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Walibi - Halloween Fright Nights

Abrþoster met daarop een reclsme-uíting voor de "Hslloween
Fright NWts" inWalibL De Abrþoster staot dichtbij en langs

de route van een kinderopvang/peuterspeelzaal en een basis-

school. De Commissie acht de reclame in strijd met de goede

smask en fatsoen sls bedoeld in art. 2 NRC voor zover deze

reclame-uiting zich op de bewuste plek bevindt.

Art. 2 NRC (nieuw)

nr.2015/01015

RCC 2015/0101s

De bestreilen reclame-uiting

Het betreft een abriposter met daarop een reclame-uiting

voor de "Halloween Fright Nights" in Walibi. Hierop is een

personage te zien dat is bedoeld om te verwijzen naar Hal-

loween.

De klacht

Klaagster acht de uiting waarop een hele enge clown te zien

is niet geschikt voor jonge kinderen, terwijl deze zich op

170 meter afstand van een kinderopvang/peuterspeelzaal

bevindt en langs de route naar deze kinderopvang/peuter-

speelzaal en een basisschool.

Hetverweer

Deze halloweenactie beffeft een actie van Walibi, die er
voor heeft gekozen om dit in heel Nederland op deze manier
te communiceren. Adverteerder heeft er in het kader van

de herkenbaarheid voor gekozen om de uitingen van Wa-
libi te gebruiken. De poster is bedoeld ter promotie van een

halloweenfeest. Halloween is een spannend feest en daar-
bij hoort een passende uiting die wellicht door sommigen
als eng zal worden ervaren. De poster sluit evenwel aan bij
de aard van Halloween. Adverteerder meent dat de uiting
niet van dien aard is dat de grens van het toelaatbare wordt
overschreden. I(laagster meent dat de onderhavige uiting
anders is dan de uitingen waarover eerdere klachten door
de Cornmissie zijn afgewezen omdat de onderhavige uiting
'in de buurt van' een kinderopvang/peuterspeelzaal (op 170

meter alstand) en een school zou hangen. De afstand tot de

basisschool wordt door klaagster niet genoemd, maar ad-

verteerder heeft uit'google maps' kunnen afleiden dat die

afstand 700 meter bedraagt. Adverteerder meent dat hier-
mee niet kan worden geconcludeerd dat de uiting'in de

buurt'staat van de basisschool. Dat de uiting zich op 170

meter afstand van een kinderopvang en peuterspeelzaal be-
vindt brengt volgens adverteerder niet vanzelfsprekend met

zich dat jonge kinderen zeer frequent en langdurig worden

blootgesteld aan de poste¡ hetgeen anders zou kunnen zijn
indien de uiting pal voor de school of kinderopvangopvangl
peuterspeelzaal staat. Of abri's waarin de posters worden

opgehangen mogelijk'in de buurt'van een school/kinder-

opvang staan is voor adverteerder niet in redelijkheid vast

te stellen. Adverteerder heeft er begrip voor datjonge kin-
deren de poster als eng kunnen ervaren. Daarom heeft zij er

voor gekozen, na eerdere klachten vorigjaar, om de uiting
te wijzigen. De poster is dit jaar minder eng gemaakt door

slechts nog de clown af te beelden (en niet meer de andere

figuren) en de clown bovendien een minder afschrikwek-

kend uiterlijk te geven. Daarnaast toont adverteerder de ui-
ting niet meer bij de kassa's van haar winkels.

Het oordeel van de Commissie

I(laagster maakt bezwaar tegen de reclame-uiting omdat

deze zich vlakbij een kinderdagopvang/peuterspeelzaal be-

vindt en langs een route naar de basisschool, terwijl deze

uiting volgens klaagster angstgevoelens bij kinderen op-

roept. De Commissie vat dit bezwaar aldus op dat klaagster

de poster op deze locatie in strijd acht met de goede smaak

en fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Re-

clame Code (NRC).

Nu met HEMA tickets
voordelig noor
Hqlloween Fright NighÌs
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Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting
in strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen, stelt de

Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve

karakter van deze criteria. Bij de beoordeling wordt, zoals

vermeld in de toelichting bij artikel 2 NRC, mede rekening

gehouden met de wijze waarop de uiting is geopenbaard. Bij

een uiting die op een zodanige wijze wordt gepubliceerd dat

het publiek zich niet aan confrontatie daaLmee kan onttrek-
ken, zijn de grenzen van hetgeen toelaatbaar kan worden

geacht eerder overschreden dan bij uitingen die op een an-

dere wijze worden gepubliceerd. Hierbij dienen onder meer

de frequentie waarmee men de uiting ziet en de situering
van de uiting te worden meegewogen.

Op de poster wordt een als clown uitgedoste personage

getoond met puntige tanden en een dreigende blik in zijn

ogen. De Commissie is van oordeel dat deze uiting door
jonge kinderen als eng kan worden ervaren. Niet in geschil

is dat de uiting zich op een afstand van 170 meter bevindt
van een kinderopvang/peuterspeelzaal. Door de situering
van de bestreden uiting in de nabijheid van hun kinderop-
vang/peuterspeelzaal en langs een route die, naar klaagster

onweersproken heeft gesteld, wordt gebruikt om deze kin-
deropvang/peuterspeelzaal en een basisschool te bereiken,

zullen jonge kinderen regelmatig met de poster (kunnen)

worden geconfronteerd, hetgeen de Commissie niet wense-

lijk acht. Op grond van het voorgaande is de Commissie van

oordeel dat de uiting - voor zover zij zich op deze specifieke
plek naast de Bernardbrug in Moordrecht bevindt - de grens

van het maatschappelijk toelaatbare te buiten gaat.

Gelet hierop wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht op grond van het voorgaande de recla-

me-uiting - voor zover deze zich naast de Bernardbrug in
Moordrecht bevindt - in strijd met artikel 2 NRc. Zij beveelt

adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze re-

clame te maken.

Noot

1. Walibi organiseert jaarlijks, al sinds meer dan

een decennium, de "Halloween Fright Nights". op vrijda-
gen, zaterdagen en zondagen, tussen 18u en 23u wordt het
pretpark omgetoverd in een horrorpark met "gruwelijke

demonen, angstaanjagende zombies, kinky meesteressen,

hongerige f,reaks en Eddie de Clown". Een aantal van deze

horrorgasten figureert prominent op het advertentiemate-

riaal waarmee Walibi jaarlijks bezoekers poogt aan te trek-
ken.

2. De RCC heeft zich al op 30 oktober 2014 (doss.

2014100685) gebogen over een dergelijke reclame-uiting.
Het betrof een poster die door een plaatselijke Hema vesti-
ging in het filiaal was geplaatst, ter promotie van de kaarten

die voor dit Walibi evenement worden verkocht. De Hema

poster was gelijk aan de door Walibi destijds gebruikte re-

clame-uiting. De klaagster vond de uiting, een afbeelding
van Halloween personages gegroepeerd rondom een clown
die opvallend zijn tanden laat zien, in strijd met de goede

smaak en fatsoen omdat de poster angstaanjagend is voor
(kleine) kinderen. De dochter van klaagster was tijdens een

bezoek aan de Hema helemaal overstuur geraakt omdat ze

zo geschrokken was van de clown met de enge tanden.

3. Hoewel bij Hema gezinnen l(omen, met kleine kin-
deren, was de RCC van oordeel dat de poster de grenzen van

het toelaatbare niet te buiten gaat, mede omdat het Hema

filiaal niet een plek is "waarjonge kinderen zeer frequent
met de poster zullen worden geconfronteerd".

4. Een zelfde afweging werd gemaakt door de RCC

in de uitspraak van 4 februari 20"15 (2014100823). Het ging

daar om een reclameaffiche voor de "Halloween Fright
Nights" geplaatst door Hema (met dezelfde afbeelding als

hiervoor) in een draaiend billboard in het trappenhuis van

het metrostation Waterlooplein in Amsterdam. Ook hier
wordt de klacht afgewezen, onder verwijzing naar de eer-

dere zaak. Dat het billboardformaat groter is dan de poster

uit de vorige zaak en dat door de draaiing de afbeelding -
steeds - plotseling te voorschijn komt deed hier niet aan af.

5. Hoewel de klacht in deze beiden zaken wordt afge-

wezen, blijkt uit de overwegingen van de RCC dat de plaats

van de reclame-uiting van invloed kan zijn bij de beoorde-

ling ervan.

6. Ook in de onderhavige zaak draait het om een re-
clame-uiting voor de "Halloween Fright Nights" van Walibi.
De adverteerder heeft, op basis van de twee voorgaande

klachten, ervoor gekozen de poster dit jaar "minder eng"

te maken door slechts nog de clown af te beelden (en niet
meer de andere figuren) en de clown bovendien een minder
afschrikwekkend uiterlijk te geven. De betwiste reclame-

uiting is echter geplaatst op een afstand van 170 meter van

een kinderopvang/ peuterspeelzaal en langs de route om

deze kinderopvang/peuterspeelzaal en een basisschool te

bereiken.
7. De RCC geeft aan zich terughoudend op te stellen

bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in
strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen. Desondanks

wordt in deze zaak de klacht wel toegewezen, omdat de ui-
ting op zodanige wijze wordt gepubliceerd dat het publiek
(lees: dejonge kinderen) zich niet aan confrontatie daarmee

kan onttrekken.
8. Wat opvalt is dat de RCC de aanbeveling om de

reclame te staken koppelt aan de bewuste locatie waar de

reclame-uiting zich bevindt. De RCC onderbouwt dit door

erop te wijzen dat bij de beoordeling onder art. 2 NRC,

volgens de toelichting bij dit artikel mede rekening moet

worden gehouden met de wijze waarop de uiting is geopen*

baard.

9. Hoewel het op het eerste gezicht wellicht wat gek

aanvoelt, een aanbeveling voor zover de reclame-uiting zich

bevindt op plaats X, is dit mijn inziens niet een vreemde

voorwaarde. De plaats is namelijk verbonden met de doel-
groep van de reclame. Volgens de toelichting bij art. 7 NRC

dient "Reclame die op voor de adverteerder redelijkerwijs
voorzienbare wijze het economische gedrag van slechts
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een duidelijk herkenbare groep consumenten wezenlijk
verstoort o[ kan verstoren, namelijk van consumenten die
wegens een mentale of lichamelijke handicap, hun leeftijd
of goedgelovigheid bijzonder vatbaar zijn voor die reclame
en ofvoor de onderliggende producten, [te worden] beoor-
deeld vanuit het van hpf semi lid van
die groep". Nu juist jonge kinderen vatbaar zün voor der-
gelijke enge reclame-uitingen, is het niet gek dat de plaats
waar deze doelgroep frequent met een reclame-uiting kan
worden geconfronteerd, in de belangenoverweging en aan-
beveling wordt meegenomen.
10. Het maakt het er alleen niet makkelijker op voor
adverteerders. Deze zullen - rekening houdend met boven-
genoemde omstandigheden - moeten beoordelen of hun
reclame-uiting wel op elke plaats in het door hen gekozen
advertentiegebied geplaatst kan worden. Zo nodig zal de ad-
verteerder de partij die hij inschakelt voor het fysiek plaat-
sen van de advertentie-uiting, specifieke plaatsingsinstruc-
ties moeten geven.

R.W. deVrey
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