2016

STIVA

in vogelvlucht

1

2016

Voorwoord
STIVA kijkt terug op een veelbewogen jaar, waarin we veel energie hebben
besteed aan een evenwichtige discussie rondom alcohol in de media. Bijvoorbeeld
over de nieuwe Alcoholrichtlijn. Er bestaat een groot verschil tussen de feiten en
perceptie rondom alcoholgebruik. We hebben gemerkt dat de meeste mensen
vinden zelf verantwoord met alcohol om te gaan, maar zich zorgen te maken over
het gedrag van anderen. Uit onderzoek dat we hebben laten uitvoeren door Kantar
Public (voorheen TNS NIPO) blijkt dat 96% van de Nederlanders verstandig
omgaan met alcohol een eigen verantwoordelijkheid vindt.
Daarnaast is er een zeer ruime meerderheid van de Nederlanders (89%) die zegt
zelf verantwoord met alcohol om te gaan. Communicatie lijkt
daarnaast een sleutelwoord te zijn waar het gaat om het
creëren van bewustzijn rond de gevaren van overmatige
alcoholconsumptie. Wat mij betreft is het een positief
gegeven dat Nederlanders het belangrijk vinden
elkaar en zichzelf aan te spreken op hun
alcoholconsumptie. Dat werkt, want we scoren op
Europees niveau hoog waar het gaat om
verantwoord gedrag. Het vormt voor ons de basis
om ook in de toekomst nog meer in te zetten op
onze voorlichtingscampagnes, zodat Nederlanders
Steven van Eijck
nog verantwoorder gaan drinken.
voorzitter STIVA

'Het is
onze ambitie
een duurzame
relatie met
de overheid
op te bouwen'
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‘Geniet,
maar drink
met mate’
‘Geen 18,
geen
alcohol’
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STIVA in het kort

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.
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.
De taken van STIVA staan in dienst van de missie: verantwoorde alcoholmarketing,
verantwoorde alcoholconsumptie en duidelijke communicatie.

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.
Leden Dagelijks Bestuur:

Leden Algemeen Bestuur:

Dhr. Steven van Eijck (onafhankelijk voorzitter)

Dhr. Pascal Gilet/Nederlandse Brouwers

Dhr. Pascal Gilet/Nederlandse Brouwers

Dhr. Huub van Doorne (penningmeester)/SpiritsNL

Dhr. Henrico van Lammeren/KVNW

Dhr. Hans Burghoorn/KVNW

Dhr. Huub van Doorne (penningmeester)/SpiritsNL

Mevr. Frances Franken/KVNW
Dhr. Henrico van Lammeren/KVNW
Dhr. Ruud Goesten/SpiritsNL
Dhr. Joep Stassen/SpiritsNL
Dhr. Andrei Haret/Nederlandse Brouwers
Dhr. Cees-Jan Adema/Nederlandse Brouwers
Dhr. Martin Yntema/Nederlandse Brouwers
Dhr. Rene Roorda/Stichting Wijnfonds
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Dhr. Dirk van Ham/SpiritsNL
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Verantwoorde Alcoholmarketing
Wat doet STIVA?

Zelfregulering; hoe werkt het?
•
•
•
•
•
•

• Geeft invulling aan zelfregulering
van alcoholreclame
• Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken
• Vooraf toetsen van commercials
• Monitoren klachten Reclame
Code Commissie
• Onderzoek naar Jongerenzenders
• Steekproefsgewijs controleren
van promoties
• Informeren achterban
• Adviesvragen over reclameuitingen beantwoorden

De RvA is van toepassing op alle reclame voor alcoholhoudende dranken
Sinds 2005 toetst een externe toetsingscommissie alle commercials voor uitzending
De RvA is onderdeel van de Nederlandse Reclamecode
Iedereen kan een klacht indienen bij Stichting Reclame Code
De Reclame Code Commissie geeft een oordeel over de uiting
Indien aanbeveling: stoppen en eventueel een boete

Wist je dat er in 2016 16 klachten zijn
ingediend die gebaseerd zijn op de
Reclamecode voor Alcoholhoudende
dranken? 14 klachten heeft STIVA zelf
ingediend tegen een lid van de branche.
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.
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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 iedere twee 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

STIVA TV Award 2016
Tijdens het Symposium is de STIVA Award
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 de
‘When you drive, never drink’ commercial met
Jackie Stewart in de hoofdrol van Heineken.
Met de STIVA TV AWARD willen wij laten zien
dat verantwoorde alcohol-marketing ook leuk
kan zijn.

John-Paul Schuirink
Manager Communicatie & Public Affairs
Heineken
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Onderzoek:
‘Jongeren worden
via televisie
nauwelijks
bereikt’

Alcoholreclame

Social media

STIVA heeft verantwoorde marketing hoog in
het vaandel staan. Dat betekent 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 laten zien dat jongeren
via televisie nauwelijks bereikt worden.
Vergeleken met 2003 zien jongeren van 12 t/m
17 jaar gemiddeld 3 x zo weinig alcoholreclame
op televisie. De gemiddelde 12-17-jarige ziet
gemiddeld per dag 7 seconden alcoholreclame
op televisie.
(Stichting Kijk Onderzoek, 2016.)

Met ingang van 1 januari 2012 is er een artikel
opgenomen in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken waarin de alcoholbranche
zichzelf nadrukkelijk beperkingen heeft
opgelegd ten aanzien van marketing via social
media. Doel daarbij was vooral ervoor te
zorgen om zo min mogelijk 18-minners te
bereiken. Uit een recent onderzoek (R2
Research, 2016) blijkt dat van alle posts door
alcoholmerken 98,5% van de gevallen wordt
gezien door 18-plussers. Het is voor het eerst
dat er zo specifiek gekeken is naar het bereik
op social media, omdat in de markt nog geen
goede meetmethodes waren ontwikkeld.
Uitkomst is dat het ook op dit platform lukt om
minderjarigen adequaat te beschermen.
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Verantwoorde Alcoholconsumptie

Volwassenen drinken matig

17%

92% van de Nederlanders
drinkt matig (RIVM). De
norm in Nederland is dus
die van verantwoorde
alcoholconsumptie. Sinds
2000 is de gemiddelde
consumptie met 17%
gedaald. Het percentage
bingedrinkers bedraagt
5,9% en is daarmee met
Italië het laagste in de EU.

Minderjarigen

Alcohol en verkeer
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%.

Alcohol en zwangerschap
Vrouwen die zwanger zijn zouden helemaal
geen alcohol moeten drinken. In 2007 deed
22,8% van de zwangere vrouwen dit nog, in
2015 is dit gedaald naar 8,9%.

Minderjarigen drinken spectaculair minder
(HBSC/Trimbos/SCP/UU). In 2003 dronk 84%
van de 12-16 jarigen, inmiddels is dat gedaald
naar 45%. De startleeftijd is gestegen en het
percentage jongeren die bingedrinken is
gedaald van 40% in 2003 naar 18% nu.
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Internationale
vergelijking
Nederlanders drinken gemiddeld
minder dan in de rest van Europa.
Opvallend daarbij is dat de
consumptie in Nederland met 17%
gedaald is, terwijl die in een aantal
Scandinavische landen (bekend om
hun steeds strengere overheidsregulering rond alcohol) juist
gestegen is. In Finland met 2%,
Noorwegen 7% en in Zweden zelfs
met 16%. Hetzelfde geldt voor
bingedrinken. In Nederland heeft
5,9% van de bevolking de
afgelopen maand aan bingedrinken
gedaan, in Noorwegen is dat
11,9%, in Zweden 23,8% en in
Finland zelfs 36,5%.
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Bingedrinken in internationaal perspectief

Finland

36,5%

Noorwegen

11,9%

Zweden

23,8%

België

34,3%

Duistland

12,5%

Nederland

5,9%

Lange termijn ontwikkeling
Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat
Nederlanders steeds verantwoorder drinken:
Nederlanders drinken steeds minder alcohol
en onverantwoord alcoholgebruik is historisch
laag. Het aantal overmatige drinkers onder de
bevolking is sinds 2001 met 27% gedaald.
Het aantal zware drinkers onder de bevolking
is in dezelfde periode met 40% gedaald.
Demografische ontwikkelingen zoals
immigratie zijn hier geen oorzaak van, want
ook het aantal zware drinkers onder mensen
die alcohol drinken is met 36% verminderd.
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Zware drinkers
Zware drinkers tot en met 2011
minimaal 1x per week 6 of meer glazen,
vanaf 2012 minimaal 1x per week 4 (v)
dan wel 6 (m) of meer glazen.
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Overmatige drinkers
Overmatige drinker tot en met 2011
minimaal 21 glazen per week,
vanaf 2012 minimaal 14 glazen per week (v)
dan wel 21 glazen (m).
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Door wijziging in de meetmethoden tussen
2009-2010 en tussen 2013-2014 en een
definitiewijziging tussen 2011-2012 zijn de
cijfers voor en na deze perioden slechts in
beperkte mate te vergelijken.
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Duidelijke communicatie

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 heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van
hart- en vaatziekten (25% minder kans bij
matige consumptie), diabetes type 2 (30%
minder kans) en dementie (25% minder
kans). Hiertegenover staat een toenemende
kans op borstkanker, die al begint bij matige
consumptie (5% meer kans). Alle richtlijnen
van Europese gezondheidsraden hebben dit
meegenomen in hun advies, behalve in
Nederland.

Maatschappelijke
kosten en baten
‘STIVA vindt
het belangrijk
om duidelijk te
communiceren over
de feiten en cijfers
van alcohol en
samenleving’

Als gekeken wordt naar totale mortaliteit
(dus de kans op voortijdig overlijden in
relatie tot inname alcoholhoudende drank)
dan reduceert matige alcoholconsumptie
die kans met 20%.
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Uit een in het jaar 2016 verschenen
maatschappelijke 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 1,7 miljard per jaar oplevert.

STIVA Poort
STIVA organiseert twee keer per jaar de
STIVA Poort; het transparante ontmoetingsen discussie-platform voor bestuurders en
professionals die zich willen inzetten voor
verantwoorde alcoholconsumptie. Het is hard
nodig de handen ineen te slaan en samen te
werken in deze tijd. De maatschappij
verandert en alleen samen investeren in wat
werkt loont.

1

2

De Poort van maart stond in het teken
van de nieuwe Alcoholrichtlijn van de
Gezondheidsraad ‘Drink geen alcohol of ten
minste niet meer dan een glas per dag.’
Wetenschappers hebben inzicht gegeven in
de wetenschappelijk bezwaren, namelijk:

3

De Gezondheidsraad spreekt zichzelf
tegen in haar advies. Enerzijds zegt zij
dat matig alcoholgebruik goed is voor de
gezondheid, terwijl zij anderzijds in haar
uiteindelijke norm stelt dat mensen beter
niet kunnen drinken.
Andere landen hanteren andere, minder
strenge, normen terwijl er gebruik
gemaakt wordt van dezelfde wetenschappelijke data. In Engeland ligt de
norm voor alcoholconsumptie
bijvoorbeeld op twee glazen per dag, in
Canada zelfs op vier. Deze normen zijn
vergelijkbaar met de richtlijn die in 2006
in Nederland is vastgesteld.
De afgelopen tien jaar is er geen nieuw
onderzoek gepubliceerd dat een
strengere norm rechtvaardigt. Handhaven
van het oude advies van dagelijks
maximaal twee glazen voor mannen en
één voor vrouwen ligt dan ook meer voor
de hand.
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Daarnaast is er gesproken over de
communicatie en de rol van de politiek met
Erik Ziengs – Tweede Kamerlid van de VVD.
Erik Ziengs: “Wat ik eigenlijk als boodschap
zou willen meegeven is dat we nu duidelijk
maken richting politici, dat het van belang is
dat niet alleen het advies van de
Gezondheidsraad in de overwegingen wordt
betrokken als het gaat om het gebruik van
alcohol, maar dat we ook andere zaken
meennemen; bijvoorbeeld een dergelijk
meta-onderzoek. En ook laten zien dat juist
matig gebruik van alcohol heel goed kan zijn
voor de gezondheid.”

‘Bij meer dan
2 glazen per dag
voor vrouwen en meer
dan 4 glazen per dag
voor mannen neemt
het risico op
voortijdig overlijden
weer toe’

Wat bekent dit?

risico op voortijdig overlijden (%)

Mensen die matig drinken hebben een lager risico op vroegtijdig overlijden ten
opzichte van mensen die geen alcohol drinken. Dit lagere risico op voortijdig
overlijden komt vooral doordat deze mensen een lager risico hebben op het krijgen
van hart- en vaatziekten, diabetes en mogelijk ook dementie.
Bij meer dan 2 glazen per dag voor vrouwen en meer dan 4 glazen per dag voor
mannen neemt het risico op voortijdig overlijden weer toe. Dit komt voornamelijk
door een hoger risico op ongevallen en kanker. De meeste landen bouwen in hun
alcoholrichtlijn een veiligheidsmarge in en zeggen daarom dat verantwoorde
alcoholconsumptie maximaal 2 glazen per dag is voor mannen en maximaal 1 voor
vrouwen. De Nederlandse Gezondheidsraad streeft als enige in Europa naar
maximale gezondheidswinst en kijkt daarom naar het laagste punt van de grafiek.
Hun richtlijn is daarom strenger dan de landen om ons heen. En luidt voor mannen
en vrouwen als je drinkt beperk je alcoholconsumptie tot 1 glas per dag, dan is het
risico op vroegtijdig overlijden ten opzichte van mensen die niet drinken het laagst.

Erik Ziengs
(Tweede Kamerlid VVD)

alcoholconsumptie (standaard glazen/dag)
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De Poort van december belichtte dat de
feiten rondom alcoholgebruik in Nederland
heel positief zijn, maar de beeldvorming nog
altijd hardnekkig negatief. Stan Beurskens
van wijngaard St. Martinus in Vijlen ZuidLimburg vroeg aandacht voor het belang van
lokale en regionale betekenis van de
wijngaard. Denk hierbij aan toerisme,
werkgelegenheid, duurzaamheid,
verantwoorde consumptie. Politici realiseren
zich dat echt onvoldoende.
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Een zorg van politici die wij delen is het niveau
van naleving van de leeftijdsgrens voor het
aanschaffen van alcohol. De naleving is
gestegen van 21% in 2015 naar 36% in 2016.
Dat is een flinke stijging, maar nog steeds te
laag. Het bedrijfsleven heeft de koppen bij
elkaar gestoken en de Alliantie Naleving
Leeftijdsgrens Alcohol opgericht. Doel: laten
zien wat er allemaal gebeurt en verstrekkers
die de sence of urgency nog niet voelen
prikkelen in actie te komen.

De Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol
bestaat uit verschillende partijen uit de
maatschappij die direct en indirect betrokken
zijn bij de verkoop van alcohol aan de
consument. Samen zetten we ons in om de
verkoopleeftijd van alcohol na te leven.
Partners zijn CBL, Horeca Nederland,
NOC*NSF, STIVA, KVNW, Spirits NL, VDN.
In aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn
is de Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol
officieel gelanceerd. De STIVA Poort bood een
uitgelezen gelegenheid voor enkele
deelnemers hun best practices te delen.
Kijk op http://alliantieleeftijdsgrens.nl voor
meer initiatieven.

‘De naleving
is gestegen van
21% in 2015
naar 36% in
2016’

STIVA in de (sociale) media
STIVA is in 2016 regelmatig in de media
geweest. Een voorbeeld is de reactie van
STIVA op het televisieprogramma Oh Oh
Daar Gaan We Weer in november 2016.
In het programma zijn 8 jongeren uit de regio
Den Haag naar een zonnige Europese
vakantiebestemming gestuurd. Overmatig
alcoholgebruik werd niet alleen getoond, maar
ook gefaciliteerd en als ’stoer’ gepresenteerd.
STIVA zag risico’s dat de beeldvorming in
programma’s als ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’
contraproductief kon werken op de gunstige
ontwikkeling rond overmatige alcoholconsumptie. RTL heeft na een goed gesprek
met STIVA besloten de afleveringen aan te
passen.

Foto links, v.l.n.r. Willemijn Albers (LKvV),
Myrna Reinhard (LKvV), Arnold Kaercher
(Cafe Sjans), Peter de Wolf (directeur STIVA),
Steven van Eijck (voorzitter STIVA) en
Martin van Rijn (staatssecretaris VWS)
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Ook sociale media wordt ingezet
om te communiceren over
verantwoorde alcohol-marketing
en -consumptie, bijvoorbeeld over
de STIVA Poort, TV Award of
samenwerking met stakeholders.
Hierbij een kleine greep uit STIVA
online in 2016.
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Vooruitblik 2017 en verder

STIVA zal zich de komende jaren verder blijven inzetten om verantwoorde alcoholconsumptie
en verantwoorde alcoholmarketing te bevorderen en alcoholmisbruik te bestrijden. Naast de
bestaande activiteiten zal STIVA het komende jaar hard werken om een nieuwe impuls te
geven aan ‘Geniet, maar drink met mate.’ Bijna alle Nederlanders kennen de slogan, maar hij
is nu nauwelijks geladen. Ook zullen we een matigingscampagne voor jongvolwassenen
lanceren. STIVA heeft geconstateerd dat hoewel de burger/consument steeds belangrijker
wordt ze nog te weinig kennis hebben van de feiten over alcoholconsumptie, alcohol en
gezondheid en bijvoorbeeld hoe consumptie in Nederland zich verhoudt tot die in andere
delen van de wereld. STIVA zal in 2017 veel actiever zijn om consumenten beter te
informeren en de opinie van de goed geïnformeerde consument zal actief worden betrokken
bij politieke dialogen en –besluitvorming.

‘Geniet,
maar drink
met mate’
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