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Uitspraak: Afwijzing

Product /

dienst:
niet-commerciele reclame

Motivatie: Goede smaak/fatsoen

Medium: Digitale marketing communicatie

De bestreden uiting

           

Het betreft een banner uit de op jongeren tussen 12 en 18 jaar gerichte campagne

“Maak seks lekker duidelijk”, die automatisch de naamgegevens van de gebruiker

op Hyves laadt. Hierdoor verschijnt op de Hyves-pagina de gepersonaliseerde

boodschap “Wil [naam gebruiker] meteen seks?”.

 

De klacht

 

Klaagster acht de uiting, waardoor haar 14-jarige zoon erg geschrokken is,

“grensoverschrijdend”.

 

Het verweer

 

In opdracht van de ministeries van VWS en OCW hebben verweerders in november

2010 de campagne “Maak seks lekker duidelijk” gelanceerd met als doelstelling de

seksuele weerbaarheid van jongeren tussen 12 en 18 jaar te bevorderen. De

bestreden banner maakt deel uit van deze campagne. Om de effectiviteit van de

campagne te vergroten, is niet gekozen voor een anonieme banner, maar voor een

banner met de naamgegevens van de Hyves-gebruiker. De prikkelende tekst “Wil

[naam] meteen seks?” is bedoeld om de nieuwsgierigheid van jongeren te wekken.

Via de banner kan worden doorgeklikt naar de Hyves-pagina van de campagne.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie begrijpt de klacht aldus, dat klaagster van mening is dat in de

bestreden uiting de grenzen van de goede smaak en het fatsoen overschreden zijn

als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

          

Bij de beantwoording van de vraag of een uiting in strijd is met criteria zoals de

goede smaak en het fatsoen stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het

subjectieve karakter van die criteria. Met inachtneming van deze terughoudendheid

is de Commissie van oordeel dat, hoewel in de onderhavige uiting sprake is van een

enigszins confronterende manier van communiceren, de grens van het toelaatbare
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niet wordt overschreden.

 

De Commissie heeft er overigens begrip voor dat niet iedereen de onderhavige

uiting zal waarderen, maar dit leidt niet tot een andere beslissing in deze zaak.

 

Gelet op het vorenstaande wordt beslist als volgt.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.
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