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05-05-2021 CAMPAGNE VERKOOP ALCOHOL BIJ ALBERT HEIJN KAAPT VRIJHEID  

Onze campagne “No vote without a choice ” had als doel om Europese burgers te 

informeren over fundamentele tekortkomingen van de Europese Unie, door te wijzen op 

het feit, dat die vrijheid die wij vieren op Bevrijdingsdag helaas niet vanzelfsprekend is voor 

autonome taalminderheden in de Europese Unie.  

Middels onze campagne hadden we willen agenderen, hoe kwalijk het eigenlijk is dat 

de vaderlandse politiek de democratische wil van het volk heeft genegeerd tijdens onze 

stemtegen.eu campagne, zeker in het licht van de huidige geopolitieke oorlogssituatie in 

Oekraïne.  

De stichting maakt dankbaar gebruik van de ruimte die de gemeente Amsterdam 

aanbiedt om het grondwettelijke recht op een vrije meningsuiting uit te oefenen. Dit recht 

kunnen we niet uitoefenen omdat onze posters worden vernield, doordat er 

handelsreclame op wordt geplakt.  

Terwijl op deze plakzuilen waarop onze posters waren geplaatst duidelijk staat, dat 

de ruimte op plakzuilen alleen mag worden gebruikt voor niet commerciële boodschappen. 

Reclame voor verkoop van alcohol bij Albert Heijn is ondubbelzinnig een commerciële 

boodschap.  

 Het is een buitengewoon laffe daad tegen de vrijheid om de ruimte die er is voor de 

vrijheid van meningsuiting te beperken en de vrijheid van andere mensen weg te nemen 

puur vanwege geldelijk gewin.  

Amsterdam 05-05-2021  



                                                   

 
EUROPEAN LANGUAGE RIGHTS KvK: 412.11.689 AMSTERDAM. IBAN: NL71 RABO 0307 9283 81 TAX : NL8167.79.284  POSTBUS 57133 
1040 BA AMSTERDAM  THE NETHERLANDS.  T: +31 20 8950164  E: INFO@LANGUAGE-RIGHTS.EU I: WWW.LANGUAGE-RIGHTS.EU 

 

2 

Voor: Op de posters en de plakzuilen staat 
duidelijk dat deze niet voor 
handelsreclame gebruikt mag worden.  Op 
de posters staat dat vernieling een 
kwalificatie volgends artikel 350 Wetboek 
van Strafrecht is. 

Na: Er loopt dus een commerciële 
campagne voor een de verkoop van  de 
webshop Mercer en alcoholische 
drankjes bij Albert Heijn. Het publiek  
heeft zo goed als geen kennis kunnen 
nemen van onze meningsuiting. 

  
Locatie Zuid Buitenveldert  5 Maart 2021 

http://language-rights.eu/choice/20210305_195404.jpg 

http://language-rights.eu/choice/20210305_195358.jpg 

http://language-rights.eu/choice/20210305_195348.jpg 
 

Locatie na DATUM 23 april 2021 

 http://language-rights.eu/choice/20210422_193254.jpg 

http://language-rights.eu/choice/20210422_195034.jpg 

http://language-rights.eu/choice/20210422_195154.jpg 

http://language-rights.eu/choice/20210423_142904.jpg 

Locatie tegenover balie 

http://language-rights.eu/choice/20210305_172320.jpg 

http://language-rights.eu/choice/20210305_172316.jpg 

http://language-rights.eu/choice/20210422_203846.jpg 

http://language-rights.eu/choice/20210422_204950.jpg 

http://language-rights.eu/choice/20210305_195323.jpg 

Locatie tegenover Heineken 

http://language-rights.eu/choice/20210305_170706.jpg  

http://language-rights.eu/choice/20210305_170657.jpg 
 

http://language-rights.eu/choice/20210422_203041.jpg 
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LAGE DAAD OM VRIJHEID AF TE PAKKEN VOOR VERKOOP VAN ALCOHOL IN ALBERT HEIJN 

De poster die we overal aantroffen, deze is in elk geval ook over onze posters heen geplakt.  

Voor verkoop van Alcohol in Albert Heijn, dat een miljoenen budget voor advertenties heeft.  

 

  



                                                   

 
EUROPEAN LANGUAGE RIGHTS KvK: 412.11.689 AMSTERDAM. IBAN: NL71 RABO 0307 9283 81 TAX : NL8167.79.284  POSTBUS 57133 
1040 BA AMSTERDAM  THE NETHERLANDS.  T: +31 20 8950164  E: INFO@LANGUAGE-RIGHTS.EU I: WWW.LANGUAGE-RIGHTS.EU 

 

4 

RECLAME VOOR VERKOOP VAN ALCOHOL IN ALBERT HEIJN IS WEDERRECHTELIJK 
Plakplaats voor vrije meningsuiting. Commerciële reclame ( inc. Evenementenreclame niet toegestaan.  Op de 
poster staat “Nu te vinden in de Albert Heijn” , daaronder staan een jongeman, die ogenschijnlijk geniet van 
een alcoholisch drankje uit een blik met de naam Frank Seltzer.  Ook op de website van de gemeente 
Amsterdam staat duidelijk dat reclame niet is toegestaan.   

 
Onze campagne posters kan van de volgende plek gedownload worden.  
http://language-rights.eu/choice/NO_VOTE_WITHOUT_A_CHOICE.jpg 
 
Zie ook Ons persbericht van 22-05-2019 voor meer informatie: 
http://language-rights.eu/LIE/PERSBERICHT_COMMERCIE_CENSUREERT_CAMPAGNE_20052019.pdf 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD0FC5495-AFDC-4FB7-88A7-87B658324EB0%7D#case_%7B64BBFC7F-232C-4AF0-A198-C8E431FCAE36%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD0FC5495-AFDC-4FB7-88A7-87B658324EB0%7D#case_%7B64BBFC7F-232C-4AF0-A198-C8E431FCAE36%7D
http://language-rights.eu/choice/NO_VOTE_WITHOUT_A_CHOICE.jpg
http://language-rights.eu/LIE/PERSBERICHT_COMMERCIE_CENSUREERT_CAMPAGNE_20052019.pdf
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LOCATIE WIJKCENTRUM ALLEMAN AMSTELVEEN  31-05-2021 
 
Op 31 mei 2021  is vastgesteld, dat er door het wederrechtelijk plaatsen van  reclameposters voor verkoop van 
Alcohol bij Albert Heijn er censuur wordt gepleegd door de poster “No vote without a choice” die de  grondwettelijke 
meningsuiting ( artikel 7 Grondwet ) toont te vernielen ( artikel 350 Wetboek v Strafrecht ).  
 

 
Online :  https://language-rights.eu/choice/alleman01.jpg 

 
https://language-rights.eu/choice/alleman02.jpg 

 
https://language-rights.eu/choice/alleman03.jpg 

 
https://language-rights.eu/choice/alleman04.jpg 

 
 

 

TOEVOEGING 31 MEI 2012, NAAST DE EERDERE POSTERS  VAN FRANK 

SELTZER BIJ ALBERT HEIJN IS ER WEER EEN CAMPAGNE GEWEEST 

VOOR VERKOOP VAN HET ALCOHOLISCHE DRANKJE VAN STELZ  BIJ 

ALBERT HEIJN. DIT MAAL IS HET DUIDELIJK ZICHTBAAR DAT DE 

POSTERS VAN DE STICHTING ZIJN VERNIELD. 

https://language-rights.eu/choice/NO_VOTE_WITHOUT_A_CHOICE.jpg
https://language-rights.eu/choice/alleman01.jpg
https://language-rights.eu/choice/alleman02.jpg
https://language-rights.eu/choice/alleman03.jpg
https://language-rights.eu/choice/alleman04.jpg
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LOCATIE JUMBO  AMSTELVEEN  31-05-2021 
 
Op 31 mei 2021  is vastgesteld, dat er door het wederrechtelijk plaatsen van  reclameposters voor verkoop van 
Alcohol bij Albert Heijn er censuur wordt gepleegd door de poster “No vote without a choice” die de  grondwettelijke 
meningsuiting ( artikel 7 Grondwet ) toont te vernielen ( artikel 350 Wetboek v Strafrecht ).  
 

 
Online 

https://language-rights.eu/choice/jumbo01.jpg 
 

https://language-rights.eu/choice/jumbo02.jpg 
 

https://language-rights.eu/choice/jumbo03.jpg 
 

 

  

https://language-rights.eu/choice/NO_VOTE_WITHOUT_A_CHOICE.jpg
https://language-rights.eu/choice/jumbo01.jpg
https://language-rights.eu/choice/jumbo02.jpg
https://language-rights.eu/choice/jumbo03.jpg
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LOCATIE MCDONALDS STADSHART AMSTELVEEN  31-05-2021 
 
Op 31 mei 2021  is vastgesteld, dat er door het wederrechtelijk plaatsen van  reclameposters voor verkoop van 
Alcohol bij Albert Heijn er censuur wordt gepleegd door de poster “No vote without a choice” die de  grondwettelijke 
meningsuiting ( artikel 7 Grondwet ) toont te vernielen ( artikel 350 Wetboek v Strafrecht ).  
 

 
Online : 

https://language-rights.eu/choice/mcdonalds01.jpg 
 

https://language-rights.eu/choice/mcdonalds02.jpg 
 

https://language-rights.eu/choice/mcdonalds03.jpg 
 

  

https://language-rights.eu/choice/NO_VOTE_WITHOUT_A_CHOICE.jpg
https://language-rights.eu/choice/mcdonalds01.jpg
https://language-rights.eu/choice/mcdonalds02.jpg
https://language-rights.eu/choice/mcdonalds03.jpg
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LOCATIE POLITIE STADSHART AMSTELVEEN 31-05-2021 
  
Op 31 mei 2021  is vastgesteld, dat er door het wederrechtelijk plaatsen van  reclameposters voor verkoop van 
Alcohol bij Albert Heijn er censuur wordt gepleegd door de poster “No vote without a choice” die de  grondwettelijke 
meningsuiting ( artikel 7 Grondwet ) toont te vernielen ( artikel 350 Wetboek v Strafrecht ).  
 

 
Online : 

https://language-rights.eu/choice/politie01.jpg 
 

https://language-rights.eu/choice/politie02.jpg 
 

https://language-rights.eu/choice/politie03.jpg 
 

https://language-rights.eu/choice/politie04.jpg 
 

 

  

https://language-rights.eu/choice/NO_VOTE_WITHOUT_A_CHOICE.jpg
https://language-rights.eu/choice/politie01.jpg
https://language-rights.eu/choice/politie02.jpg
https://language-rights.eu/choice/politie03.jpg
https://language-rights.eu/choice/politie04.jpg
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ARTIKEL 7 NEDERLANDSE GRONDWET 

 
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens 
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of 
televisieuitzending. 
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen 
heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens 
de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter 
bescherming van de goede zeden. 
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame 

 

ARTIKEL 350 WETBOEK VAN STRAFRECHT 
Tweede Boek. Misdrijven 
Titel XXVII. Vernieling of beschadiging 

1.Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, 
beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van de vierde categorie.2.Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde 
categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander 
toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. 

 


