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• TV spots op 51 kanalen in België werden gedurende een periode van 3 maanden 
gemonitord. 98,3% betekent een kleine verbetering t.o.v. 2017 (97,8%).

• Wanneer de criteria voor een publiek van kinderen verstrengd wordt (van 35% 
naar 25%) blijft het percentage van conformiteit hoog (97,6%). 

• Tijdens de uren waarop kinderen typisch TV kijken was de conformiteit > 99%.  

• In totaal werden 27 bedrijfseigen websites beoordeeld  
en 100% bleek te voldoen aan de regels van de Belgian Pledge. 

• Geen enkele website was in strijd met andere internationale  
(ICC) of nationale zelfregulerende codes of reclamewetgeving. 

• Op het niveau van individuele items (bijvoorbeeld 1 foto of video) 
werd voor 1 website een aandachtspunt geformuleerd. 

—

—

1

• 19 bedrijfsprofielen op sociale media werden beoordeeld (Facebook, YouTube, 
Instagram…) en 100% bleek te voldoen aan de regels van de Belgian Pledge. 

• Geen enkel profiel was in strijd met  andere internationale (ICC )  
of nationale zelfregulerende codes  of reclamewetgeving. 

• Op het niveau van individuele items (bijvoorbeeld 1 foto of video)  
werd voor 1 profiel een aandachtspunt geformuleerd.  

—
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Samenvatting

98,3% van de TV spots die de ondernemingen  
die lid zijn bij de Belgian Pledge uitbrachten in Q1  
van 2018 waren conform het engagement van de 
Belgian Pledge.

100% van de bedrijfswebsites van de 
ondernemingen die lid zijn bij de Belgian Pledge 
waren in 2019 conform het engagement van de  
Belgian Pledge.

100% van de bedrijfsprofielen op sociale media van 
de ondernemingen die lid zijn bij de Belgian Pledge 
waren in 2019 conform het engagement van de 
Belgian Pledge.



2Introductie
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Fevia (de federatie van de Belgische voedingsindustrie) en UBA (de Unie der Belgische Adverteerders) 
gingen reeds in 2004 van start met de uitwerking van een reclamecode voor voedingsmiddelen. Deze 
code werd opgesteld rekening houdend met het ICC Framework for responsible food and beverage 
communications (Internationale Kamer van Koophandel) en bevat specifieke bepalingen ter bescherming 
van kinderen en/of jongeren. 

De code wordt opgevolgd door de Jury voor Ethische Praktijken in de Reclame (JEP). Voor elk volledig 
kalenderjaar maakt de JEP een evaluatieverslag op en publiceert die op hun website. In 2012 beslisten 
Fevia, UBA en COMEOS (vertegenwoordiger van de handelaars, restaurantketens en cateraars) om een 
stap verder te gaan inzake verantwoorde marketing naar kinderen en lanceerden de Belgian Pledge. 

Met dit zelfregulerend initiatief nemen deelnemende voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens 
en cateraars duidelijke engagementen op rond reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar:

Deze engagementen spelen bovendien in op het snel veranderende mediagebruik van kinderen. In 
2017 vond een uitbreiding plaats van het toepassingsgebied naar o.a. socialemediakanalen (Facebook,  
YouTube en Instagram). In 2019 werd voor de eerste keer een monitoring uitgevoerd van deze 
vernieuwde online scope. De resultaten daarvan staan in dit rapport beschreven. In 2020 plannen de 
leden van de Belgian Pledge opnieuw een uitbreiding van de online scope. Deze keer komen ook online 
influencers in scope.

De Belgian Pledge is een nationale vertaling van een initiatief op Europees niveau. De EU Pledge is een 
vrijwillig initiatief van levensmiddelen- en drankenbedrijven om de reclame voor levensmiddelen en 
dranken voor kinderen jonger dan twaalf jaar in de EU te veranderen. Dit Europees initiatief aligneert 
zich op de EU-richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten1. Deze richtlijn roept op om gedragscodes op 
de markt te brengen omtrent de marketing van bepaalde levensmiddelen en dranken voor kinderen.

Voor de monitoring van de engagementen werkten Fevia, Comeos en UBA samen met externe 
specialisten:

Enkel producten adverteren naar 
kinderen jonger dan 12 jaar toe die 
beantwoorden aan voedingskundige 
criteria of geen producten adverteren 
naar kinderen toe jonger dan 12 jaar, 
ongeacht criteria.

1

2

Geen  communicatie  doen over producten 
in basisscholen, behalve in de scholen waar 
de directie er specifiek naar vraagt of er 
uitdrukkelijk mee akkoord gaat omwille 
van educatieve doeleinden.

1 Directive (EU) 2018/1808 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Directive 
2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in member states 
concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing market 
realities

Voor de TV reclame:  
Group m/Mindshare²  

2

Voor de online scope:  
Jury voor Ethische  
Praktijken inzake reclame

1

² Group m/Mindshare is ‘s werelds grootste reclamemediabedrijf en helpt ondernemingen bij het 
optimaliseren van investeringen in marketing. Het biedt ook onafhankelijke media-auditdiensten aan.

http://EU Pledge
https://www.groupm.com/
https://www.jep.be/nl
https://www.jep.be/nl


3.1 TV monitoring
Group m/Mindshare paste volgende methodiek toe om na te gaan of de leden van de Belgian 
Pledge hun engagement correct volgden. Als toetssteen werd volgende invulling van het 
engagement gehanteerd: “Geen reclame voor producten die gericht zijn op kinderen jonger 
dan 12 jaar, behalve voor producten die voldoen aan specifieke voedingskundige criteria van 
de EU Pledge. 

In het kader van dit initiatief wordt onder “reclame voor kinderen jonger dan 12 jaar” verstaan: 
reclame voor mediapubliek met een minimum van 50% van de kinderen jonger dan 12 jaar.” 
Alle spots van de leden van de Belgian Pledge die in Q1 2018 en Q1 2017 (benchmark) zijn 
uitgezonden, werden beoordeeld op de samenstelling van het publiek op het moment van 
uitzenden. Spots voor producten die niet voldeden aan de voedingskundige criteria en die een 
publiek van >35% kinderen jonger dan 12 jaar bereikten, werden als niet-conform beschouwd.

De nalevingspercentages voor tv-reclame 
in dit verslag worden op twee manieren 
weergegeven: 

1. Voor spots overdag (06.00-20.59 uur) 
met ten minste 1 GRP

2. Voor alle uitgezonden reclamespots

Daarbij gelden volgende definities: 
 
Spot:  
Elke individuele reclameactiviteit - de 
zendtijd die door de adverteerder wordt 
gebruikt 

Niet conforme producten: 
voedingsproducten die niet voldoen aan 
de voedingskundige criteria 

Profiel:  
Demografische uitsplitsing van het publiek 
op spotniveau, met betrekking tot kinderen 
jonger dan 12 jaar

GRP (Gross Rating Point):  
Percentage van het doelpubliek dat 
door een advertentie wordt bereikt, 
vermenigvuldigd met de frequentie 
waarmee het publiek deze ziet. 
Bijvoorbeeld een TV-reclame die 5 
keer wordt uitgezonden en 50% van het 
doelpubliek bereikt, krijgt een GRP van 250 
(GRP = 5 x 50%). 

Opmerking: 
de demografische verdeling van het 
publiek voor spots onder 1 GRP is vaak 
onbetrouwbaar, vanwege de geringe 
omvang van het publiek. Deze spots en de 
spots die 's nachts worden uitgezonden, 
zijn toch opgenomen in de algemene 
resultaten met het oog op transparantie.

3Methodiek
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De bedrijven die zijn toegetreden tot de Belgian Pledge en haar  
engagementen zijn:



Hieronder een overzicht van alle TV kanalen in België die  
betrokken waren in de monitoring. 

Regio in België Gemonitorde kanalen

Noorden Atv, Canvas, Cartoon Network (Nl), Caz, Comedy Central, 
Discovery, Disney Channel Vl, Dobbit Tv, Een, Eleven Nl, 
Evenaar, Fox, History Channel Nl, Kanaal Z (Nl), Ment Tv Nl, 
MTV (Nl), National Geographic Nl, Nickelodeon/spike, Njam!, 
Plattelandstv, Q2, Spike, Studio 100 Tv, TLC, Viceland Vl, 
Vier, Vijf, Vitaya, VTM, VTM Kids, VTM Kids Jr, Xite en Zes

Zuiden
 
AB 3, Abxplore, Canal Z (Fr), Cartoon Network (Fr), Club 
RTL, Disney Channel Fr, Dobbit Fr, Eleven Fr, La Deux, La 
Une, MTV (Fr), National Geographic Fr, Nickelodeon (Fr), 
NRJ Hits TV, Plug RTL, RTL-Tvi, Studio 100 Tv Fr, TF1 en 
Viceland Fr 
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Tabel 1: TV kanalen in België betrokken in monitoring (onderlijnd = kanaal populair bij kinderen)

3.2 Online monitoring
De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame voerde de monitoring uit van 
de bedrijfswebsites en de bedrijfsprofielen op sociale media (inclusief YouTube,  
Facebook en Instagram). 

De naleving van het Belgian Pledge engagement werd geëvalueerd door na te 
gaan of:

• marketingcommunicatie aanwezig was op de website/het bedrijfsprofiel 
op sociale media 

• de marketingcommunicatie voeding of dranken promoot, in tegenstelling 
tot een promotie van louter het merk

• deze voeding of dranken al dan niet voldoen aan de voedingskundige criteria

• de marketingcommunicatie hoofdzakelijk gericht is op kinderen onder 12 
jaar.

Het EASA-secretariaat (European Advertising Standards Alliance) heeft in 
samenwerking met het EU Pledge secretariaat en onafhankelijke experten 
(professoren Liselot Hudders en Dieneke van de Sompel) een methodologie 
ontwikkeld met een ‘consumentgerichte aanpak’. De JEP (lid bij EASA) heeft 
deze Europees afgestemde methodiek toegepast voor de cases in België. 

Bij de selectie van de url’s werd rekening gehouden met de aantrekkelijkheid van 
de producten voor kinderen. Na een initiële screening van >100 url’s werd een 
longlist opgesteld waaruit de JEP finaal een selectie maakte. De JEP evalueerde 
zo in juni 2019 de inhoud van 27 bedrijfswebsites en 19 bedrijfsprofielen op 
sociale media.  

De experts van de JEP gingen na of de website/bedrijfsprofiel op sociale 
media een screening deed van de leeftijd van de bezoeker. De aanwezigheid 
van dergelijke screening werd echter niet voldoende geacht om de naleving 
te garanderen als de marketingcommunicatie op de website duidelijk was 
ontworpen om in de eerste plaats kinderen jonger dan 12 jaar aan te spreken.



Onderneming Onderzochte url
Alpro https://www.instagram.com/alpro/

Coca-Cola https://nl.cocacolabelgium.be/sprite

https://www.cocacola.be/fanta/nl/home/

https://www.facebook.com/fantabelgium

Continental Foods https://www.facebook.com/Aiki.I.Laiki?fref=ts

Danone http://www.danio.be/

Delacre http://www.delacre.be/

Expomat http://www.expomat.be

Ferrero https://www.nutella.com/fr/be

https://www.kinder.com/be/fr/

https://www.instagram.com/tictac.belgium/

Guylian https://www.instagram.com/guylianchocolates/

Ijsboerke https://www.instagram.com/ijsboerkebe/

Imperial Meat Products https://www.marcassou.be/

Jacques Ijs https://www.jacques-ice.com/

Jules Destrooper https://nl-be.facebook.com/Julesdestrooper/

Kellogg’s https://www.instagram.com/tresor_de_kelloggs_/?hl=en

La William http://www.lawilliam.be/fr/

Libeert https://www.facebook.com/libeert/

Lotus Bakeries
https://www.youtube.com/channel/
UC64tJxOH4C8v3RNLQ9TlKgQ

Mars https://www.m-ms.be/nl

https://www.facebook.com/mmsbelgium/

McCain https://www.mccain.be/

McDonald’s https://www.mcdonalds.be/

https://www.youtube.com/user/McDonaldsBE

Milcobel http://www.chocochoco.be/fr
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De experten gingen ook na of de websites/social media profielen elementen bevatten, zoals 
spelletjes, animatie, figuren onder licentie en speelgoed, om daarna te beslissen of deze volgens 
hen in de eerste plaats gericht waren op kinderen jonger dan 12 jaar. Ten slotte moesten zij 
beoordelen of deze elementen, in samenhang met de algemene creatieve uitvoering van de 
website (d.w.z. eenvoud van taal, gebruik van lettergrootte en lettertype, gebruik van kleuren 
e.d.), duidelijk waren bedoeld om de marketingcommunicatie(s) op de website/social media 
profile vooral aantrekkelijk te maken voor kinderen onder de 12 jaar.

Naast de naleving van de Belgian Pledge hebben de experten op het gebied van zelfregulering 
de websites/profielen op sociale media ook getoetst aan volgende codes of -wetgeving:

• ICC-kader voor verantwoorde marketingcommunicatie voor voedsel- en dranken;

• Reclamecode voor voedingsmiddelen;

• Relevante reclamewetgeving.

Hoewel het relatief eenvoudig kan zijn om te bepalen of een website of een profiel op sociale-
media kinderen in het algemeen aanspreekt, is het veel moeilijker om te bepalen of een website 
of een profiel op sociale-media hoofdzakelijk bedoeld is om kinderen jonger dan 12 jaar aan te 
spreken. Hierdoor lijken de beslissingen van de zelfregulerende experts enigsinds gevoelig voor 
subjectiviteit. Echter, de experts beoordelen de marketing communicaties op basis van hun 
uitgebreide professionele ervaring die ze dagdagelijks inzetten. Nietemin worden lezers van dit 
rapport verzocht hiermee rekening te houden.

Een overzicht van alle url’s die door de JEP  
beoordeeld werden, staat hieronder.

https://www.instagram.com/alpro/
https://nl.cocacolabelgium.be/sprite
https://www.cocacola.be/fanta/nl/home/
https://www.facebook.com/fantabelgium
https://www.facebook.com/Aiki.I.Laiki?fref=ts
http://www.danio.be/
http://www.delacre.be/
http://www.expomat.be
https://www.nutella.com/fr/be
https://www.kinder.com/be/fr/
https://www.instagram.com/tictac.belgium/
https://www.instagram.com/guylianchocolates/
https://www.instagram.com/ijsboerkebe/
https://www.marcassou.be/
https://www.jacques-ice.com/
https://nl-be.facebook.com/Julesdestrooper/
https://www.instagram.com/tresor_de_kelloggs_/?hl=en
http://www.lawilliam.be/fr/
https://www.facebook.com/libeert/
https://www.youtube.com/channel/UC64tJxOH4C8v3RNLQ9TlKgQ
https://www.youtube.com/channel/UC64tJxOH4C8v3RNLQ9TlKgQ
https://www.m-ms.be/nl
https://www.facebook.com/mmsbelgium/
https://www.mccain.be/
https://www.mcdonalds.be/
https://www.youtube.com/user/McDonaldsBE
http://www.chocochoco.be/fr


4 Resultaat TV monitoring

De resultaten voor de TV monitoring van alle ondernemingen  
die lid zijn bij de Belgian Pledge staan hieronder samengevat.

Tabel 2: % non-conformiteit voor alle TV spots

Tabel 3: % non-conformiteit voor TV spots die overdag (06:00-20:59) uitgezonden worden met min. 1 GRP

Alle TV spots

% spots voor niet- 
conforme producten 
voor een publiek met  
> 35% kinderen

% spots voor niet- 
conforme producten 
voor een publiek met  
> 25% kinderen

Q1 2017 2,23% 3,05%

Q1 2018 1,68% 2,37%

TV spots die overdag 
(06:00 – 20:59)  
uitgezonden worden 
met minstens 1 GRP 

% spots voor niet- 
conforme producten 
voor een publiek met  
> 35% kinderen

% spots voor niet- 
conforme producten 
voor een publiek met  
> 25% kinderen

Q1 2017 0,04% 0,40%

Q1 2018 0,01% 0,33%

PepsiCo https://lays.be/fr/accueil

https://www.cheetos.be/home

https://www.facebook.com/Doritos.belgium/

Royal Friesland 
Campina

https://www.cecemel.be/nl-BE

https://www.facebook.com/cecemelnl/

Spadel https://www.spa.be/fr/produits/spa-limonades

Tiense Suiker https://www.sucresdetirlemont.be/

Trefin http://www.trefin.com/

Unilever
https://www.magnumicecream.com/be/fr/inside-magnum/
pleasure-store.html

https://www.benjerry.be/

https://www.facebook.com/liptoniceteaBE/

Vandemoortele https://nl-nl.facebook.com/vandemoortele.be/

Vondelmolen http://www.vondelmolen.be

Mondelez https://fr.cotedor.be/

https://www.milka.be/

https://www.milka.be/

Nestlé https://www.facebook.com/LU.Life.Belgium/

https://www.nestle-cereals.com/be/fr/products-promotions/
brands/lion-brand

https://www.nesquik.be/fr/products.aspx

https://www.instagram.com/galak_be/

Orangina Schweppes https://www.instagram.com/schweppesbelgium/
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https://lays.be/fr/accueil
https://www.cheetos.be/home
https://www.facebook.com/Doritos.belgium/
https://www.cecemel.be/nl-BE
https://www.facebook.com/cecemelnl/
https://www.spa.be/fr/produits/spa-limonades
https://www.sucresdetirlemont.be/
http://www.trefin.com/
https://www.magnumicecream.com/be/fr/inside-magnum/pleasure-store.html
https://www.magnumicecream.com/be/fr/inside-magnum/pleasure-store.html
https://www.benjerry.be/
https://www.facebook.com/liptoniceteaBE/
https://nl-nl.facebook.com/vandemoortele.be/
http://www.vondelmolen.be
https://fr.cotedor.be/
https://www.milka.be/
https://www.milka.be/
https://www.facebook.com/LU.Life.Belgium/


Het formeel engagement van de Belgian Pledge heeft betrekking op alle TV spots die 
uitgezonden worden. Vandaar dat het percentage conformiteit als volgt kan samengevat 
worden:

—

98,3% van de TV spots die de ondernemingen  
die lid zijn bij de Belgian Pledge uitbrachten in Q1  
van 2018 waren conform het engagement van de 
Belgian Pledge.

Dit cijfer betekent een kleine verbetering t.o.v. 2017 en toont aan dat de leden van de Belgian 
Pledge hun engagement zeer goed blijven nakomen. Wanneer het criteria voor een publiek van 
kinderen verstrengd wordt (van 35% naar 25%), en er dus meer kinderen in contact kunnen 
komen met een reclame voor een niet conform product, blijft het percentage van conformiteit 
hoog (97,6%). Tijdens de uren waarop kinderen typisch TV kijken was de conformiteit zo goed 
als absoluut (zie tabel 3).

In totaal werden 27 bedrijfseigen websites beoordeeld. Van deze 27 websites bleken alle 
websites te voldoen aan de regels van de Belgian Pledge. Geen enkele website werd geëvalueerd 
als duidelijk bedoeld om in de eerste plaats aantrekkelijk te zijn voor kinderen onder de 12 jaar 
en dus in strijd met de Belgian Pledge. Geen enkele website was bovendien in strijd met  andere 
internationale (ICC³) of nationale zelfregulerende codes4 of reclamewetgeving. Op het niveau 
van individuele items (bijvoorbeeld 1 foto of video) werd voor 1 website een aandachtspunt 
geformuleerd. 

Hieronder staan meer gedetailleerde gegevens over de monitoring van de websites. Een 
item dat gescoord werd als hoofdzakelijk aantrekkelijk voor kinderen wil niet automatisch 
zeggen dat er een inbreuk is: 

1. Het protocol voorziet in een simultane beoordeling van meerdere factoren  
om te beslissen of een website hoofdzakelijk aantrekkelijk is voor kinderen  
jonger dan 12 jaar. 

2. Voor producten die voldoen aan de voedingskundige criteria  
mag wel degelijk reclame gemaakt worden. 

5  Resultaat monitoring  
bedrijfswebsites

—

100% van de bedrijfswebsites van de 
ondernemingen die lid zijn bij de Belgian Pledge 
waren in 2019 conform het engagement van de  
Belgian Pledge.

3 International Chamber of Commerce Framework for Responsible Food  
and Beverage Marketing Communications
4 Reclamecode voor voedingsmiddelen (Fevia code) 1716



5.1 Controle van leeftijd/akkoord van de ouders
De experten verifieerden of er een controle gebeurde van de leeftijd van de bezoeker van 
de website of dat er naar een akkoord gevraagd werd van de ouders. 2 van de 27 websites 
voerden een controle uit. 

5.2 Gebruik van figuren onder licentie
Voor de 27 websites werd nagegaan of er gebruik werd gemaakt van figuren of bekende 
personen onder licentie. In 5 gevallen werd gebruik gemaakt van figuren/bekende personen. 
De experten oordeelden dat in 3 gevallen, deze figuren hoofdzakelijk gericht waren op 
kinderen jonger dan 12 jaar. In geen enkel geval werden de figuren/bekende personen 
gebruikt om een voedingsproduct te promoten.

Indien er aan leeftijdscontrole gedaan werd, dan was dit aan de hand van
een invulveld voor de leeftijd of de geboortedatum (zie figuur 2).

De reden waarom de figuren hoofdzakelijk gericht waren op <12j is omdat in 
de 3 gevallen er figuren gebruikt werden uit films, spelletjes of boeken die 
populair zijn bij <12j.

Aantal websites met leeftijdsverificatie (N=27):

Aantal website met figuren onder licentie (N=27):
leeftijdsverificatie N=2

7%

geen leeftijdsverificatie N=25

93%

0 20 40 60 80 100

Vraag naar ouderlijke toestemming

Leeftijdsselectie binnen optiemenu

Invulveld voor leeftijd of geboortedatum

Pop-up met vraag naar leeftijd

Vraag naar ouderlijke toestemming

0

0

0

0

Figuur 2: Type van leeftijdsverificatie (N=2)

Figuur 1: Aantal websites met leeftijdsverificatie (N=27)

Figuur 3: Aantal website met figuren onder licentie (N=27)

Figuur 4: Type figuren onder licentie die gebruikt worden voor websites (N=3)

geen gebruik van
figuren, N=22

81%
gebruik van
figuren, N=5

hoofdzakelijk gericht 
op <12, N=3

niet hoofdzakelijk 
gericht op <12, N=2

19% 11,1%

7,4%

0 20 40 60 80 100

Direct gericht op kinderen

Aanwezig op ‘kids’ deel van de website

Gebasseerd op films,... populair bij <12

Andere

0

0

0

1918



5.4 Animatie/geluidseffecten/video’s
17 van de 27 websites maakten gebruik van animaties, geluidseffecten of video’s. Slechts 2 
waren aantrekkelijk voor kinderen <12j. In 1 geval gebruikte de website deze animatie om een 
product te promoten naar kinderen toe. De betrokken onderneming werd hiervan op de hoogte 
gebracht en paste de website aan.

5.3 Spelletjes
11 van de 27 websites gebruikte spelletjes. Slechts 1 spelletje was volgens de experten gericht 
op kinderen jonger dan 12 jaar. Het spelletje is eenvoudig te spelen voor een kind jonger dan 
12, de instructies zijn eenvoudig en de gebruikte kleuren/tekeningen zijn aantrekkelijk voor 
kinderen onder 12. Geen enkel spelletje werd gebruikt om een voedingsproduct te promoten. 

Figuur 5: Aantal websites met spelletjes/entertainment (N=27)

geen spelletjes N=11

41%
spelletjes N=16

spelletjes niet gericht
op <12j, N=15

59%

55,6%

spelletjes gericht 
op <12j, N=1

3,7%

Aantal websites met spelletjes/entertainment (N=27):

Aantal websites met animatie, geluidseffecten of video’s (N=27):

Animaties N=17

animaties gericht 
op <12, N=2

animaties niet 
gericht op <12j
N=15

63%
7%

56%
geen animaties N=10

37%

Figuur 6: Aantal websites met animatie, geluidseffecten of video’s (N=27)

De redenen waarom de experten de animaties als aantrekkelijk  
voor <12j beoordeelden, staan samengevat in figuur 7. 

0 5 10 15 20 25 30

Interactief en eenvoudig 14%

29%

14%

0%

0%

14%

29%

Gebruik van aantrekkelijke effecten

Kleurrijk/cartoon-achtig

Gebruik van figuren uit films of boeken

Aantrekkelijke muziek

Eenvoudig te verstaan < 12j

Andere

Figuur 7: Belangrijkste indicatoren waarom animaties/geluidseffecten/video’s hoofdzakelijk 
gericht zijn op kinderen < 12j (N=2) 2120



5.5 Gebruik van speelgoed
Op geen enkele website werd speelgoed gebruikt om een voedingsproduct te promoten.

5.7 Inbreuken tegen andere internationale of nationale 
zelfregulerende codes of reclamewetgeving
De experten stelden geen enkele inbreuk vast tegen andere internationale of nationale 
zelfregulerende codes of reclamewetgeving.

5.6 Inbreuken tegen de Belgian Pledge criteria
Om te bepalen of een website ontworpen is om zich voornamelijk te richten op kinderen 
onder de 12 jaar moesten alle eerder geïdentificeerde elementen in overweging worden 
genomen. Dit omvatte het gebruik van animaties/geluidseffecten/video’s, entertainment/
spelletjes, speelgoed of het gebruik van figuren of beroemdheden onder licentie en de 
creatieve uitvoering van de website (gebruik van kleuren, lettertype, lettergrootte, taal, etc.). 

Doorslaggevende factoren bij het beoordelen van de aantrekkingskracht van een website 
op jonge kinderen waren het gebruiksgemak, eenvoud van taal, lettergrootte, gebruik 
van kleuren en de hoeveelheid aan entertainment/spelletjes dat op de websites wordt 
aangeboden. Na een zorgvuldige beoordeling kwamen de experten tot de conclusie dat alle 
websites voldeden aan de regels van de Belgian Pledge.

geen speelgoed N=27

speelgoed N=0

0%

100%

geen inbreuken N=27

inbreuken N=0

0%

100%

geen inbreuken N=27

inbreuken N=0

0%

100%

Figuur 8: Aantal websites met speelgoed om voedingsproduct te promoten (N=27) Figuur 9: Inbreuken tegen de Belgian Pledge (N=27)

Figuur 10: Inbreuken tegen andere internationale of nationale zelfregulerende codes of reclamewetgeving (N=27)
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5.8 Linken naar bedrijfsprofielen op sociale media
20 van de 27 websites linkten door naar bedrijfsprofielen  
op sociale media (Facebook, YouTube, Instagram,…).

In figuur 12 staat een overzicht naar welke sociale media doorgelinkt werd.

Linken naar bedrijfsprofielen op sociale media:

geen linken N=7

26%

linken N=20

74%
Figuur 11: Linken naar bedrijfsprofielen op sociale media (Facebook, YouTube, Twitter of Instagram, N=27)

Figuur 12: Type social media naarwaar de websites linken (N=20)
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6Resultaat monitoring 
bedrijfsprofielen 
op sociale media

In totaal werden 19 bedrijfsprofielen op sociale media beoordeeld. Van deze 19 profielen 
bleken alle profielen te voldoen aan de regels van de Belgian Pledge. Geen enkel profiel 
werd geëvalueerd als duidelijk bedoeld om in de eerste plaats aantrekkelijk te zijn voor 
kinderen onder de 12 jaar en dus in strijd met de Belgian Pledge. Geen enkel profiel was 
bovendien in strijd met andere internationale (ICC ) of nationale zelfregulerende codes  of 
reclamewetgeving. Op het niveau van individuele items (bijvoorbeeld 1 foto of video) werd 
voor 1 profiel een aandachtspunt geformuleerd.

Hieronder staan meer gedetailleerde gegevens over de monitoring van de profielen. Een 
item dat gescoord werd als hoofdzakelijk aantrekkelijk voor kinderen wil niet automatisch 
zeggen dat er een inbreuk is:

 1. Het protocol voorziet in een simultane beoordeling van meerdere factoren  
om te beslissen of een profiel hoofdzakelijk aantrekkelijk is voor kinderen  
jonger dan 12 jaar.

2. Voor producten die voldoen aan de voedingskundige  
criteria mag wel degelijk reclame gemaakt worden.

—

100% van de bedrijfsprofielen op sociale media van 
de ondernemingen die lid zijn bij de Belgian Pledge 
waren in 2019 conform het engagement van de 
Belgian Pledge.

6.1 Controle van leeftijd/akkoord van de ouders
De experten verifieerden of er een controle gebeurde van de leeftijd van de bezoeker van 
het bedrijfsprofiel op sociale media of dat er naar een akkoord gevraagd werd van de ouders. 
Geen enkel profiel deed dergelijke controle.

geen controle N=19

controle N=0

0%

100%

Figuur 13: Controle van leeftijd/akkoord van ouders voor bezoek profiel op sociale media (N=19)
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6.2 Gebruik van figuren onder licentie
Voor de 19 bedrijfsprofielen op sociale media werd nagegaan of er gebruik werd gemaakt 
van figuren of bekende personen onder licentie. In 3 gevallen werd gebruik gemaakt 
van figuren/bekende personen. De experten oordeelden dat in 2 gevallen, deze figuren 
hoofdzakelijk gericht waren op kinderen jonger dan 12 jaar. In 2 gevallen werden de figuren/
bekende personen gebruikt om een voedingsproduct te promoten. In 1 geval voldeed het 
product aan de voedingskundige criteria van de Belgian Pledge. In het andere geval is de 
marketingcommunicatie niet meer beschikbaar.

geen gebruik van
figuren, N=16

84%
gebruik van
figuren, N=3

hoofdzakelijk gericht 
op <12, N=2

niet hoofdzakelijk 
gericht op <12, N=1

16% 11%

5%

De reden waarom de figuren hoofdzakelijk gericht waren op <12j staat samengevat in figuur 15

Gebruik van figuren onder licentie in social media profielen (N=19):

0 10 20 30 40 50

Figuren onder licentie, beroemdheden,...
populair bij kinderen <12j

Films, videogames, boeken 
populair bij kinderen <12j

Andere

50%

0%

50%

Figuur 14: Gebruik van figuren onder licentie in social media profielen (N=19)

Figuur 15: Type figuren onder licentie die gebruikt worden in sociale mediaprofielen en aantrekkelijk voor <12j (N=2)
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6.3 Spelletjes
7 van de 19 websites maakten gebruik van spelletjes. Slechts 1 spelletje was volgens de 
experten gericht op kinderen jonger dan 12 jaar. 

6.4 Wedstrijden/prijskamp
Op 12 van de 19 bedrijfsprofielen op sociale media kon meegedaan worden aan een wedstrijd 
of prijskamp. Alle wedstrijden waren niet specifiek gericht op kinderen jonger dan 12 jaar.

spelletjes N=7

37%

spelletjes niet 
gericht op <12j N=6

32% spelletjes gericht 
op <12j N=1

5%

geen spelletjes N=12

63%

Aantal social media profielen met entertainment/spelletjes (N=19):

Aantal social media profielen die gebruik maken 
van wedstrijden/prijskamp (N=19):

Figuur 16: Aantal social media profielen met entertainment/spelletjes (N=19) Figuur 17: Aantal social media profielen die gebruik maken van wedstrijden /prijskamp (N=19)

Het spelletje op het social media profiel werd gescoord als aantrekkelijk voor kinderen onder de 
12j wegens volgende kenmerken: eenvoudig om te spelen, kleurrijk/cartoon-achtig, eenvoudig 
te volgen en korte instructies en gebruik van animatie. Het product waarvoor geadverteerd 
werd, was ook prominent aanwezig in het spelletje. In dit specifieke geval voldeed het product 
aan de voedingskundige criteria van de Belgian Pledge. Marketing is dus toegelaten.

geen wedstrijd, N=7

37%

wedstrijd niet gericht 
op <12j, N=12

63%
wedstrijd gericht 
op <12j, N=0

0%
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6.5 Video’s/foto’s
2 van de 19 bedrijfsprofielen op sociale media maakten gebruik van video’s of foto’s die aanzien 
werden als aantrekkelijk voor kinderen < 12j. In beide gevallen werden de video’s/foto’s gebruikt 
om een voedingsproduct te promoten. In 1 geval voldeed het product aan de voedingskundige 
criteria van de Belgian Pledge. In het andere geval is de marketingcommunicatie niet meer 
beschikbaar.

De redenen waarom de video’s/foto’s aantrekkelijk waren voor kinderen <12j staan hieronder 
aangegeven in figuur 19. 

geen aantrekkelijke 
foto’s/video’s, N=17

89%

aantrekkelijke foto’s/
video’s, N=2

11%

Aantal social media profielen die gebruik maken van videos/foto’s 
die aantrekkelijk zijn voor <12j (N=19):

Figuur 18: Aantal social media profielen die gebruik maken van videos/foto’s die aantrekkelijk zijn voor <12j (N=19)

Figuur 19: Belangrijkste indicatoren waarom video’s/foto’s hoofdzakelijk gericht zijn op kinderen < 12j (N=2)
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6.6 Taal/Interactie
Het taalgebruik dat gehanteerd werd op de bedrijfsprofielen op de  
sociale media was in geen enkel geval gericht specifiek op kinderen <12j.

6.7 Interactie tussen bedrijfsprofielen op  
sociale media en kinderen jonger dan 12 jaar 
Op geen enkel bedrijfsprofiel op sociale media vonden experts sporen van 
interactie met kinderen jonger dan 12 jaar (bijv. onder de vorm van post of 
rechtstreeks aanschrijven van kinderen). 

6.8 Inbreuken tegen de Belgian Pledge criteria 
Om te bepalen of een bedrijfsprofiel op sociale media ontworpen is om zich voornamelijk 
te richten op kinderen onder de 12 jaar moesten alle eerder geïdentificeerde elementen in 
overweging worden genomen. Dit omvatte het gebruik van video’s, spelletjes of het gebruik 
van figuren of beroemdheden onder licentie en de uitvoering van de website (bijv. taal, etc.). 

Doorslaggevende factoren bij het beoordelen van de aantrekkingskracht van een website op 
jonge kinderen waren het gebruiksgemak, eenvoud van taal, lettergrootte, gebruik van kleuren 
en de hoeveelheid aan entertainment/spelletjes dat op de websites wordt aangeboden. Na 
een zorgvuldige beoordeling kwamen de experten tot de conclusie dat alle profielen voldeden 
aan de regels van de Belgian Pledge.

6.9 Inbreuken tegen andere internationale of nationale 
zelfregulerende codes of reclamewetgeving
De experten stelden geen enkele inbreuk vast tegen andere internationale of nationale 
zelfregulerende codes of reclamewetgeving.

taalgebruik niet  
gericht op <12j, N=19

taalgebruik gericht op <12j, N=0

0%

100%
geen inbreuken, N=19

inbreuken, N=0

0%

100%

geen inbreuken, N=19

inbreuken, N=0

0%

100%

geen interactie  
met <12j, N=19

interactie met <12j, N=0

0%

100%

Figuur 20: Aantal social media profielen met taalgebruik gericht op kinderen <12j (N=19)

Figuur 21: Aantal social media profielen met posts/commentaren/interactie met kinderen <12j (N=19)

Figuur 22:  Inbreuken tegen de Belgian Pledge wat social media profielen betreft (N=19)
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6.10 Linken naar andere sociale media profielen
7 van de 19 bedrijfsprofielen op sociale media linkten naar andere sociale media kanalen 
(Facebook; YouTube, Twitter, Instagram of Pinterest). Er werd 3 keer een link gelegd naar een 
profiel van een influencer. Er was 1 link naar het Facebook profiel van Jeroen Meus.

linken N=7

37%

geen linken N=12

63%

Linken naar andere bedrijfsprofielen op sociale media (N=19):

Figuur 24: Linken naar andere bedrijfsprofielen op sociale media (Facebook, YouTube, Twitter,  Instagram of Pinterest, N=19)

7 Conclusie en  
volgende stappen

Samengevat is het zo dat er geen websites of social media profielen in hun geheel beoordeeld 
werden als duidelijk gericht op kinderen jonger dan 12j en daardoor in strijd met de regels van 
de Belgian Pledge.

Op het niveau van individuele items werden er voor 1 website en 1 social media profiel specifieke 
elementen aangemerkt als problematische primair op -12jarigen gerichte productpromotie. 
Ondernemingen werden hiervan op de hoogte gebracht opdat ze hun marketing zouden 
kunnen aanpassen.

Daarnaast werden er uiteraard ook op andere sites items aangemerkt als elementen bevattend 
die (hoofdzakelijk) gericht op kinderen ‹12j zijn, zonder dat daarom evenwel sprake was van 
primair op hen gerichte productpromotie.

De leden van de Belgian Pledge volgen hun engagement zeer goed op, zowel op TV (98% 
conformiteit) als online (100% conformiteit).

In 2020 wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten met de leden van de Belgian Pledge. 
Volgende wijzigingen staan op stapel:

• Aanpassing voedingskundige criteria voor volgende productgroepen: ontbijtgranen, 
kaas, sauzen, soep, yoghurt, chips, pasta, nootjes en maaltijden voor kinderen. De nieuwe 
criteria vindt u hier.

• Klachtensysteem: uittesten van een klachtenprocedure in lijn met het ‘Accountability 
Mechanism’ van de EU Pledge.

• Naast bedrijfswebsites en bedrijfseigen ‘social media profiles’ (bijv. Facebook, YouTube en 
Instagram) zullen ook profielen opgenomen worden van ‘Influencers’ waarmee bedrijven 
samenwerken. 
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