110625192505AA5VVFe
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3 De Vlaamse Regulator voor de Media
Opdracht: Onderstaande artikels verschenen op 5 maart 201251 en op 13
juli 2012 52op ‘deredactie.be’. Lees ze aandachtig. Probeer daarna a.d.h.v. de
artikels onderstaande vragen zo correct en volledig mogelijk op te lossen.

“South Park" wordt te vroeg uitgezonden
De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) waarschuwt jongerenzender TMF
voor de uitzendingen van "South Park". Die worden volgens de VRM immers
op een te vroeg tijdstip uitgezonden, wat schadelijke gevolgen kan hebben
voor minderjarigen.
De kamer voor onpartijdigheid en bescherming
van minderjarigen van de VRM controleerde de
uitzendingen van "South Park" op TMF van 25
tot en met 28 april. Elke aflevering wordt een
eerste keer uitgezonden omstreeks 18 uur en
wordt dan om 21 uur herhaald.
In de afleveringen komen volgens de VRM regelmatig "geweldscènes, expliciet
seksueel getinte uitspraken, seksueel geladen handelingen, grof taalgebruik en
discriminerende opmerkingen" voor. Dat kan volgens de kamer verschillende
schadelijke gevolgen hebben voor minderjarigen.
"De kans op schadelijke gevolgen wordt sterk beïnvloed door de context. De
indringendheid van het geweld in de serie, vaak gepaard met ernstige verwondingen
en veel bloedvergieten, is een element dat deze schadelijke gevolgen versterkt", luidt
het.
Hoewel het realiteitsgehalte van het geweld in "South Park" zeer laag is doordat het
om een animatieserie gaat, kan het geweld volgens de VRM voor zeer jonge
kinderen als geloofwaardig worden ervaren. De seksuele handelingen en termen
zouden ze volgens de VRM dan weer niet goed kunnen interpreteren.

51

Deredactie.be (2012). VT4 bestraft voor te veel Martini in "Huizenjacht”. Geraadpleegd op 29 maart 2013 via
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.1237898
52
Deredactie.be (2012). “South Park” wordt te vroeg uitgezonden. Geraadpleegd op 29 maart 2013 via
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.1366763
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VT4 bestraft voor te veel Martini in "Huizenjacht”
De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) legt SBS Belgium een boete op
van 5.000 euro voor het niet naleven van de regelgeving met betrekking tot
product placement. Volgens de VRM kwam in het VT4-programma
"Huizenjacht" het merk Martini te vaak in beeld.
In de bewuste uitzending van "Huizenjacht", die uitgezonden werd op 16 november
2011, suggereert een interieurarchitect aan de hand van een presentatie op een
computerscherm ideeën voor de herinrichting van een slaapkamer. Tijdens het item
komt verschillende keren een fles Martini in beeld, die naast het computerscherm
werd geplaatst.
Aan het einde van het programma drinken de interieurarchitect en de kandidaten ook
een glaasje Martini Brut. Op die manier komt het merk gedurende 36 seconden
duidelijk in beeld, en dat in een tijdspanne van drieënhalve minuut.
Het Mediadecreet laat product placement wel toe, maar een van de voorwaarden is
wel dat het product geen overmatige aandacht mag krijgen. Volgens de VRM heeft
VT4 zich daar niet aan gehouden.

1- Wat zijn de belangrijkste taken van de Vlaamse Regulator voor de
Media?53
1. Houdt toezicht op de Vlaamse audiovisuele media. De VRM ziet erop
toe dat de regelgeving, die beschreven staat in het Mediadecreet,
nageleefd wordt.
2. De VRM waakt over de bescherming van de minderjarigen. Dit betreft
bijvoorbeeld het uitzenden van programma’s die de lichamelijke,
geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden
kunnen aantasten.
3. De VRM waakt over de onpartijdigheid op de Vlaamse radio en tv. De
programma’s op de Vlaamse tv mogen nooit aanzetten tot haat op
grond van ras, godsdienst, nationaliteit of geslacht.
4. Uitreiken en toekennen van de mediavergunningen

53

VRM (n.d.). Over VRM. Geraadpleegd op 29 maart 2013 via http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/overvrm.aspx
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2- Indien de VRM bij het uitvoeren van deze taken merkt dat de media iets
doen wat niet juist is, wat kunnen ze dat doen?
-

Een waarschuwing geven en vragen om een bepaalde reclame
stop te zetten of een bepaalde aflevering niet uit te zenden

-

Een geldboete geven indien aan de waarschuwing geen gevolg
wordt gegeven

-

De mediavergunning (voorlopig) intrekken

EXTRA OPDRACHT: (overkoepelt het volledige hoofdstuk 1)
Bij wijze van herhaling van de leerstof kan je elke les een groepje aanduiden
die tegen de volgende les een kleine presentatie in Powerpoint (max 10 min)
maakt over een bepaald onderwerp uit de vorige les.
Op die manier werken de leerlingen samen, leren ze presentatietechnieken
en leren ze een goede, bondige presentatie maken.
Verschillende onderwerpen van de PowerPoints:
1. Reclame moet herkenbaar zijn
Waarom is dit?
Eigen voorbeelden zoeken van reclame die niet herkenbaar
was
2. Reclame voor alcoholhoudende dranken
Wat zijn de regels?
Eigen voorbeeld zoeken
3. Misleidende reclame
Wat is misleidende reclame en wat kan misleidend zijn in
een reclame?
Eigen voorbeeld zoeken
4. Vergelijkende reclame
Wat zijn de regels? Wat mag en wat mag niet?
Eigen voorbeeld zoeken van vergelijkende reclame of
overtreding die werd gemaakt bij dit soort reclame
5. Product placement
Wat is product placement?
Wat zijn de regels?
Voorbeeld zoeken van waar product placement getoond
werd of waar regels niet werden gerespecteerd
6. VRM
Wat is de VRM?
Voorbeeld van een uitspraak van de VRM

34

H2: RECLAME EN ETHIEK
WERKVORM
Om het thema in te leiden geeft de leerkracht verschillende advertenties aan
de leerlingen. Alle advertenties zijn er die in opspraak gekomen zijn omdat
heel wat mensen vinden dat ze het toelaatbare in advertenties overschrijden,
racistisch zijn, discriminerend zijn t.o.v. vrouwen, de geaardheid van een
persoon, etc. Opdracht: Je laat de leerlingen per twee een advertentie
bekijken en laat hen formuleren wat ze van de advertentie vinden. Klassikaal
overloop je enkele advertenties. De leerlingen leggen uit wat er op de
advertentie te zien is/en wat ze daar goed of slecht aan vinden. Achteraf geef
je, daar waar de leerlingen ‘het slechte’ van de reclame niet hebben ingezien,
extra uitleg. Deze uitleg vindt de leerkracht hieronder, naast de advertenties.

Reclame voor Playstation54. In de
reclame zien we dat een blanke vrouw
op een agressieve manier het gezicht
van een zwarte vrouw in haar handen
neemt. Deze reclame werd fel
bekritiseerd door de duidelijk racistische
(onder)toon, zeker in combinatie met de
slagzin. PS verontschuldigde zich niet.55

Reclame voor mannenlijn van D&G. Men
vindt dat de reclame een
groepsverkrachting suggereert. De
vrouw ligt passief en hulpeloos op de
grond geduwd. Haar polsen worden
vastgehouden door de halfnaakte man:
dit geeft het idee geeft dat de mannen
domineren, macht hebben en geweld
tegen haar gebruiken.56

54

AsteroidBooty (2007). It’s Not Just Enron, Folks! Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://asteroidbooty.com/?m=200701
55
Stuart, K. (2006) Sony ad provokes race accusations. The Guardian. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://www.guardian.co.uk/technology/gamesblog/2006/jul/05/sonyadcasues
56
News.com (2007). ‘Gang rape’ Dolce and Gabbana advert banned. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://www.news.com.au/breaking-news/gang-rape-dolce-and-gabbana-advert-banned/story-e6frfkp91111113111890
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Deze oude advertentie van Kenwood
was in de jaren ’60 dagelijkse kost.
Vandaag de dag wordt hij -terecht- als
seksistisch en vrouwonvriendelijk
gezien. De spot geeft de indruk dat de
vrouw enkel goed is om te koken. De
man staat in de advertentie met een
kostuum, en komt/gaat waarschijnlijk
naar zijn werk, de vrouw blijft thuis met
de koksmuts op om het huishouden te
doen en eten te maken.57 Het toont een
stereotiep beeld van de vrouw.
Deze reclame van Sloggi fleurde
gedurende de Tour de France in 2010
vele reclameborden in België. Sloggi
staat bekend om z’n gedurfde en
speelse campagnes, maar dit was de
eerste keer dat er (onterecht?)
commentaar op kwam. Men vond dat de
reclame afbreuk deed aan de
waardigheid van de vrouw en de
reclame moest worden stopgezet.58
In 2009 promootte de gsm-operator
Mobile Vikings hun gratis internet op de
gsm. Dit deden ze aan de hand van 10
slogans die begonnen met “Gratis is
voor …”. Onderstaan stond dan nog: EN
voor Mobile Vikings want die hebben
gratis internet op hun gsm. De slogans
hadden verschillende versies met op de
plaats van de ... woorden als jeanetten,
Vlamingen, Hollanders, sletten,
Bospoepers etc. De JEP was van
oordeel dat Vlamingen, Hollanders en
jeanetten niet verder mochten gebruikt
worden. Hierdoor trekt Mobile Vikings
een bepaalde groep mensen in het
belachelijke. JEP vond dit kwetsend en
kleinerend.59
57

Bee Creative Graphic Design (n.d.). Sexist Adverts. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://www.ukgraphicsdesigners.com/blog/2012/05/21/sexist-adverts/
58
Barbieux, Y. (2010). Tourslipjes moeten weg. Geraadpleegd op 3 april 2013 op
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G7N2T566I
59
Van Horne, K. (2009) ‘Hollanders’ en ‘jeanetten’ verboden. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=KB2DLJV6
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De wintercampagne van Suitsupply60,
een kledingmerk voor mannen, laat
mannen in pak zien, telkens in
combinatie met een (half) naakte vrouw.
In vier gevallen poseert de vrouw in een
ontvankelijke seksuele positie. De JEP
raadde Suitsupply aan deze foto’s niet
langer te gebruiken omdat ze niet
stroken met de hedendaagse visie op de
plaats van de vrouw in de samenleving.
Volgens de klagers, die de reclame niet
kunnen vinden, wordt de vrouw als
lustobject, onderdanig aan de man
gezien. De reclames tasten volgens hen
de waardigheid van de vrouw aan. De
CEO van Suitsupply vindt dit niet waar:
de vrouwen verleiden zonder schaamte
en zijn dus helemaal niet onderdanig.
Dat ze (half) bloot zijn wordt gecounterd
met het feit dat de dit reclame is voor
mannenkostuums en ze niet al te veel de
nadruk op vrouwenkledij wilden leggen.
Passage FitnessFirst verstuurde in 2006
1 miljoen promotiefolders in de vorm van
een overlijdensbericht. De folder zag er
uit als een doodsbrief, inclusief het
kruisje en de rouwrand. Als je de brief
opendoet, lees je hetgeen links staat:
,,Goed nieuws. Er is niemand gestorven.
Integendeel. In 2006 gaan we iedereen
helpen gezonder te leven.'' Het idee om
met een nepdoodsbrief te werken kwam
er omdat de fitness vaststelde dat hun
campagnes de eerdere jaren niet meer
gelezen werden. Er kwam enorme kritiek
op de campagne en het fitnesscentrum
kreeg al veel telefoons van mensen die
gechoqueerd waren door de campagne.
61

60

De Standaard (2010) Waakhond keurt controversiële reclame af. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=77336CDV
61
Demeyer, P. (2006). Fitnesscentrum stuurt doodsbrief. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GDLMB9IA
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Op deze reclame van het kledingmerk
Sisley zie je twee letterlijke ‘fashion
junkies’. Ze snuiven een witte jurk, zoals
je dat bij bepaalde drugs, zoals
bijvoorbeeld cocaïne doet. Deze reclame
is erg controversieel en stootte op
enorme kritiek, omdat het druggebruik in
het algemeen zou promoten, zeker t.o.v.
jonge mensen.62 Deze jongeren zouden
een minder kritische houding t.o.v.
druggebruik kunnen krijgen. De ‘junkies’
snuiven dan wel geen ‘echte’ drugs,
maar de reclame laat weinig aan de
verbeelding over. De meiden in de
reclame worden afgebeeld als 2 knappe,
modebewuste vrouwen. Naar dit soort
modellen of celebrities kijken jongeren
vaak op.

Deze campagne van Mr. Propre (Mr
Clean) verscheen in Engeland rond
moederdag. Er kwam heel wat protest
omdat deze reclame de traditionele
rollenpatroon en conservatieve
gedachtegang bevestigt. De zin ’Get
back to the job that really matters’ laat
blijken dat voor vrouwen enkel kuisen en
het huishouden doen ertoe doet. 63

62

MadeMoiselles de Mode (2012). Controversiële reclamecampagnes. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://www.mllsdemode.be/controversiele-reclamecampagnes#.UWQeWWBRkyk
63
Malanowski, S. (2011). Mr. Mean: An Offensive, Sexist Ad. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://sandym325.wordpress.com/2011/05/12/52/
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Links een reclame van Gucci, waarbij
onnodig veel bloot wordt getoond, met
een zeer seksistische ondertoon. De
man zit op zijn knieën voor de vrouw, en
trekt haar slipje naar beneden. In haar
schaamhaar staat het logo van Gucci.
Meermaals stelde men de vraag of dit
wel nodig was in deze reclame voor
kledij. Ook de manier waarop de vrouw
wordt voorgesteld wordt als onnodig
gezien.64
Een weetje: deze reclame is niet echt65.
Het is een inzending voor de Chip Shop
awards, een wedstrijd voor creatieve
reclame ‘zonder grenzen’. “Swan
Vestas” is een merk van lucifers. Deze
titel zou in de realiteit als discriminerend
gezien kunnen worden t.o.v. homo’s.
‘Fags’ is namelijk in het Engels een
dialectische woord voor homo, met een
zeer negatieve ondertoon. Daarnaast is
het woord ’fag’ ook synoniem voor
sigaret. Het is dus een woordspeling.
Links de reclame van Nearly New Car ,
die liep in België. Om de reclameslogan
“Zou u het erg vinden als u niet meer de
eerste bent” te begrijpen, moet je weten
dat NNC jonge, tweedehands MercedesBenz wagens verkoopt. Dit in het
achterhoofd houdende oordeelde de
JEP op basis van een heel aantal
klachtenbrieven dat de
reclamecampagne ronduit choquerend
is. Daarnaast vonden ze hem stuitend
voor de menselijke waardigheid. De
vrouw wordt erop voorgesteld als een
gebruiksvoorwerp en lustobject.66
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Genius beauty (2010). Sex in fashion ads: controversial posters. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://geniusbeauty.com/fashion-and-wear/sex-fashion-ads-controversial-posters/#.UWQo3GBRkyk
65
Of Marketing and Men (2013). Chip Shop awards provide home for offensive ads. Geraadpleegd op 3 april 2013
via http://ofmarketingandman.com
66
Het Belang Van Limburg (2006) “Choquerende” Mercedesreclame toch nog in magazines. Geraadpleegd op 3 april
via http://www.hbvl.be/archief/guid/choquerende-mercedesreclame-toch-nog-in-magazines.aspx?artikel=4e8a5ef11173-4019-84d7-888743aa5962
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PETA, de organisatie die instaat voor de
bescherming van dieren overal ter
wereld werd verplicht deze billboards in
Florida te vervangen. Met de slogan
‘save the whales’ en de bijhorende
tekening van een corpulente vrouw in
bikini doelt men op dikke mensen.
Mensen vinden het onaanvaardbaar dat
er met dikke mensen op die manier
gelachen wordt en dat men er van
uitgaat dat de kilo’s er plots vanaf zullen
vliegen als je beslist geen vlees meer te
eten. Leuk detail: PETA heeft de borden
vervangen met de tekst: “GONE: just like
all the pounds lost by people who go
vegetarian”. Zo hebben ze hun punt
uiteindelijk toch nog gemaakt! 67
In deze reclame voor BMW zien we een
halfnaakte vrouw, wiens hoofd bedekt is
met een advertentie voor BMW. Kritiek:
de man heeft de dominante positie op de
foto, en de vrouw wordt (letterlijk)
gereduceerd tot een object. Ze is –als
we de baseline ‘The ultimate attraction’
mogen geloven- niet aantrekkelijk
genoeg voor de man, zelfs al ziet ze er
perfect uit. De man vindt de auto, een
object, aantrekkelijker dan een mens. 68
Deze reclame voor de nieuwe Nescafé69
werd gelanceerd in Hong Kong en men
vond hem meteen extreem racistisch.
Door een zwarte man in een wit pak te
tonen, wilde Nescafé de voorbijgangers
doen denken aan een tas koffie. De
slagzin erbij zorgde enkel voor een des
te groter wordende racistische
ondertoon. De advertentie werd
onmiddellijk vervangen naar een gewone
kop koffie, zonder persoon daarbij.
67

Goldstein, K. (2009). PETA’s New ‘Save the whales” billboard takes aim at fat women. Geraadpelegd op 3 april
2013 via http://www.huffingtonpost.com/2009/08/26/petas-new-save-the-whales_n_261134.html
68
Tummies and Tutus (2009). BMW & The ultimate attraction. Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://www.tummiesandtutus.com/2009/12/bmw-and-ultimate-attraction.html
69
Alive not dead (2012). Racist ads in Hong Kong Subway? Geraadpleegd op 3 april 2013 via
http://www.alivenotdead.com/etchy/Racist-Nescafe-Ads-in-Hong-Kong-Subway--profile-1126634.html
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EXTRA:
Bloot/seks in reclame is zeker een discussie op zich waard. De leerkracht kan
dieper ingaan op de reclames uit deze oefening waar bloot te zien was. De
leerkracht kan eventueel ook zelf nieuwe reclames zoeken om in de les te
tonen en te bespreken of nog beter, de leerkracht kan de leerlingen zelf
reclames laten aanbrengen en die specifieke reclames bespreken. Daarna
vraagt de leerkracht hierover de mening van de leerlingen. Wanneer mag
bloot in reclame volgens de leerlingen dan wel? Bij welke producten? Is dat
enkel wanneer er een verband is het product? Wanneer mag of kan het echt
niet? Wat mag zeker niet, wat vinden de leerlingen de
grens bij een reclame met bloot? Enkele extra
voorbeelden: De Sisley campagnes, de aids-awareness
campagnes van Aides etc.

1 Wat is ethiek?
WERKVORM
De leerlingen kregen enkele onethische reclames te zien en hebben hier over
kunnen reflecteren. Op basis hiervan ga je hen vragen wat ‘ethiek’ in de
reclame zou willen zeggen? Op die manier ga je een abstracte term als ethiek
niet zelf gaan verklaren, maar laat je de leerlingen dat doen, aan de hand van
kennis die ze opdeden door de advertenties te bespreken en te horen wat hun
medeleerlingen over de andere advertenties te zeggen hadden.
Wanneer we ons afvragen of reclame ethisch is, stellen we ons de vraag of
de reclame van goed fatsoen is. In onze samenleving heeft ieder van ons een
idee van wat al dan niet kan getolereerd worden in een reclame. We hebben
over het algemeen een idee van wat toegelaten is70.
Het spreek vanzelf dat de ene persoon meer kan tolereren dan de andere.
EXTRA INFO
De leerkracht zal over deze laatste zin meer informatie vinden onder punt 3.2.
Hier wordt duidelijk gemaakt dat wat getolereerd wordt in een reclame afhangt
van cultuur tot cultuur. Er worden ook voorbeelden gegeven van globale
reclamecampagnes, die lokaal werden aangepast aan verschillende culturen.
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Wereldlesidee.be (n.d.) Het leven op de balans. De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame. Geraadpleegd
op 9 april 2013 via http://www.wereldlesidee.be/nl/graad-3/het-leven-op-de-balans-1216
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2 Zelfregulering
WERKVORM
Hier geeft de leerkracht de leerlingen elk een nummer van 1 tot 4 (eventueel
tot 5).
Nummer 1 vertelt kort iets over de wetgeving(1.2.1). Nummer 2 vertelt wat
zelfregulering is (1.2.2) en nummer 3 vertelt het verschil tussen zelfregulering
en wetgeving (1.2.2). Nummer 4 bestudeert wat gedragscodes zijn ,welke
soorten er bestaan en geeft bij elk een voorbeeld (1.2.2). Nummer 5 kan
eventueel bekijken waarom zelfregulering soepeler in aanpassing is dan
wetgeving (1.2.2). In een klas van 20 leerlingen, zullen dus steeds 4 of 5
leerlingen hetzelfde onderwerp bestuderen.
De leerkracht vertelt de leerlingen dat ze de ongeziene leerstof goed moeten
lezen en dan moeten proberen de leerstof te verstaan en in eigen woorden te
vertellen. Na een vijftal/tiental minuten stelt de leerkracht steeds een persoon
met nummer 1 aan om voor de klas hetgeen hij/zij voorbereid heeft voor te
stellen. Daarna is het de beurt aan nummer 2 om hetzelfde te doen,
enzoverder.

2.1 Wetgeving
Zoals we hierboven uitgebreid gezien hebben, bestaan er heel wat wetten
die zeggen wat mag en niet mag in media en reclame. Deze staan in het
Mediadecreet. Reclamemakers hebben een heel aantal wetten die ze
moeten respecteren bij het in elkaar steken van een reclamecampagne.

2.2 Zelfregulering
Naast de uitgebreide wetgeving, bestaan er echter ook nog verschillende
gedragscodes. Deze gedragscodes zijn opgesteld door een bepaalde
beroepsorganisatie zoals bijvoorbeeld journalisten, reclamemakers, etc. en
vertellen wat al dan niet mag binnen die sector. Deze gedragscodes zijn een
geheel van afspraken die men binnen een sector maakt over wat al dan niet
mag. Deze afspraken en regels moet door iedereen in die sector
gerespecteerd en gevolgd worden.
Doordat niet de overheid, maar -in ons geval- de reclamesector zich zelf
bepaalde regels oplegt, noemen we dit zelfregulering. 71
Waar zit het grote verschil tussen de wetgeving en zelfregulering in de
reclamesector?
Bij wetgeving stelt de overheid regels op die de reclamesector moet volgen,
terwijl bij zelfregulering de reclamesector zich zelf regels oplegt die iedereen
71
Wittebroodt, I. (2012) Slides Module 4: het geweten van organisaties. Gedragscodes. Geraadpleegd op 9 april
2013 via http://dileahs.arteveldehs.be/dokeos/courses/AHS_COM_S1_0708_4822/document/Module4_geweten_van_organisaties/les3-4_ethiek_11-12.pdf
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in de sector moet volgen. Zelfregulering is een bewijs van de zelfdiscipline
binnen een sector72.
Voor de reclamesector bestaat er een algemene code, maar ook heel wat
specifieke reclamecodes. De bekendste algemene code is de code van de
Internationale Kamer van Koophandel (IKK). Het biedt een kader voor
verantwoorde en eerlijke reclame. De specifieke reclamecodes geven
richtlijnen over verschillende zaken. Voorbeelden van specifieke codes zijn:
- Reclamecode voor voedingsmiddelen
- Reclamecode voor cosmetica en hygiëneproducten
- Code voor reclame voor motorvoertuigen
De gedragscodes kunnen zeer makkelijk aangepast worden aan de steeds
veranderende omgeving waarin wij leven. Bij wetten gaat dit moeilijker. Indien
een wet moet aangepast worden, komt daar heel wat papierwerk bij kijken.
Een wet aanpassen is daarom heel omslachtig en duurt bijgevolg erg lang. 73

2.3 Samenvatting
Wetgeving

Zelfregulering

Opgesteld door

Wetgevende macht, de
overheid

De beroepssector zelf

Doel

Beschermen van de
bevolking, meerbepaald
de consument

Het vertrouwen in de
reclamesector herstellen

Aanpasbaarheid

Omslachtiger aan te
passen

Soepel aan te passen

Gesanctioneerd door

VRM

JEP
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Voorhoof, D & Valcke, P. (2011). Handboek mediarecht (3e dr.), (pp. 662). Brussel: De Boeck n.v..
Wittebroodt, I. (2012) Slides Module 4: het geweten van organisaties. Gedragscodes. Geraadpleegd op 9 april
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3 Onethische reclame
Of reclame onethisch is, hangt af van verschillende zaken. Ethische reclame
is eerlijk, van goed fatsoen, oprecht en wettelijk. De reclame heeft respect
voor de menselijke waardigheid en mag niet discrimineren of aanzetten tot
discriminatie op basis van geslacht, ras, herkomst, religie, leeftijd of
geaardheid.
Reclame mag nooit of te nimmer aanzetten tot geweld of tot het haten van
bepaalde personen/volkeren. Doet een reclame dit wel, zal hij vast en zeker
als onethisch gezien worden, met alle gevolgen van dien.

3.1 Reclame moet eerlijk en niet misleidend zijn
De reclame mag geen elementen in de reclame weglaten of overdrijven die
ertoe leiden dat de consument kan misleid worden. Een reclame moet altijd
eerlijk zijn over de prijs, de voorwaarden voor levering en ruil, de
garantievoorwaarden, de officiële erkenningen, goedkeuringen of prijzen.
Wat misleidende reclame is en op welke manieren een reclame kan misleiden
hebben we reeds in punt 3.4 uitvoering besproken.
Hieronder gaan we dieper in op het krijgen van een officiële erkenning, meer
specifiek:
Van wie/wat is dit logo?
Het Verbond der Vlaamse Tandartsen.
Bekijk onderstaand filmpje. Het verscheen op 13 maart in het tv-programma
Volt in de rubriek ‘Vraag van de kijker’74.

Geeft het VVT zelf het logo aan de tandpasta?
Neen, het merk vraagt het logo aan bij het VVT. Het wordt dus verleend op
aanvraag van de fabrikant.
74

Volt (2013). Vraag van de kijker: Beter af met aanbevolen tandpasta? Geraadpleegd op 10 april 2013 via
http://www.een.be/programmas/volt/vraag-van-de-kijker-beter-af-met-aanbevolen-tandpasta
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Wat wil dit logo zeggen of niet zeggen?
Het logo wil zeggen: dat het VVT akkoord is met de beweringen die de
fabrikant maakt.
Het logo wil niet zeggen: dat de tandpasta’s die het logo van de VVT niet
hebben slechter zijn dan de andere tandpasta’s die geen logo hebben.
Vind je het, na het zien van het filmpje, het logo van Het Verbond der
Vlaamse tandartsen een verkooptruc? Vind je het misleidend dat sommige
tandpasta’s het logo van het Verbond der Vlaamse Tandartsen op hun
verpakking hebben? Of vind je dit gewoon eerlijke reclame?
Eigen mening

3.2 Reclame moet fatsoenlijk zijn
Wat wil ‘fatsoenlijk’ voor jou persoonlijk zeggen?
Eigen mening.
WERKVORM
Laat enkele leerlingen hun perceptie op het begrip fatsoen voorlezen. Gebruik
de verschillen in de antwoorden van de leerlingen om erop te wijzen dat
ieders beeld van wat fatsoenlijk is, anders zal zijn. Dit zowel binnen een
cultuur, zoals in de klas, als tussen verschillende culturen.
Door de globalisering (of het feit dat de wereld een dorp wordt, je per
vliegtuig overal naartoe kan en je overal ter wereld dezelfde producten kan
kopen, denk maar aan merken zoals coca-cola) komen reclamemakers meer
dan ooit in contact met de grens van het toelaatbare in reclame in andere
culturen. Sommige reclamemakers, die globaal adverteren, houden rekening
met het verschil tussen culturen in de perceptie van wat fatsoenlijk is, en wat
kan en niet kan. Dit is heden spijtig genoeg nog de minderheid. Enkele
voorbeelden: een globale campagne voor H&M die lokaal werd aangepast.
Links is de versie de we in het Westen te zien kregen, terwijl de aangepaste
versie rechts (minder bloot) in Oosterse landen werd getoond. Ook de
campagne van voor de parfum van de zangeres Rihanna werd aangepast.75
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Cauberghe, V. (2012). Integrated Marketingcommunications: standardisation vs adaptation. Slides + eigen
lesnotities.
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Vind je dit fatsoenlijk?
Eigen mening van de leerlingen.
EXTRA INFO
De voorstelling van het menselijk lichaam of een
gedeelte ervan mag niet onfatsoenlijk of
obsceen zijn. Bijzondere voorzichtigheid is
geboden wanneer de voorstelling geen
verband houdt met het product en zijn objectieve
of subjectieve eigenschappen. Wie naaktheid
aanwendt in reclame, dient er in het bijzonder op
toe te zien dat zulks niet vernederend overkomt.

3.3 Reclame mag niet discrimineren
Reclame mag niet discrimineren of aanzetten tot discriminatie op basis van
verschillende zaken zoals:
• ras of herkomst
• van geslacht
• religie
• leeftijd
• geaardheid
Lees volgend voorbeeld. Op welk van de hierboven vernoemde zaken
discrimineert de reclame in kwestie? Leeftijd

Op de radio maakt een opticien dezer dagen reclame voor brillen met
een specifieke korting. Niet iedereen krijgt echter hetzelfde voordeel.
Hoe ouder de klant, hoe groter de korting. Een originele manier om
een promotieactie in de aandacht te brengen, maar het is onwettig.76
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4 De Jury voor Ethische Praktijken inzake
reclame (JEP)
4.1 Wat is de JEP en wat doet de JEP?
WERKVORM
In dit deeltje over de JEP wordt vaak met de computer gewerkt. Het ‘met de
computer werken’ is allemaal samen geconcentreerd omdat de leerkracht op
die manier heel makkelijk een computerlokaal voor 1 lesuur kan reserveren.
Laat de leerlingen per twee of individueel naar de site van de JEP surfen en
laat hen de volgende vraagjes oplossen. Verbeter ze daarna klassikaal of laat
de leerlingen eerst elkaars werk verbeteren.
Opdracht: Surf naar de site van de Jury voor Ethische Praktijken inzake
Reclame op www.jep.be en kies voor ‘Nederlands’. Op de eerste pagina zie
je een kleine uitleg over de JEP. Gebruik die tekst om de vraag 1- en 2- over
de JEP op te lossen.
Neem daarna ook eens een kijkje bij de F.A.Q (= frequently asked questions)
en zoek daar naar de antwoorden op vraag 3- en 4-.
1- Op de site van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame staat dat
ze het ‘zelfdisciplinair orgaan’ van de reclamesector in België zijn. Wat wil dit
zeggen? Neem er, als het moet, een (virtueel) woordenboek bij.
In de het Prisma Woordenboek staat het woord zelfdiscipline niet opgelijst.
Als je het opsplitst in de twee woorden waaruit het woord bestaat vind je dit:
• Zelf: op zichzelf, met betrekking tot zichzelf
• Discipline: tucht, met betrekking tot tucht of sanctioneren binnen de
eigen groep
Het gaat dus over discipline hebben, regels afspreken binnen een groep.Hier
gaat het specifiek om de reclamesector en het sanctioneren binnen die sector
indien een speler de regels niet volgt.
2- De JEP heeft een tweeledige taak. Uit welke twee zaken bestaat deze
taak?77 78
• De JEP onderzoekt klachten die zij krijgt van het publiek.
EXTRA INFO: Het grootste deel van de klachten komt van de consumenten
zoals jij en ik. Iedereen, van consumenten, consumentenorganisaties als test-
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JEP (n.d.). De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame. Geraadpleegd op 10 april 2013 via
http://www.jep.be/nl/
78
Voorhoof, D & Valcke, P. (2011). Handboek mediarecht (3e dr.), (pp 664). Brussel: De Boeck n.v..
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aankoop, socio-culturele verenigingen tot officiële instanties kunnen klacht
indienen als ze een reclame onethisch vinden79.
•

De JEP geeft advies over reclames vooraleer ze gelanceerd worden.

EXTRA INFO: Dit advies voor lancering doet de JEP niet uit zichzelf. Dit
gebeurt enkel op vraag van de adverteerders of reclamebureaus. Zij kunnen
dit aanvragen in het geval dat ze twijfelen of een reclame die ze willen
lanceren te gedurfd is of niet voldoende getuigt van goed fatsoen. De JEP
formuleert dan hierop een antwoord en een aanbeveling.
3- Als de JEP een beslissing neemt, op wat baseren ze deze beslissing
dan?80
•
•

De bestaande wetgeving, zoals hierboven uitgebreid beschreven
De zelfdisciplinaire codes of de gedragscodes voor de reclamesector

4- Hoe is de jury samengesteld? Wie zit in de jury?81
De jury bestaat voor de helft uit mensen afkomstig uit de reclamesector en
voor de andere helft uit mensen uit de burgermaatschappij . De laatsten
(menen uit de burgermaatschappij)bestaan uit mensen die in
consumentenorganisaties zitten (zoals test-aankoop), mensen die in het
Instituut voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen zitten en mensen uit de
onderzoek-en academische wereld.
ALTERNATIEVE WERKVORM
Indien de leerkracht niet over een computerlokaal beschikt of het
computerlokaal reeds bezet is, kan de leerkracht de leerlingen ook de
afgedrukte tekst (http://www.jep.be/nl/) en de nodige FAQ
(http://www.jep.be/nl/faq/wat-is-de-jep/) geven of de teksten projecteren op
het bord. Op basis hiervan kunnen de leerlingen evenzeer en zonder
probleem de vorige vraagjes oplossen.

4.2 Beslissing van de JEP: een voorbeeld
Opdracht: Ga na hoe de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame dacht
over de reclame voor Kasteelbier van de Brouwerij Van Honsebrouck uit
2007.
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JEP (n.d.). Wie kan klacht indienen en hoe? Geraadpleegd op 10 april 2013 via http://www.jep.be/nl/faq/wie-mageen-klacht-indienen-en-hoe/
80
JEP (n.d.). Wat is de JEP? + samenstelling. Geraadpleegd op 10 april 2013 via http://www.jep.be/nl/faq/wat-is-dejep/
81
JEP (n.d.). Wat is de JEP? + samenstelling. Geraadpleegd op 10 april 2013 via http://www.jep.be/nl/faq/wat-is-dejep/

48

STAP 1- Ga naar www.youtube.com. Typ in het zoekkader ‘Reclame
kasteelbier’ en druk op het volgende filmpje.

Nadat je het filmpje bekeken hebt, schrijf je hieronder kort neer wat je ervan
vond.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
STAP 2- Ga dan naar de website www.jep.be en kies de taal ‘Nederlands’.
Eens je op de site bent, zoek je bij ‘Beslissingen’ naar de uitspraak van de
JEP rond deze reclame.
Dit is de tekst die de leerlingen op de site te zien krijgen bij de beslissing rond
deze zaak82:

82

JEP (2007). Beslissing: Brouwerij Van Honsebrouck. Geraadpleegd op 10 april 2013 via
http://www.jep.be/nl/beslissingen-van-de-jep/?decision=1847
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Snap je de motivering van de klacht? Komt die overeen met wat jij van het
reclamefilmpje vond? Ja / Nee, want …
_____________________________________________________________

EXTRA INFO/MOGELIJKHEID
De brouwerij Van Honsebrouck heeft onmiddellijk gereageerd op de
klacht(en) die binnenkwamen bij de JEP door meteen een nieuw
reclamefilmpje te maken. Die kan je bekijken op
http://www.youtube.com/watch?v=NfWnGfeb_O8 of door ‘Reclame
kasteelbeer wife’ in Youtube in te typen. Ook hierop kwam meteen een
klacht/meerdere klachten binnen bij de JEP. Deze kan je lezen op
http://www.jep.be/nl/beslissingen-van-de-jep/?decision=1905
STAP 3- Bekijk nog enkele uitspraken van de JEP. Zoek gerust eens op
verschillende onderzoekscriteria zoals eerlijkheid, kleineren, milieu etc.
Noteer in kernwoorden een zaak waar je akkoord gaat met de uitspraak van
de JEP en een uitspraak van een zaak waar je niet mee akkoord bent.

Akkoord:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Niet akkoord:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
STAP 4- De JEP gebruikt steeds een vaste structuur om de klachten te
beoordelen en hun definitieve beslissingen mee te delen op de website.
Welke onderdelen komen altijd terug?
1.
2.
3.
4.

Beschrijving van de reclame
Motivering van de klacht
Standpunt van de adverteerder
Standpunt van de jury

Bemerk dat ieders standpunt uitgebreid gehoord wordt!
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EXTRA OPDRACHT + WERKVORM
Deze extra opdracht is een rollenspel, een simulatie van de beslissing van de
JEP:
Je verdeelt de klas in drie groepen. De eerste groep zijn de consumenten, die
een advertentie zien en er een mening over vormen. De tweede groep zijn de
adverteerders en de derde groep vormen de jury voor ethische praktijken,
Iedere groep krijgt de advertentie te zien en gaat er zich een mening over
vormen. De jury voor ethische praktijken zit vooraan, links daarvoor de
adverteerder en rechts daarvoor de consumenten die een klacht neerleggen.
Eerst krijgen de groepen de tijd om te overleggen wat ze van de advertentie
vinden. De consumenten motiveren de klacht die ze neerleggen, de groep die
de adverteerder voorstelt verdedigt hun standpunt en de jury bekijkt de
advertentie en bedenkt al aan de hand van wat ze gezien hebben in de
cursus wat er ‘fout’ is aan de advertentie.
Na een 10-15tal minuten begint de ‘zitting’. De eerste groep stelt een
vertegenwoordiger aan, die de klacht van de consumenten t.o.v. de jury en de
adverteerder motiveert. Dan is de adverteerder aan de beurt. Daarna kan de
jury enkele minuten de tijd krijgen om te beraadslagen. De jury stemt en deelt
daarna zijn ‘verdict’ mee.
In grote klassen kan je de klas in twee verdelen en twee verschillende
‘zittingen’ laten doorgaan.
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