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Samenvatting 
 
Deze korte studie, die voor het Europees Parlement is uitgevoerd door KEA 
European Affairs, biedt een overzicht van diverse kwesties die verband houden 
met nieuwe regelgeving inzake reclame en in het bijzonder productplaatsing. In 
de studie wordt de huidige stand van zaken rond de omzetting van de AMVD-
richtlijn in de lidstaten beoordeeld, en wordt inzicht geboden in mogelijke 
ontwikkelingen binnen de Europese markt voor productplaatsing. 
 
Daarnaast wordt in de studie gekeken naar de effecten van reclame op kinderen 
en wordt de te verwachten effectiviteit beoordeeld van 
zelfreguleringsmaatregelen (gedragscodes) met betrekking tot reclame gericht op 
kinderen.  
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SAMENVATTING 

I. Inleiding 

 
In november 2007 heeft het Europees Parlement de richtlijn “Audiovisuele mediadiensten” 
(AVMD-richtlijn) goedgekeurd. In een periode waarin de Europese audiovisuele markten 
belangrijke technologische veranderingen doormaken en er sprake is van 
consumptiepatronen die zich razendsnel ontwikkelen, voorziet dit belangrijke 
wetgevingsinstrument in gemeenschappelijke pan-Europese regels voor de verspreiding 
van audiovisuele inhoud. Daarnaast biedt de richtlijn een belangrijk kader voor de 
regulering van reclame en wordt hierin voor het eerst – onder bepaalde voorwaarden – 
productplaatsing als vorm van reclame toegestaan. De lidstaten hebben tot eind 2009 de 
tijd om de AVMD-richtlijn om te zetten in hun eigen nationale regelgevingskaders. 
 
In deze korte studie worden kwesties op reclamegebied in de nieuwe richtlijn onder de loep 
genomen en wordt, in het bijzonder, de rol beoordeeld van productplaatsing en de effecten 
van reclame op kinderen in dit verband. Daarnaast biedt de studie een overzicht van de 
huidige stand van zaken wat betreft de omzetting in de lidstaten van regels inzake 
productplaatsing. In een korte analyse van trends op de reclamemarkten en een 
bespreking van enkele mogelijke onderwerpen voor toekomstig onderzoek komt de nodige 
aanvullende achtergrondinformatie aan de orde. 
 
 
II. Ontwikkelingen op het gebied van reclame en 

productplaatsing 
 
De AVMD-richtlijn bevat de volgende definitie van productplaatsing: “elke vorm van 
audiovisuele commerciële communicatie in de vorm van opname van of verwijzing naar 
een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk in een programma, tegen betaling 
of soortgelijke vergoeding”. 
 
De auteurs van deze studie zijn van mening dat de mogelijke rol van productplaatsing in 
de EU moet worden bekeken in het licht van de belangrijkste trends in de audiovisuele 
reclamemarkt. De inkomsten uit televisiereclame stagneren, als ze al niet dalen1, na een 
aantal jaren van gestage groei. De volgende factoren dragen bij aan deze trend of kunnen 
deze in de toekomst versnellen: 
 
 de fragmentering van het publiek vanwege multi-channel viewing en alternatieve 

vormen van vermaak (internet, games, mobiele communicatie, enz.) 

 nieuwe technieken om reclame over te slaan met digitale videorecorders of 
toepassingen op het gebied van video op aanvraag  

 de mondiale financiële en economische crisis, die een daling van de reclame-uitgaven 
tot gevolg heeft. 

 
 
 

                                                 
1  Girard Laurence, Lauer Stéphane, Le consommateur est en train d’entrer dans l’ère du non, lemonde.fr, 

geraadpleegd op 09.01.09. 
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Tegen deze achtergrond hebben bepaalde belanghebbenden overwogen productplaatsing 
te gebruiken als een belangrijke aanvullende inkomstenbron voor Europese aanbieders van 
mediadiensten in de toekomst. In deze studie worden de mogelijkheden op dit gebied 
primair beoordeeld door te kijken naar bewijs uit de VS2 en aan de hand van anekdotisch 
bewijs dat is verzameld door het afnemen van interviews3. De voornaamste bevindingen 
kunnen als volgt worden samengevat: 
 
 hoewel in de VS de reclameomzet voor productplaatsing sneller stijgt dan in de rest van 

de sector, is deze slechts goed voor een relatief beperkt deel van de totale omzet voor 
televisiereclame (1,7% in 2007)4. 

 schattingen van de mondiale inkomsten uit productplaatsing stegen in 2006 met 37,2% 
tot 3,36 miljard USD, waarbij werd voorspeld dat zij in de komende jaren zelfs nog 
verder zouden toenemen5. Op basis van recentere gegevens die in maart 2009 zijn 
gepresenteerd tijdens een conferentie over mediageletterdheid in Praag, werd de 
mondiale markt voor productplaatsing in 2008 op 7 miljard USD gewaardeerd. De groei 
van de Amerikaanse markt werd voor 2009 geraamd op 18%6. Gedetailleerdere recente 
cijfers over de mondiale, Amerikaanse of Europese markt voor productplaatsing zijn nog 
niet beschikbaar, waardoor het moeilijk is om voorspellingen te doen over de toekomst 
van productplaatsing.  

 in een studie van de Britse regulerende instantie voor de communicatiesector OFCOM7 
wordt het Britse marktpotentieel voor productplaatsing geschat op 100 miljoen GBP per 
jaar8. In het kader van een daarmee samenhangende openbare raadpleging 
voorspelden de meeste deelnemers echter een veel lagere omzet (25-35 miljoen GBP9) 
voor de komende jaren. 

 de onzekerheid waarmee de voorspellingen van ontwikkelingen op het gebied van 
productplaatsing in de EU zijn omgeven, was terug te zien in onze raadplegingen en 
moet worden bezien in het licht van het feit dat de AVMD-richtlijn in de meeste lidstaten 
nog niet ten uitvoer is gelegd. Productplaatsing is nog niet overal in de EU 
geliberaliseerd en het zal dan ook nog wel enkele jaren duren voordat er betrouwbare 
marktgegevens beschikbaar komen. 

 
Over het algemeen komt uit onze raadplegingen echter naar voren dat, hoewel de meest 
belanghebbenden in de reclamesector de aanstaande liberalisering van productplaatsing 
toejuichen, zij productplaatsing niet beschouwen als een belangrijke nieuwe bron van 
inkomsten. Kennelijk zijn in het verleden de mogelijkheden om door middel van 
productplaatsing nieuwe inkomsten te werven voor film- en televisieproducties, overschat. 
De auteurs van deze studie hebben veeleer het idee dat productplaatsing niet zozeer de 
plaats van traditionele reclamemethoden zal innemen, maar zich zal ontwikkelen tot een 
redelijk bescheiden aanvullende vorm van reclame.  
 

                                                 
2  Er zijn geen gegevens voor de EU beschikbaar omdat er in de meeste lidstaten een verbod op productplaatsing 

van kracht is tot aan de mogelijke omzetting van de richtlijn. 
3  Er is een lijst met geïnterviewden opgenomen in de bijlagen. 
4  PQ Media, persbericht over de PQ Media Global Product placement Forecast Series 2006-2010: Country-by-

Country Analysis, 2007, beschikbaar via http://www.pqmedia.com/about-press-20070314-gppf.html. 
5  PQ Media, persbericht over de PQ Media Global Product placement Forecast Series 2006-2010: Country-by-

Country Analysis, 2007 op.cit. 
6  Cijfers van ACT (Association of Commercial Television), genoemd door Jonathan Davis, UK Film Council, in zijn 

verslag over Panel 2- Productplaatsing – tijdens de conferentie “The responsibility of Content Providers and 
Users”, Praag 19-20 maart 2009. 

7  Office for communications. 
8  Office for communications (OFCOM) Product placement - A consultation on issues related to product placement, 

2005. 
9  Ibid. 
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Met betrekking tot de toekomstige rol van productplaatsing in Europa zijn gedurende ons 
onderzoek een aantal interessante opmerkingen gemaakt, die in de toekomst wellicht nader 
onderzoek verdienen: 
 
 er zijn “natuurlijke grenzen” – productplaatsing is voor bepaalde producten geschikter 

dan voor andere en wordt door belanghebbenden in de reclamesector die er beducht 
voor zijn bepaalde doelgroepen van zich te vervreemden vanwege overmatige 
hoeveelheden reclame, niet per se gezien als een panacee. 

 de daadwerkelijke effecten van productplaatsing op het gedrag van kijkers blijven 
ongrijpbaar omdat zij moeilijker te meten zijn vanwege de versmelting van reclame en 
redactionele inhoud. 

 sommige belanghebbenden beweren dat productplaatsing aanbieders van 
mediadiensten zal aanmoedigen eigen producties te bestellen, omdat dit een 
aanvullende inkomstenbron vormt. Het interessante hiervan is dat dit zou betekenen 
dat productplaatsing een gunstige uitwerking kan hebben op de hoeveelheid Europese 
producties. 

 
 
III. Omzetting van de AVMD-richtlijn in de lidstaten 
 
Tegen deze achtergrond wordt in paragraaf 2.2 van de studie de stand van zaken 
onderzocht met betrekking tot de omzetting van de AVMD-richtlijn wat betreft 
productplaatsing in de EU-lidstaten. In een enquête (per telefoon en met een per e-mail 
verzonden vragenlijst) hebben we de EU-leden van het “Permanent Comité voor 
grensoverschrijdende televisie” van de Raad van Europa10 twee eenvoudige vragen 
gesteld: ten eerste, of productplaatsing in het algemeen zou worden toegestaan in de 
lidstaten en, zo ja, onder welke voorwaarden. Ten tweede, of de afwijking die is voorzien in 
artikel 3 octies, lid 2, onder d) – die omroeporganisaties toestaat af te zien van het 
vereiste om het publiek te wijzen op productplaatsing in aangekochte producties – gebruikt 
zal worden of niet. 
 
De uitkomsten van deze mini-enquête zijn de volgende: de meeste lidstaten hebben de 
richtlijn nog niet in nationale wetgeving omgezet (alleen Roemenië, Frankrijk, en de 
Vlaamse gemeenschap in België hebben dat gedaan). Op dit moment is het merendeel van 
de lidstaten voornemens productplaatsing toe te staan, zoals in de richtlijn is voorgesteld. 
Alleen het Verenigd Koninkrijk heeft duidelijk gemaakt dat het productplaatsing niet zal 
toestaan. Bovendien zullen, voor zover wij weten, Roemenië, Letland, Litouwen, Italië, 
Tsjechië, Slowakije, Spanje en Zweden het mogelijk maken dat omroeporganisaties afzien 
van het vereiste om het publiek te wijzen op productplaatsing in programma’s die niet door 
hen zijn geproduceerd, zoals mogelijk wordt gemaakt in artikel 3 octies, lid 2, onder d) van 
de richtlijn. Omdat er in de parlementen van de meeste lidstaten nog geen debatten zijn 
gevoerd over de omzetting, kunnen er in bepaalde gevallen nog specifiekere regels worden 
ingevoerd. Daarom zou de enquête in 2010 moeten worden herhaald. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  De lijst met leden van het AVMD-comité van de Europese Commissie is niet openbaar. 



 6

IV. Commerciële communicatie gericht op kinderen en de 
regulering daarvan 

 
Elke poging om de media te reguleren moet worden beschouwd tegen de achtergrond van 
het feit dat mediaconsumptie en gebruikspatronen voortdurend in ontwikkeling zijn. In 
paragraaf 3 worden de mediaconsumptie en gebruikspatronen van kinderen onderzocht en 
wordt de vraag gesteld of benaderingen gebaseerd op zelfregulering en de wettelijke 
regulering van reclame, zoals voorzien in de AVMD-richtlijn, gepast zijn. 
 
De auteurs tonen aan dat kinderen veel naar televisieprogramma’s kijken die niet specifiek 
op hen gericht zijn. Doordat reclame in de EU wordt gereguleerd door middel van een 
systeem met twee niveaus, waarin algemene regels gelden voor alle soorten reclame en 
programma’s, met aanvullende, strengere regels die uitsluitend gelden voor 
kinderprogramma’s, worden kinderen blootgesteld aan reclame die niet altijd geschikt voor 
hen is. Daarnaast is het zo dat lidstaten de term “kinderen” verschillend definiëren, 
waardoor ook kinderprogramma’s vaak verschillend worden gedefinieerd. Dit leidt ertoe 
dat er in verschillende lidstaten verschillende regels van toepassing zijn op dezelfde 
leeftijdsgroep.  
 
In artikel 3 sexies van de AVMD-richtlijn worden de regeringen opgeroepen aanbieders van 
mediadiensten aan te moedigen om gedragscodes te ontwikkelen met betrekking tot 
reclame gericht op kinderen en het Europees Parlement heeft ons verzocht de geschiktheid 
te beoordelen van de beschikbare informatie over dergelijke codes en de effectiviteit 
daarvan. Evenals in het geval van de beoordeling van de mogelijke rol van 
productplaatsing in de EU, is het nog te vroeg om een definitief antwoord te geven op deze 
vraag. Paragraaf 3.5 laat zien dat veel spelers momenteel gedragscodes met betrekking tot 
reclame gericht op kinderen aan het uitwerken en actualiseren zijn. De belangrijkste code 
die moet worden genoemd is het “Framework for Responsible Food and Beverage 
Communications” (kader voor verantwoordelijke communicatie over voedingsmiddelen en 
dranken) dat is opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (IKK)11, waarmee 
zijn algemene reclamerichtsnoeren voor marketingcommunicatie inzake voedingsmiddelen 
en dranken die van invloed kan zijn op kinderen, worden aangepast.  
 
Uit onze raadplegingen is gebleken dat het merendeel van de belanghebbenden het erover 
eens is dat gedragscodes, in het algemeen, mits goed opgesteld en uitgevoerd, zeer 
effectief kunnen zijn. Niettemin moet worden afgewacht hoe effectief dergelijke codes met 
betrekking tot reclame gericht op kinderen zullen zijn als de richtlijn eenmaal ten uitvoer is 
gelegd in de lidstaten. 
 
 
V. De effecten van reclame  
 
In de studie worden aanzienlijke inspanningen verricht om de kijkgewoonten van kinderen 
in kaart te brengen, waarbij de soorten programma’s waarnaar en de tijden waarop zij 
kijken aan de orde komen. Op basis van deze beoordeling worden de gegevens 
samengevat over de blootstelling van kinderen aan reclame, en met name hun blootstelling 
aan reclame voor voedingsmiddelen en dranken. Gemeld wordt dat men het er in 
toenemende mate over eens is dat televisiereclame van invloed is op de eet-, drink- en 
koopvoorkeuren van kinderen in de leeftijdscategorie 2-11 jaar. 
 
                                                 
11  Zie bijlagen.  
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Tegen deze achtergrond gaan we kort in op onderzoek naar de effecten van reclame op 
kinderen. In dergelijk onderzoek wordt vaak de redenering gevolgd dat kinderen tot een 
bepaalde leeftijd de overtuigende bedoelingen van reclame niet kunnen begrijpen, zich 
onvoldoende bewust zijn van reclame en er daarom bijzonder gevoelig voor zijn.12 Omdat 
men van mening is dat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn en zich niet kunnen verdedigen, 
moet reclame gericht op kinderen nauwkeuriger worden gereguleerd dan andere vormen 
van reclame. Onderzoek door onafhankelijke instanties als het Office of Communications 
(OFCOM) in het Verenigd Koninkrijk ondersteunt deze zienswijze en een groot deel van de 
bestaande reclameregels is hierop gebaseerd. 
 
In de studie wordt echter ook verwezen naar het werk van mediaonderzoekers als Sonia 
Livingstone, die aantoont dat leeftijd niet per se de doorslaggevende factor is voor het 
begrijpen van reclame. Hoewel dit algemeen wordt aangenomen, is er in feite weinig 
bewijs voor de hypothese dat jonge kinderen meer worden beïnvloed door reclame dan 
adolescenten of zelfs volwassenen. Ongeacht iemands leeftijd, hangt de gevoeligheid voor 
reclame af van cognitieve en sociale factoren en zijn of haar omgeving. Interessant is dat 
Livingstone beweert dat het herkennen van de overtuigende bedoelingen van reclame 
kijkers niet noodzakelijkerwijs beschermt tegen de effecten ervan13. Uiteraard doet dit 
vragen rijzen over de wijdverbreide aannames die ten grondslag liggen aan 
mediaregulering en bewustwordingsinitiatieven op het gebied van reclame. Ook wijst dit 
alles in de richting van een genuanceerdere benadering van de evaluatie van de 
effectiviteit van bestaande regelgeving. 
 
 
VI. Conclusies en onderwerpen voor toekomstig onderzoek 
 
Vanwege het vroege tijdstip van dit onderzoek ten opzichte van de tenuitvoerlegging van 
de AVMD-richtlijn in de lidstaten en de beperkte reikwijdte van de opdracht, wordt de 
studie niet afgesloten met exacte toekomstverwachtingen ten aanzien van de invoering 
van productplaatsing in de EU.  
 
Niettemin kan worden gesteld dat: 
 
 het effect van productplaatsing op de toekomstige financiering van audiovisuele 

producties in de debatten die zijn gevoerd in de aanloop naar de AVMD-richtlijn wellicht 
is overschat.  

 productplaatsing waarschijnlijk een bescheiden bron van inkomsten zal blijven voor de 
audiovisuele sector.  

 productplaatsing op televisieschermen in Europa een realiteit zal worden en dat kijkers 
in veel landen niet altijd op het bestaan ervan in bepaalde programma’s zullen worden 
gewezen.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
12  Livingstone Sonia, Debating children’s susceptibility to persuasion- where does fairness come in? A 

commentary on the Nairn and Fine versus Ambler debate, International Journal of Advertising, verschijnt 
binnenkort. 

13  Livingstone Sonia, Debating children’s susceptibility to persuasion- where does fairness come in? A 
commentary on the Nairn and Fine versus Ambler debate, op.cit. 
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Met betrekking tot de effecten van reclame op kinderen wordt in de studie geconcludeerd 
dat: 
 
 kinderen in toenemende mate worden blootgesteld aan reclame die niet op hen is 

gericht.  

 een homogene tenuitvoerlegging van maatregelen ter bescherming van kinderen tegen 
de effecten van reclame in de EU op dit moment niet kan worden gerealiseerd vanwege 
de verschillende definities van de termen “kinderen” en “kinderprogramma’s” in de EU-
lidstaten.  

 
Verder laat de studie zien dat hoewel er nog onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van 
zelfregulering in de reclamesector, gedragscodes in verband met reclame in potentie 
effectief kunnen zijn. Het blijft afwachten hoe de AVMD-richtlijn de opstelling van 
dergelijke gedragscodes met betrekking tot reclame gericht op kinderen zal beïnvloeden.  
 
Het Europees Parlement heeft een reeks onderwerpen aangeroerd die nadere bestudering 
verdienen naarmate de audiovisuele markten en reclamepraktijken zich onder invloed van 
de nieuwe AVMD-richtlijn verder ontwikkelen. In dit verband sluiten we af met de 
aanbeveling dat het Europees Parlement in de komende jaren overweegt na te denken 
over de volgende onderwerpen en deze nader te onderzoeken: 
 
 er is nader onderzoek nodig naar actuele trends op het gebied van audiovisuele reclame 

alsmede meer bewijs met betrekking tot de mediaconsumptie en gewoonten van 
kinderen en volwassenen op Europees niveau om de effectiviteit en geschiktheid van 
bestaande regelgeving te beoordelen. 

 om echt inzicht te krijgen in de effecten die productplaatsing heeft op audiovisuele 
reclame, moet wellicht aanvullend onderzoek worden verricht in de EU in de loop van de 
komende één à twee jaar. Onderzoeksresultaten kunnen echter sneller worden 
verkregen door de effecten van productplaatsing te onderzoeken in Spanje en 
Oostenrijk, waar zij al is geliberaliseerd. 

 evenzeer moet er wellicht nader onderzoek worden gedaan naar de correcte invoering 
van gedragscodes voor aanbieders van mediadiensten met betrekking tot reclame 
gericht op kinderen na de tenuitvoerlegging van de AVMD-richtlijn. Onderdeel van een 
dergelijk onderzoek zou de uitbreiding kunnen zijn van dit soort praktijken naar 
programma’s waarvan bekend is dat kinderen er graag naar kijken, terwijl het geen 
kinderprogramma’s zijn. 

 daarnaast wordt in de studie de suggestie gedaan dat het Europees Parlement nader 
onderzoek doet naar de mogelijkheid om initiatieven te ontplooien die verband houden 
met de bewustwording van reclame onder kinderen, adolescenten en volwassenen (met 
name leraren en ouders) en het opzetten van netwerken van beleidsmakers die in de 
lidstaten verantwoordelijk zijn voor de regulering van reclame.  

 
 


