Alcoholbeleid goed geregeld

Het is een voor de hand liggende analogie: is bij het alcoholbeleid
in Nederland het glas halfleeg of halfvol?

STIVA en de Nederlandse producenten en importeurs van

Als we kijken naar de feiten en de cijfers, kunnen we alleen

bier, wijn en gedistilleerde dranken zijn van mening dat de

maar concluderen dat het op bijna alle fronten veel beter gaat

balans in de communicatie over het alcoholbeleid in

ten opzichte van zo’n tien à vijftien jaar geleden.

Nederland een beetje zoek is. Te vaak laten we ons verleiden
om vooral te communiceren over wat nog niet goed gaat. Dat

Deze positieve ontwikkelingen maken duidelijk dat het

is aan de ene kant begrijpelijk, want ook de producenten en

Nederlandse alcoholbeleid op alle fronten werkt. De norm in

importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken zijn van

Nederland hoeft geen verantwoord alcoholgebruik te worden,

mening dat er altijd dingen zijn die nog niet goed gaan,

dat ís het al. Minderjarigen drinken steeds minder: minder

beter kunnen.

vroeg, minder vaak en minder veel. Alcohol in het verkeer en
alcohol tijdens zwangerschap nemen sterk af. Internationaal

Maar we moeten ook recht doen aan de ontwikkelingen die er

doen we het veel beter dan de het overgrote deel van de rest

gewoon feitelijk zijn. Ontwikkelingen die een goed antwoord

van Europa, helemaal als het gaat om het tegengaan van

geven op de vraag of het Nederlandse alcoholbeleid effectief is.

bingedrinken.

1 – Feiten
Volwassenen drinken matig

Alcohol en zwangerschap

92% van de Nederlanders drinkt matig (RIVM).

Vrouwen die zwanger zijn zouden helemaal geen

De norm in Nederland is dus die van

alcohol moeten drinken. In 2007 deed 22,8% van

verantwoorde alcoholconsumptie.

de zwangere vrouwen dit nog, in 2015 is dit gedaald

Sinds 2000 is de gemiddelde consumptie

naar 8,9%.

met 17% gedaald.
Het percentage bingedrinkers bedraagt 5,9%

Internationale vergelijking

en is daarmee met Italië het laagste in de EU.

Nederlanders drinken gemiddeld minder dan de rest
van de EU. Opvallend daarbij is dat de consumptie

Minderjarigen

in Nederland met 17% gedaald is, terwijl die in een

Drinken spectaculair minder (HBSC/Trimbos/SCP/UU).

aantal Scandinavische landen (bekend om hun steeds

In 2003 dronk 84% van de 12-16 jarigen, inmiddels is

strengere overheidsregulering rond alcohol) juist

dat gedaald naar 45%.

gestegen is. In Finland met 2%, Noorwegen 7% en in

De startleeftijd is gestegen en het percentage jongeren

Zweden zelfs met 16%.

die bingedrinken is gedaald van 40% in 2003 naar

Hetzelfde geldt voor bingedrinken. In Nederland

18% nu.

heeft 5,9% van de bevolking de afgelopen maand aan
bingedrinken gedaan, in Noorwegen is dat 11,9%,

Alcohol en verkeer

in Zweden 23,8% en in Finland zelfs 36,5%.

Het aantal mensen dat met alcohol op in de auto stapte
was in Nederland al laag (4,1% in 2001), maar is de
afgelopen jaren verder gedaald naar 1,7%.
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Alcoholreclame

1,7 miljard per jaar oplevert. Het RIVM-rapport wordt

De Nederlandse importeurs en producenten bier,

in de Kamerbrief d.d. 16 december 2016 aangehaald

wijn en gedistilleerde dranken denken en werken

om een volgend kabinet te adviseren enorme

via STIVA al meer dan 25 jaar mee aan het promoten

accijnsverhogingen te overwegen, terwijl de conclusies

van verantwoord drinken. Wij hebben verantwoorde

van genoemde gespecialiseerde wetenschappers

marketing hoog in het vaandel staan. Dat betekent

achterwege worden gelaten.

dus ook dat we onszelf stevige beperkingen opleggen.
Dat geldt voor de inhoud, maar ook ten aanzien
van de platforms die wel of niet gebruikt mogen
worden. In het bijzonder vinden we het belangrijk dat
minderjarigen zo weinig mogelijk alcoholreclame zien.
De meest actuele cijfers (SKO over 2016) laten zien
dat jongeren via televisie nauwelijks bereikt worden.
Vergeleken met 2003 zien jongeren van 12 t/m 17 jaar
gemiddeld 3x zo weinig alcoholreclame op televisie.
De gemiddelde 12-17 jarige ziet gemiddeld per dag
7 seconden alcoholreclame op televisie.

Gezondheidswinst
De nieuwe Alcoholrichtlijn geformuleerd door de
Gezondheidsraad luidt: “Drink geen alcohol of in ieder
geval niet meer dan één glas per dag”. Een aantal
mensen interpreteren deze richtlijn als zou ook matige
alcoholconsumptie slecht zijn voor de gezondheid. Dat
is pertinent onjuist. Overmatige alcoholconsumptie
is inderdaad slecht, daar is iedereen het over eens.
Er is internationaal consensus dat gematigde
alcoholconsumptie positieve gezondheidseffecten
Social media

heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van hart- en

Uit een ander recent onderzoek1 blijkt dat van alle

vaatziekten (25% minder kans bij matige consumptie),

posts door alcoholmerken op social media, deze in

diabetes type 2 (30% minder kans) en dementie (25%

98,5% van de gevallen gezien wordt door 18-plussers.

minder kans). Hiertegenover staat een toenemende

Het is voor het eerst dat er zo specifiek gekeken is

kans op borstkanker, die al begint bij matige

naar het bereik op sociale media, omdat in de markt

consumptie (5% meer kans). Alle richtlijnen van

nog geen goede meetmethodes waren ontwikkeld.

Europese gezondheidsraden hebben dit meegenomen

Uitkomst is dat het ook op dit platform lukt om

in hun advies, behalve in Nederland. Als gekeken

minderjarigen adequaat te beschermen.

wordt naar totale mortaliteit (dus de kans op voortijdig
overlijden in relatie tot inname alcoholhoudende

Maatschappelijke kosten en baten

drank) dan reduceert matige alcoholconsumptie die

Uit een eerder dit jaar verschenen maatschappelijke

kans met 20%.

kosten-baten analyse door het RIVM zou blijken dat
alcohol de maatschappij 2,6 miljard euro per jaar zou
kosten. Er is van verschillende kanten kritiek op dit
rapport gekomen. Niet in de laatste plaats door de
Erasmus Universiteit Rotterdam onder aanvoering
van professor Bas Jacobs – dé autoriteit op het gebied
van kosten-batenanalyses in Nederland. Zij rekenden
uit dat alcoholconsumptie de maatschappij juist
1

bron: R2 Research 2016
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2 – Wensen
Bewustwording
De afgelopen jaren hebben laten zien dat
bewustwording bij jongeren, hun ouders, volwassenen,
verkeersdeelnemers, etc. heeft geleid tot resultaten.
Een discussie blijft altijd wat te doen met een relatief
kleine groep die nog niet goed met alcohol omgaat.
Aanmoedigen tot goed gedrag
De 92% van de Nederlanders die al verantwoord
drinkt, verdient geen bestraffend vingertje, maar juist
een schouderklop. Hiermee vestig je ook nog positieve
Het Nederlandse alcoholbeleid – zo zagen wij

aandacht op dit gedrag, waarmee je een gedeelte

eerder – laat allerlei positieve effecten zien. Deze

van de 8% ook kunt verleiden om verantwoorder met

aanpak moeten we niet ter discussie stellen, maar

alcoholhoudende drank om te gaan.

juist versterken. Waarbij we – op die punten waar
nog ruimte voor verbetering is – ervoor moeten

Voorbeeld dat dit werkt is de BOB-campagne. Het laten

en kunnen zorgen dat we door het schuiven met

zien van een aantrekkelijk handelingsalternatief zorgt

accenten het beleid nog effectiever maken. 92% van de

ervoor dat het inmiddels ‘not done’ is om met alcohol

Nederlanders drinkt verantwoord. Deze groep moeten

op achter het stuur te kruipen. Het zou goed zijn om

we blijven bevestigen in de juiste manier waarop

een dergelijke aanpak als voorbeeld te gebruiken ten

ze met alcohol omgaan. Aanvullende maatregelen

aanzien van het tegengaan van overmatig drinken.

moeten niet op hen gericht zijn, maar op maat

Laat zien dat verantwoorde alcoholconsumptie

toegesneden worden op specifieke groepen die

de norm is. En dat het ook in het belang van de

zich onder de resterende 8% bevinden.

consument zelf is, wanneer hij/zij gewoon matig
drinkt.

Samen investeren in wat werkt
Handhaving en naleving

Straffen maar ook helpen bij ongewenst gedrag

Elke wet moet duidelijk zijn en goed worden

Mensen die met teveel drank op achter het stuur

gehandhaafd. Het is belangrijk om hier ook de

kruipen moeten gestraft worden. En mensen die

komende jaren nadrukkelijk op in te blijven zetten.

zich bijvoorbeeld misdragen in een uitgaansgebied

De naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers

ook. Tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat

van alcoholhoudende drank is in 2016 gestegen naar

deze mensen de uitzonderingen zijn en dat je met

36% ten opzichte van 21% een jaar eerder. Dat is nog

generieke maatregelen geen grip krijgt op deze

niet het niveau dat gelijk ligt met de ambitie van

specifieke doelgroep. Het zou beter zijn om na te

eenieder, maar is wel een aanzienlijke verbetering

denken hoe we – naast het bieden van een positief

en een duidelijke stap in de juiste richting. Hierbij

handelingsalternatief via campagnes – ook kunnen

moeten we ons overigens ook realiseren dat het niet

werken naar het bieden van op maat uitgewerkte

alleen een simpele wetswijziging betreft, maar ook om

hulp bij die mensen die niet op eigen kracht hun

de verandering van een sociale norm.

alcoholconsumptie naar een verantwoorder niveau
kunnen krijgen.

Ook het handhaven op alcohol en verkeer blijft
ontzettend belangrijk om de BOB-campagne
succesvol te laten blijven.
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Wat niet werkt

Verdere beperking alcoholreclame

Accijnsverhoging

We zagen al dat de producenten en importeurs van

Een accijnsverhoging leidt volgens 92% van de

bier, wijn en gedistilleerde dranken er alles aan doen

stemmers op een enquête van De Telegraaf

om zo min mogelijk minderjarigen te bereiken en dat

(17 december 2016) niet tot een vermindering van

deze aanpak effectief is.

alcoholmisbruik. Doorberekeningen van de effecten
van accijnsverhoging laten ernstige tekortkomingen

Opvallend genoeg is juist bij die landen die het

zien. Zo wordt er geen rekening gehouden met

intensiefst hebben ingezet op deze – soms als effectief

grenseffecten. Dit is uiteraard wel relevant in een

gepropageerde – beleidsmaatregelen de gemiddelde

open economie als Nederland met buurlanden

consumptie de afgelopen jaren gestegen en is ook

op rijafstand en voldoende mogelijkheden voor

het probleem van bingedrinken vele malen groter

online aankopen.

dan in Nederland. Bingedrinken is in Noorwegen
2x, in Zweden 4x en in Finland zelfs 6x zo erg als in
Nederland.

Beperking beschikbaarheid
Een verdere beperking van plaatsen waar je alcohol
kunt kopen is niet nodig. Er gelden al de nodige
beperkingen en voorwaarden. Alcohol weghalen uit de
supermarkten levert geen effect op het verminderen
van alcoholconsumptie, laat staan alcoholmisbruik. In
Scandinavische landen waar alcohol enkel beschikbaar
is in staatsslijterijen groeit de consumptie, terwijl het
in Nederland daalt.
De Nederlandse producenten en importeurs van
bier, wijn en gedistilleerde dranken zijn niet voor het
beperken, maar ook niet noodzakelijkerwijs voor het
uitbreiden van het aantal verkooppunten.
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3 – Commitments
Wat we nog nadrukkelijker gaan doen

Verder informeert STIVA adverteerders in de sector

BOB-campagne

hoe om te gaan met alcoholreclame en de regels.

Ook de komende jaren blijven we partner van de

Hiertoe wordt zo’n 8 keer per jaar incompany

BOB-campagne. Via Veilig Verkeer Nederland

training gegeven en eens per jaar een symposium

brengen wij de BOB-boodschap onder de aandacht

georganiseerd waar ieder jaar ruim

tijdens alcoholcontroles op de wegen en bij allerlei

100 marketingprofessionals op afkomen.

evenementen.

Daarnaast controleren externe mystery shoppers
steekproefsgewijs horecapromoties (waarbij
promotieteams tijdens evenementen of in de
horeca consumenten kennis laten maken met hun
product). Hierbij wordt onder andere gecontroleerd
op leeftijd en het niet verstrekken aan mensen die al
aangeschoten of dronken zijn.
Zwangerschapspictogram
In 2013 waren er nauwelijks
zwangerschapspictogrammen te zien op etiketten
van alcoholhoudende drank. De producenten en
importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken
hebben zich er vrijwillig aan gecommitteerd om

Alliantie Naleving Leeftijdgrenzen

dit naar een hoger plan te tillen en met succes.

Samen met partners als CBL (supermarkten),

Inmiddels heeft gemiddeld ongeveer 90% van alle

KHN (horeca), NOC*NSF (sport), LKvV

alcoholverpakkingen een zwangerschapspictogram.

(studentenverenigingen) en VDN (ketenslijters), gaan
we door om ondernemers en verenigingen aan te

En nog veel meer …

moedigen om leeftijdsgrenzen goed te controleren.

Samen met andere betrokkenen willen we ook

Dat doen we door mooie voorbeelden te delen van

nieuwe commitments oppakken en anderen dus

collega’s uit dezelfde of andere branches. Daarbij is te

ook uitnodigen.

zien hoe je heel praktisch te werk kunt gaan om met
eventuele knelpunten om te gaan en samen te komen

Nieuwe commitments

tot een goede naleving. Tegelijk proberen we hiermee

Geniet maar drink met mate

om verstrekkers die naleving van de leeftijdsgrenzen

Heel veel mensen kennen de campagne

nog niet ‘top of mind’ hebben, te inspireren en zelf

‘Geniet, maar drink met mate’. STIVA gaat

actief aan de slag te gaan met het checken van ID’s.

deze campagne de komende jaren nadrukkelijk
intensiveren. Dat betekent dat we de boodschap

Verantwoorde marketing

opnieuw gaan laden en de campagne weer up to date

STIVA controleert vooraf alle commercials op TV,

maken zodat het de komende jaren DE boodschap

radio en in bioscopen. Dit doet STIVA via een deels

wordt om mensen bewust te maken van de voordelen

externe commissie van deskundigen en daarnaast ook

van verantwoorde alcoholconsumptie.

met een jongerenpanel (met jongeren van 18 t/m 22
jaar). Verder hebben de producenten en importeurs

‘Geniet, maar drink met mate’ wordt de

van bier, wijn en gedistilleerde dranken zich via de

kapstokcampagne waaronder STIVA een aantal

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken allerlei

subcampagnes wil gaan starten. Dit zal in het

beperkingen opgelegd. Zo bestaat al sinds 2012 een

voorjaar van 2017 van start gaan.

artikel in de Code speciaal bedoeld voor social media.

5

Jongvolwassenen

Kikid

De eerste subcampagne heeft betrekking op de

Naast volwassenen en jongvolwassenen, vindt STIVA

jongvolwassenen. Het is een bekend gegeven dat deze

dat ook minderjarigen goed moeten nadenken over

groep meer mensen telt die overmatig drinken in

hun eigen alcoholgebruik en dat van hun vrienden.

vergelijking met bijvoorbeeld 25-plussers. STIVA vindt

Uiteraard willen wij niet zelf 18-minners benaderen,

het zinvol om juist deze groep op een manier aan te

maar gelukkig hebben we hiervoor een goede partner

spreken die zowel qua inhoud als ‘tone of voice’ past

gevonden in KIKID. KIKID is een onafhankelijke

bij deze bijzondere leeftijdsgroep. Hiervoor gaan we in

organisatie die gespecialiseerd is om met ‘peers’

2017 een aparte campagne lanceren.

gedrag bespreekbaar te maken in de context van
aanbod op scholen. KIKID zal met een speciaal
ontwikkeld programma op scholen aandacht vragen
voor allerlei vragen rondom alcohol en daarbij
nadrukkelijk de rol van groepsdruk bespreken.

Kortom
•

•
•

•
•
•

Het Nederlandse alcoholbeleid is al heel effectief. Op alle fronten
(jongeren, volwassenen, alcohol en verkeer, alcohol en zwangerschap)
is enorme vooruitgang geboekt.
Nederland doet het veel beter dan de andere landen in de EU.
Van hagel naar scherp: meer dan ooit is het nodig om van generieke
maatregelen te switchen naar een specifieke aanpak gericht op de steeds
kleiner wordende groep mensen die onverantwoord met alcohol omgaan.
Accijnsverhoging, beperking van verkooppunten en beperking van
alcoholreclame zijn niet effectief.
Het Nederlandse model van een goede handhaving/naleving en inzetten
op bewustwording, is wel effectief gebleken.
De Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde
dranken zijn altijd bereid geweest om nadrukkelijk te investeren in
campagnes en activiteiten gericht op verantwoorde consumptie en
verantwoorde marketing. Mede hierdoor is het Nederlandse alcoholbeleid
succesvol geweest. De sector zal ook in de toekomst haar bijdrage leveren
om nog meer successen te boeken.

www.stiva.nl
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