
Industry Meetup
Reclamecode Social Media &
Influencer Marketing

Amsterdam, 3 juni 2019



Welkom door 
Diana Janssen (DDMA) 

& Henriette van 
Swinderen (bvA)



Programma
 15:10 uur: Toelichting update Reclamecode Social Media en guidance vanuit de industrie

Fiona Vening (SRC) en Naomi van der Louw (DDMA)

 15:40 uur: Wat gaat de herziene Mediawet betekenen voor influencer marketing, en wat is de 

rol van zelfregulering?

Lisa van de Voort (Ministerie OCW)

 16:00 uur: Influencer marketing in de praktijk van Tui

Marijke Slaats & Christine van Hedel (TUI)

 16:20 uur: Onthulling ter plekke

 16:30 uur: Afsluiting + borrel



Fiona Vening (SRC) 
&

Naomi van der Louw 
(DDMA)
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Update Reclamecode Social
Media & Influencer Marketing

Door Fiona Vening (SRC) en Naomi van der Louw (DDMA)
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Wat is de rol van de Stichting 

Reclame Code?
Adverterend bedrijfsleven stelt zelf de regels op waaraan de inhoud 

en verspreiding van reclame moet voldoen (faciliterende rol SRC)

Regels staan in de Nederlandse Reclame Code (NRC)

Reclame Code Commissie (RCC) beoordeelt na ontvangst klacht of die regels 
zijn overtreden

SRC helpt adverteerders en de partijen met wie zij samenwerken te voorkomen dat 
de regels worden overtreden

Copy Advies, training, monitoring, voorlichting via websites en awareness 
campagnes
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Wie zijn er bij SRC betrokken?
Platform van Deelnemers

Astrid van den 

Oetelaar
Jacques Kuijf

Dick Molman

voorzitter

Erik 

Triesscheijn

Carola 

Hageman

Adverteerders Channel Creatie
Consument & 

Maatschappij

Directeur SRC

(geen stem)

Nederlands Kansspel Platform 

NKP 

Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger

_____
_

Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger

o.b.v. mediawet (2)
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Wat staat er in de Nederlandse Reclame Code?

• Algemene regels die voor elk platform/medium 
(ook social media) gelden, zoals:

• Reclame mag niet in strijd zijn met de wet, de 
waarheid, goede smaak en fatsoen

• Reclame mag niet misleiden

• Reclame moet altijd herkenbaar zijn

A. Algemeen deel

• Van toepassing op een bepaald product of dienst, 
zoals alcohol, voeding, kansspelen, auto’s, 
reisaanbiedingen, sms-diensten, 
gezondheidsproducten en cosmetische producten

• Brancheoverstijgende regels voor milieu en 
kinderen

• Regels voor bepaalde wijze van verspreiding (o.a. 
brievenbus, post, e-mail, social media)

B. Bijzondere 
reclamecodes

Hou ook rekening met de algemene regels en 
productspecifieke regels als je gebruik maakt van reclame 
via social media & influencer marketing!
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Reclamecode Social Media 

& Influencer Marketing (sinds 2014)

1. Reikwijdte
2. Definities
3. Openbaring en herkenbaarheid van relevante relatie
4. Manipulatieverbod
5. Kinderen
6. Zorgplicht/verantwoordelijkheid van de adverteerder jegens de 

verspreider en derden
7. Overige bepalingen
8. Evaluatie en inwerkingtreding
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Reclamecode Social Media 

& Influencer Marketing (sinds 2014)

3.  Openbaring en herkenbaarheid van relevante relatie

6.  Zorgplicht/verantwoordelijkheid van de adverteerder jegens de 
verspreider en derden
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Herkenbaar & transparant

• HOOFDREGEL: reclame via social media moet duidelijk herkenbaar zijn

• Social Media & Influencer Marketing: marketingactiviteiten van een adverteerder via 

social media met behulp van verspreiders (influencers, YouTubers, online content 

creators) > niet beperkt tot YouTube/video’s (ook Facebook, Twitter, Instagram, 

Snapchat, Pinterest, Twitch etc.)

• Transparantieplicht als verspreider (YouTuber/influencer) een relevante relatie heeft 

met de adverteerder
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Wanneer is sprake van een relevante 
relatie?

1) adverteerder biedt verspreider (kans op) voordeel voor het verspreiden 
van reclame via social media én

2) dit voordeel beïnvloedt de geloofwaardigheid van de betreffende uiting

Denk aan: contract, sponsoring, gratis producten
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Wanneer is het duidelijk?

“Uitdrukkelijke vermelding in de uiting”

&

“Duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze bijv. door 
opmaak en/of presentatie”
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Video sharing platforms

Direct zichtbaar in de beschrijving

en/of

Via gesproken bericht in de video:
• “Deze video bevat reclame voor [adverteerder]”

• “Ik heb deze producten gekregen van [adverteerder]”
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Photo/message sharing platforms

Onder de foto/het bericht:

#ad

#spon

“Samenwerking met @[adverteerder]”
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Podcast

In de omschrijving

en/of

Via gesproken bericht:
• “Deze podcast bevat een betaalde samenwerking met [adverteerder]”

• “Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door [adverteerder]”
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Platforms met content van beperkte tijd

Bij een reeks berichten in ieder geval in de eerste en laatste 
geplaatste post

Hashtags of tekst
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(Live)streamingdiensten

Met enige regelmaat via hashtag, tekst of 
gesproken bericht
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Via feature van een platform
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Gebruik #slogan duidelijk genoeg?
• 2017/00518 (2 oktober 2017)

• Klacht: betaalde samenwerking, wordt niet 
vermeld

• Uitspraak RCC: 

• #natureliswelzolekker = aanprijzing voor Rivella

• Betaalde samenwerking is niet vermeld

• # met slogan maakt niet duidelijk dat sprake is 
van reclame en van een betaalde 
samenwerking

• Strijd met artikel 3 RSM



Industry Meetup 3 juni 2019 SRC & DDMA

Wat als je het zelf hebt gekocht?
• 2018/00214 (29 mei 2018)

• Klacht: Reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen

• Uitspraak RCC: Geen reclame in de zin van artikel 1 NRC

• Geen enkele betrokkenheid van adverteerders bij de uiting

• Op geen enkele wijze sprake van uitlokking of beïnvloeding door een adverteerder

• Luan kan niet zelf als adverteerder worden aangemerkt (niet zijn producten)

• Geen overtreding NRC, klacht afgewezen

• NB: toetsingskader RCC = NRC (regels voor reclame door of namens adverteerder)

• toetsingskader CvdM = Mediawet (regels voor reclame in programma/media-aanbod 
van audiovisuele mediadiensten, zoals sluikreclameverbod, regels voor 
productplaatsing en sponsoring). Betrokkenheid adverteerder niet noodzakelijk!
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Zorgplicht adverteerder (artikel 6 RSM)

• De adverteerder moet de YouTuber/influencer bekend maken met de inhoud van de Nederlandse 

Reclame Code (inclusief de regels voor social media)

• De adverteerder moet zich actief inspannen om de YouTuber/influencer te houden aan de 

Nederlandse Reclame Code en actief optreden tegen overtredingen

• De Reclame Code Commissie kan bij een toewijzing van een klacht aanwijzen wie 

verantwoordelijk is voor de overtreding (primaire verantwoordelijkheid ligt bij adverteerder)
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Ontwikkelingen
• Evaluatie Reclamecode Social Media 2018

• Uitkomst: regels hoeven niet anders, wel behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. Ook meer 
awareness/voorlichting nodig. 

• Met hulp van praktijkwerkgroep (adverteerders, bureaus, media) nieuwe toelichting geschreven. 

• Goedgekeurd door Platform van Deelnemers en Bestuur (1e helft 2019)

15 mei 2019 in werking getreden & voorlichting via www.reclamecode.nl/social

3 juni 2019: industry meet-up 

• Awareness vergroten prioriteit 2019 > nieuwe campagne in ontwikkeling

• Ook: update Kinder- en Jeugdreclamecode uit 2013 (herkenbaarheid reclame op social media ‘passend bij 
bevattingsvermogen kind’).

• Samenwerking (o.a.) CvdM & YouTubers: hoe kunnen we samen transparantie verbeteren?
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FAQ’s & Tool

http://www.reclamecode.nl/adviestool
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Wat is verschil RSM en Social Code?

Initiatief van CvdM / YouTubers

Alleen voor YouTube

Geen klachten

Initiatief adverterend bedrijfsleven

Alle social media platforms

Klachten Reclame Code Commissie

Veel overeenkomsten
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Vragen



Lisa van der Voort 
(OC&W)



Europese richtlijn 
audiovisuele mediadiensten

Wat gaat er veranderen voor 
influencers en adverteerders?
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Voor wie geldt de Europese richtlijn?

• Traditionele media

• Mediadiensten op aanvraag met hun eigen platform

• Mediadiensten op aanvraag op een platform van een derde

• Videoplatformdiensten

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtr713MDiAhWKZFAKHc_rAaoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ficon-icons.com%2Fnl%2Fpictogram%2Fretro-tv%2F4958&psig=AOvVaw3zCrOms7yraOfRXWlYRWQk&ust=1559218817019010


Zijn er nu al regels?

• Reclamecode Social Media en Influencer Marketing

• Social code: YouTube

30
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Welke reclameregels gelden er straks?

• Aansluiten bij de Stichting Reclame Code

• Sponsoring

• Productplaatsing

• Verbod op sluikreclame

• Reclame moet als zodanig herkenbaar zijn.



Sponsoring & Productplaatsing

32
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Sponsoring

• Een bedrijf betaalt mee aan een video.

• Bijdrage kan financieel of in natura (producten of korting) zijn.

• Duidelijk aangeven door wie de video is gesponsord.
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Productplaatsing

• Een bedrijf betaalt voor aandacht voor een product / dienst.

• Ingebed in de verhaallijn. 

• Niet toegestaan in video’s die nieuws of politieke informatie 
bevatten.

• Duidelijk aangeven dat er productplaatsing in de video zit.
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Welke andere regels gelden er straks?

• Registreren bij het Commissariaat voor de Media

• Bescherming minderjarigen tegen schadelijke content

• 30 procent Europese producties
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Gelden er ook regels voor platforms zelf?

Platforms moeten maatregelen nemen voor:

• bescherming minderjarigen tegen schadelijke content

• transparantie voor de consument over reclame-uitingen

• voorkomen aanzet tot haat en geweld of terroristische misdrijven

• op basis van zelfregulering
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Tips en tricks

• Wees transparant over reclame in je video’s 

• Pas de boodschap aan op je kijkers

• Maak duidelijke afspraken met adverteerders
over wat je wel en niet kunt doen in een video.

• Heb je een concrete vraag? Bel naar het 
spreekuur van Commissariaat voor de Media.



Marijke Slaats
&

Christine van Hedel
(TUI)



Discover Your #
TUI
Christine van Hedel (Sr. Digital Marketeer Social Media & Influencers)

Marijke Slaats (Teamlead Branded Content)
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Influencer Marketing Event DDMA 2019

Slechte publiciteit bestaat niet, toch?
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#Spon #ad adverteerder is verantwoordelijk

TUI Corporate Brand  |  Marketing  |  Branded Content  |  03/06/2019

Influencer Marketing Event DDMA 2019
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Wat heeft TUI geleerd?

✓ Lange termijn denken loont

✓ Goede communicatie is essentieel

✓ Balans vinden tussen loslaten en oppakken

✓ Duidelijke kaders en contracten opstellen

Keep yourself educated and never stop learning

TUI Corporate Brand  |  Marketing  |  Branded Content  |  03/06/2019

Influencer Marketing Event DDMA 2019
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Waar let je op?

• Influencers reach vs Engagement

• Micro versus Macro

• Waarborgen van authenticiteit

True influence is about leveraging authenticity

TUI Corporate Brand  |  Marketing  |  Branded Content  |  03/06/2019

Influencer Marketing Event DDMA 2019
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When taking a content-first approach, our job as marketers is not to create more content … it’s to 
create the minimum amount of content with the maximum amount of results. —

Robert Rose – Best Selling Author, Content Strategy and Customer Experience Expert

More isn't always better!

TUI Corporate Brand  |  Marketing  |  Branded Content  |  03/06/2019

Influencer Marketing Event DDMA 2019
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1. Think 360 degrees!

2. Kies je influencer zorgvulding

3. Zet je influencer strategisch in

4. Relatie...relatie...relatie!

5. Free publicity is nog steeds mogelijk

Influencer tips van TUI: thinking outside the box

TUI Corporate Brand  |  Marketing  |  Branded Content  |  03/06/2019

Influencer Marketing Event DDMA 2019


