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Voorwoord
2017 staat in het teken van ‘vertrouwen in de toekomst.’ Niet alleen is dit
het motto van het kabinet Rutte lll dat dit jaar is aangetreden, ook STIVA
heeft vertrouwen in de toekomst want als we kijken naar de feiten en de
cijfers, kunnen we alleen maar concluderen dat het op bijna alle fronten
veel beter gaat ten opzichte van zo’n tien à vijftien jaar geleden.
In het regeerakkoord is aangekondigd een preventieakkoord te sluiten.
Dit soort publiek-private samenwerking motiveert om samen met alle
betrokken partijen de schouders te zetten onder een gemeenschappelijk
doel: problematisch alcoholgebruik aanpakken. STIVA ervaart het
benoemen ervan in het nieuwe regeerakkoord als een steun in
de rug om hier met nieuwe energie aan te werken.

‘Internationaal
gezien doen we
het veel beter dan
in het overgrote
deel van Europa’

Het mooie is, de norm in Nederland hoeft geen
verantwoord alcoholgebruik te worden, dat ís
het al. Minderjarigen drinken steeds minder:
minder vroeg, minder vaak en minder veel.
Alcohol in het verkeer en alcohol tijdens de
zwangerschap nemen sterk af. Internationaal
gezien doen we het veel beter dan in het
overgrote deel van Europa, helemaal als het
gaat om het tegengaan van bingedrinken. In het
buitenland wordt met enige jaloezie naar ons model
gekeken en ik sluit dan ook niet uit dat het Nederlands
alcoholbeleid zal worden overgenomen in andere landen.

voorzitter STIVA
Steven van Eijck
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‘Geniet,
maar drink
met mate’
‘Geen 18,
geen
alcohol’

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.
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.

Bestuur
Leden Dagelijks Bestuur
Steven van Eijck (onafhankelijk voorzitter)
Pascal Gilet/Nederlandse Brouwers
Henrico van Lammeren/KVNW
Huub van Doorne (penningmeester)/SpirtisNL
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Leden Algemeen Bestuur
Steven van Eijck (onafhankelijk voorzitter)
Pascal Gilet/Nederlandse Brouwers
Huub van Doorne (penningmeester)/SpirtisNL
Hans Burghoorn/KVNW
Frances Franken/KVNW
Henrico van Lammeren/KVNW
Ruud Goesten/SpiritsNL
Joep Stassen/SpiritsNL
Andrei Haret/Nederlandse Brouwers
Cees-Jan Adema/Nederlandse Brouwers
Martin Yntema/Nederlandse Brouwers
René Roorda/KVNW(detailhandel)
Dirk van Ham/SpiritsNL

Sectoren
SpiritsNL
Spirits NL is de
branchevereniging van
importeurs en producenten
van gedistilleerde dranken in
Nederland.

Nederlandse Brouwers
Nederlandse Brouwers is de
overkoepelende organisatie
die de belangen behartigt
van tien in Nederland
gevestigde bierbrouwerijen,
die samen goed zijn voor
ruim 95% van de
bierproductie in Nederland.

Bureau
V.l.n.r. Alison van Exel (office manager),
Peter de Wolf (directeur) en Sanne Bakker
(beleidsmedewerker)

SpiritsNL, De Nederlandse Brouwers
en de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Wijnhandelaren zijn
verenigd in STIVA. Ook wordt er nauw
samengewerkt met de detailhandel.
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KVNW
De KVNW is de
branchevereniging van
wijnimporteurs in Nederland.

Verantwoorde Alcoholmarketing
Wat doet STIVA?
• Penvoerder van Reclamecode
voor Alcohol-houdende dranken
• Geeft invulling aan zelfregulering
van alcoholreclame
• Monitoren klachten Reclame
Code Commissie
• Vooraf toetsen van commercials
• Onderzoek naar jongerenzenders
• Steekproefsgewijs controleren
van promoties
• Informeren van de achterban
• Adviesvragen over reclameuitingen beantwoorden
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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 het beschermen van
minderjarigen en kwetsbare groepen. De RvA wordt gemiddeld om het jaar aangepast aan
politieke-, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
snel veranderende landschap van social 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/alcoholcode

‘De RvA is
in vergelijking
met andere Codes een
volwassen Code waar goed
over is nagedacht.
Natuurlijk is er ruimte voor
verbetering. Het is goed dat
jullie daar als branche
over nadenken’
reclamerecht advocaat
Ebba Hoogenraad
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Monitoren klachten
Reclame Code Commissie

Vooraf toetsen van
commercials

Wist je dat er in 2017 slechts 7 klachten zijn
ingediend die gebaseerd zijn op de
Reclamecode voor Alcoholhoudende
dranken? Hiervan zijn 5 klachten toegewezen
en 2 klachten afgewezen.

Sinds 2005 worden alle televisie-, radio- en
bioscoopcommercials voor uitzending getoetst
op overeenstemming met de Reclamecode
voor Alcoholhoudende dranken. 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 en een
jongerenpanel van 20 jaar of ouder. 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.
In 2017 zijn er 40 nieuwe televisiecommercials
door de toetsingscommissie getoetst.

Eén van die toegewezen klachten heeft
STIVA samen met SpiritsNL zelf ingediend na
herhaaldelijk te hebben geprobeerd in gesprek
te gaan met de producent over verantwoorde
marketing. De naam Neuken Liqueur in
combinatie met de wijze waarop geadverteerd
werd is in strijd met de goede smaak of het
fatsoen. Ook werd er in uitingen
opgeroepen overmatig te drinken en
alcohol te drinken tijdens werksituaties.
Aangezien onverantwoorde consumptie
van alcoholhoudende drank problemen
met zich mee kan brengen, is
terughoudendheid in alle reclame
geboden. Inmiddels hebben ook zij
aangegeven zich te zullen houden aan
de Reclamecode.

Zelfregulering;
hoe werkt het?
• 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 de Stichting Reclame Code
• De Reclame Code Commissie
geeft een oordeel over de uiting
• Indien aanbeveling: stoppen en
eventueel een boete
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Steekproefsgewijs
controleren
horecapromoties
Promoties georganiseerd door
alcoholproducenten en –importeurs
in horecagelegenheden en op
evenementen dienen vooraf bij
STIVA aangemeld te worden.
Afgesproken is dat STIVA mystery
guests steekproefsgewijs 1 op
de 10 promoties controleren op
mogelijke tegenstrijdigheid met de
RvA. In 2017 zijn er 829 horecapromoties aangemeld. Ook wordt er
elk jaar onderzoek gedaan naar
zogenoemde dark numbers. Dit zijn
horecapromoties die niet bij ons
worden aangemeld.

Onderzoek naar
jongerenzenders

Adviesvragen over reclameuitingen beantwoorden

Voor 21.00 uur wordt helemaal geen
alcoholreclame uitgezonden. Daarnaast mag
reclame voor alcoholhoudende drank zich niet
specifiek richten op minderjarigen. Dit geldt
zowel voor de inhoud als de platforms waar de
reclame wordt vertoond. Daarom laat STIVA
jaarlijks vaststellen welke radio- en
televisiezenders op basis van de kijk- en
luistercijfers zijn aan te merken als
jongerenzender. Een jongerenzender is een
zender die gemiddeld méér dan 25%
minderjarigen (jonger dan 18 jaar) bereikt.
Voor 2018 zijn de televisiezenders Disney
Channel, Disney XD en Nickelodeon als
jongerenzender vastgesteld. Vorig jaar was
TeenNick ook aangemerkt als jongerenzender,
maar deze zender bestaat niet meer. Net als
vorig jaar is geen enkele radiozender aan te
merken als jongerenzender.

STIVA houdt 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 2017
zijn ongeveer 300 vragen beantwoord over
reclame-uitingen. De meeste vragen gingen
over gratis verstrekken van alcoholhoudende
dranken, sport en de educatieve slogan.
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Informeren van
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 2017 heeft STIVA presentaties
gehouden bij onder andere Bacardi, PernodRicard en Bavaria. Naast workshops, het
jaarlijkse 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.

Symposium Verantwoorde
Alcoholmarketing
Op 24 november vond het jaarlijkse STIVA
Symposium plaats bij Pllek in Amsterdam.
Het thema dit jaar was ‘Alcoholreclame,
klaar voor de toekomst?’ Tijdens het
Symposium is stilgestaan bij de dingen waar
marketeers nadrukkelijk rekening mee moeten
houden, maar er was ook volop aandacht voor
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
die betrekking hebben op de alcoholbranche.

Geert van Lerberghe (Vinum Et Spiritus België)
heeft toegelicht hoe onze zuiderburen omgaan
met alcoholreclame, Laure Alexandre
(SpiritsEurope) heeft ons verder meegenomen
in de ‘views from abroad’ waar ze duidelijk
maakte hoe de besluitvorming in Europa tot
stand komt. Na de pauze stond het programma
helemaal in het teken van de Reclamecode
voor Alcoholhoudende dranken. Bekende
marketing professional en influencer Jordi van
de Bovenkamp (Boomerang) heeft laten zien
hoe je ondanks de regels toch creatief kunt zijn.

De belangrijkste uitkomsten van het
Symposium waren:

✓

Zoek geen grenzen op bij het
adverteren

✓

Ook op Europees niveau en
wereldwijd is er veel gaande

✓

Ondanks wet- en regelgeving is er
genoeg ruimte voor creativiteit

Jordi van de Bovenkamp
(Boomerang)
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Geert van Lerberghe
(directeur Vinum Et Spiritus de
sectororganisatie voor wijn en
gedistilleerde dranken in België):

'Het is een illusie te denken dat
alcoholbeleid van een specifieke
EU-lidstaat op zichzelf staat.
Wanneer de accijnzen omhoog
gaan in België stijgt het aantal
verkochte liters in Luxemburg.
Dit geldt voor alle onderdelen van
de alcoholsector. Daarom is STIVA
een goed voorbeeld van hoe bier,
wijn en gedistilleerd in overleg
met de overheid een evenwichtig
én resultaatgericht alcoholbeleid
kunnen uitwerken waarin alle
betrokken partijen zich kunnen
terugvinden.'

Geert van Lerberghe
(Vinum Et Spiritus)
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Peter de Wolf (directeur STIVA)
en Tom van ’t Hek (dagvoorzitter)
Laure Alexandre
(SpiritsEurope)
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Nederlanders drinken op steeds
latere leeftijd en drinken steeds
minder alcohol. De overgrote
meerderheid van de Nederlanders,
namelijk 92%, geniet op een
verantwoorde wijze van een glas
bier, wijn of gedistilleerd. De
gemiddelde alcoholconsumptie
daalt: in 1979 dronken Nederlanders
gemiddeld 9,09 liter pure alcohol per
hoofd van de bevolking. In 2016 was
dit 6,98 liter. Dit is een daling van
ruim 2 liter ofwel 23%.

Verantwoorde alcoholconsumptie

3

De gemiddelde alcoholconsumptie daalt

Consumptie ontwikkeling van alcoholhoudende dranken per hoofd van de Nederlandse bevolking,
in liters

Consumptie-ontwikkeling van alcoholhoudende dranken per hoofd van de Nederlandse bevolking in liters
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Positieve trend
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Drinkcultuur Nederlandse jongeren verbetert sterk
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Het aantal middelbare
scholieren dat zegt ooit in
hun leven alcohol gedronken
te hebben daalde tussen
2003 en 2015 van 84% naar
45%. In 2003 bleek ruim 70%
van de ondervraagde
12-jarigen al een eerste glas
alcohol te hebben
gedronken. Nu heeft slechts
18% van de 12-jarigen
gedronken; een spectaculaire
daling. Ook het aantal 15- en
16-jarigen dat alcohol heeft
gedronken daalt de laatste
vijf jaar fors. In 2011 had
83% van de 15-jarigen en
90% van de 16-jarigen
alcohol gedronken, nu is dat
65% en 76%.
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Bron: ESPAD (European School Project on
Alcohol and other Drugs) en HBSC (Health and
Behaviour of School-aged Children)

Zwaar en overmatig drinken
Alcoholgebruik
jaar en
ouder,inontwikkeling
zware drinkers in %
Ontwikkeling12
zware
drinkers
%

Het aantal overmatige drinkers is de
afgelopen jaren met 24% gedaald. Het
aantal zware drinkers is de afgelopen
jaren gedaald van 13,6% in 2001 naar
8,6% in 2017. Dat is een daling van 37%.
Het aantal zware drinkers onder mensen
die alcohol drinken is met ruim 30%
verminderd.
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Onder drinkers

Alcoholgebruik
onder 50-plussers

Definities ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’
Mannen

Alcoholgebruik 23-55 jaar
Alcoholgebruik 23-55 jaar

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

Overmatige drinker

Meer dan 21 glazen
per week

Meer dan 14 glazen
per week

Alcoholgebruik 23-55 jaar

Alcoholgebruik 55-70 jaar
Alcoholgebruik 55-70 jaar

gee

Definities ‘alcoholgebruik onder 50-plussers’

licht

Mannen
Licht

Gemiddeld 1 tot
8 glazen
Alcoholgebruik
23-55
jaar
per week

Vrouwen

mat

over

Gemiddeld Alcoholgebruik
1 tot 8 glazen 55-70 jaar
per week

Matig

Gemiddeld 8 tot 21 glazen
per week

Gemiddeld 8 tot 14 glazen
per week

Overmatig

Gemiddeld meer dan
21 glazen per week

Gemiddeld meer dan
14 glazen per week

geen
licht
matig
overmatig
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Bron:
Alcoholgebruik
onder
55-plussers,
Trimbosinstituut, 2017

‘Terugkijkend zie
je pas hoeveel we de
afgelopen tien jaar
hebben gedaan
én bereikt.’
Sinds 2008 - directeur STIVA
Peter de Wolf
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'Tien'
Tien jaar geleden begon ik als directeur van
STIVA. Vanuit de sector waren er tal van
initiatieven en ook de overheid werd steeds
actiever op het thema ‘alcohol en maatschappij’.
Toch bleven de resultaten destijds voor ons
gevoel achter in relatie tot alle inspanningen.

de etiketten een zwangerschapspictogram,
is de inzet en de populariteit van de BOB
campagne verder tot bloei gekomen en heeft
STIVA zich diverse keren met succes
uitgesproken tegen televisieprogramma’s
waarin alcoholmisbruik werd verheerlijkt.

Terugkijkend is er de afgelopen tien jaar veel
gedaan en gelukkig ook veel bereikt. Zo is
STIVA in 2009 gestart met de eerste brede
campagne om de verkoopleeftijdsgrens voor
alcohol onder de aandacht van ouders en
jongeren te brengen. ‘Geen 16, geen druppel’
(want 16 jaar was toen de leeftijds-grens)
hebben we samen met toenmalig minister
Rouvoet letterlijk en figuurlijk op de kaart
gezet. Vanaf 2012 zijn regels over social
media opgenomen in de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken. Nederland was
daarmee het eerste land ter wereld en onze
Code de eerste in Nederland waar dit
gebeurde. Ook zijn er in die periode allerlei
activaties en initiatieven door vooral
nieuwkomers op de markt die niet in lijn
waren met de Code, gestopt. Meestal door
een goede dialoog, soms zijn ook zwaardere
middelen ingezet. Verder zit nu op 90% van

Al die activiteiten hebben ook tot resultaten
geleid. Jongeren drinken minder veel,
minder excessief en starten op latere leeftijd.
Verkeersdeelname door mensen die teveel
hebben gedronken is gehalveerd en in
internationaal perspectief uniek laag. Het
percentage zwangere vrouwen dat drinkt is
bijna drie keer zo laag als tien jaar geleden.
Ook het percentage zware drinkers is met
tientallen procenten gedaald.
Natuurlijk is dit niet alleen de verdienste van
STIVA en haar achterban. En uiteraard
hebben we nog voldoende ambitie om ook
de komende tijd overmatig en onverstandig
drinken verder tegen te gaan. Dat kunnen
en willen we niet alleen doen.
Daarom ben ik er enorm trots op dat het ons
in Nederland lukt om vooral te kijken hoe we
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door samenwerking een nog beter
‘rapportcijfer’ kunnen krijgen. STIVA
doet dat, de overheid doet dat en zo
kunnen we samen proberen om onze
score - die nu al een dikke voldoende
is - naar een nog hoger niveau te tillen.
Misschien wel een tien?

4

Duidelijke communicatie
Alcoholbeleid goed geregeld

STIVA en de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken
vinden het belangrijk dat er voldoende balans is in de discussie over het Nederlandse
alcoholbeleid.
Om deze boodschap over te brengen, is een mini-campagne opgezet. Doel hiervan is om te
laten zien dat de trend in Nederland positief is. Hiermee willen we balans in de discussie
brengen. Verder willen we aantonen dat generieke maatregelen niet helpen, maar dat specifieke
interventies effectiever zijn om problematisch alcoholgebruik terug te dringen.
#1 Het allergrootste deel van de
Nederlanders dat wel eens alcohol
drinkt, doet dat op een verantwoorde
manier.
Bron: RIVM 2016

#2 Het alcoholgebruik in Nederland is
sinds 2000 met 17% gedaald. Er wordt
ook duidelijk minder gedronken dan in
vergelijkbare landen. De Wereld
Gezondheids Organisatie classificeert
Nederland met het meest gunstige
drinkpatroon.

ALCOHOLCONSUMPTIE: DE FEITEN

ALCOHOLCONSUMPTIE: DE FEITEN

#1 #2

92% VAN DE
NEDERLANDERS GENIET,
MAAR DRINKT MET MATE

Bron: OESO 2016 en WHO 2014
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ALCOHOLCONSUMPTIE
MET 17% GEDAALD

ALCOHOLCONSUMPTIE: DE FEITEN

ALCOHOLCONSUMPTIE: DE FEITEN

#3 #4

JONGEREN DRINKEN
STEEDS LATER EN MINDER

JONGEREN ZIEN
STEEDS MINDER
ALCOHOLRECLAME

Bron: cijfers ESPAD en HBSC

#4 Door effectieve maatregelen zien
Nederlandse jongeren nauwelijks
alcoholreclame. Extra wettelijke
reclameverboden zijn dus niet nodig.
Bovendien worden omroepen,
sportverenigingen en culturele
evenementen mede gefinancierd door
alcoholreclame.

ALCOHOLCONSUMPTIE: DE FEITEN

#5

Bron: Screenforce op basis van cijfers SKO

DE ALCOHOLBRANCHE
HOUDT VAN AANPAKKEN

Positieve aspecten
brengen de discussie
in balans

#3 Het aantal middelbare scholieren
dat ooit alcohol heeft gedronken is
tussen 2003 en 2015 gedaald van
84% naar 45%.
Bingedrinken (vijf glazen of meer op
een gelegenheid) is verminderd van
40% naar 18%.

#5 Specifiek aan alcohol gerelateerde
problemen hebben een gerichte
aanpak nodig. Een succesvol
voorbeeld is de BOB-campagne; die
heeft gezorgd voor een halvering van
het aantal alcoholovertredingen in het
verkeer.
Bron: Min. I&M 2016
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#6 Er is verwarring over een rapport van
het RIVM, waarin werd ingeschat dat de
alcoholconsumptie jaarlijks 2,6 miljard zou
kosten. Wetenschappers gespecialiseerd
in kosten-baten analyses berekenden dat
alcoholconsumptie de Nederlandse
samenleving juist jaarlijks 1,7 miljard
oplevert.
Bron: Jacobs et. al. 2016

ALCOHOLCONSUMPTIE: DE FEITEN

#6 #7

ALCOHOLCONSUMPTIE
LEVERT DE MAATSCHAPPIJ
1,7 MILJARD EURO OP

#7 Nederland heeft met “Liever geen,
maar maximaal één glas per dag” de
strengst mogelijke alcoholrichtlijn
afgekondigd. Hiermee lopen we
internationaal uit de pas. Veelal wordt
twee tot vier glazen per dag geadviseerd.
Bron: Kalinowski & Humphreys 2016

#8 Uit meerdere onderzoeken blijkt dat
matige alcoholconsumptie (een tot twee
glazen per dag) leidt tot een lager risico
op vroegtijdig overlijden dan geheelonthouding.
Bron: Di Castelnuovo et. al. 2006
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#8
MATIGE DRINKERS
LEVEN LANGER
DAN NIET-DRINKERS
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NL ALCOHOLRICHTLIJN
LOOPT INTERNATIONAAL
UIT DE PAS
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Algemene maatregelen
helpen niet

#9

SCANDINAVISCH BELEID
LEIDT TOT GROEI
ALCOHOLCONSUMPTIE

#9 Strenge Scandinavische regels,
zoals accijnsverhoging en
reclameverboden, worden door
sommigen als goed voorbeeld
gezien, terwijl juist dáár het
alcoholgebruik stijgt. De huidige
Nederlandse aanpak werkt beter.
Bron: OESO 2016

#10 Bingedrinken (vijf consumpties
of meer op een gelegenheid) komt in
Scandinavische landen vaker voor
dan in Nederland. In bijvoorbeeld
Finland bij 36,5% van de bevolking
tegenover 5,9% in Nederland.
ALCOHOLCONSUMPTIE: DE FEITEN

Bron:WHO 2014
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1
0
1
1
# #
NEDERLAND HEEFT HET
LAAGSTE PERCENTAGE
BINGEDRINKERS VAN EUROPA

ALCOHOLVERBOD RAAKT
DE GEWONE CONSUMENT
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#11 Door de beschikbaarheid van
alcohol te verminderen wordt de
overgrote meerderheid van normale
consumenten onnodig betutteld.
Bron: Kantar 2016

#12 Veel mensen doen boodschappen
in de buurlanden door de hoge
alcoholaccijns. De Nederlandse
economie ondervindt daar grote schade
van, laat staan als de belastingen hier
nóg hoger worden.
Bron: Regioplan 2013 en Nielsen

#13 92% van de kiezers ziet niets in nóg
hogere accijns. De sleutel tot succes zit
’m volgens de kiezer in gerichte
voorlichtingscampagnes.

ALCOHOLCONSUMPTIE: DE FEITEN

2
1
#
VERHOGING VAN ACCIJNS
LEIDT TOT INKOPEN
OVER DE GRENS

Bron: Kantar Public en Telegraaf Stelling van
de Dag december 2016
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3
1
#
KIEZER ZIET NIETS
IN HOGERE ACCIJNS

Menno Urbanus
(R2 Research)
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Tom van Hulst
(Plus Communicatie)

STIVA Poort
Op 22 februari vond de vierde STIVA Poort
plaats; het transparante ontmoetings- en
discussieplatform voor bestuurders en
professionals die zich willen inzetten voor
verantwoorde alcoholconsumptie. Tom van
Hulst (Plus Communicatie) heeft aan de
hand van actuele cijfers van de SKO
toegelicht dat jongeren steeds minder
alcoholreclame op tv zien. De daling is met
name groot in de leeftijdscategorie 12 tot
17 jaar (ruim 60% ten opzichte van 10 jaar
geleden). Menno Urbanus (R2 Research)
heeft door middel van uniek onderzoek in
kaart gebracht in welke mate uitingen van
adverteerders in de alcoholbranche op
social media zichtbaar zijn voor
18-minners. Uitkomst is dat 98,5% terecht
komt bij volwassenen. Hiervoor zijn
verschillende merken, social mediakanalen en meetmomenten gebruikt.
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Samenwerking met andere
stakeholders

‘Minstens vier keer per jaar
organiseren we samen met
STIVA en de Nederlandse
Brouwers een Werkgroep
Verantwoord Alcoholbeleid,
waar we met de
studentenverenigingen
brainstormen over hun
alcoholbeleid. Dit helpt echt
de verenigingen te
professionaliseren en biedt de
gelegenheid te leren van
elkaars best practices.’

LKvV
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). De LKvV is de
belangenbehartiger voor ruim 42.000
verenigingsstudenten. Samen hebben we een
online Instructie Verantwoord Alcohol schenken
(IVA-tool) opgezet. 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 manier 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.

Assessor LKvV
Nina Verhoeven
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BOB-campagne
De BOB-campagne is een gezamenlijk
initiatief van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat), de
gezamenlijke producenten van bier, wijn en
gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer
Nederland. De branche levert een bijdrage
door het financieren van de activiteiten van
Veilig Verkeer Nederland. Denk hierbij aan de
BOB-teams die op festivals staan om BOBafspraken te maken of te laten blazen bij
verkeerscontroles.

STIVA in de 'social' media
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5

Vooruitblik 2018 en verder

Het aanpakken van problematisch alcoholgebruik
in het regeerakkoord
STIVA vindt het een goede zaak dat er plaats is ingeruimd voor het aanpakken van
problematisch alcoholgebruik in het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de Toekomst.’
Het is belangrijk dat de positieve ontwikkelingen die we de afgelopen 15 jaar hebben gezien
ten aanzien van verantwoorde alcoholconsumptie vervolg krijgen. STIVA is verheugd om een
bijdrage te leveren aan het voortzetten van al deze goede ontwikkelingen en ervaart het
benoemen ervan in het nieuwe regeerakkoord als een steun in de rug om hier met nieuwe
energie aan te werken.
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‘Vertrouwen
in de
toekomst’
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