
Datum: 10 maart 2011

Dossiernr: 2011/00116

Uitspraak: Aanbeveling

Product /

dienst:
opleidingen en cursussen

Motivatie: Misl. Voornaamste kenmerken product, Misl. Voornaamste

kenmerken product

Medium: Audiovisuele Mediadiensten, Buitenreclame

De bestreden uitingen

 

Het betreft een televisiecommercial en een billboard.

De tekst van de televisiecommercial luidt als volgt:

“Na alle theorie nu wat leren van de praktijk, hoort bij de opleidingen van het NTI en

dat is een goede zaak. Ook studeren op je eigen manier? NTI.nl”

Terwijl deze tekst wordt uitgesproken, ziet men in beeld onder meer vier, voorin een

rechtszaal zittende, in toga geklede personen, die aantekeningen maken. Tevens

verschijnen in beeld de teksten: “Praktijkles” en tot slot:

                              “NTI.nl

      University HBO MBO Talen-cursussen”.

 

De klacht

 

In deze uitingen, waarin reclame wordt gemaakt voor de rechtenopleiding van

adverteerder, ziet men mensen in toga. Aangezien de opleidingen die NTI aanbiedt

HBO- opleidingen zijn en men met een HBO-opleiding geen togaberoepen kan

uitoefenen, zijn deze uitingen misleidend.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft het volgende verweer gevoed:

a.    De uiting gaat niet over een rechtenopleiding van het NTI, maar over

praktijklessen in het algemeen, om duidelijk te maken dat men naast thuisstudie ook

praktijkgerichte trainingen volgt. Eén van deze trainingen in de HBO Rechten

opleiding is een bezoek aan de rechtbank.

b.    Het NTI biedt naast HBO-opleidingen ook “University, MBO-opleidingen en

cursussen” aan.

c.    Er komt geen togaberoep uitoefenende student in beeld. De studenten die men

in de uiting ziet, zitten onder andere in de zaal tijdens een rechtszitting en maken

aantekeningen. Daardoor is duidelijk dat dit studenten zijn.

De uitingen benadrukken dat praktijklessen onderdeel uit (kunnen) maken van een

NTI-opleiding. Niets duidt erop dat het NTI opleidt tot togaberoepen.
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Het oordeel van de Commissie  

 

Door in de uitingen in toga geklede personen af te beelden, wordt de indruk gewekt

dat het NTI ook opleidt tot zogenaamde togaberoepen. Nu dat niet het geval is, acht

de Commissie de uitingen misleidend.

Anders dan adverteerder stelt, wordt in deze uitingen onmiskenbaar de indruk

gewekt dat men bij het NTI ook een rechtenopleiding kan volgen, die opleidt tot een

togaberoep, nu de in beeld verschijnende personen een toga dragen. Studenten die

een rechtszitting bijwonen om kennis te nemen van de praktijk, worden niet geacht

een toga te dragen. Afgezien daarvan worden niet zelden ook door advocaten

tijdens een rechtszitting aantekeningen gemaakt.

Dat met de uitingen uitsluitend wordt beoogd kenbaar te maken dat naast

thuisstudie ook praktijkles deel kan uitmaken van een NTI-opleiding, valt daaruit niet

op te maken. 

      

Blijkens het voorgaande is in de uiting onduidelijke informatie verstrekt als bedoeld

in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts

is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe

gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet

had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin

van artikel 7 NRC. 

 

De beslissing van de Commissie

 

Op grond van het hierboven overwogene acht de Commissie de uiting misleidend en

in strijd met artikel 7 NRC en zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een

dergelijke wijze reclame te maken.

 

Regeling: NRC (nieuw) art. 7

NRC (nieuw) art. 8.2 onder b.
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