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VRAGEN 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

1 6 4 5 . VRAGEN van de heer Terlouw (D'66) naar aan-
leiding van een reclamecampagne van de Gasunie. 
(Ingezonden 7 juni 1972.) 

1. Is het de Minister bekend, dat het station van Utrecht 
(en andere stations van de N.S.) volhangt met reclameplaten 
van de Gasunie, waarop een niet onaantrekkelijke jongedame 
in een schuimbad staat afgebeeld, met als onderschrift: 

„Een altzangeres die te Eelde 
in bad altijd aria's kweelde, 
nam een boiler op gas 
en dat kwam haar van pas, 
want nu baadt zij zich kwelend in weelde".? 

2. Is dit de wijze, waarop de Gasunie de verklaring van de 
Minister waarmaakt: „de Gasunie is bezig haar advertentie-
campagne gaandeweg af te bouwen, zulks mede in verband 
met de gehele positie van het aardgas" (vaste Commissie voor 
Economische Zaken, 23 maart 1972, blz. 035, rechterkolom)? 

3. Wil de Minister bevorderen, dat, voor zover contracten 
de Gasunie noodzaken nog door te gaan met adverteren, de 
teneur van de advertenties omgebogen wordt van „gebruik 
meer gas" naar „wees zuiniger met gas en voorzichtig"? 

ANTWOORD van de heer Langman, Minister van Econo-
mische Zaken. (Ingezonden 26 juni 1972.) 

1. Het is de ondergetekende bekend dat de Gasunie haar 
reclameactiviteiten thans voornamelijk concentreert op stations-
affichering. 

2. Bij het beperken van haar reclame, waartoe de eerste 
gedachten reeds begin 1971 werden geformuleerd, heeft de 
Gasunie de volgende overwegingen laten gelden: 

a. Het prcdukt aardgas zal nog zeker dertig jaar aan de 
kleinverbruiker worden verkocht en het is zaak voor dit pro-
dukt de aandacht vast te houden. 

b. Naast de commerciële overweging voor Gasunie zelve 
om binnen haar raming de verkoop te kunnen realiseren, dient 
het belang van gasdistributiebedrijven, fabrikanten, installa-
teurs en andere belanghebbenden bij de distributie en toepas-
sing van aardgas niet uit het oog te worden verloren. Zij 
immers zijn in hoge mate afhankelijk van het aandeel dat 

aardgas in de energievoorziening van de huishoudingen zal 
innemen; dit aandeel blijft op grond van de huidige prognoses 
tot circa 1985 een stijgende lijn te zien geven. 

Bij de uitwerking van deze overwegingen zijn ster-reclame 
en dagbladadvertenties niet gecontinueerd, waardoor het bud-
get voor reclame tot een derde kon worden teruggebracht. 
De affichering op 500 Nederlandse stations werd gehandhaafd 
teneinde het contact met de verbruiker in stand te houden. Het 
aantal affiches varieert per station van 1 tot 29 (Amsterdam 
CS), in Utrecht hangen op 20 van de 257 afficheplaatsen 
Gasunie-affiches. Wel werd de inhoud van de affiches minder 
gericht op verwarming door aandacht te vragen voor andere 
toepassingen - zoals de boiler - die een lagere piekbelasting 
voor de distributiebedrijven met zich meebrengen en derhalve 
de rentabiliteit van de distributienetten verhogen. Hoewel het 
beleid en daarmede ook de hieruit voortvloeiende reclame-acti-
viteiten primair behoren tot de verantwoordelijkheid van de 
directie van de Gasunie, is ondergetekende van mening dat de 
gewraakte affiche niet in strijd is met de door hem genoemde 
afbouw waarmede hij niet de indruk heeft willen wekken dat 
reclame geheel zou worden gestaakt. 

3. Het is ondergetekende bekend dat Gasunie in overleg 
met op dat gebied deskundige organisaties voorlichting voor-
bereidt ten aanzien van betere isolatie van woningen waardoor 
het gasverbruik per aansluiting effectiever besteed en het woon-
comfort vergroot kan worden. 

Over het veilige en goede gebruik van gas voert Gasunie 
reeds sedert 1971 te zamen met de Vereniging van Exploitanten 
van Gasbedrijven (VEG) te Rijswijk en het veiligheidsinstituut 
te Amsterdam de actie „Vlam attent". In aanvulling hierop 
worden door steeds meer gasbedrijven zelfstandig of in samen-
werking met plaatselijke installateurs inspectie- en onderhouds-
diensten opgericht. 

Zoals uit het vorenstaande blijkt gaat de ombuiging van de 
activiteiten van Gasunie op het gebied van de publiciteit reeds 
in de door vragensteller bedoelde zin. Het zal toch niet de 
bedoeling van vragensteller zijn de publiciteitscampagne nog 
verder om te buigen zodat de door hem aangehaalde limerick 
zou worden veranderd in: 

Een altzangeres die te Eelde 
in bad altijd aria's kweelde, 
houdt nu haar snater 
verkleumd door koud water, 
want gas voor de boiler is weelde. 
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