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DE BIJZONDERE 
RECLAME CODE
EEN OPLOSSING OP BRANCHENIVEAU 
VOOR VERANTWOORD RECLAME MAKEN.

ADVERTISING SHOULD BE LEGAL, 
DECENT, HONEST EN TRUTHFUL

“
”

I Tripartiete samenstelling wordt gevormd door de vertegenwoordigende organisaties van adverteerders, communicatieadviesbureaus en de  

 media verenigd in de Stichting Reclame Code.
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“Advertising should be legal, decent, honest en truthful” (bron: ICC Code, de mondiale code voor verantwoorde commerciële 

communicatie). In Nederland zijn deze uitgangspunten door de tripartiete samenstelling I van het reclamemakend bedrijfsleven 

uitgewerkt in de Nederlandse Reclame Code (NRC).

De NRC bestaat uit regels die ervoor zorgen dat er op een verantwoorde manier reclame wordt gemaakt. De NRC bestaat uit twee 

delen: een Algemeen deel en een Bijzonder deel. In het Algemene deel staan regels die gelden voor alle adverteerders.

In het Bijzondere deel zijn codes opgenomen die op verzoek van een specifiek deel/delen van het reclamemakend bedrijfsleven 

zijn opgenomen. Deze codes hebben betrekking op specifieke producten en diensten maar ook op specifieke doelgroepen zoals 

kinderen en op de wijze van verspreiding van reclame-uitingen.

De regels opgenomen in Bijzondere Reclamecodes gelden voor alle adverteerders die reclame maken voor producten en/of  

diensten die vallen onder de reikwijdte van de betreffende Bijzondere Reclamecode.

In deze folder:

 1.  Waarom een Bijzondere Reclamecode?

 2. Wie is de eigenaar van een Bijzondere Reclamecode?

 3.  Waarom dient de eigenaar van een Bijzondere Reclamecode te worden vastgesteld?

 4.  Hoe komt een Bijzondere Reclamecode formeel tot stand?

 5.  Wat is het gevolg van het opnemen van een Bijzondere Reclamecode in de NRC?

 6.  Wat dient een branche te doen om een branche specifieke Bijzondere Reclamecode te laten opnemen in de NRC?

 7.  Wat dient een branche te doen om een branche overstijgende Bijzondere Reclamecode te laten opnemen in de NRC?

 8.  Hoe lang duurt het voordat een Bijzondere Reclamecode tot stand komt?

 9.  Wat is de positie van de Consumentenbond bij de totstandkoming van Bijzondere Reclamecodes?

 10. Welke Bijzondere Reclamecodes zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code?



1.

2.

3.

4.

WAAROM EEN BIJZONDERE RECLAMECODE?

Er zijn verschillende redenen waarom een branche of meer branches tezamen een Bijzondere Reclame Code opstellen.

1.1 De wetgever maakt bij het opstellen van wetten gebruik van zogenaamde “open normen”. Om onzekerheid en kostbare  

 rechtsprocedures te voorkomen neemt een branche het initiatief om zelf invulling te geven aan die open normen.  

 Voorbeelden hiervan zijn de Reclamecode voor personenauto’s en de Reclamecode voor reisaanbiedingen.

1.2 Branches zijn zich ervan bewust dat hun product –bij overmatig gebruik en/of door risicovolle groepen – een gevaar  

 kan opleveren voor de volksgezondheid. Deze branches leggen zichzelf beperkingen bij het maken van reclame op zodat  

 misbruik of gebruik door risicovolle groepen van het product in reclame-uitingen niet wordt gestimuleerd.

1.3 Branches zijn zich ervan bewust dat niet iedereen – om uiteenlopende redenen – in het bezit wil komen van reclamefolders  

 en -bijsluiters, reclame per e-mail, etc. Voorbeeld: de JA/NEE c.q. NEE/NEE sticker.

1.4 Maatschappelijk en/of duurzaam ondernemen kan zich ook uiten bij het maken van reclame. Zie de Milieu Reclame Code.  

 Ook stellen branches beperkingen op ten aanzien van bepaalde doelgroepen. Er is een Kinder- en Jeugdreclamecode die  

 aangeeft op welke wijze verantwoorde reclame gericht op kinderen gemaakt kan worden.

WIE IS DE EIGENAAR VAN EEN BIJZONDERE RECLAMECODE?

Wat betreft het eigenaarschap zijn er twee type Bijzondere Reclamecodes te onderscheiden:

2.1 Branche specifieke codes (“productcodes”). De branche is eigenaar van de code. Bijvoorbeeld de Reclamecode voor  

 alcoholhoudende dranken (STIVA), de Reclamecode voor personenauto’s (RAI Vereniging) en de Reclamecode voor  

 voedingsmiddelen (FNLI).

2.2 Branche overstijgende codes (“mediacodes of specifieke doelgroep/onderwerp codes”). Kenmerk is dat de  

 bepalingen in deze codes gelden voor alle adverteerders ongeacht voor welk product zij reclame maken. Deze codes  

 kunnen worden geïnitieerd door

 A. een specifieke branche of branches tezamen (bv. de Reclamecode voor e-mail).

 B. het bestuur van SRC (bv. de Kinder- en Jeugdreclamecode). In dit geval is de tripartiete samenstelling van de  

 deelnemende organisaties in SRC eigenaar van de code (=“specifieke doelgroep codes”).

WAAROM DIENT DE EIGENAAR VAN EEN BIJZONDERE RECLAMECODE TE 
WORDEN VASTGESTELD?

De eigenaar of eigenaren van een Bijzondere Reclamecode stellen zelf de regels op en stellen zelf uiteindelijk ook vast hoever 

zij zichzelf willen beperken bij het maken van reclame. Zelfregulering kan alleen goed functioneren wanneer de beperkingen die 

worden vastgesteld bij het maken van reclame gedragen worden door een representatief gedeelte van de betreffende adverteer-

ders. Dit laat onverlet dat de door de betreffende branche opgestelde beperkingen dienen te worden overlegd met de tripartiete 

samenstelling van de deelnemers in SRC (zie 6.2).

De eigenaar of eigenaren van een Bijzondere Reclamecode is/zijn ook verantwoordelijk voor de actualiteit van de opgenomen 

regels, de eventuele revisie en het bewaken van de afgesproken evaluatietermijn(en).

HOE KOMT EEN BIJZONDERE RECLAMECODE FORMEEL TOT STAND?

Op verzoek van een branche(s) wordt/worden Bijzondere Reclamecodes opgenomen in de Nederlandse Reclame Code na een 

besluit van het bestuur II van de Stichting Reclame Code.

II Zie voor de samenstelling van het bestuur SRC https://www.reclamecode.nl/adverteerder/default.asp?paginaID=21&hID=1
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WAT IS HET GEVOLG VAN HET OPNEMEN VAN EEN BIJZONDERE RECLAMECODE  
IN DE NRC?

Zodra een Bijzondere Reclamecode wordt opgenomen in de Nederlandse Reclame Code wordt de Bijzondere Reclamecode 

algemeen verbindend toegepast. Dit betekent dat de betreffende Bijzondere Reclamecode geldt voor alle adverteerders (ook 

niet-leden van de branche) die reclame maken voor producten/diensten die vallen onder de reikwijdte van die code.

WAT DIENT EEN BRANCHE TE DOEN OM EEN BRANCHE SPECIFIEKE  
BIJZONDERE RECLAMECODE TE LATEN OPNEMEN IN DE NRC?

Branche specifieke codes (= t.a.v. producten)

6.1 De betreffende branche(s) stelt/stellen in overleg met haar/hun achterban een concept Bijzondere Reclamecode op  

 (hierna: de Branche). --> zie  in de flowchart

6.2 De Branche consulteert III de tripartiete samenstelling van het reclame makend bedrijfsleven die deelnemen in het  

 bestuur van SRC en verwerkt hun eventuele input in het concept. --> zie  in de flowchart

6.3 Vervolgens bespreekt de Branche dit concept met voor de Branche relevante stakeholdersIV en verwerkt de eventuele  

 input in het concept.--> zie  in de flowchart

6.4 De Branche dient –na overleg conform 6.2 en 6.3 een concept in bij Stichting Reclame Code (SRC) en geeft aan met  

 welke stakeholders IV overleg heeft plaatsgevonden. 

 Naast het concept dient de Branche ook een communicatieplan in.--> zie  in de flowchart

6.5 Het secretariaat van SRC stuurt een kopie van de conceptcode naar de Consumentenbond (hierna CB) met de vraag of  

 CB uit het oogpunt van algemene consumentenbelangen opmerkingen heeft.--> zie  in de flowchart

6.6.1  De reactie van CB wordt besproken met de Branche.--> zie  in de flowchart

6.6.2  Het secretariaat van SRC beoordeelt:

 A. Het concept op een zestal onderdelen: representativiteit branche, werkbaarheid, relevantie, aanwezigheid branche over- 

 stijgende aspecten, een marginale toets of het voorgestelde concept voldoet aan de wet/NRC en het communicatieplan.

 B. Het communicatieplan op de volgende elementen: voorlichtingsbijeenkomsten leden, trainingsmodule zelfregulering  

 voor de leden, opname SRC Check, interactie SRC-branche website, leden abonneren op de nieuwsbrief van SRC, voorlichting  

 aan leden inzake de op grond van artikel 19 NRC gebaseerde financiële bijdrage aan SRC.--> zie  in de flowchart

6.6.3  Het secretariaat SRC verwerkt haar bevindingen en- in overleg met de Branche- de reactie van CB in een concept code en  

 licht dit in een gesprek met de Branche toe. In dat gesprek komen eventuele vragen t.a.v. het communicatieplan ook aan  

 de orde. --> zie  in de flowchart

6.7 De Branche dient een definitief concept code met communicatieplan in.

 Het Concept Bijzondere Reclamecode, het communicatieplan, het verslag van de consultatieronde met de deelnemers  

 SRC (zie 6.2), de reactie CB en de bevindingen van het secretariaat SRC worden op eerst volgende bestuursvergadering  

 SRC op de agenda gezet. --> zie  in de flowchart

 Bestuur SRC neemt de concept code met communicatieplan direct aan óf Bestuur SRC formeert een “bestuurscommissie”  

 die met de Branche in gesprek gaat over de in het bestuur aan de orde gestelde principiële zaken. 

 Na het gesprek wordt het concept met communicatieplan definitief door de Branche opgesteld en de  

 Bestuurscommissie SRC stelt n.a.v. het gesprek een advies* op over het aannemen van de Bijzondere reclamecode.  

 Het Bestuur SRC besluit over aanname van het voorliggend concept met communicatieplan.--> zie  in de flowchart

5.

III Het secretariaat SRC zal deze consultatieronde coördineren en een verslag daarvan opstellen. Daarnaast zal de betreffende branche  

 schriftelijk verslag doen van welke input door de betrokken deelnemers SRC niet is overgenomen. Tripartiete fundament van het bestuur  

 SRC worden geïnformeerd over verloop vorenstaande.

IV De branche bepaalt zelf de maatschappelijke organisaties, Ngo’s, eventuele toezichthouders en andere overheidsinstanties waarmee zij de 

 inhoud van haar concept Bijzondere Reclame code wenst te bespreken. Zie voor de bijzondere positie van de Consumentenbond vraag 9.

6.

4 |



START
BRANCHE
stelt concept 1.0 Bijzondere 
Reclame Code op 1.0 geven feedback 

op concept 1.0

1.0

!

mogelijke feedback
in concept 1.1

BRANCHE

1.1geven feedback
op concept 1.1

1.1

NGO’S + OVERHEID

1.1

!

PLAN

?

1.2

!

PLAN1.2

PLAN1.3

mogelijke feedback in concept 1.2
en stelt communicatieplan op

BRANCHE
SRC geeft feedback en bespreekt
opmerkingen CB met branche

SRC/CB
1.2

BRANCHE
stelt concept 1.2 op

na feedback CB

SRC
beoordeelt het concept en

communicatieplan
1.3

1.0

1 2

23

54

6.2 6.1

OPNAME IN NRC
PLAN2.0

PLAN2.0
CONCEPT AFGEKEURD

PLAN

?

2.0

!

PLAN2.1

OPNAME IN NRC

in gesprek met 
bestuurscommissie

BRANCHE + SRC BRANCHE
stelt concept 2.1 op

PLAN

?

1.3

!

VERSLAG
IIIPLAN2.0stellen concept 2.0 op

BRANCHE + SRC BESTUUR SRC
beoordeelt het concept en
communicatieplan

2.0

7

7 7

6.3

BRANCHES IN SRC

PLAN2.0
!

PLAN

2.1

BESTUUR SRC
beoordeelt het concept 2.1 en

communicatieplan
2.1

CONCEPT AFGEKEURD

7
ADVIES

DE BIJZONDERE RECLAME CODE, VERANTWOORD RECLAME MAKEN OP BRANCHENIVEAU
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“

WAT DIENT EEN BRANCHE TE DOEN OM EEN BRANCHE OVERSTIJGENDE  
BIJZONDERE RECLAMECODE TE LATEN OPNEMEN IN DE NRC?

Branche overstijgende codes (t.a.v. media/verspreiding/specifieke onderwerpen)

Hier geldt dezelfde procedure als bij de Branche specifieke codes (= t.a.v. producten). Wanneer er verschillende branches bij 

betrokken zijn dient één branche aangewezen te worden als contactpersoon voor het secretariaat van SRC.

Branche overstijgende codes (t.a.v. specifieke doelgroepen bv kinderen)

Hier geldt dezelfde procedure als bij de Branche specifieke codes (= t.a.v. producten). Afwijkend is dat een aantal fases sneller 

doorlopen kan worden omdat de tripartiete samenstelling van het adverterend bedrijfsleven in SRC eigenaar is en overleg direct 

met relevante vertegenwoordigers van deelnemers SRC inclusief Consumentenbond plaatsvindt.

8. HOE LANG DUURT HET VOORDAT EEN  
BIJZONDERE RECLAMECODE TOT STAND KOMT?

In principe bepaalt de branche zelf de snelheid van het proces. Het bestuur van SRC komt 4x per jaar bijeen. Het bestuur kan op 

grond van de statuten ook buiten vergadering besluiten nemen.

9. WAT IS DE POSITIE VAN DE CONSUMENTENBOND BIJ  
DE TOTSTANDKOMING VAN BIJZONDERE RECLAMECODES?

De positie van de Consumentenbond (CB) is tweeledig:

9.1 Als vertegenwoordiger van consumenten wordt CB rechtstreeks benaderd door branches om de visie van CB te vernemen  

 bij het maken van reclame voor hun producten, diensten, wijze van verspreiden van reclame of gebruik van bepaalde media.  

 Dit is een keuze van het bedrijfsleven zelf (zie 6. 3).

9.2 CB is deelnemer in het bestuur van de Stichting Reclame Code. Alle besluiten in het bestuur worden genomen bij  

 meerderheid van stemmen. Om te voorkomen dat de stem van CB overvleugeld wordt door de stemmen van het  

 bedrijfsleven is met de Consumentenbond afgesproken dat, wanneer zij – na het doorlopen van een afgesproken mediation  

 traject, zoals opgenomen in het Reglement totstandkoming en evaluatie bijzondere reclamecodes d.d. 13 april 2006 - niet  

 akkoord is met de aanname van een Bijzondere Reclamecode en de overige deelnemers in SRC deze code hebben  

 geaccepteerd, aan de code wordt toegevoegd dat CB niet akkoord is onder vermelding van op welke onderdelen van de  

 code dit betrekking heeft.

10. BIJZONDERE RECLAMECODES DIE ZIJN  
OPGENOMEN IN DE NEDERLANDSE RECLAME CODE? 
De Bijzondere Reclamecodes die zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code zijn te vinden op www.reclamecode.nl/nrc.

7.

8.

9.

10.

Deze procedure is goedgekeurd door het Bestuur van de Stichting Reclame Code op 10 juni 2014.
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BETTER SAFE 
THAN SORRY.

“
”

DE STICHTING RECLAME CODE (SRC) BEVORDERT VERANTWOORD  
RECLAME MAKEN, ZODAT DE CONSUMENT VERTROUWEN IN RECLAME  
HEEFT ÉN BEHOUDT, ONDER MEER VIA ZELFREGULERING.
 

Zelfregulering betekent dat het adverterend bedrijfsleven – adverteerders, reclamebureaus en media – regels opstelt  

waaraan verantwoorde reclame moet voldoen. Deze regels staan in de Nederlandse Reclame Code. Iedereen die vindt dat een 

reclameboodschap in strijd is met deze regels kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. De klachtenprocedure 

die SRC heeft opgesteld zorgt ervoor dat de Reclame Code commissie op deskundige, transparante, professionele en voortva-

rende wijze kan vaststellen of de betreffende reclame-uiting waartegen een klacht is ingediend in strijd is met de Nederlandse 

Reclame Code.
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SRC IN HET KORT

 

Daarnaast biedt de SRC het adverterend bedrijfsleven diensten aan in de vorm van voor iedereen toegankelijke websites  

(zoals www.checkdereclamecode.nl) en Copy Advies om te voorkomen dat de Nederlandse Reclame Code wordt overschreden. 

“Better safe than sorry.”
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