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Voorwoord
STIVA kijkt terug op een enerverend 2012. Onze organisatie is verhuisd naar een nieuw kantoor
in Den Haag. Ook onze website is helemaal vernieuwd. Daarnaast gebeurde er ook op ons
werkterrein heel veel. Zo werden de contouren van de nieuwe Drank- en Horecawet steeds
duidelijker. Een zeer belangrijke wet voor de alcoholbranche. Ook de discussie over het verhogen
van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar heeft STIVA uiteraard met belangstelling gevolgd.
Verder was 2012 het jaar waarin de gewijzigde Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken in
werking is getreden. Vooral het onderdeel over social media vind ik een verdienste van de
alcoholbranche. Het is complexe materie en het was de gemakkelijkste oplossing geweest om
zelfregulering op dit punt voor ons uit te schuiven. Dat heeft de branche niet gedaan; Zij heeft
gekeken naar een goede en werkbare formulering voor het regelen van deze vorm van marketing.
Ter evaluatie hebben we in de zomer van 2012 een onderzoek laten uitvoeren naar hoe de
branche omgaat met social media, hoe het gesteld is met de naleving en waar eventuele
knelpunten zijn. Uiteraard gaan we dit gebruiken om de zelfregulering en de naleving daarvan op
een zo hoog mogelijk peil te houden.
De consumptiecijfers van het CBS laten zien dat het aandeel zware drinkers in de leeftijdsgroep
16- tot 20-jarigen is gedaald van 12,7% naar 9,0%. Een daling van bijna 30%. Een prima
ontwikkeling die ons motiveert om door te gaan met ons streven naar verantwoorde alcoholconsumptie in alle leeftijdsgroepen.
Peter de Wolf
directeur STIVA
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‘

Onze branche steekt - samen met diverse (overheids)instellingen - veel tijd in het stimuleren van
verantwoorde alcoholconsumptie. Dat het percentage alcohol drinkende minderjarigen vervolgens fors
terugloopt, is een fantastisch resultaat. Daar ben ik als brouwer én als ouder oprecht trots op.
Het geeft extra energie om door te gaan op deze succesvol ingeslagen weg.
Philip de Ridder
Voorzitter STIVA

Feiten en cijfers alcoholconsumptie

1

De gemiddelde alcoholconsumptie daalt
In 2011 is het gemiddelde aantal liters pure alcohol per capita 7,5 liter. In 2000 was het
gemiddeld aantal liters pure alcohol per capita nog 8,2 liter1. Het aantal liters alcohol per hoofd
is in 30 jaar (1980 - 2011) met 16% gedaald. Binnen de verschillende soorten alcoholhoudende
drank zien we dat de consumptie van wijn iets is gestegen terwijl de consumptie van bier en met
name gedistilleerd daalt. In 2012 worden de CBS cijfers van de Gezondheidsenquête 2011
bekend. Daaruit blijkt dat het percentage zware drinkers in Nederland net als in 2010 9,4% is
gebleven. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders op een verantwoorde manier alcoholhoudende drank consumeert. Bij deze trend past de ontwikkeling van de
consumptie van alcoholarm en alcoholvrijbier, want deze consumptie is met 30% gestegen ten
opzichte van 20102.

1
2

Cijfers van Commissie gedistilleerd, Productschap wijn en Nederlandse Brouwers
Cijfers van de Nederlandse Brouwers, www.nederlandsebrouwers.nl/publicaties/jaarverslagen
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Consumptieontwikkeling van alcoholhoudende dranken per hoofd Nederlandse bevolking (index)
Consumptieontwikkeling van alcoholhoudende dranken per hoofd Nederlandse bevolking (index)
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Alcoholconsumptie van jongeren daalt
De statistieken van de afgelopen 10 jaar laten zien dat Nederlandse jongeren minder zijn gaan
drinken. Dit blijkt uit alle vergelijkende onderzoeken van onafhankelijke partijen zoals het
Trimbos Instituut en het CBS. In 2007 hadden nog 55,7% van de 12-jarigen ooit alcohol
gedronken, in 2011 is dat 35,4%. Er is een daling van het aantal jongeren (12 t/m 15-jarigen) dat
de laatste maand bij één gelegenheid 5 of meer glazen heeft gedronken. Bij 12-jarigen is dit
gedaald van 17,5% in 2003 naar 3,3% in 20113.
Uit het leefstijlonderzoek 2012 van het CBS blijkt dat het aantal zware drinkers onder jongeren
van 12 t/m 15 jaar is gedaald van 1,1% naar 0,4%. In de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar is het
aantal zware drinkers met 30% afgenomen4. Onder zware drinkers wordt verstaan: het drinken
van minstens 6 glazen alcoholhoudende drank op minimaal een dag in de week.
3
4

Peilstationsonderzoek, Trimbos Instituut, 2012
CBS cijfers van de Gezondheidsenquête 2011
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Alcoholintoxicatie
Tegelijkertijd zien we spijtig genoeg dat er een
stijging is van het aantal geregistreerde
gevallen van alcoholintoxicatie bij jongeren
(t/m 17 jaar). In 2011 zijn dat er 7625.
Natuurlijk is elk van de gemelde gevallen van
alcoholintoxicatie er één teveel. Het is een
kleine groep, namelijk 0,05% van de leeftijdscategorie van 11 t/m 17 jaar. Bovendien is het
een paradox met de ontwikkeling dat jongeren
minder, later en minder vaak drinken. Toch
volgt STIVA deze ontwikkeling met zorg.
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Internationale vergelijking
Gemiddelde Europese alcoholconsumptie
De gemiddelde Europese alcoholconsumptie
is 12,45 liter (15 jaar en ouder). In Nederland
is dat lager, namelijk 9,73 liter. Ook in de
omringende landen zoals Duitsland (12,87)
en België (12,00) ligt de consumptie hoger.
In Zweden en Noorwegen is de niet-geregistreerde consumptie drie keer hoger dan in
Nederland 6.
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	Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland 2007 t/m 2011,
NSCK e.a.
Alcohol in the European Union, WHO, 2011
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*drinken van vijf glazen of meer alcohol bij één gelegenheid
*drinken van vijf glazen of meer alcohol bij één gelegenheid
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Drinkpatroon
Nederland scoort op drinkpatroon een 1 op
een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 minst
riskant drinkpatroon is en 5 het meest riskant drink-patroon). Ter vergelijking:
Noorwegen en Zweden scoren een 3 7.
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Gelijktijdig met het Peilstationsonderzoek
zijn data verzameld voor het internationale
ESPAD onderzoek. Uit dit Europese
onderzoek onder 15- en 16-jarigen in 37
landen blijkt dat Nederland het goed doet.
Nederland scoort beter dan het gemiddelde bij ooit gedronken en dronkenschap.
Landen als Duitsland, Denemarken en UK
scoren aanzienlijker slechter. Nederland
doet het minder dan gemiddeld op alcoholgebruik laatste maand en de hoeveelheid
alcohol die bij de laatste gelegenheid is
gedronken. Op dit onderdeel scoren landen als Zweden, Finland en Noorwegen
slechter dan Nederland.
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Alcohol in the European Union, WHO, 2011

‘

Veilig Verkeer Nederland staat volledig achter ‘100% Bob, 0% op’. We constateren met trots dat het
aantal alcoholincidenten in het verkeer gedaald is sinds de Bob-campagne is gestart. Toch is dat geen
reden om achterover te leunen. Het gaat om een mentaliteitskwestie. Het blijft nodig om mensen
te herinneren aan hun verantwoordelijkheid in het verkeer.
Linda van der Eijck
Directeur Veilig Verkeer Nederland

Daling van het aantal alcoholincidenten in
het verkeer
Sinds de invoering van de Bob-campagne in 2001 is
een daling te zien van het aantal alcoholincidenten. Het
aantal ernstige gewonde bestuurders met 0,5 promille
of meer is gedaald van 31,2% in 1999 naar 18,9% in
2011. Bovendien is het aantal overtreders van de
alcohollimiet bij verkeerscontroles gedaald van 4,1% in
2002 naar 2,4% in 2011. Onder de groep beginnende
bestuurders neemt het alcoholgebruik ook af. Zo daalde
het percentage overtreders van 4,8% in 2008 naar 4,2%
in 20118.

8

Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2011
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Ontwikkeling overtreders alcohollimiet in %

Ontwikkeling overtreders alcohollimiet in %
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‘

Natuurlijk wordt er op onze studentenverenigingen een biertje gedronken, maar het is een goede en
belangrijke ontwikkeling dat de verenigingsstudent hier op een verantwoorde manier mee omgaat.
De online IVA draagt hieraan bij en benadrukt de verantwoordelijkheid die de barvrijwilligers hebben.
Jan van ’t Westende
Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen

Voorlichting en samenwerking
met andere stakeholders

2

Logo Geen 16? Geen druppel
Het doel van dit logo is om ouders en jongeren duidelijk te maken dat jongeren geen alcohol
moeten drinken onder de 16 jaar. Het logo wordt gebruikt door alle leden van de Werkgroep
Alcohol en Jongeren. Deelnemers aan de Werkgroep Alcohol en Jongeren zijn: het ministerie
van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Koninklijke Horeca Nederland, NOC*NSF, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Trimbos Instituut en STIVA. Het logo ‘Geen16? Geen druppel’ is verplicht voor alle tv- en
bioscoopcommercials en alle printuitingen.
In het regeerakkoord is opgenomen dat de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar gaat. Het is nog niet duidelijk wanneer
het in zal gaan. Eén nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar is van invloed op de
educatieve boodschappen ‘Geen 16? Geen druppel’ en ‘Geniet, maar drink
met mate’ die de alcoholbranche via zelfregulering communiceert. Het ligt in
de rede om het logo te wijzigen in: ‘Geen 18? Geen druppel’.

10

Bob-campagne
De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
de gezamenlijke producenten van bier, wijn en
gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer
Nederland. De boodschap van de Bob-campagne is spreek vooraf af wie er niet drinkt en
dus nuchter terugrijdt naar huis. 95% van het
algemeen publiek herkent de campagne en
waardeert de campagne met gemiddeld een
7,4.9 De branche levert een bijdrage aan deze
campagne via het financieren van activiteiten
van Veilig Verkeer Nederland. Op 8 juni is
deze samenwerking met 3 jaar verlengd.
STIVA neemt verder deel aan het Uitvoeringsoverleg Bob waarin bijvoorbeeld ook het
ministerie van Infrastructuur en Milieu vertegenwoordigd is.

9

Jaarevaluatie Postbus 51-campagne 2011

Foto: Ondertekening verlenging 3-jarige
samenwerking met VVN
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LKvV samenwerking online IVA tool
Het bestuur van de Landelijke Kamer van
Verenigingen (LKvV) heeft in samenwerking
met NOC*NSF en STIVA een online IVA cursus
toegespitst op studentenverenigingen
ontwikkeld. Deze online IVA tool is op 27 april
2012 gelanceerd. De studenten ontvangen na
het volgen van de online cursus een certificaat.
Na een half jaar zijn er al meer dan 2.000
certificaten behaald door de leden van
studentenverenigingen, die als vrijwilliger
achter de bar staan bij hun studenten-

12

vereniging. Dit toont aan dat studentenverenigingen en studenten serieus omgaan
met het alcoholgebruik op de studentenvereniging. STIVA heeft een financiële
bijdrage geleverd om deze tool te ontwikkelen,
omdat ze het belangrijk vindt dat binnen alle
verenigingen verantwoord alcohol geschonken
wordt.

‘

Adverteerders stellen zelf regels op waar verantwoorde reclame aan moet voldoen. Ook voor
alcoholreclame zijn speciale regels, door STIVA, opgesteld. Na ontvangst van klachten oordeelt de
Reclame Code Commissie of deze regels zijn overtreden. De RCC-uitspraken zijn toon- en richtinggevend voor onder andere de alcoholbranche. Door middel van zelfregulering laat het
adverterend bedrijfsleven zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt.
Prisca Ancion-Kors
Directeur Stichting Reclame Code

3

Zelfregulering

De alcoholbranche heeft zichzelf regels opgelegd op het gebied van alcoholreclame. Deze
regels zijn samengebracht in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). De
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code.
De reclame-uitingen waartegen een klacht wordt ingediend worden beoordeeld door de
Reclame Code Commissie (RCC) van de Stichting Reclame Code.
Een voordeel van zelfregulering is dat het draagvlak hoog is en de regels goed worden nageleefd. Het is dus een effectieve manier van reguleren. Dat blijkt uit het beperkte aantal
toegekende klachten. Zelfregulering is flexibel, waardoor de regels vrij eenvoudig en snel aan
nieuwe omstandigheden aangepast kunnen worden. Een voorbeeld is dat in de nieuwe
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken ook het thema ‘social media’ aan regels wordt
gebonden. Wanneer dit via wetgeving geregeld had moeten worden, zou het zeker een aantal
jaren hebben geduurd. De alcoholbranche is de eerste sector in Nederland die via zelfregulering
regels heeft opgesteld over ‘social media’.

13

Nieuwe Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken
Op 1 januari 2012 is de nieuwe Reclamecode
voor Alcoholhoudende dranken in werking
getreden. Door diverse ontwikkelingen zoals
nieuwe technologieën en jurisprudentie was
een wijziging van de RvA wenselijk. De
belangrijkste wijziging is een nieuw artikel over
digitale marketing en social media. Er zijn extra
voorwaarden opgenomen waaraan (directe)
digitale marketing en social media moeten
voldoen. Een half jaar na invoering van dit
artikel, hebben we een student onderzoek naar
onder andere de naleving van dit artikel laten
doen. Met als doel om meer inzicht te krijgen
hoe we er als branche voor staan. Allereerst is
door middel van deskresearch het huidige
landschap van social media in kaart gebracht.
Vervolgens zijn 16 verschillende merken nader
onderzocht en is specifiek gecontroleerd of zij
op hun Facebookpagina en Twitteraccount
minderjarigen bereiken. Hiervoor is een
account van een minderjarige aangemaakt.
Tenslotte is een aantal social media
professionals van de alcoholmerken gevraagd
naar hun ervaringen.
Uit het onderzoek blijkt dat op Facebook bijna
geen minderjarigen bereikt worden. Dit komt
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door de ‘demographic age restriction policy’,
waardoor minderjarigen geen content kunnen
zien die niet voor hen geschikt is. Een aandachtspunt bij Facebook is het delen van
content vanaf externe websites, facebookgames of app’s. Twitter is als platform
kwetsbaarder dan Facebook. Ook minderjarigen kunnen – ook als ze geen follower zijn
– de content van Twitter homepages bekijken.
Digitale marketing kent een snel en dynamisch
karakter. Het gevolg hiervan is dat merken in
vergelijking met andere media meer
gedwongen worden om op hoge snelheid
nieuwe en spraakmakende content te
produceren. Het is van belang dat ook via
social media niet de grenzen van de RvA
worden opgezocht. Een ander gevolg is dat
het risico bestaat dat artikel 24 snel veroudert.
Dat komt bijvoorbeeld door nieuwe
technologische applicaties binnen de
platforms die mogelijk net niet aansluiten bij
de formulering in de RvA. Het is van belang
om het artikel zo aan te passen dat het een
langere tijd mee kan. STIVA zal een social
media werkgroep opzetten, zodat we met
professionals uit de branche hier over kunnen
sparren. We verwachten dat het aangepaste
artikel 24 halverwege 2013 klaar is.

Vooraf toetsen van commercials
Sinds 2005 worden alle televisie- en radiocommercials voor uitzending getoetst op
mogelijke strijdigheid met de Reclamecode
voor Alcoholhoudende dranken. Hierdoor kan
de branche een zeer hoog nalevingpercentage
realiseren. De toetsing geschiedt door een
commissie die bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van de branche en door drie
onafhankelijke deskundigen op het gebied van
marketing, public affairs en wetenschap. In
2012 heeft de STIVA Toetsingscommissie 50
televisie-, bioscoop- en radiocommercials ter
toetsing voorgelegd gekregen.

Monitoren klachten Reclame Code
Commissie
STIVA houdt de jurisprudentie van de Reclame
Code Commissie bij en informeert haar achterban hierover. In 2012 zijn er in totaal 13
klachten die betrekking hadden op de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken door de
Reclame Code Commissie beoordeeld. Van
deze 13 klachten zijn er 8 (voorzitters)afwijzingen en 5 (voorzitters)toewijzingen.

Onderzoek naar Jongerenzenders
Jaarlijks laat STIVA vaststellen welke radio- en
televisiezenders op basis van de kijk- en luister-

cijfers zijn aan te merken als jongerenzender.
Voor het komende jaar (1 januari 2013 t/m
31 december 2013) zijn de televisiezenders
Disney XD, Disney Channel en TeenNick als
jongerenzender vastgesteld. Voor de radio
zijn dit de zenders SLAM!FM, Wild FM
Hitradio en Megastad Rotterdam. Een
jongerenzender is een zender die gemiddeld
méér dan 25% minderjarigen (jonger dan 18
jaar) bereikt.

Steekproefsgewijs controleren van
promoties
Horecapromoties zijn promoties die worden
georganiseerd door alcoholproducenten en
-importeurs in horecagelegenheden en op
evenementen. Deze promoties dienen vooraf
bij STIVA aangemeld te worden. In 2012 zijn er
870 horecapromoties aangemeld waarvan er
125 zijn gecontroleerd door een STIVA Mystery
Guest. Ons streven is om 10% van alle horecaen evenementpromoties te controleren en dit is
dus ruim gerealiseerd; 14% van alle horeca- en
evenementpromoties is gecontroleerd. STIVA
heeft in 2012 ook weer een deskresearch laten
uitvoeren naar het eventuele ‘dark number’ aan
horecapromoties. Uit dit onderzoek blijkt dat
96% van alle uitgevoerde promoties bij STIVA
wordt aangemeld.
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Symposium Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken

Jongerenpanel bekijkt ook alle
commercials

Adviesvragen over reclameuitingen beantwoorden

Op 9 november vond in de Hermitage in
Amsterdam het jaarlijkse STIVA Symposium
over verantwoorde alcoholmarketing plaats.
Op 1 januari 2012 is de nieuwe RvA in werking
getreden met als belangrijkste wijziging het
nieuwe artikel over social media en digitale
marketing. Dit symposium was een mooie gelegenheid om kritisch te kijken waar we nu als
branche staan en welke uitdagingen we nog
kunnen verwachten. Tijdens het symposium
werden de resultaten van het onderzoek naar
de naleving van het artikel over social media
en digitale marketing gepresenteerd.
Twee experts in het reclamerecht Richard van
Schaik (DLA Piper) en Ebba Hoogenraad
(Hoogenraad & Haak Advertising + IP
advocaten) lichtten de recente juridische
ontwikkelingen op het gebied van (alcohol)
marketing toe. Japo Ouwerkerk, manager
Public Policy, Government Affairs & Communications Pepisco, deelde zijn ervaringen over
de foodsector. Ten slotte gaf Farid Tabarki,
Trendwatcher of the Year 2012, een kijkje in
de toekomst van (digitale) marketing.
Hierbij waren meer dan 150 professionals uit
de alcoholbranche aanwezig. STIVA was zeer
tevreden over deze opkomst.

STIVA is 1 mei 2010 gestart met een jongerenpanel. Dit jongerenpanel beoordeelt naast de
huidige Toetsingscommissie televisie-,
bioscoop en radiocommercials aan de hand
van de Reclamecode voor Alcoholhoudende
dranken. Doel hiervan is om meer inzicht te
krijgen in wat jongeren nu zelf van de reclameuitingen vinden en nagaan of deze verschillen
met de meningen van de huidige leden van de
Toetsingscommissie.

Sinds 2010 houdt STIVA een document bij
waarin alle vragen van adverteerders over
de RvA worden genoteerd. Op deze
manier krijgen we meer inzicht in welke
vragen er leven bij onze achterban en op
welke artikelen deze vragen betrekking
hebben. In 2012 hebben we ruim 500
vragen over reclame-uitingen beantwoord.
De meeste vragen hadden betrekking op
social media, sport en de educatieve
slogan of logo.

Interne Workshops bij bedrijven
over de Code
Medewerkers van STIVA geven ook interne
workshops bij bedrijven. Tijdens deze
in-company workshops geeft STIVA uitleg
over de Reclamecode voor Alcoholhoudende
dranken, wat wel en niet mag en wat dat
betekent voor de werkzaamheden van
professionals die werkzaam zijn in marketing
en sales. In 2012 is STIVA o.a. op bezoek
geweest bij Gall&Gall, Heineken en Diageo.
Op deze manier neemt STIVA ook kennis van
heel praktische zaken waar de marketeers in
de praktijk tegenaan lopen.
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Achterban informeren over
ontwikkelingen
Via de nieuwsbrieven houden we de achterban op de hoogte van ontwikkelingen over
het politieke klimaat, zelfregulering en andere
relevante zaken. In 2012 zijn er 5 nieuwsbrieven verstuurd.

Nieuwe STIVA website
Op donderdag 31 mei is de nieuwe STIVA
website gelanceerd. Onze vernieuwde
website is gebruiksvriendelijker en
overzichtelijker geworden. Feiten en
cijfers over alcoholconsumptie en
zelfregulering, regels en projecten van
STIVA zijn snel en makkelijk te vinden.
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Nieuwe Drank- en Horecawet

4

In mei heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van de Drank- en Horecawet zonder stemming
aangenomen. STIVA is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is en de wet een update heeft
gekregen. De nieuwe wet is op 1 januari 2013 in werking getreden. Een belangrijke wijziging is
dat het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet over gaat naar de gemeenten.
Hiertoe hebben gemeenten meer mogelijkheid voor lokaal maatwerk.
In het regeerakkoord is opgenomen dat de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol
naar 18 jaar gaat. De verhoging van de minimumleeftijd zat er al langer aan te komen. Er was
al een initiatiefwet ingediend om de minimumleeftijd te verhogen naar 18 jaar. In aanleg was er
in de Tweede Kamer een meerderheid voor dit voorstel. Het is nog niet duidelijk wanneer de
leeftijdgrens ingevoerd zal worden.
STIVA vindt de verhoging van de leeftijdgrens een politiek gegeven. Het is wel van belang dat
ook voorlichting en handhaving goed geregeld zijn. Dit zijn immers noodzakelijke voorwaarden
om ervoor te zorgen dat jongeren en hun ouders zich ook committeren aan het niet drinken voor
hun 18e jaar.
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oplage 500 ex.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag op enige andere wijze en
met een ander doel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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