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Betreft: Extra attentie, drie uitdagingen naleving reclameregels voeding en kinderen 

 

 

 

Beste adverteerder, 

 

Op 4 augustus jl verscheen de jaarlijkse monitoring van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op 

kinderen van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), uitgevoerd door Stichting 

Reclamecode (SRC). In het algemeen zijn de regels uit de Reclamecode voor Voedingsmiddelen goed nageleefd. 

Toch zijn er enkele overtredingen opgemerkt, wat door verschillende partijen kan worden aangegrepen om in 

de publiciteit te verkondigen dat zelfregulering te kort schiet en dat het tijd is voor wettelijke maatregelen. 

 

Daarom is het eens te meer belangrijk om ervoor te zorgen dat alle partijen goed op de hoogte zijn van de 

reclameregels; niet alleen bij de marketingafdeling, maar vanaf creatie tot en met de winkelvloer.  

 

In dit schrijven willen wij drie punten benadrukken, die extra attentie vragen. 

1] De voedingskundige criteria gelden ook voor producten die niet snel als kinderproducten worden gezien, 

zoals bouillon, kruidenmixen, rookworst, saus en frituurvet. Let er dus op bij het inkopen van mediaruimte dat 

de publieksdrempel (25 % of meer kinderen 7 t/m 12 jaar) in acht wordt genomen. 

2] Respectievelijk in 2015 en in 2016 heeft de Reclame Code Commissie een tweetal klachten van Foodwatch 

gegrond verklaard aangaande kindermarketing in magazines van retailers. De publiciteit rondom deze twee 

overtredingen straalde negatief af op de merkhouders die in de klachten vermeld werden. Check dus ook bij 

sales en bij betrokken retailers of er voldoende kennis van de regels is. 

3] Vloggers zijn voor adverteerders interessante influencers, die steeds vaker worden ingezet. Dit brengt extra 

verantwoordelijkheid mee voor adverteerders. Eerder dit jaar liet het ministerie van VWS een monitor uitvoeren 

door Youngworks, waarin een beeld wordt geschetst dat er nog veel grijs gebied is. Hoe ga je als adverteerder 

bijvoorbeeld om met vloggers die in opdracht of spontaan iets met je merk doen? En hoe schat je zonder 

algemeen geaccepteerd bereiksonderzoek in of een vlogger niet meer dan 25 procent kinderen als publiek 

heeft? Kortom dit vakgebied is volop in ontwikkeling. Om bij te dragen aan de discussie organiseert BVA dit 

najaar een bijeenkomst over de uitdagingen en best practices van influencer marketing. Meer info volgt 

binnenkort. 
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We houden je  op de hoogte van onze verdere activiteiten op de genoemde gebieden. Wanneer je wilt helpen 

bij het vergroten van awareness, deel dan deze brief met in- en externe partijen met wie je samenwerkt. Heb je 

ondertussen vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Olaf Croon, 

Directeur BVA 

 

 

 

Hieronder alvast enkele relevante links: 

Check de Reclamecode: http://www.checkdereclamecode.nl/ 

Reclamecode voor Voedingsmiddelen: 

https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=277%20&deel=2 

Kinder- en Jeugdcode: 

https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=279%20&deel=2 

FNLI/SRC monitor: http://www.fnli.nl/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-Monitoring-rapportage-FNLI-SRC-

2016-DEF.pdf 

Youngworks rapport: 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/03/31/voedingsreclame-

gericht-op-kinderen/voedingsreclame-gericht-op-kinderen.pdf 
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