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Voorwoord
Vanuit mijn overtuiging dat Nederland trots kan zijn op haar rijke historie aan brouwers,
distilleerderijen en wijnhandelaren ben ik in 2015 aangetreden als onafhankelijk voorzitter
van STIVA.
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de branche. Zo zijn we met de STIVA Poort
gestart, een traditie waarbij we tweemaal per jaar bestuurders en professionals die zich
willen inzetten voor verantwoorde alcoholconsumptie in Nieuwspoort bij elkaar brengen.
Tijdens deze bijeenkomsten willen wij op een transparante wijze elkaar inspireren en met
elkaar discussiëren. De discussies over alcoholbeleid en de rol van alcoholhoudende
drank in de samenleving worden namelijk te vaak zwart-wit gevoerd. Het feit dat bijna
nergens in Europa zo verantwoord wordt gedronken als in Nederland, geeft aan dat we het
hier nog zo gek niet doen. Toch heeft de Gezondheidsraad de Alcoholrichtlijn aangescherpt,
waardoor Nederland bijna de strengste richtlijn ter wereld hanteert.
De alcoholbranche kent en neemt haar verantwoordelijkheid en weet dit te vertalen in
concrete en aansprekende acties. Ik wil deze acties met elkaar verbinden, zowel binnen
als buiten de branche, en uitdragen dat alcohol een mooi product is om met mate van te
genieten.

Steven van Eijck
Voorzitter STIVA
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STIVA in het kort

1

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) is een samenwerkingsverband tussen de
bier, wijn en gedistilleerd sector. STIVA is sinds 1980 namens de alcoholbranche het aanspreekpunt voor alle zaken in het kader van het thema alcohol en samenleving. Taken van STIVA zijn
onder andere zelfregulering van alcoholreclame en voorlichting. Deze taken staan in dienst van
de missie: verantwoorde alcoholmarketing, verantwoorde alcoholconsumptie en duidelijke
communicatie.
De alcoholbranche en STIVA weten elkaar goed te vinden. Het brede publiek kent STIVA van
‘Geniet, maar drink met mate’, ‘Geen 18, geen alcohol’, de BOB-campagne en het zwangerschapspictogram dat op een groot deel van de verpakkingen is afgebeeld.

V.l.n.r.: Peter de Wolf (directeur),
Sanne Bakker (junior beleidsmedewerker),
Alison van Exel (office manager) en
Steven van Eijck (voorzitter)

Foto: BOB-sleutelhanger
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Feiten en cijfers Alcoholconsumptie

Jongeren drinken steeds minder alcohol
Een breed gedeelde zorg is en blijft de alcoholconsumptie van jongeren onder de 18 jaar. Hier
worden verschillende onderzoeken naar gedaan. ESPAD (European School Project on Alcohol
and other Drugs) is een internationale studie naar alcoholconsumptie bij scholieren in het
regulier onderwijs in de leeftijd van 15 en 16 jaar. Het onderzoek vindt iedere vier jaar plaats in
circa veertig landen. Het Health and Behaviour of School-aged Children (HBSC) onderzoek
meet ook het alcoholgebruik, maar kijkt daarnaast ook naar andere zaken. Beide studies vinden
eens in de vier jaar plaats, maar omdat het alcoholdeel hetzelfde wordt gemeten, vormen deze
twee studies de basis voor het onderzoek naar alcoholconsumptie door Nederlandse scholieren
dat eens in de twee jaar wordt uitgevoerd.
Positieve ontwikkeling
Als we kijken naar de ontwikkeling van 2003 tot 2015 van 15- en 16-jarigen die ooit alcohol
hebben gedronken, de laatste maand alcohol hebben gedronken, bingedrinken in de laatste
4 weken (onder alle scholieren) en bingedrinken in de laatste 4 weken onder hen die de laatste
maand gedronken hebben schetst het een positief beeld. Jongeren drinken steeds minder vaak,
minder veel en starten op latere leeftijd met drinken.
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Ooit alcohol gedronken
Het percentage 15- en 16-jarigen dat ooit
alcohol heeft gedronken is gedaald van 90%
in 2003 naar 73% in 2015.
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Laatste maand alcohol gedronken
Het percentage 15- en 16-jarigen dat de
laatste maand alcohol heeft gedronken laat
ook een positieve ontwikkeling zien: van
72,3% in 2003 naar 65,7% in 2009 en 49%
in 2015.
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Bingedrinken
Het percentage jongeren dat aan bingedrinken (meer dan 5 glazen bij een
gelegenheid) doet is de afgelopen 10 jaar
sterk gedaald. In 2005 bedroeg het
percentage 15- en 16-jarigen dat aan
bingedrinken had gedaan de afgelopen
4 weken 57,8%, in 2015 nog maar 39%.

Ontwikkeling
bingedrinken
laatste
scholieren)15-16
15-16
jaar
in %
Ontwikkeling
bingedrinken
laatste44weken
weken (alle
(alle scholieren)
jaar
in %
100
90
80
70
60
50
40
30
2003*

2005

2007*

2009

2011*

2013

2015*

*cijfers ESPAD/peilstations
cijfers HBSC

Ontwikkeling
bingedrinken
laatste
4 weken
laatstemaand
maandgedronken
gedronken
hebben)
15-16
Ontwikkeling
bingedrinken
laatste
4 weken(onder
(onderhen
hen die
die de
de laatste
hebben)
15-16
jaarjaar
in %in %
100
90
80
70
60
50
40
30
2003*

2005

2007*

2009

2011*

2013

2015*

*cijfers ESPAD/peilstations
cijfers HBSC

7

Bingedrinken door scholieren die laatste
maand gedronken hebben
Het percentage 15- en 16-jarigen dat aan
bingedrinken doet onder hen die de laatste
maand gedronken hebben liet vanaf 2003
- met een piek in 2005 van 82,5% - lange
tijd een stijgende lijn zien. In 2013 was dit
percentage nog 76,9%. Het lijkt erop dat
deze trend nu afbuigt. Met 72% in 2015
zitten we in ieder geval weer onder het
niveau van 2003.

Wettelijke leeftijdsgrens

Zware drinkers

Op 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens om alcohol te drinken en in bezit te
hebben verhoogd van 16 naar 18 jaar. STIVA
ziet elke alcoholconsumptie door jongeren
onder de 18 jaar als alcoholmisbruik. Uit
onderzoek door het CBS blijkt dat of jongeren
wel eens alcohol drinken sterk gerelateerd
is aan hun leeftijd. Van de 12- tot en met
14-jarigen drinkt 7% wel eens alcohol, tegen
56% van de 15- tot en met 17-jarigen en 84%
van de 18- tot en met 24-jarigen. 60% van
de jongeren tussen 12 en 25 jaar vindt de
leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcoholbezit
en openbaar gebruik precies goed.1

Hoewel het aantal zware drinkers daalt maakt
STIVA zich zorgen over deze groep veelal
jongvolwassenen. In de leeftijdsgroep van
16 tot 20 jaar is het aantal zware drinkers
gedaald van 23,8% in 2012 naar 17,1% in
2015. Dat is een daling van 28%.
Onder zware drinkers wordt door het CBS
verstaan: het drinken van minstens 6 glazen
alcoholhoudende dranken op minimaal een
dag in de week.3 STIVA zal zich inzetten dit
aantal naar beneden te brengen.

Alcoholintoxicatie
In 2015 zijn er 931 meldingen gedaan van aan
alcohol gerelateerde ziekenhuisopnames van
jongeren onder de 18 jaar. Bij 691 van de 931
opgenomen jongeren was er sprake van
overmatig alcoholgebruik met een alcoholvergiftiging (intoxicatie) als gevolg. Van de
alcoholopnames in ziekenhuizen was 53%
jongen en 47% meisje. De gemiddelde leeftijd
bedroeg 15,4 jaar. In 2007, toen de registratie
van deze alcoholopnames begon, was de
gemiddelde leeftijd 14,9 jaar.2

In 2015 geeft 45% van de bierdrinkers aan wel
eens alcoholvrij bier te drinken tegenover 40%
in 2014.

Volwassenen
Uit cijfers van het WHO Global Status Report
Alcohol and Health blijkt dat de gemiddelde
alcoholconsumptie in Nederland onder het
Europese gemiddelde ligt, dat bingedrinken hier
relatief weinig voorkomt en dat Nederland
gunstig scoort wat betreft alcoholverslaving en
andere aan alcohol gerelateerde aandoeningen.
Nederland scoort dan ook een 1 op een drinkpatroonschaal van 1 tot 5, waarbij voor 1 minst
en 5 meest riskante drinkpatroon staat. Ter
vergelijking: Noorwegen scoort een 3 en
Rusland een 5. Verder blijkt uit het Nationaal
Bieronderzoek dat Nederlandse bierdrinkers
steeds vaker kiezen voor alcoholvrij bier.

1
2
3
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CBS onderzoek: Meningen van jongeren over alcoholgebruik
Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK)
CBS cijfers van Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek

Alcoholconsumptie en ouderen
2000 - 2015
In 2000 waren er 12,8% zware drinkers onder de bevolking van 12+, in 2015 9,5%
In 2000 waren er 13,4% zware drinkers van 45-65 jaar en in 2015 8,7% van 50-65 jaar
In 2000 waren er 5,8% zware drinkers van 55 jaar en ouder, in 2015 5,9%
In 2000 waren er 2,6% zware drinkers van 65 jaar en ouder, in 2015 4,8%
Het is niet bekend wat de reden is dat het percentage overmatige drinkers hoger en het
percentage zware drinkers lager is dan gemiddeld in de leeftijdsgroep 50+, zoals te zien is in de
tabellen op de volgende pagina. Meer onderzoek naar specifieke motieven van drinkgedrag is
daarvoor nodig.

Mannen

Vrouwen

Zware drinker

Minstens 1x per week
6 glazen alcohol of meer
alcohol op een dag

Minstens 1x per week
4 glazen of meer alcohol
op een dag 4

Overmatige drinker

Meer dan 21 glazen
per week

Meer dan 14 glazen
per week 5 6

Cijfers van CBS Statline.
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Voor de jaren 2010 en 2011 geldt dat een vrouw als zware
drinker werd geclassificeerd wanneer ze minstens 1 keer
per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt. Door
deze wijziging in de definitie kunnen de cijfers van 2010 en
2011 niet zonder meer vergeleken worden met de cijfers
vanaf 2012.
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Voor de jaren 2010 en 2011 geldt dat een vrouw als
overmatige drinker werd geclassificeerd wanneer ze 21 of
meer glazen alcohol per week drinkt. Door deze wijziging in
de definitie kunnen de cijfers van 2010 en 2011 niet zonder
meer vergeleken worden met de cijfers vanaf 2012.
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Verder is er een methodebreuk geweest van 2013 op 2014,
als gevolg van een herontwerp van het onderzoek. Dat
maakt het vergelijken van voor en na 2014 moeilijk.
Meer informatie over dat herontwerp en de methodebreuk:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/
methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/2015methodenbreuk-gezondheidsenquete.htm
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Voorlichting en samenwerking met
andere stakeholders

Zwangerschapspictogram
In 2013 is een start gemaakt met de inspanning van de alcoholbranche in Nederland (bier, wijn
en gedistilleerd) om het zwangerschapspictogram zoveel mogelijk op de etiketten te laten
plaatsen. De alcoholbranche heeft afgesproken met het ministerie van VWS om de
ontwikkelingen zo goed mogelijk te delen.
Het doel van het zwangerschapspictogram is om, aanvullend op bestaande voorlichting via
bijvoorbeeld verloskundigen, zwangere vrouwen duidelijk te maken dat zij geen alcoholhoudende dranken moeten drinken.
STIVA laat via de sectoren ieder jaar een meting uitvoeren naar het toepassingspercentage van
het pictogram. Uit de meting van juli 2015 blijkt dat het toepassingspercentage van de wijnsector
al 67% is. Bij de biersector is het percentage flink gestegen, namelijk van 64% in 2014 naar 92%
in 2015. De gedistilleerdsector scoorde 60%.
De alcoholbranche ligt voor op het schema ten aanzien van het bereiken van de toepassingspercentages van het zwangerschapspictogram op verpakkingen en bij sommige sectoren zelfs
ruim voor op schema. De verwachting is dan ook dat het vooraf gestelde doel van het
percentage dranketiketten met pictogram in 2016 (wijn 70%, bier 90% en gedistilleerd 60%)
gehaald zal worden.
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BOB-campagne

LKvV samenwerking online IVA tool

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 branche levert een bijdrage door het
financieren van activiteiten van Veilig
Verkeer Nederland. De overeenkomst
wordt eens per drie jaar getekend en
loopt tot 2017.

STIVA vindt het belangrijk dat er verantwoord
wordt omgegaan met alcohol op studentenverenigingen, daarom werken we al geruime
tijd samen met de Landelijke Kamer van
Verenigingen (LKvV). Samen hebben we een
online Instructie Verantwoord Alcoholschenken
(IVA) opgezet, die in 2015 is vernieuwd.
Leden van studentenverenigingen worden
door middel van de instructie op de hoogte
gebracht van de werking van alcohol, de
regels die van toepassing zijn bij het schenken
van alcohol en de manieren waarop je nee
kan verkopen. Een succesvol afgelegde test
maakt je een gekwalificeerde barvrijwilliger.
Dit betekent dat studenten bardiensten mogen
draaien binnen de sociëteit op tijdstippen dat
er alcohol wordt geschonken.

Ook in 2015 hebben Veilig Verkeer
Nederland en lokale vrijwilligers hard
gewerkt om de BOB-campagne op zoveel
mogelijk plaatsen zo goed mogelijk uit te
voeren. In 2015 zijn 430.473 mensen
bereikt via Facebook, 693.000 mensen op
festivals en events en 129.000 mensen
hebben een BOB-sleutelhanger ontvangen
bij alcoholcontroles.
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STIVA online
Ook sociale media wordt ingezet om te
communiceren over verantwoorde alcoholmarketing en -consumptie, bijvoorbeeld
over de STIVA Poort, TV Award of
samenwerking met stakeholders. Hierbij
een kleine greep uit STIVA online in 2015.
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Zelfregulering

4

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken
De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) is de belangrijkste regelgeving
betreffende alcoholreclame in Nederland. Het doel van de Code is onder andere minderjarigen
en kwetsbare groepen te beschermen. De RvA wordt gemiddeld om het jaar aangepast aan
politieke-, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het snel veranderende landschap van sociale media. De artikelen in de RvA zijn geclusterd per
thema en om de toepasbaarheid te vergroten is er per artikel een handleiding geschreven met
voorbeelden en/of verdere uitleg. De Code is terug te vinden op de website www.stiva.nl

Vooraf toetsen van commercials
Sinds 2005 worden alle televisie-, radio- en bioscoopcommercials voor uitzending getoetst op
mogelijke tegenstrijdigheid met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Hierdoor kan
de branche een zeer hoog nalevingspercentage realiseren. We hebben in de loop der jaren
geconstateerd dat het toetsen in een vroeg stadium zeer goed werkt.
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.
Onafhankelijke deskundigen:
drs. Marjet van Zuijlen (zelfstandig consulent)
prof. dr. Fred van Raaij (Universiteit Tilburg)
Willy de Graaff (De Graaff Brand Management)
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In 2010 is STIVA gestart met een jongerenpanel dat naast de toetsingscommissie ook alle commercials toetst. Het doel hiervan is meer
inzicht te krijgen in wat jongeren vinden van alcoholreclame en onderzoeken of dit verschilt van de toetsingscommissie. In 2015 is een nieuw
en enthousiast jongerenpanel aangetreden bestaande uit Jannick Burggraaff, Romy Halfweeg, Marieke Grasboer en Eva Wassenberg.

Jannick

aff (22)

Burggra

Mijn naam is Jannick Burggraaff. Ik ben 22 jaar en
woon op dit moment in Kopenhagen waar ik de masteropleiding Security Risk Management volg.
Daarvoor heb ik politicologie aan de Universiteit van
Amsterdam gestudeerd. Ik heb veel belangstelling voor risk en
compliance en ben nu ook in dat gebied werkzaam bij een bank.
Vanuit een compliance perspectief vind ik het werk van STIVA erg
boeiend en draag ik graag mijn steentje bij aan het zorgen dat
commercials in lijn zijn met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

alfweeg

Romy H

(21)

Ik ben Romy en ik ben 21 jaar. Ik studeer Taal- en
Cultuurstudies in Utrecht met als hoofdrichting
Nieuwe Media en Digitale cultuur. Omdat ik voor mijn
studie veel bezig ben met media-uitingen en de
manier waarop mensen media interpreteren en
gebruiken vind ik het heel leuk om ook de andere
kant te zien bij het beoordelen van alcoholreclames.
In mijn vrije tijd houd ik me veel bezig met grafisch
design en ga ik vaak op reis. Later zou ik graag
werken in de (online) communicatie of bij een reclamebureau.

Marieke

er (22)

Grasbo

Ik ben Marieke Grasboer, een 22-jarige Taal en Communicatiestudente uit Noord-Holland. Ondanks dat ik
zelf geen druppel alcohol drink, gun ik iedereen een
drankje. Ik hoop dan ook dat ik samen met het jongerenpanel kan bijdragen aan verantwoorde, maar ook
zeker creatieve en inspirerende beeldvorming
rondom alcohol.

erg (20)

ssenb
Eva Wa

Mijn naam is Eva Wassenberg, ik ben 20 jaar en studeer geneeskunde in Leiden. Met veel plezier zit ik
sinds dit jaar in het jongerenpanel van STIVA. Ik ben
geïnteresseerd in communicatie en vind het boeiend
om te zien hoe opvattingen van reclamemakers en
-beoordelaars kunnen verschillen. Het is een mooie uitdaging om
door het beoordelen de grijze gebieden van de reclamecode wat
meer zwart of wit maken. Door mijn studie weet ik wat de schadelijke effecten van overmatig alcoholgebruik of alcoholgebruik door
jongeren zijn. Dit versterkt voor mij het belang van verantwoorde
reclames en hier draag ik dan ook graag aan bij!
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Monitoren klachten Reclame Code
Commissie
Wanneer een consument of bedrijf van
mening is dat een reclame-uiting niet voldoet
aan de Reclamecode voor Alcoholhoudende
dranken kan hij of zij een klacht indienen bij
de Reclame Code Commissie. In 2015 zijn
er 14 beslissingen genomen waarbij de
klacht was gebaseerd op de Reclamecode
voor Alcoholhoudende dranken. Van deze
klachten heeft STIVA er zelf 3 ingediend
tegen een lid van de branche. Er zijn 6
klachten afgewezen, 7 toegewezen en er is
1 tussenbeslissing genomen. Geen enkele
klacht is binnengekomen over een op de
radio, televisie of in de bioscoop uitgezonden
commercial. Dit laat zien dat het vooraf
toetsen van commercials door een
toetsingspanel goed werkt.

Onderzoek naar Jongerenzenders

Rechts: Henry Ashworth (Chief Executive Portman Group)
Links: Peter de Wolf (directeur STIVA)
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STIVA laat jaarlijks vaststellen welke radioen televisiezenders op basis van de kijk- en
luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Op jongerenzenders mag geen
alcoholreclame gemaakt worden.
Voor 2016 zijn de televisiezenders Disney
Channel, Disney XD en Nickelodeon als
jongerenzender vastgesteld. Voor de radio

is dit de zender SLAM!FM. Een jongerenzender is een zender die gemiddeld méér
dan 25% minderjarigen (jonger dan 18 jaar)
bereikt.
Voor de vaststelling van het percentage
minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek is
uitgegaan van het gewogen gemiddelde van
de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het
programma-aanbod van een zender.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting
Kijk Onderzoek (SKO) voor de televisiezenders en Nationaal Luister Onderzoek
(NLO) voor de radiozenders.

Steekproefsgewijs controleren van
promoties
Promoties georganiseerd door alcoholproducenten en -importeurs in horecagelegenheden en op evenementen dienen
vooraf bij STIVA aangemeld te worden. STIVA
Mystery Guests controleren steekproefsgewijs
1 op de 10 horecapromoties op mogelijke
tegenstrijdigheid met de RvA. In 2015 zijn
828 horecapromoties aangemeld waarvan er
89 zijn gecontroleerd.

Symposium Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken
Op 27 november vond het jaarlijkse STIVA
Symposium plaats in Explore te Muiden.
Het thema dit jaar was ‘Alcoholreclame: nog
steeds onder een vergrootglas?’ Tijdens het
symposium is stilgestaan bij de dingen waar
marketeers nadrukkelijk rekening mee
moeten houden, maar er is ook gekeken
naar op welke manier alcoholreclame nog
steeds prima gemaakt kan worden.
Reclamerecht jurist Ebba Hoogenraad heeft
aan de hand van uitspraken van de Reclame
Code Commissie toegelicht wat wel en niet
mag. Koert van ’t Hof heeft geëtaleerd hoe
verantwoorde alcoholmarketing bij Grolsch
wordt gewaarborgd. En Henry Ashworth van
Portman Group heeft zijn ervaringen en de
ontwikkelingen in Engeland op het gebied
van alcoholreclame met ons gedeeld. Bij dit
symposium waren ruim 100 professionals uit
de alcoholbranche aanwezig.

Foto: Ebba Hoogenraad (reclamerecht jurist
Hoogenraad & Haak Advocaten)
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STIVA TV Award
Tijdens het STIVA Symposium is de allereerste
STIVA TV Award 2015 uitgereikt voor de beste
en meest verantwoorde alcoholreclame van
Nederland. Het Nederlandse publiek van 18+
heeft samen met de jury de keuze laten vallen
op The Chase (James Bond) van Heineken.
Met de STIVA TV Award willen wij laten zien
dat verantwoorde alcoholmarketing ook leuk
kan zijn.

Foto links: Koert van ’t Hof
(Head of Corporate Affairs Grolsch)
Foto rechts:
rechts: prof. dr. Fred van Raaij (Universiteit
Tilburg) en links: John-Paul Schurink
(Corporate Relations Manager Heineken)
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STIVA Poort
STIVA is in 2015 een traditie gestart met de
oprichting van STIVA Poort; het transparante
ontmoetings- en discussieplatform voor
bestuurders en professionals die zich willen
inzetten voor verantwoorde alcoholconsumptie.
Op 8 oktober 2015 was de aftrap met
staatssecretaris Van Rijn als gast.
Van Rijn noemde de mix van de sociale norm,
wet- en regelgeving en zelfregulering als
succesfactor van effectief beleid ten aanzien
van verantwoord alcoholgebruik en het
voorkomen van alcoholmisbruik. Verder denkt

hij dat het goed is dat er een gezamenlijke
verantwoordelijkheid bestaat van de overheid
en brancheorganisaties om te kijken hoe we
het samen verder kunnen brengen. Marith Volp
(Tweede Kamerlid PvdA) nam deel aan een
paneldiscussie samen met Hayte de Jong
(Heineken) en Sybrig van Keep (Issuemakers).
Volp identificeerde de jongvolwassenen als
grootste zorgengroep. Voor de groep onder de
18 zijn belangrijke stappen gezet, zowel door
wetgevers als door de branche en verkopers.
18+ is slecht bereikbaar, moeilijk in wetgeving
te krijgen en laat zich moeilijk corrigeren of
inspireren.
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Informeren achterban
Medewerkers van STIVA geven op verzoek
interne workshops over de Code bij bedrijven
die in hun werkzaamheden te maken hebben
met de RvA. In 2015 heeft STIVA presentaties
gehouden bij Desperados, Bavaria, PernodRicard en reclamebureau ACHTUNG! Naast de
workshops, het symposium en nieuwsberichten
op de website houden we via nieuwsbrieven de
achterban op de hoogte van ontwikkelingen
over het politieke klimaat, zelfregulering en
andere relevante zaken.

Adviesvragen over reclame-uitingen
beantwoorden
Sinds 2010 houdt STIVA een document bij
waarin alle vragen over de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken worden genoteerd.
Op deze manier krijgen we meer inzicht in
welke vragen er leven bij de achterban en op
welke artikelen deze betrekking hebben.
Deze artikelen worden meegenomen bij
workshops en wanneer de Code wordt herzien.
In 2015 zijn er ongeveer 250 vragen
beantwoord over de strijdigheid van reclameuitingen. De meeste vragen hadden betrekking
op gratis verstrekken van alcoholhoudende
drank en de educatieve slogan.

22

Nieuwe Alcoholrichtlijn
Gezondheidsraad

5

In november 2015 is het advies Richtlijnen goede voeding 2015 bekend gemaakt. Het advies
is een vervolg op eerdere richtlijnen uit 2006 en 1986. Onderdeel daarvan is de alcoholrichtlijn. In 2006 was het advies aan degenen die alcohol gebruiken om dit te beperken tot
twee standaardglazen (mannen) of één standaardglas (vrouwen) per dag. Dit is aangepast
naar:
‘Drink geen alcohol, of in ieder geval niet meer dan een glas per dag’
Deze aanpassing zorgt bij wetenschappers in binnen- en buitenland voor veel discussie en
roept zo onduidelijkheid op bij de consument. STIVA is verrast over de strengere norm en
heeft de website www.alcoholrichtlijn.nl opgericht om de wetenschappelijke discussie en
feiten over alcoholgebruik op een rij te zetten.
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