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1. Inleiding  

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) wil graag nagaan of het adverterende 

voedingsmiddelenbedrijfsleven zich aan de beperkingen en terughoudendheid houdt die zij zichzelf 

heeft opgelegd met betrekking tot kinderen en reclame, voor zover het digitale reclame betreft op 

de eigen bedrijfs/merkenwebsites, social media (in eigen beheer) en enkele kinderwebsites. Daarom 

heeft FNLI de afdeling Compliance van de Stichting Reclame Code (SRC) gevraagd om door middel 

van monitoring te beoordelen of er op de genoemde media reclame-uitingen voorkomen die 

mogelijk in strijd met artikel 8 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV) zouden kunnen 

worden beschouwd. De hoofdvragen aan de hand waarvan de monitor is uitgevoerd luiden als volgt: 

1. Is er reclame voor voedingsmiddelen1 gericht op kinderen van 0 tot 7 jaar?  

2. Is er reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar? 

3. Als er reclame is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar, is deze dan in overeenstemming met de 

uitzonderingsbepalingen?  

De Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV) is op verzoek van de FNLI als bijzondere reclamecode 

opgenomen in de Nederlandse Reclame Code. De RvV is op 2 juni 2005 in werking getreden. Per 1 

februari 2010 is in de RvV een leeftijdsgrens van 7 jaar opgenomen voor reclame gericht op kinderen 

(artikel 8 RvV). Per 1 januari 2015 is de leeftijdsgrens voor reclame opgehoogd naar 12 jaar. Dat 

betekent dat er in beginsel geen reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 0 tot en 

met 12 jaar mag worden gemaakt. Er gelden 3 uitzonderingen op dit verbod: 

a) reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot en met 12 jaar die tot stand is gekomen 
in samenwerking met de overheid en/of een andere erkende autoriteit op het terrein van 
voeding, gezondheid en/of beweging 
 

b) verpakkingen en point-of-sale materiaal 
 
c) reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar die voldoet aan de 

voedingskundige criteria zoals opgenomen in de tabel met bijbehorende portiegroottelijst die 
geraadpleegd kan worden in de online versie van de RvV op www.reclamecode.nl/nrc.  

 
In het kader van controle op naleving van artikel 8 RvV zijn in totaal 942 websites voor 

voedingsmiddelen door de FNLI aangeleverd voor screening. Dit betreft de lijst die ook in voorgaande 

jaren (2012, 2013 en 2014) is gebruikt voor de monitor. Voor zover de betrokken bedrijven/merken 

achter de gemonitorde  websites ook actief zijn op social media gericht op een Nederlands publiek en 

die door hen zelf worden beheerd, zijn ook deze social media betrokken in de monitor. Het gaat 

daarbij met name om social media als Facebook, YouTube en Twitter. 

Tevens zijn dit jaar voor het eerst in de monitor ook 25 kinderwebsites (zie bijlage II) meegenomen. 

Daarbij gaat het om websites die zich specifiek richten op kinderen tot en met 12 jaar, zoals 

                                                           
1 Onder voedingsmiddel(en) wordt verstaan: alle industrieel bereide, veelal verpakte, eet- en drinkwaren die 
zijn bestemd voor gebruik door de consument (artikel 1 onder a RvV). Ook snoepgoed (zoetwaren) valt onder 
deze definitie van voedingsmiddel(en). In het kader van deze monitoring is alleen gekeken naar reclame voor 
voedingsmiddelen die gereed zijn voor consumptie. 
2 Van deze 94 websites zijn in 2015 uiteindelijk 77 websites inhoudelijk bekeken, zie hoofdstuk 4 en bijlage I. 

http://www.reclamecode.nl/nrc
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spelletjeswebsites en websites van media die zich op kinderen richten. Deze lijst is samengesteld 

door de FNLI. 

De monitor is uitgevoerd door de afdeling Compliance van de Stichting Reclame Code in de periode 

juli-augustus 2015. De websites en social media zijn binnen deze periode op door SRC zelf bepaalde 

data en tijdstippen beoordeeld.  

De afdeling Compliance betreft een zelfstandige afdeling binnen de SRC, die is gericht op het 

bevorderen van verantwoorde reclame. Deze afdeling van SRC heeft in 2012, 2013 en 2014 ook een 

monitor uitgevoerd voor de FNLI.  

De FNLI heeft ten behoeve van deze monitor de onderzoeksvragen voor de monitor bepaald en de 

lijst met de te monitoren websites van adverteerders en de lijst met kinderwebsites samengesteld. 

Deze monitoringsrapportage is vervolgens geheel onafhankelijk door de afdeling Compliance van de 

SRC uitgevoerd. De inhoud van deze rapportage is niet afgestemd met de FNLI noch met de 

betreffende adverteerders. Tijdens de monitor is er vanuit de SRC geen contact geweest met de 

betrokken adverteerders, noch heeft er vanuit de SRC hoor- en wederhoor plaatsgevonden t.a.v. de 

beoordeling van de waargenomen reclame-uitingen.  

In dit rapport zal eerst worden uiteengezet op basis waarvan er geen reclame mag worden gemaakt 

gericht op kinderen tot en met 12 jaar, en op basis van welke criteria is gemonitord of de websites 

reclame maken gericht op kinderen van 0 tot en met 6 jaar dan wel op kinderen van 7 tot en met 12 

jaar. Voor zover de gemonitorde reclame is gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar is steeds 

gekeken of deze in overeenstemming is met de uitzonderingsbepalingen, in het bijzonder of is 

voldaan aan de voedingskundige criteria. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de Reclame Code Commissie (c.q. het College van Beroep) 

het exclusief bevoegde orgaan is dat aan de hand van een klacht uiteindelijk kan oordelen of een 

specifieke reclame-uiting al dan niet in strijd is met artikel 8 RvV. In deze monitor wordt vanuit de 

afdeling Compliance alleen aangegeven of er elementen aanwezig zijn waardoor (mogelijk) sprake 

kan zijn van een overtreding. 
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2. Uitleg en afbakening artikel 8 Reclame Code voor Voedingsmiddelen   

Sinds 1 januari 2015 luidt artikel 8 van de Reclame Code voor Voedingsmiddelen (RvV) als volgt: 

Lid 1: 
Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot en met 12 jaar is niet toegestaan.  
Dit betekent dat: 

a. Er geen reclame voor voedingsmiddelen wordt geuit in/op mediadragers welke zich volgens het 

algemeen in de markt geaccepteerde bereiksonderzoek specifiek richten op kinderen tot en met 

12 jaar. 

b. Op/in mediadragers die zich niet specifiek richten op kinderen tot en met 12 jaar reclame voor 

voedingsmiddelen alleen kan worden geuit wanneer zich volgens het algemeen in de markt 

geaccepteerde bereiksonderzoek het publiek waarvoor de reclame is bestemd voor minder dan 

25% bestaat uit kinderen tot en met 12 jaar.  

Lid 2: 
Uitgezonderd van lid 1 worden:  

a. Reclame voor voedingsmiddelen die tot stand gekomen is in samenwerking met de overheid 

en/of een andere erkende autoriteit op het terrein van voeding, gezondheid en/of beweging 

gericht op kinderen tot en met 12 jaar.  

Toelichting  
Met een erkende autoriteit worden enerzijds nationale erkende autoriteiten bedoeld zoals 

bijvoorbeeld de rijksoverheid zelf (bijv. VWS, EZ, SZW), het Voedingscentrum, het Nationaal Instituut 

voor Sport en Bewegen, NOCNSF, erkende patiëntenorganisaties zoals o.a. de Nederlandse 

Hartstichting, de Diabetes Vereniging Nederland en/of de Nederlandse Obesitas Vereniging en 

beroepsverenigingen in zorg en beweging zoals o.a. de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten en het 

Nederlands Huisartsengenootschap, en anderzijds internationale en Europese autoriteiten zoals o.a. 

de Wereld Gezondheidsorganisatie en de Europese Commissie.  

b. Verpakkingen en point-of-sale materiaal. 

 

c. Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar die voldoet aan de 

voedingskundige criteria zoals opgenomen in de tabel met bijbehorende portiegrootte lijst die 

geraadpleegd kunnen worden via de digitale versie van deze code op www.reclamecode.nl/nrc. 

De artikelen 9 tot en met 11 van deze code zijn van toepassing op deze uitzondering. 

Op verzoek van de Stichting Reclame Code legt een adverteerder het volledige etiket over van 

het product waarop een klacht betrekking heeft. 

 

Om vast te kunnen stellen of reclame-uitingen gericht zijn op kinderen van 0 tot en met 12 jaar wordt 

in artikel 8 RvV aansluiting gezocht bij mediadragers welke zich volgens het “algemeen in de markt 

geaccepteerd bereiksonderzoek” specifiek op kinderen tot en met 12 jaar richten. Dit betekent dat de 

inhoud en vormgeving van de reclame-uiting zélf niet per se gericht hoeft te zijn op de doelgroep van 

0 tot en met 12 jaar. Het is voldoende wanneer uit algemeen in de markt geaccepteerd 
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bereiksonderzoek blijkt dat een reclame-uiting voor voedingsmiddelen is opgenomen in een medium 

dat zich specifiek richt tot deze doelgroep of in een medium waarvan het publiek waarvoor de 

reclame bestemd is voor minstens 25% bestaat uit deze doelgroep. 

Het reclameverbod van artikel 8 lid 1 RvV heeft twee elementen: 

a. geen reclame voor voedingsmiddelen geuit in/op mediadragers welke zich volgens het 

algemeen in de markt geaccepteerde bereiksonderzoek specifiek richten op kinderen tot en 

met 12 jaar. 

b. geen reclame voor voedingsmiddelen op/in mediadragers wanneer volgens het algemeen in 

de markt geaccepteerde bereiksonderzoek het publiek waarvoor de reclame is bestemd voor 

25% of meer bestaat uit kinderen tot en met 12 jaar. 

 

Toepassing van artikel 8 RvV op websites 

Van websites zijn geen algemeen door de markt geaccepteerde bereikcijfers beschikbaar waarmee 

vastgesteld kan worden dat websites of delen daarvan specifiek gericht zijn op kinderen tot en met 

12 jaar, of dat ‘het publiek waarvoor de reclame bestemd is’ voor  25% of meer bestaat uit kinderen 

tot en met 12 jaar. Om te kunnen vaststellen of (delen van) websites specifiek gericht zijn op 

kinderen tot en met 12 jaar, is er op basis van enkele criteria getoetst of de inhoud van de uitingen 

gericht zijn op kinderen tot en met 12 jaar, zoals het gebruik van characters, games en animatie 

en/of de aanwezigheid van een speciale pagina voor kinderen met eventueel daarop de 

leeftijdscategorie vermeld. Deze criteria worden in het volgende hoofdstuk nader besproken.   

Bij de monitor van de websites is naast de hierna te bespreken criteria ook rekening gehouden met 

het feit dat kinderen van 0 tot en met 6 jaar niet of nauwelijks kunnen lezen. Wanneer zij 

geconfronteerd (kunnen) worden met reclame-uitingen wordt aangenomen dat dit voornamelijk op 

een audiovisuele wijze/via animaties zal plaatsvinden, waarbij de Nederlandse taal wordt gesproken. 

Websites met spelletjes die specifiek zijn gericht op kinderen tot en met 12 jaar of websites 

behorend bij een ander medium (tv-programma of tijdschrift) dat specifiek is gericht op kinderen tot 

en met 12 jaar, kunnen worden beschouwd als mediadragers zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 sub a. 

Dat betekent dat er op dergelijke websites niet mag worden geadverteerd voor voedingsmiddelen 

(tenzij een uitzonderingsbepaling van toepassing is).  
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3. Criteria voor de monitor van websites 

Bij gebrek aan algemeen in de markt geaccepteerd bereiksonderzoek m.b.t. websites, zijn criteria 

opgesteld, waaraan de uitingen op de websites zijn getoetst om vast te stellen of deze specifiek 

gericht zijn op Nederlandse kinderen tot 7 jaar dan wel tot en met 12 jaar. Deze criteria zijn deels 

afgeleid van de criteria die door de European Advertising Standards Alliance (EASA) zijn opgesteld 

voor de jaarlijkse websitemonitor in het kader van het ‘EU Pledge Monitoring project’. 3  

 

De criteria met bijbehorende vragen luiden als volgt: 

1. Webpagina. Is de website in algemene zin gericht op kinderen of bevat de website een 

aparte of subpagina voor kinderen t/m 12 jaar? 

2. Age check. Wordt er gebruik gemaakt van een age check (t/m 12 jaar). Zo ja, op welke wijze? 

3. Characters. Wordt er ter promotie van een voedingsproduct gebruik gemaakt  van 

“populaire” characters, zoals Shrek, Teletubby-achtige figuren, kinderhelden, Harry Potter 

etc.? Zo ja, is deze promotie specifiek gericht op kinderen t/m 12 jaar? Zo ja, voor welk 

voedingsproduct? 

4. Games. Wordt er ter promotie van een voedingsproduct gebruik gemaakt van spelletjes, 

knutselen of speelse activiteiten? Zo ja, is deze promotie specifiek gericht op kinderen t/m 12 

jaar? Zo ja, voor welk voedingsproduct? 

5. Animatie. Wordt er gebruik gemaakt van animatie, cartoons, muziekdeuntjes, 

fantasiebeelden, kleurplaatjes ter promotie van een voedingsproduct? Zo ja, is de promotie 

specifiek gericht op kinderen t/m 12 jaar? Zo ja, welk voedingsproduct? 

6. Speelgoed. Wordt er gebruik gemaakt van speelgoed om een voedingsproduct te promoten? 

Zo ja, is deze promotie specifiek gericht op kinderen t/m 12 jaar? Zo ja, welk 

voedingsproduct? 

7. Taal/tekst. Is het taal- of tekstgebruik op de website, of delen daarvan die specifiek gericht 

zijn op kinderen t/m 12 jaar duidelijk wervend voor een voedingsproduct? 

Om te bepalen of een website specifiek gericht is op kinderen tot en met 6 jaar (en dus in strijd is 

met artikel 8 RvV) is onder meer gekeken naar het gebruik van kleurplaten en tekenfilmpjes en is 

verder in het algemeen gebruik gemaakt van de expertise van de Stichting Reclame Code (o.a. 

jurisprudentie Reclame Code Commissie/College van Beroep, kennis en deskundigheid van de 

afdeling Compliance en ervaringen bijvoorbeeld uitgewisseld tijdens monitoringbijeenkomsten van 

EASA).  

In geval van digitale reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar, is steeds 

gekeken of sprake was van een uitzonderingsbepaling, in het bijzonder of de voedingsmiddelen 

waarvoor reclame wordt gemaakt voldoen aan de voedingskundige criteria zoals vastgelegd in de 

bijlage bij artikel 8 RvV. Het gaat dan om maxima aan de calorische waarde, het verzadigd vetgehalte 

en de hoeveelheid zout en suikers in deze producten. 

 

 

                                                           
3 De SRC is aangesloten bij EASA, zie http://www.easa-alliance.org. Zie voor de monitoringsrapportages in het 
kader van de EU pledge http://www.eu-pledge.eu/content/annual-reports.  

http://www.easa-alliance.org/
http://www.eu-pledge.eu/content/annual-reports
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4. Bevindingen met betrekking tot de bedrijfs-/merkenwebsites  
 

4.1 Algemeen 

De monitor van de bedrijfs/merkenwebsites heeft plaatsgevonden in de maanden juli en augustus 

2015. Van de lijst met 94 websites bleken er 7 niet (meer) in gebruik te zijn en 10 niet (meer) 

specifiek op Nederland te zijn gericht. In totaal zijn uiteindelijk 77 websites met specifiek op 

Nederland bestemde reclame-uitingen voor voedingsmiddelen inhoudelijk gemonitord. Zoals in de 

inleiding opgemerkt, is de Reclame Code Commissie (c.q. het College van Beroep) het exclusief 

bevoegde orgaan dat aan de hand van een klacht kan oordelen of een specifieke reclame-uiting al 

dan niet in strijd is met artikel 8 RvV. In deze monitor kan slechts worden aangegeven of er sprake 

kan zijn van een mogelijke overtreding. Daarbij is het volgende van belang om vooraf bij stil te staan: 

N.B.1 (kleurplaten): kinderen tot en met 6 jaar zullen veelal niet zelf het initiatief nemen om naar 

een bepaalde website te gaan, omdat zij over het algemeen nog niet zelfstandig kunnen schrijven en 

een webadres kunnen intypen. Over de vraag of het aanbieden van kleurplaten, eenvoudige 

spelletjes en tekenfilmpjes die via ouders/derden ter beschikking worden gesteld aan kinderen tot en 

met 6 jaar onder het verbod van artikel 8 lid 1 RvV vallen, zou kunnen worden gediscussieerd. Op het 

moment dat een kleurplaat door een ouder/derde wordt uitgeprint en aan kinderen tot en met 6 jaar 

wordt verstrekt, kan de kleurplaat met bedrijfslogo en/of herkenbare “characters” op dat moment 

een reclame-uiting4 zijn en in wezen ”gericht zijn op kinderen tot en met 6 jaar”. Ook eenvoudige 

spelletjes die door kinderen tot en met 6 jaar worden gespeeld, zoals memory, en waarin het product 

wordt aangeprezen, zouden kunnen worden beschouwd als “gericht op kinderen tot en met 6 jaar”. 

Op dit punt zijn nog geen uitspraken van de Reclame Code Commissie of het College van Beroep 

beschikbaar. In het kader van deze monitor zijn dergelijke uitingen (duidelijk herleidbaar tot een 

bepaald bedrijf/merk) wel beschouwd als reclame gericht op kinderen tot en met 6 jaar.  

N.B.2 (spreekbeurten): ook over de vraag in hoeverre spreekbeurtinformatie als reclame kan worden 

beschouwd, is nog geen jurisprudentie gevormd. Op het moment dat deze informatie niet alleen 

feitelijkheden bevat maar ook een directe of indirecte aanprijzing inhoudt van voedingsmiddelen die 

door de adverteerder worden aangeboden, zou spreekbeurtinformatie als reclame kunnen worden 

beschouwd. In het kader van deze monitor is op 45 van de 77 websites spreekbeurtinformatie 

aangetroffen. Alleen de spreekbeurten die een duidelijke aanprijzing van voedingsmiddelen van het 

betreffende bedrijf/merk bevatten, zijn meegerekend bij het totaal aantal websites dat reclame voor 

kinderen bevat. 

N.B. 3 (age checks): op 15 van de 77 websites wordt gebruik gemaakt van een age check. Het 

afschermen van content die al dan niet kan worden beschouwd als reclame gericht op kinderen tot 

en met 12 jaar met behulp van een age check is niet geregeld in de RvV. Ook is hier nog geen 

jurisprudentie over gevormd door de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. De 

websites die gebruik maken van een age check, en die na de age check reclame bevatten die aan de 

hand van de criteria kan worden beschouwd als reclame gericht op kinderen t/m 12 jaar, zijn in het 

kader van deze monitor meegeteld in het totaal aantal websites dat reclame voor kinderen bevat. 

                                                           
4 Indirecte verkrijging van reclamemateriaal kan de voedingsmiddelenfabrikant ook worden aangerekend, zie 
de definitie van reclame-uiting in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (www.reclamecode.nl/nrc).  
5 Naast deze 4 websites is op 2 websites een verwijzing naar spreekbeurtinformatie gevonden, waarbij de link 
niet meer werkte. Deze zijn daarom niet meegerekend.  

http://www.reclamecode.nl/nrc
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4.2 Websites met (mogelijke) reclame gericht op kinderen van 0 tot en met 6 jaar  

Chiquita 

Op 1 website van de 77 gemonitorde websites wordt verwezen naar een andere, promotionele 

website waarop uitingen zijn waargenomen die op zichzelf zouden kunnen worden beschouwd als 

reclame gericht op kinderen van 0 t/m 6 jaar. Het gaat daarbij om uitingen op de website 

www.chiquitapromotion.com/nl, waarop allerlei activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar zijn te vinden. 

Met name de kleurplaten, tekenbladen en het memoryspel die apart kunnen worden uitgeprint en 

aan kinderen t/m 6 jaar kunnen worden verstrekt, zouden mogelijk kunnen worden beschouwd als 

reclame specifiek gericht op kinderen t/m 6 jaar (zie N.B. 1 in hoofdstuk 4.1). Deze uitingen zijn ter 

promotie van de tekenfilm Minions (die is geclassificeerd als 6+), maar mede ter promotie van 

Chiquita, wier logo steeds op de genoemde uitingen is afgebeeld.  

Voor zover de activiteiten op deze site kunnen worden beschouwd als reclame gericht op kinderen 

van 7 t/m 12 jaar, geldt dat het voedingsmiddel waarvoor reclame wordt gemaakt (banaan) voldoet 

aan de voedingskundige criteria, en dat er op deze doelgroep wel reclame mag worden gericht voor 

het betreffende voedingsmiddel. 

 

4.3. Websites met (mogelijke) reclame gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar voor 

voedingsmiddelen die niet voldoen aan de voedingskundige criteria 

In totaal zijn op 12 websites uitingen waargenomen die (mogelijk) als reclame voor 

voedingsmiddelen zouden kunnen worden beschouwd gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar, en 

waarbij het voedingsmiddel niet voldoet aan de voedingskundige criteria. Voor zover het uitingen 

betreft die niet 1 specifiek product aanprijzen, maar meerdere producten, of die alleen het merk 

promoten, is in het kader van de monitor steeds gekeken of alle producten voldoen aan de 

voedingskundige criteria. Indien dat niet het geval is, is de website hieronder opgenomen als 

mogelijk niet compliant met artikel 8 RvV.  

4.3.1 Mini Babybel 

Op de website http://minibabybel.nl wordt onder het kopje “nieuws en acties” reclame gemaakt 

voor de game “Megajumper” met de begeleidende tekst “Spring jij het hoogst van iedereen?”. De 

button “Speel de game” verwijst (tijdens de monitor-periode) echter niet naar de game, maar naar 

de homepage, waar niets over de game is te vinden. Het lijkt er dus op dat deze game niet meer kan 

worden gespeeld. Dat neemt niet weg dat de aankondiging van de game (mede gelet op de 

vormgeving en begeleidende tekst) als reclame specifiek gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar zou 

kunnen worden beschouwd. Deze game is ter promotie van het product Mini Babybel (het 

springkussen is in de vorm van een Mini Babybel kaasje, de merknaam Mini Babybel wordt ook 

vermeld op het springkussen). Dit product voldoet echter niet aan de voedingskundige criteria (te 

hoog percentage verzadigd vet), waardoor de uiting als in strijd met artikel 8 zou kunnen worden 

beschouwd.  

 

http://www.chiquitapromotion.com/nl
http://minibabybel.nl/
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4.3.2. La Vache qui rit 

De website www.lvqr.nl bevat een kopje “Games” waaronder 3 spellen worden aangeboden: Koeien 

Letters spel, Spetter Game en Super Koe Kart Race. Deze games zouden kunnen worden als games 

voor de hele familie, en dus voor alle leeftijden (gelet op de moeilijkheid van de games niet gericht 

op beneden de 7 jaar), maar zouden ook kunnen worden beschouwd als reclame specifiek gericht op 

kinderen van 7 t/m 12 jaar voor de producten van La Vache Quit Rit. Kinderen worden specifiek 

aangesproken bij de game Koeien Letters: “Of je Koeienletters nu alleen of met je familie of vriendjes 

wilt spelen, het kan allemaal!”. Bij de beschrijving van het Koeienletters-spel wordt specifiek 

verwezen naar de kaaspuntjes naturel en de Cheez Dippers Naturel. Dit laatste product lijkt als 

zuivelproduct niet te voldoen aan de voedingskundige criteria (te hoog percentage verzadigd vet), al 

is dit product lastig te categoriseren omdat het bestaat uit smeerkaas en broodsticks en niet duidelijk 

is of het product voor minimaal 50% uit zuivel bestaat. Mocht dit wel zo zijn, dan zouden de games, 

voor zover deze kunnen worden beschouwd als reclame voor Cheez Dippers Naturel, in strijd zijn met 

artikel 8 RvV. 

4.3.3 Bolletje 

Winactie “Dromen bij de Dolfijnen” 

Op de website http://bolletje.nl werd er tijdens de monitoringsperiode reclame gemaakt voor de 

actie "Win Dromen bij dolfijnen" met schuddebuikjes: “Verzin een naam voor het 

schuddebuikjesmannetje en win een logeerpartij voor jou en negen vriendjes bij de dolfijnen bij het 

Dolfinarium!”. De te winnen prijs is een logeerpartijtje bij het Dolfinarium: "De volgende ochtend 

worden jullie getrakteerd op een heerlijk Bolletje-ontbijt." De website vermeld dat de prijs alleen 

beschikbaar is voor kinderen van 8 - 12 jaar. De actiecode om mee te doen staat op 

Schuddebuikjesactieverpakkingen. Schuddebuikjes is zoet broodbeleg dat niet voldoet aan de 

voedingskundige criteria (te veel kcal per portie, te hoog percentage verzadigd vet, te hoog 

percentage suiker), waardoor de actie mogelijk in strijd is met artikel 8 RvV. De actie is inmiddels 

afgelopen (duurde van 1 juni t/m 31 augustus 2015).   

Spreekbeurtpakket 

Op de website van Bolletje wordt ook een spreekbeurtpakket aangeboden. Zie hierover N.B. 2 in 4.1. 

De begeleidende tekst is gericht op kinderen t/m 12 jaar. De download bevat "Het 'Alles wat je moet 

weten over Bolletje' Boek". Het spreekbeurtpakket/boek bevat expliciete aanprijzingen van 

producten van Bolletje, zoals ontbijtkoek (Koek in Kuip) en Nogal Lange Koekjes. Deze producten 

voldoen niet aan de voedingskundige criteria (te hoog percentage suiker). Voor zover de spreekbeurt 

als reclame kan worden aangemerkt, kan deze als strijdig met artikel 8 RvV worden beschouwd.  

4.3.4. Wicky 

De website http://wicky.nl is afgeschermd door een age check. Je moet 7 jaar of ouder zijn om de 

website te bezoeken. Na de age check verschijnt een website waarvan je voor een deel zelf kunt 

bepalen hoe deze er uit ziet, door bijv. te kiezen voor de apps Humor (mopjes) en Wist je dat 

(weetjes voor kinderen). In de Wicky Fangalerij kun je je mooiste Wicky foto uploaden. Dit zijn 

voornamelijk foto's van kinderen. Door de opmaak (veel kleurgebruik en weinig tekst) en de toon van 

de tekst (“Jij bepaalt hoe de Wicky Website er uit zit!”, je kunt je naam invullen bij “Deze Wicky 

http://www.lvqr.nl/
http://bolletje.nl/
http://wicky.nl/
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Website is van:”, de grapjes en de wist je datjes) zou deze website kunnen worden beschouwd als 

reclame gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar. De Wicky-drankjes voldoen aan de criteria, de Wicky 

ijsjes die op de site ook als onderdeel van de “productentuin” worden genoemd echter niet (te hoog 

percentage suiker), waardoor er toch sprake kan zijn van strijd met artikel 8 RvV.  

4.3.5. Kellogg’s 

Gratis Moestuin Kit 

De website www.kelloggs.nl is niet in zijn geheel specifiek op kinderen gericht, maar bevat wel de 

actie "Gratis mini moestuin kit" die voor een deel wel specifiek op kinderen van 7 t/m 12 jaar lijkt te 

zijn gericht. In de kinderversie van de moestuinkit zitten de plantjes in doosjes met Snap (voor Rice 

krispies), Coco het aapje (voor Coco Pops), Bijtje (voor Honey Pops) en Tijger (voor Frosties).  

De producten Rice krispies en Honey Pops voldoen aan de voedingskundige criteria, maar de 

producten Coco Pops (te hoog percentage suiker) en Frosties (te hoog percentage suiker) niet, 

waardoor de actie mogelijk zou kunnen worden beschouwd als in strijd met artikel 8 RvV.  

Coco’s Jungle 

Ten tijde van de monitor werd er vanaf de website van Kellogg’s gelinkt naar de aparte website 

www.cocosjungle.nl, waar een spel voor kinderen t/m 12 jaar is te vinden (zoek de coco pops). 

Meedoen kan alleen na aanmelding met e-mailadres ouders, wat niet wegneemt dat de spelletjes op 

deze site zouden kunnen worden beschouwd als reclame voor Coco Pops gericht op kinderen van 7 

t/m 12 jaar. Het product Coco Pops voldoet niet aan de voedingskundige criteria, waardoor deze 

game mogelijk zou kunnen worden beschouwd als in strijd met artikel 8 RvV. 

4.3.6. Princeland Lu 

Vanaf de website www.lu.nl wordt bij het merk “Prince” verwezen naar http://princeland.luprince.nl. 

Deze website is afgeschermd door een age check. Zie N.B. 3 hierover. Je moet ouder zijn dan 13 jaar 

om de site te bezoeken, of toestemming van je ouders hebben. Er is geen bepaling of jurisprudentie 

die aangeeft dat als er toestemming van een ouder is, je wel je reclame mag richten op kinderen t/m 

12 jaar. Na een bevestigend antwoord (dat je ouder bent dan 13 of toestemming hebt als je jonger 

bent), kom je op een site waarop je een tekenfilmpje kunt kijken of een game kunt spelen. Hierin 

worden niet direct voedingsmiddelen aangeprezen, maar wel is het LU Prince logo te zien op de 

website, en de hoofdrolspeler is een “Prince”, vergelijkbaar met de figuur die is afgebeeld op 

producten van Lu Prince. Voor zover deze game en tekenfilm zouden kunnen worden beschouwd als 

reclame voor Lu Prince gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar, dan geldt dat niet alle Lu Prince-

producten voldoen aan de voedingskundige criteria, waardoor mogelijk sprake zou kunnen zijn van 

strijd met artikel 8 RvV. Indien de site alleen zou zijn gericht op kinderen vanaf 13 jaar, dan is artikel 8 

RvV niet van toepassing.  

4.3.7 Smarties 

De website www.smarties.nl is afgeschermd door een age check. Zie N.B. 3 hierover. Kinderen 

beneden de 12 jaar hebben geen toegang tot de website. Op de homepage die na het invullen van de 

age check verschijnt, zijn echter uit te printen knutseltips met smarties-doosjes te vinden, die (mede) 

lijken te zijn gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar (voor kinderen beneden de 7 jaar zijn de 

http://www.kelloggs.nl/
http://www.cocosjungle.nl/
http://www.lu.nl/
http://princeland.luprince.nl/
http://www.smarties.nl/
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knutseltips te moeilijk). Althans, niet voldoende duidelijk is of deze tips alleen op ouders en kinderen 

van boven de 12 jaar zijn gericht. Omdat smarties niet voldoen aan de voedingskundige criteria, zou 

dit mogelijk in strijd met artikel 8 RvV kunnen worden beschouwd.  

4.3.8 ERU (spreekbeurt) 

De website www.eru.eu heeft een apart kopje "Kids". Dit verwijst naar een pagina met als kop 

“Spelen met ERU Kids”, een speciale pagina voor kinderen tot en met 12 jaar met e-cards en 

spreekbeurtinformatie. Deze pagina promoot het product ERU Kids: “ERU heeft speciaal voor jou een 

heerlijke smeerkaas gemaakt: ERU Kids die heel lekker maar ook gezond is door een verlaagde 

hoeveelheid vet en extra calcium”. De pagina kondigt ook “leuke kleurplaten” aan, maar deze zijn 

niet te vinden. Gelet op de tekst en inhoud kan de pagina worden beschouwd als reclame specifiek 

gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Het product ERU kids voldoet aan de voedingskundige 

criteria, hiervoor mag dus reclame worden gemaakt. In de spreekbeurt wordt echter ook ERU 

Goudkuipje naturel getoond en benoemd. Dit product voldoet niet aan de criteria. Zie over de 

beoordeling van spreekbeurten N.B. 2 in 4.1.  

4.3.9 Burger King 

De website www.burgerking.nl is niet specifiek gericht op kinderen t/m 12 jaar. De enige uiting op de 

website die mogelijk kan worden beschouwd als specifiek gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar is de 

promotie van het Kids Menu, waarin “spookachtig goede speeltjes” bij worden gegeven. Het 

gebruikte lettertype en kleurgebruik kunnen, evenals de afgebeelde speeltjes zelf, worden 

aangemerkt als specifiek gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar. Het in de reclame afgebeelde Kids 

Menu voldoet niet aan de voedingskundige criteria (te hoog aantal kcal), waardoor de reclame 

mogelijk als strijdig met artikel 8 RvV kan worden beschouwd.  

4.4 Samenvatting en conclusies  

Gelet op het voorgaande kan mede aan de hand van de EASA criteria het volgende met betrekking 

tot de 77 gemonitorde websites worden geconcludeerd: 

 Er zijn 67 websites (=87%) die conform het bepaalde in artikel 8 RvV zijn, namelijk 

- 60 websites die in het geheel geen reclame (lijken te) bevatten gericht op kinderen tot en 

met 12 jaar en 

- 7 websites die reclame bevatten die gericht lijkt op kinderen van 7 t/m 12 jaar, maar 

waarbij wordt voldaan aan de voedingskundige criteria 

 Er zijn 10 websites (=13%) die (verwijzen naar sites die) reclame bevatten die gericht lijkt op 

kinderen tot en met 12 jaar, en waarop geen uitzonderingsbepaling van toepassing is. Daarbij 

ging het om: 

- 1 website met reclame die gericht lijkt op kinderen t/m 6 jaar 

- 9 websites met (verwijzing naar) reclame die gericht lijkt op kinderen van 7 t/m 12 jaar 

voor voedingsmiddelen die niet voldoen aan de voedingskundige criteria 

 

In het volgende overzicht zijn deze conclusies samengevat: 

 

 

http://www.eru.eu/
http://www.burgerking.nl/
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OVERZICHT WEBSITES 

 Lid FNLI Geen lid FNLI TOTAAL 

Websites met reclame 
gericht op kinderen 
van 0 t/m 6 jaar  

X 1 
- Chiquita: kleurplaten, 

knutselplaten en 
memory* 

1 

Websites met reclame 
gericht op kinderen 
van 7 t/m 12 jaar die 
niet voldoet aan de 
voedingskundige 
criteria  

8  
- Mini Babybel: game 
- La Vache qui rit: games 
- Bolletje: winactie en 

spreekbeurt* 
- Wicky: website (m.n. 

humor en wist-je-dat?) 
- Kellogg’s: Moestuin-actie 

en spelletjes-site 
- Princeland Lu: game* 
- Smarties: knutseltips* 
- ERU: spreekbeurt* 

1  
- Burger King: promotie 

speeltjes Kids Menu 

9 

Websites met reclame 
gericht op kinderen 
van 7 t/m 12 jaar die 
voldoet aan de 
voedingskundige 
criteria 

7 (Alpro Soya, Dr Oetker, 
Roosvicée, Fristi, Sisi, 
McDonalds**, Pombär) 

X 7 

Websites die in het 
geheel geen reclame 
bevatten gericht op 
kinderen van 0 t/m 12 
jaar 

55 5  60 

 
*= Zie de opmerkingen in hoofdstuk 4.1 onder N.B.1, N.B.2 en N.B.3. 
**= hierbij ging het om een aanprijzing van het Happy Meal (met afbeelding) in een samenstelling die 
voldoet aan de voedingskundige criteria 
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5. Bevindingen met betrekking tot social media (in eigen beheer) 

5.1 Algemeen 

Van de 77 onderzochte websites is er dit jaar ook gekeken of er vanaf de betreffende website wordt 

doorverwezen naar social media die het bedrijf/merk in eigen beheer heeft. Indien er niet werd 

doorverwezen, is gekeken of de betreffende bedrijven/merken wel social media in beheer hebben. 

Daarbij gaat het om social media als Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en/of Pinterest. 

Vervolgens is gekeken of de betreffende social media (gericht op Nederlands publiek) openbaar 

toegankelijk zijn (dus zonder eerst in te hoeven loggen) en reclame bevatten gericht op kinderen. De 

social media-monitor vond gelijktijdig plaats met de bedrijfs/merkenwebsite-monitor en heeft 

plaatsgevonden in juli en augustus 2015. 

Enkele algemene conclusies: 

 52 van de 77 websites verwijzen naar social media. Daarvan is het merendeel (48) 
toegankelijk zonder eerst in te hoeven loggen.  

 18 van de 77 websites hebben wel social media in beheer, maar verwijzen hier niet expliciet 
naar vanaf de website. 

 7 van de 77 websites hebben geen social media in beheer.  
 

Bij de beoordeling van social media in eigen beheer is opgevallen dat de toon (informeel) en 

presentatie (veel beeldgebruik) vaak anders zijn dan op de reguliere bedrijfs/merkenwebsite. Het 

taalgebruik op social media is vaak speels en populair, en er worden veel foto’s en plaatjes gepost en 

spelletjes/prijsvragen. Dat brengt in het geval van social media niet automatisch mee dat deze 

specifiek gericht zijn op kinderen t/m 12 jaar. Er zijn (nog) geen specifieke criteria aan de hand 

waarvan kan worden getoetst of social media voldoet aan artikel 8 RvV. Voor de beoordeling van 

social media is daarom net als bij de websites mede gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 3 

genoemde criteria.  

Opgemerkt kan worden dat voor de meeste social media geldt dat je ten minste 13 jaar moet zijn om 

een account te mogen maken, en het daarom de vraag is in hoeverre dergelijke social media kunnen 

worden beschouwd als (mede) gericht op kinderen t/m 12 jaar. Zonder account kan er bijvoorbeeld 

niet worden gereageerd op geplaatste berichten. Dat neemt echter niet weg dat een openbare social 

media-pagina net zoals een openbare website bezocht en bekeken kan worden door kinderen t/m 12 

jaar. De betreffende webadressen zijn hieronder steeds vermeld.  

5.2 Social media die (mogelijke) reclame bevat gericht op kinderen tot en met 12 jaar 

Op 3 social media pagina’s (die overigens alle 3 openbaar toegankelijk waren en waarnaar werd 

verwezen vanaf de website) zijn er berichten gevonden die mogelijk kunnen worden beschouwd als 

reclame gericht op kinderen t/m 12 jaar. Op de websites van deze merken is geen reclame specifiek 

gericht op kinderen t/m 12 jaar waargenomen. 

Kips Facebook 

Op de Facebook-pagina van Kips (https://nl-nl.facebook.com/lieverkips) is een bericht waargenomen 

waarin kleurplaten worden aangeboden. Het bericht zelf is op ouders gericht, maar de kleurplaat kan 

https://nl-nl.facebook.com/lieverkips
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worden gedownload en kan worden aangemerkt als reclame specifiek gericht op kinderen t/m 6 jaar 

(de kleurplaat betreft een Kips worstje met Kips logo). Zie hoofdstuk 4.1 N.B. 1 over kleurplaten.  

De Facebook-pagina heeft verder een aparte sectie met de naam “Recycle je kuipje”, waar 

knutselplaten (met afbeelding van het Kips-logo) kunnen worden gedownload, met tips om een Muis, 

Boot, Raket of Lieveheersbeestje te maken van de kuipjes van Kips Room Paté, Cranberry Paté, 

Ardenner Paté en Theeworst. De genoemde knutselplaten kunnen mogelijk worden beschouwd als 

reclame gericht op kinderen t/m 6 jaar of t/m 12 jaar. De producten voldoen niet aan de 

voedingskundige criteria, waardoor mogelijk sprake kan zijn van strijd met artikel 8 RvV.  

 
La Vache Qui Rit (LVQR) 

De Facebook-pagina van La Vache Qui Rit (https://www.facebook.com/LaVacheQuiRitNL) bevat 

berichten met knutseltips en spelletjes voor buiten, waarbij kinderen rechtstreeks worden 

aangesproken. Bij de afbeelding is steeds de koe van LVQR (brand character) te zien. Er wordt geen 

specifiek product gepromoot. Niet alle producten van LVQR lijken te voldoen aan de voedingskundige 

criteria (zie hierover de opmerking onder 4.3.2 op p. 10) , waardoor er mogelijk sprake kan zijn van 

strijd met artikel 8 RvV. 

Smoeltjes 

Het YouTube-kanaal van Smoeltjes (https://www.youtube.com/user/HellemaSmoeltjes) bevat oude 

commercials (3 jaar geleden geüpload) voor Smoeltjes-koekjes. Deze commercials zijn tekenfilmpjes 

die zouden kunnen worden beschouwd als reclame gericht op kinderen t/m 12 jaar. De producten 

(voor zover nog aanwezig in huidig assortiment) voldoen niet aan de voedingskundige criteria, 

waardoor mogelijk sprake zou kunnen zijn van strijd met artikel 8 RvV.  

5.3 Slotopmerkingen social media 

Zoals opgemerkt in het begin van dit hoofdstuk, is de toon op social media vaak speels en wordt 

gebruik gemaakt van speelse activiteiten. Zo worden op Facebook vaak spelletjes/raadseltjes 

aangeboden, maar aangezien daar alleen op kan worden gereageerd als je bent ingelogd, en omdat 

kinderen beneden de 13 geen account kunnen aanmaken, zijn dergelijke berichten niet als non-

compliant aangemerkt. 

Ook tweets met een “lollig” karakter en waarbij wordt verwezen naar activiteiten die (ook) bij 

kinderen populair zijn, zoeken soms de grens op, maar zijn uiteindelijk niet aangemerkt als non-

compliant: 

Aandachtspunt m.b.t. filmpjes beschikbaar stellen via YouTube op de eigen website 

Een ander punt dat tijdens deze monitor in het licht van social media is geconstateerd, is dat soms de 

nieuwe tv-commercial op de site wordt aangeboden via YouTube. Als men het filmpje aanklikt, blijft 

men op de website, en na afloop van het filmpje verschijnen andere (suggesties voor) filmpjes. Dit 

kunnen bijvoorbeeld oudere commercials zijn, of buitenlandse commercials voor het merk. Het zou 

kunnen voorkomen dat deze filmpjes niet voldoen aan artikel 8 RvV, en omdat deze filmpjes via de 

Nederlandse website van de adverteerder worden aangeboden, zou de Nederlandse adverteerder 

mogelijk kunnen worden aangesproken, terwijl hij deze filmpjes niet bewust aanbiedt via zijn 

https://www.facebook.com/LaVacheQuiRitNL
https://www.youtube.com/user/HellemaSmoeltjes


 

16 
 

website. In het kader van deze monitor is deze praktijk voor zover dit voorkwam niet als een 

mogelijke overtreding beschouwd, maar toont het wel aan dat bedrijven een bewust beleid moeten 

voeren m.b.t. het gebruik van social media, ook als deze geïncorporeerd zijn in hun website.  
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6. Bevindingen met betrekking tot de kinderwebsites 

Voor het eerst is dit jaar ook een monitor uitgevoerd op 25 websites die zich specifiek richten op 

kinderen, zoals spelletjeswebsites en websites van media die zich op kinderen richten. Deze lijst is 

samengesteld door de FNLI. Het gaat daarbij om 9 websites gericht op 0 tot 7 jaar, 10 websites 

gericht op 7 t/m 12 jaar en 6 websites gericht op 0 t/m 12 jaar. Zie bijlage II voor de volledige lijst. 

Voor zover er advertenties voorkomen op de gemonitorde kinderwebsites, worden deze vaak 

geplaatst via Google advertenties of andere advertentienetwerken, zowel op de website zelf als 

voorafgaand aan spelletjes of filmpjes. Deze advertenties verschillen continu; als je eenzelfde 

spelletje of filmpje een paar keer achter elkaar start, krijg je steeds een andere advertentie te zien. 

Ook de banners op de website veranderen continu.  Door de grote hoeveelheid spelletjes en het 

continu veranderen van de advertenties is een 100%-controle hier vrijwel onmogelijk. Op de 

spelletjeswebsites zijn daarom steeds at random 10-20 verschillende games aangeklikt, om te kijken 

of reclame wordt gemaakt voor voedingsmiddelen. 

Het is een aandachtspunt voor adverteerders dat als zij voor online advertenties gebruik maken van 

Google ads en/of online advertentienetwerken, ze goede afspraken maken met het netwerk dat de 

advertenties plaatst, zodat deze niet op sites worden geplaatst die op kinderen zijn gericht (voor 

zover er een reclameverbod geldt voor hun producten). 

De bevindingen m.b.t. de 25 websites luiden als volgt: 

 In de categorie websites van 0 tot 7 jaar is geen reclame waargenomen voor voedingsmiddelen.  

 In de categorie websites van 7 t/m 12 jaar is op 1 website (www.spel.nl) reclame waargenomen 

voor voedingsmiddelen. Het ging hier in beide gevallen om voedingsmiddelen die voldoen aan de 

voedingskundige criteria (Vifit met extra proteïne en Chocomel Vers).  

 In de categorie websites van 0 t/m 12 jaar is op 5 websites reclame waargenomen voor 6 merken 

voedingsmiddelen (Mountain Dew, HeroBaby, Olvarit, Kellogg’s, Iglo en Vifit).  

Daarbij ging het om 3 reclames voor voedingsmiddelen die niet voldoen aan de voedingskundige 

criteria (Mountain Dew op www.elkspel.nl en Kelloggs en Iglo op www.nickelodeon.nl), en 3 

reclames voor voedingsmiddelen die wel voldoen aan de voedingskundige criteria (HeroBaby op 

www.kinderspelletjes.nl, Olvarit op www.kleurplaten.nl en Vifit met extra proteine op 

www.zylom.nl), hoewel dat in deze categorie niet relevant is gelet op het reclameverbod tot 7 jaar.   

 

 

 

 

 

 

http://www.spel.nl/
http://www.elkspel.nl/
http://www.nickelodeon.nl/
http://www.kinderspelletjes.nl/
http://www.kleurplaten.nl/
http://www.zylom.nl/


 

18 
 

7. Samenvatting 

A. Conclusies m.b.t. bedrijfs/merkenwebsites 

 

 87% van de 77 websites die in de monitor zijn beoordeeld, zijn conform het bepaalde in artikel 8 

RvV bevonden. Dat houdt in dat van deze 67 websites: 

‒ 60 websites in het geheel geen reclame (lijken te) bevatten gericht op kinderen tot en met 12 

jaar en 

‒ 7 websites reclame bevatten die gericht lijkt op kinderen van 7 t/m 12 jaar, maar waarbij 

wordt voldaan aan de voedingskundige criteria. 

 

 13% van de 77 websites die in de monitor zijn meegenomen, lijken niet conform het bepaalde in 

artikel 8 RvV. Dat houdt in dat van deze 10 websites: 

- 1 website verwijst naar een promotionele website die uitingen bevat die mogelijk kunnen 

worden beschouwd als reclame gericht op kinderen t/m 6 jaar 

- 9 websites (een verwijzing naar) reclame bevatten die gericht lijkt op kinderen van 7 tot en 

met 12 jaar, en waarop geen uitzonderingsbepaling van toepassing is en dus ook niet is 

voldaan aan de voedingskundige criteria. 

 

B. Conclusies m.b.t. social media in eigen beheer 

Van de 77 merken/bedrijven wier websites zijn beoordeeld in het kader van deze monitor, hebben er 

70 ook social media in beheer. Daarvan zijn veruit de meeste openbaar toegankelijk (dus de content 

is te lezen en te zien zonder dat eerst hoeft te worden ingelogd). Op 2 Facebookpagina’s en 1 

YouTube-kanaal zijn reclame-uitingen waargenomen die mogelijk kunnen worden beschouwd als 

strijdig met artikel 8 RvV.  

 

C. Conclusies m.b.t. kinderwebsites 

Van de 25 kinderwebsites die zijn gemonitord, is het volgende geconstateerd: 

 In de categorie websites van 0 tot 7 jaar is geen reclame waargenomen voor voedingsmiddelen.  

 In de categorie websites van 7 t/m 12 jaar is op 1 website (www.spel.nl) reclame waargenomen 

voor voedingsmiddelen. Het ging hier in beide gevallen om voedingsmiddelen die voldoen aan de 

voedingskundige criteria.  

 In de categorie websites van 0 t/m 12 jaar is op 5 websites (www.elkspel.nl, www.nickelodeon.nl, 

www.kinderspelletjes.nl, www.kleurplaten.nl, www.zylom.nl) reclame waargenomen voor 6 

merken voedingsmiddelen. Vanwege het reclameverbod t/m 6 jaar zou op dergelijke websites 

geen reclame voor voedingsmiddelen mogen voorkomen.  

 

Voor alle geconstateerde mogelijke overtredingen geldt dat het uiteindelijk aan de Reclame Code 

Commissie c.q. het College van Beroep is om in geval van een klacht te beoordelen of de 

waargenomen uitingen al dan niet conform het bepaalde in artikel 8 RvV zijn. 

 

 

 

http://www.spel.nl/
http://www.elkspel.nl/
http://www.nickelodeon.nl/
http://www.kinderspelletjes.nl/
http://www.kleurplaten.nl/
http://www.zylom.nl/
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BIJLAGEN 

I. Overzicht gemonitorde bedrijven/merkenwebsites 

II. Overzicht gemonitorde kinderwebsites 
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I. Overzicht gemonitorde bedrijven/merkenwebsites 

1 http://www.alprosoya.nl/ 

2 http://www.bakkerbart.nl/ 

3 http://www.beckers.nl/ 

4 http://minibabybel.nl/  

5 http://www.lvqr.nl/ 

6 http://www.bolletje.nl  

7 http://www.oetker.nl 

8 http://www.haribo.com 

9 http://www.heinz.nl/ 

10 http://www.deruijter.nl/ 

11 http://www.karvancevitam.nl  

12 http://www.roosvicee.nl 

13 http://www.venz.nl/ 

14 http://www.capri-sun.nl 

15 http://www.coca-cola.nl 

16 http://www.fanta.nl 

17 http://www.schweppes.nl 

18 http://www.sprite.nl 

19 http://www.iglo.nl/ 

20 http://www.wicky.nl/ 

21 http://www.kelloggs.nl/nl  

22 http://www.peijnenburg.nl/ 

23 http://www.verkade.nl/ 

24 http://www.milka.nl  

25 http://www.lu.nl/ 

26 http://www.nesquik.nl 

27 http://www.nestle-chocolade.nl/smarties_website/index.html 

28 http://www.lays.nl/ 

29 http://www.smiths.nl/ 

30 http://www.duyvis.nl/ 

31 www.doritos.nl 

32 http://www.snackajacks.nl/ 

33 http://www.pepsi.nl/ 

34 http://www.7up.nl/ 

35 http://www.chocomel.nl 

36 http://www.hero.nl  

37 http://www.fristi.nl/ 

38 http://www.mona.nl/ 

39 http://www.stegeman.nl 

40 http://www.lonka.nl/ 

41 http://www.venco.nl/ 

42 http://www.redband.nl/  

43 http://www.mentos.nl/ 
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44 http://www.fruittella.com/nl/  

45 http://www.vanmelle.nl/ 

46 http://www.lookolook.nl/ 

47 http://www.klene.nl/ 

48 http://www.autodrop.nl/ 

49 http://www.loacker.com/netherlands/nld_1703.html 

50 http://www.mars.com/netherlands/nl/index.aspx 

51 http://www.m-ms.nl/#/home 

52 http://www.twix.nl 

53 http://www.snickers.nl/ 

54 http://www.benjerry.nl/ 

55 http://www.calve.nl/ 

56 http://www.hertogijs.nl/ 

57 http://www.ola.nl/ 

58 http://www.kips.nl/ 

59 http://www.sisi.nl 

60 http://www.mcdonalds.nl/ 

61 http://www.kinder.nl 

62 http://www.eru.eu/kids.php 

63 http://www.burgerking.nl/home  

64 http://www.gatorade.nl/ 

65 http://haagen-dazs.nl/Home 

66 http://www.jackklijn.nl/# 

67 http://www.mccain.nl/ 

68 http://www.mymagnum.nl/ 

69 http://www.pombar.nl/ 

70 http://www.pringles.nl/home 

71 http://www.tuctime.com/nl 

72 http://www.smoeltjes.nl/  

73 http://www.chiquita.nl/ 

74 http://www.jamin.nl/  

75 http://www.katja.nl/  

76 http://www.pizzahut.nl/  

77 http://www.daelmansbanket.nl/pages_nl/introductie.htm   
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II. Overzicht gemonitorde kinderwebsites 

0 tot 7 jaar (9 websites) 

www.bobo.nl 

www.dewereldismooi.nl 

www.disneyclub.nl   
(= www.disneyboekenclub.nl)  

www.kidznet.nl  

www.kinderpuzzeltjes.com 

www.nijntje.nl 

www.okki.nl 

www.sesamstraat.nl 

www.speelzolder.nl 

 

7 t/m 12 jaar (10 websites) 

www.disneyxd.nl 

www.jeugdbieb.nl 

www.hetklokhuis.nl 

www.schooltv.nl 

www.spel.nl 

www.spele.nl  

www.taptoe.nl 

www.zapp.nl 

www.zozitdat.nl 

www.hyvesgames.nl 

 

0 t/m12 jaar (6 websites) 

www.donaldduck.nl 

www.elkspel.nl (zie ook 0 tot 7 jaar) 

www.kinderspelletjes.nl 

www.kleurplaten.nl 

www.nickelodeon.nl  

www.zylom.nl 
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Contactgegevens Afdeling Compliance 

Bezoekadres: Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam 

Postadres: Postbus 75684, 1070 AR Amsterdam 

Algemeen telefoonnummer: 020 301 33 97 

Telefoonnummer Afdeling Compliance: 020 301 33 90 

E-mail: compliance@reclamecode.nl  

Websites:  

www.reclamecode.nl 

www.checkdereclamecode.nl 

www.checksrc.nl/check  

mailto:compliance@reclamecode.nl
http://www.reclamecode.nl/
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