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Dit is een interactieve PDF; Zo kunt u ondermeer direct
naar een hoofdstuk door hierop in de inhoudsopgave te
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voorwoord

De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) presenteert met trots haar
rapportage ‘Zelfregulering opnieuw tegen het licht’. Verenigd in STIVA leveren de
Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken een
actieve bijdrage aan het terugdringen van alcoholmisbruik en het bevorderen van een
verantwoorde alcoholconsumptie.
Evenals de voorgaande rapportage, is deze rapportage geverifieerd door KPMG
Sustainability. In deze rapportage staat het jaar 2009 centraal, maar geeft ook een beeld
van de activiteiten in 2008.
Reden voor deze update is dat de afgelopen jaren het nodige gebeurd is. Zo stonden
de afgelopen jaren in het teken van de voorbereiding op de wijziging van de Drank- en
Horecawet. 2009 is het jaar dat al deze ontwikkelingen echt zichtbaar zijn geworden; de
Drank- en Horecawet is voorgelegd aan externe stakeholders en de cijfers van genoemde
onderzoeken zijn gepubliceerd. Ook is de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken
twee keer aangepast; in juli 2008 en oktober 2009. Verder is de samenwerking met
allerlei stakeholders waaronder de rijksoverheid geculmineerd in een gezamenlijk
publiekprivaat logo: ‘Geen 16? Geen druppel’. Ook is er veel meer zicht gekomen op
de ontwikkeling van alcoholconsumptie door jongeren door diverse studies, waaronder
het Peilstationonderzoek, Intraval/VWA, het internationale ESPAD onderzoek en de
jaarlijkse CBS cijfers. Uit al deze onderzoeken blijkt dat het de goede kant op gaat;
jongeren drinken minder vaak, veel en vroeg alcoholhoudende drank.
STIVA heeft het gevoel dat zowel de gunstige ontwikkelingen ten aanzien van
alcoholconsumptie door jongeren als de verbeterde samenwerking o.a. via het logo
‘Geen 16? Geen druppel’ zowel een beloning als een motivatie zijn om door te gaan
met het nog beter realiseren van haar doelstellingen op het gebied van verantwoorde
alcoholconsumptie en verantwoorde commerciële communicatie over alcoholhoudende
dranken. Daarvoor is het nodig om onze procedures, informatievoorziening en
positionering in de brede thematiek van alcohol en samenleving geregeld tegen het licht
te houden. Het streven is om ongeveer om de twee jaar een periodieke voortgang te
laten zien. Dit doen we omdat we eraan hechten belanghebbenden en geïnteresseerden
een correct beeld te geven van onze zelfregulering. Die zelfregulering heeft niet alleen
betrekking op de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken, maar ook op de
positionering die STIVA namens de producenten en importeurs van alcoholhoudende
dranken inneemt in alle thema’s in het domein alcohol en samenleving.
Wij hopen dat we door middel van dit verslag transparantie bieden over de processen
bij het totstandkomen van ons doel van verantwoorde alcoholconsumptie en daaraan
gekoppeld verantwoorde commerciële communicatie over alcoholhoudende dranken.
Uiteraard zijn suggesties voor verbetering of aangedragen nieuwe ideeën zeer welkom.
U kunt deze doorgeven via info@stiva.nl

Peter de Wolf
Directeur
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executive summary

Dit is het verslag over zelfregulering in brede zin in de alcoholbranche. Het verslag
betreft met name de activiteiten in 2009, maar geeft ook een beeld van de activiteiten
in de jaren voorafgaand aan 2009. We hebben KPMG Sustainability gevraagd om deze
rapportage te beoordelen. Het Assurance Rapport treft u aan op pagina 35 van dit verslag.
We hebben dit gedaan omdat STIVA een betrouwbare partner in preventie wil zijn.
Dit verslag bevat twee delen. In het eerste deel wordt beschreven wat zelfregulering
inhoudt en wat we daarmee beogen. Met de zelfregulering van commerciële
communicatie zorgen we ervoor dat alcoholreclame plaatsvindt op een wijze die past
bij verantwoorde alcoholconsumptie. Het proces van zelfregulering, de wijze waarop
verschillende stakeholders daarbij worden betrokken, en de manier waarop de regels
van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) worden gehandhaafd, worden
beschreven. Ook staan we stil bij de meest recente majeure wijzigingen van de RvA in
juli 2008 en oktober 2009.
In het tweede deel gaan we in op een aantal issues rondom verantwoorde alcoholconsumptie. Per issue wordt aangegeven wat daarover geregeld is in de Reclamecode
voor Alcoholhoudende dranken en wat STIVA daarnaast aan initiatieven ontplooit om
gericht problemen van alcoholmisbruik aan te pakken. Als het gaat om alcoholmisbruik
onder jongeren wordt beschreven wat STIVA doet om ervoor te zorgen dat niet drinken
onder de 16 jaar weer de maatschappelijke norm wordt. In onze eigen voorlichting
(stickers, posters, website en de educatieve slogan – en sinds 5 maart 2010 het
gezamenlijke logo ‘Geen 16? Geen druppel’ – bij commercials) communiceren we
consequent de leeftijdsgrens van 16 jaar. Daarnaast steunen we programma’s die
jongeren voorlichten over de risico’s van alcoholmisbruik.

1
Thuiskomen in 2008 - Een over-

Uiteraard is het tegengaan van overmatige alcoholconsumptie een belangrijk issue voor
STIVA. Omdat “Geniet, maar drink met mate” een goed bekende slogan is in Nederland,
gebruiken we die als voertuig om de consument voor te lichten over verantwoorde
alcoholconsumptie. De jaarlijkse cijfers van het CBS laten een daling zien van het
percentage zware drinkers, met name in de leeftijdscategorie 12-24 jaar.

zicht van de monitoringsresultaten
van de verkeersveiligheidscampagnes 2003 – 2008, ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Den Haag,
december 2009., p. 50.

Promoties van alcoholhoudende dranken zijn eveneens in de RvA gereguleerd. Er mag
niet gratis worden verstrekt en niet meer dan 50% worden afgeprijsd. Daarnaast is er
een apart reglement voor horecapromoties. Of dat wordt nageleefd controleert STIVA
met behulp van mystery guests. Bij overtreding kunnen bovendien boetes worden
opgelegd. In 2009 zijn 611 horecapromoties bij STIVA aangemeld en hiervan zijn er
56 gecontroleerd.
Over de issues zwangerschap en verkeer is beschreven hoe in de RvA is vastgelegd dat
deze niet samengaan met de consumptie van alcohol. In 2009 is er discussie of via
waarschuwingen op het etiket specifiek aandacht moet komen voor voorlichting over het
thema alcohol en zwangerschap. STIVA is één van de partners in de Bob campagne. Uit
de jaarevaluatie 2007/2008 blijkt dat na de winter- en zomercampagne respectievelijk
94% van het algemeen publiek positief staat ten aanzien van het vooraf afspraken
maken wie er naar huis rijdt volgens de Bob methode.1
Vervolgens is beschreven hoe we omgaan met een issue als sponsoring. In 2009
werden door EUCAM onderzoeken uitgevoerd over Social Media, internet en nieuwe
technologieën en Corporate Social Responbility. Mede hierdoor was het voor STIVA
belangrijk om een standpunt in te nemen.
In dit verslag hopen we ook een beeld te geven van onze worsteling met de letter en de
geest van de code. Die worsteling maakt tegelijkertijd duidelijk waarom zelfregulering
zo belangrijk is: het gaat om eigen regels, om zelf gemaakt afspraken waar we trots op
zijn. Bedrijven spannen zich dan ook in om deze na te komen.
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algemeen
In dit deel van het verslag wordt beschreven wat zelfregulering is,
wie daarbij betrokken zijn en hoe het proces is georganiseerd.
Wat is zelfregulering van reclame en wat willen we met zelfregulering bereiken?
Reclame voor producten die wij dagelijks aantreffen en kunnen kopen, vinden wij
normaal. Wij vinden het ook normaal dat reclame aan regels is gebonden. Zo mag
reclame niet misleidend zijn of mag reclame niet onnodig of onjuist de reputatie
van concurrerende merken in een kwaad daglicht stellen. De alcoholsector, verenigd
in de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) onderkent dat voor reclame van
alcoholhoudende dranken (bier, wijn en gedistilleerd) specifieke regels moeten gelden.
Alcohol is immers een product met twee kanten. Ongeveer 90% van de Nederlandse
bevolking boven de 12 jaar kan aangeduid worden als matige drinker.2 Maar we willen
ook rekening houden met mensen die te jong zijn om alcohol te drinken, vrouwen
die zwanger zijn, mensen die nog aan het verkeer deel moeten nemen of mensen die
met alcohol geen maat kunnen houden en daarmee hun gezondheid schade kunnen
toebrengen. Reclame moet zowel naar inhoud als naar plaatsing worden gemaakt
op een manier die past bij verantwoord omgaan met alcohol. De reclameregels voor
alcoholhoudende dranken, zoals neergelegd in de Reclamecode voor Alcoholhoudende
dranken (RvA), geven regels voor adverteerders over wat wel en niet mag bij
alcoholreclame.

2
http://statline.cbs.nl Het CBS geeft

De alcoholsector heeft zelf met behulp van deskundigen en in nauw overleg met de
overheid de reclamecode opgesteld. Simpel gezegd: we hebben met elkaar afspraken
gemaakt over en ons gebonden aan een set van regels. Dit rapport wil inzicht geven in
hoeverre de alcoholsector deze afspraken ook daadwerkelijk nakomt en welke procedures
worden toegepast om die naleving te borgen. Daarnaast hopen we met dit rapport ook
aan zelfreflectie te doen: waar kan het beter en waar zijn regels of procedures voor
herziening vatbaar?

de volgende definitie van zwaar
drinken: minstens een dag in de
week 6 glazen op een dag. Onder
matig drinken verstaat de alcoholbranche minder dan 6 glazen
drinken en bij bepaalde omstandigheden helemaal niet drinken.
3
Deze stelling wordt in ruime mate
ondersteund in de wetenschappelijke literatuur. Een overzicht van
die literatuur is te vinden in de bijlage bij de brief van STIVA van 3
juli 2007 aan de ministers Klink en
Plasterk, de brief is op www.stiva.nl
gepubliceerd.

Reclame is regelmatig onderwerp van kritiek en bij reclame voor alcoholhoudende
dranken is dat niet anders. De Nederlandse alcoholsector krijgt af en toe te horen dat
zij zich niet (voldoende) aan de eigen regels houdt en dat daarom de zelfregulering niet
goed functioneert. Maar al te vaak wordt het succes van zelfregulering afgemeten aan
de omvang van het misbruik van alcohol in Nederland. De simpele conclusie is dan: er is
teveel misbruik dus de zelfregulering werkt niet.
Die conclusie gaat uit van een vooronderstelling, namelijk dat zelfregulering bedoeld
zou zijn om alcoholmisbruik te bestrijden en dat er een rechtstreekse relatie zou zijn
tussen alcoholreclame en misbruik. Een causaal verband tussen alcoholreclame en
alcoholmisbruik is niet aangetoond.3
De zelfregulering van die commerciële communicatie is dus ook niet bedoeld om
misbruik te bestrijden. Wat willen we er dan wel mee bereiken? We willen er voor zorgen
dat alcoholreclame plaatsvindt op een wijze die past bij een verantwoorde consumptie
van alcohol. Immers, als de branche naar de consumenten communiceert dat zij
verantwoord moeten drinken, is het minste wat de branche kan doen zelf haar marketing
op een verantwoorde wijze vorm te geven.
Verantwoorde consumptie van alcohol houdt in dat er met mate wordt gedronken en
dat er in bepaalde omstandigheden helemaal niet wordt gedronken: jongeren onder de
16 behoren helemaal niet te drinken vanwege de wettelijke leeftijdgrens en zwangere
vrouwen ook niet. Overigens heeft STIVA ervoor gekozen om als minimumleeftijd voor
modellen in alcoholreclame niet de wettelijke leeftijdsgrens van 16 jaar te kiezen, of die
van 18 jaar, maar om elk misverstand te vermijden de leeftijd op 25 jaar vast te stellen.
Alcoholconsumptie gaat ook niet samen met deelname aan het verkeer en met sport
of werk. Dergelijke situaties mogen dus ook niet in reclame-uitingen in beeld worden
gebracht.
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De Stichting Reclame Code (SRC) en de Reclame Code Commissie (RCC)
De Stichting Reclame Code (SRC) is ruim 45 jaar dé instantie op het gebied van
zelfregulering van reclame. De SRC bevordert dat in Nederland op verantwoorde wijze
reclame wordt gemaakt, zowel in het belang van de consument als van de adverteerder.
Hiertoe zijn na overleg met consumentenorganisaties, de overheid en NGO’s door het
bedrijfsleven, diverse brancheorganisaties en de SRC regels opgesteld waaraan reclame
moet voldoen: de Nederlandse Reclame Code (NRC). Het bestuur van de SRC bestaat
uit vertegenwoordigers van de adverteerders, diverse media, reclameadviesbureaus
en consumenten. Op grond van de Mediawet4 zijn alle zendgemachtigden die reclame
uitzenden verplicht bij de Stichting Reclame Code aangesloten.
De Reclame Code Commissie is het onafhankelijke klachtenorgaan dat snel en
doeltreffend oordeelt of reclame-uitingen in overeenstemming zijn met de Nederlandse
Reclame Code. Tegen elke beslissing van de Reclame Code Commissie kan in beroep
gegaan worden bij het College van Beroep.

De Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Reclame Code voor Alcoholhoudende
dranken (RvA)
In de Nederlandse Reclame Code is een veelheid van regels vastgelegd waar reclame
aan moet voldoen.5 De regels zijn opgesteld in overleg met partijen die samen het
adverterende bedrijfsleven vormen te weten, adverteerders, reclamebureaus en
diverse media en zijn aanvaard door het bestuur van de SRC. De Code bestaat uit een
Algemeen Gedeelte en een Bijzonder Gedeelte. Het Bijzondere Gedeelte bevat bijzondere
reclamecodes met de bijbehorende bepalingen ten aanzien van specifieke producten
en diensten. Deze bepalingen gelden als aanvulling op het Algemene Gedeelte van de
Nederlandse Reclame Code.

4
Zie de artikelen 2.92, 3.6 en 9.16
van de Mediawet 2008.
5
Op www.reclamecode.nl is de vol-

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) is één van de bijzondere
reclamecodes die als aanvulling geldt op de Nederlandse Reclame Code. De RvA
is in zijn huidige vorm in 1989 tot stand gekomen en sinds 2007 is de Reclame
voor Alcoholhoudende dranken tweemaal aangepast. In juli 2008 is het artikel
over minderjarigen (artikel 10) nadrukkelijk gewijzigd. De kern van dit artikel is
hetzelfde gebleven, namelijk dat reclame voor alcoholhoudende dranken zich niet
specifiek mag richten tot minderjarigen. Wat daarmee bedoeld wordt is heel duidelijk
geoperationaliseerd door middel van uitgeschreven voorbeelden. Op 1 oktober 2009 is
de RvA opnieuw grootschalig aangepast. In onderstaande tabel staan de belangrijkste
wijzigingen t.o.v. de vorige versie:

ledige tekst van de NRC te vinden.

Artikel 7
Beroepsuitoefening

De handleiding is uitgebreid en verduidelijkt voor wat betreft wat wel en niet mag bij
de combinatie van alcohol en uitingen met werkgerelateerde situaties.
Artikel 8
Sociaal/seksueel succes

Is uitgebreid met een zgn. toelichting die duidelijk omschrijft wanneer er in een
reclame-uiting juist wel of niet sprake is van sociaal en/of seksueel succes.
Artikel 23
Jongerenzenders/tijdschriften

Is uitgebreid en bevat nu ook een lijst van jongerentijdschriften waarin niet
geadverteerd mag worden.
>>

5

>>
Artikel 24
Ringtones

Is geredigeerd zodat duidelijk is dat het gebruik van ringtones als reclame voor
alcoholhoudende drank niet toegestaan is.
Artikel 25
Agecheck

Is specifieker geworden ten aanzien van de voorwaarden waaraan de verplichte
agecheck (leeftijdsverificatie) op merkenwebsites moet voldoen.
Artikel 26
Horecapromoties en proeverijen

Is uitgebreid met een toelichting waarin de mogelijkheid tot het laten proeven
van alcoholhoudende dranken tijdens een horecapromotie en de daarvoor geldende
voorwaarden verder zijn geoperationaliseerd.
Artikel 28
Sportattributen

Is uitgebreid waarbij naast het verbod op het voeren alcoholreclame op een sporter
nu ook sportattributen die worden gebruikt bij actieve sportbeoefening geen
alcoholreclame meer mogen tonen.
Artikel 31
Educatieve slogan

Is uitgebreid met de voorschriften voor het formaat van de educatieve slogans op
printuitingen in Abri’s en Mupi’s.
Artikelen uit de RvA

6

De volledige versie van de meest actuele versie van de Reclamecode voor Alcoholhoudende
dranken is te vinden op www.alcoholcode.nl Dus de plannen die STIVA in 2006 had met
verscherping van de RvA en dan in het bijzonder de aanpassingen van de artikelen 10,
24 en 31 zijn uitgevoerd.

Voor een overzicht van de leden
van de RCC en de wijze waarop zij
worden benoemd, zie www.recla-

Klachten over reclame-uitingen

mecode.nl onder Reclame Code
Commissie.
7
De voorzitter van de Commissie

Iedereen, zowel particulieren als niet-particulieren, die bezwaar heeft tegen een
reclame-uiting kan bij de Reclame Code Commissie6 schriftelijk of door middel van
het online klachtenformulier een klacht indienen. Het indienen van een klacht is
laagdrempelig en eenvoudig en in de meeste gevallen kosteloos.

kan een klacht terzijde leggen als
hij van oordeel is dat de Commissie

Procedure klachtenbehandeling
Na ontvangst van een klacht wordt eerst beoordeeld of de klacht voor behandeling
vatbaar is.7
Wanneer de klacht niet voor behandeling vatbaar wordt geacht, wordt de klager daarvan
op de hoogte gesteld door middel van een zogenaamde voorzittersafwijzing. Tegen deze
afwijzing kan beroep worden aangetekend bij de voltallige Reclame Code Commissie.

de klacht niet zal toewijzen of dat
de klacht niet door de RCC behandeld dient te worden, maar op basis
van de procedure voor grensoverschrijdende reclame doorgestuurd
dient te worden naar een ander lid
van de EASA.

Wordt de klacht in behandeling genomen dan is de procedure als volgt:
1.	De adverteerder krijgt een kopie van de klacht (met vermelding van naam en adres
van de klager) en wordt in de gelegenheid gesteld op de klacht te reageren.
2.	De klager wordt op zijn beurt in het bezit gesteld van het antwoord van de
adverteerder.
3.	Partijen kunnen vervolgens ter vergadering van de Reclame Code Commissie hun
standpunt mondeling toelichten.
4. Na enkele weken doet de Reclame Code Commissie schriftelijk uitspraak.

8
Hoeveel partijen dienen te betalen is terug te vinden op www.
reclamecode.nl

De in het ongelijk gestelde partij(en) kan(kunnen) tegen betaling8 tegen die beslissing
in beroep gaan bij het College van Beroep.
Behandeling klachten

6

Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u de brochure ‘Nederlandse Reclame
Code’ downloaden op de website van de Stichting Reclame Code. De Reclame Code
Commissie kan oordelen dat de klacht ongegrond is en deze klacht afwijzen, of oordelen
dat de klacht gegrond is. In dat geval beveelt zij de adverteerder aan in het vervolg
niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken of de reclame-uiting helemaal terug
te trekken. De op grond van de Mediawet bij de Stichting Reclame Code aangesloten
organisaties, hebben zich verplicht de veroordeelde reclame-uiting niet meer uit te
zenden.
De aanbevelingen worden vaak door middel van een persbericht openbaar gemaakt. Alle
beslissingen van de Commissie zijn op verzoek voor een ieder toegankelijk. Op pagina 11
van de brochure ‘Nederlandse Reclame Code’ wordt dit nader uitgelegd. Zie hieronder een
voorbeeld van een klacht.

Uitspraak van het College van Beroep:
Dossier 2008/01168 CVB
STAP vs. R&B Beverage
> Klacht

De oorspronkelijke klacht van STAP richtte zich op diverse uitingen van het product
Cult Shaker (een energydrank met 5,4% alcohol) op www.cultenergy.nl en in
Nightlife Magazine. Waarbij misleidende beweringen rondom de gezonde werking
van het drankje (art. 7 NRC), de suggestie dat consumptie van de drank lichamelijke
of geestelijke prestaties verbetert (art. 6 lid 3 RvA) de link tussen consumptie en
sociaal/seksueel succes (art. 8 RvA) en het feit dat energydrinks vooral worden
gedronken door minderjarigen en dit mogelijk consequenties heeft voor de website
(art. 25 lid 1 en lid 2) speerpunten in de klacht zijn.
>

9
De overeenkomst is te vinden op de
STIVA website (http://projecten.

Verweer

drecomm.nl/fileadmin/stiva/Boete-

Het verweer van de adverteerder kon behalve op het punt van de naam van de drank in
de website URL en de verplichting om een agecheck te tonen, wat niet nodig bleek, de
Commissie niet overtuigen en de klager kreeg hierdoor op nagenoeg alle punten gelijk.

beding.pdf).

>

Zie Tweede Kamer, vergaderjaar
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Oordeel & beslissing van de Commissie

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC, 6 lid 3, 8 en 21
RvA. Voor het overige wijst zij de klacht af.
>

2006-2007, 30800 XVI, nr. 27,
p. 38.

Oordeel & beslissing van het College

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie, voor zover daartegen beroep is
ingesteld, met wijziging van gronden.
Uitspraak CvB naar aanleiding van een klacht over een website

In geval van alcoholreclames kan de RCC ook een boete van € 50.000,- opleggen aan de
adverteerder. Hierover is tussen STIVA en de SRC een overeenkomst9 getekend.

“Door middel van zelfregulering nemen adverteerders
en reclamemakers hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en de verspreiding van reclame. Het grote voordeel
van zelfregulering is dat het laagdrempelig en efficiënt
is. Bovendien maakt het adverteerders bewust van hun
eigen verantwoordelijkheid voor verantwoorde reclame.”
[ Prisca Ancion-Kors ]
Uitspraak directeur SCR

Van de 40 klachten die op basis van de Reclamecode
van Alcoholhoudende dranken in 2009 tot een uitspraak
van de Reclame Code Commissie hebben geleid, waren
er 37 afkomstig van de Stichting Alcoholpreventie
(STAP). Deze Stichting wordt door de overheid
gesubsidieerd om alcoholmarketing te monitoren.10
Of zelfregulering werkt en er dus sprake is van
verantwoorde commerciële communicatie moet worden
afgemeten aan twee zaken:
a.	Zijn de regels zodanig dat zij een kader scheppen
waarbinnen alleen verantwoorde reclame kan
plaatsvinden?
b. Worden die regels nageleefd en gehandhaafd?
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11
EFRD, Common Standards for
commercial communication op
www.efrd.org en de Guidelines for
the brewing industry on responsible commercial communication
op http://www.brewersofeurope.
org/docs/publications/guidelines.
pdf.
12
Brief van EC Directorate-General
for Education and Culture aan
STAP (EAC-C1/KE/pa D(2003)
24136.
13
Staatsblad 2009 552.
14
Op 18 december 2006 werd nog
een dergelijk overleg gevoerd.
Zie ook de brief van STIVA aan
Minister Hoogervorst van september 2004 en de brief van Minister
Hoogervorst

aan

de

Tweede

Kamer van 6 december 2004.
15
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-

Het oordeel over die eerste vraag is natuurlijk altijd enigszins subjectief. Toch heeft
STIVA redenen om te zeggen dat de Nederlandse zelfregulering voldoende kader geeft
voor verantwoorde marketing:
>	De Nederlandse Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken voldoet aan alle eisen
gesteld in de op Europees niveau afgesproken ‘common standards’.11
>	De Nederlandse code voldoet ook aan de eisen die gesteld zijn in de EU Richtlijn
van 3 oktober 1989, betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in de Lidstaten inzake de uitoefening van
televisieomroepactiviteiten (89/552/EEG), beter bekend als de richtlijn TV zonder
grenzen. Naar aanleiding van een klacht van STAP oordeelde de Europese Commissie
dat de zelfregulering in Nederland een juiste implementatie is van artikel 15 van de
EU richtlijn TV zonder grenzen.12
>	Inmiddels is een deel van de oorspronkelijke richtlijn TV zonder grenzen verder
uitgewerkt in de nieuwe EU Richtlijn voor Audiovisuele mediadiensten (EU Richtlijn
AVMD). De inhoud van deze Richtlijn is op onderdelen vertaald in een aanpassing
van de Mediawet. Deze wijziging is op 19 december 2009 in werking getreden.13
Over de code is in de afgelopen jaren periodiek overleg gevoerde met het Ministerie
van VWS.14 In zijn brief van 24 maart 2006, waarin de Minister aan de Tweede Kamer
rapporteerde over de zelfregulering is ook geen kritiek geuit op de inhoud van de code.
De Minister concludeerde dat de zelfregulering naar behoren heeft gefunctioneerd.15
Deze visie is de jaren daarna voortgezet; ook in 2009 is zelfregulering nog de route
die het kabinet wil volgen. In reactie op een sessie over alcoholreclame tijdens een
bijeenkomst van de Informele Gezondheidsraad in Zweden, schreef minister Klink:
“Nederland heeft aangegeven het eens te zijn met het uitgangspunt van de EU Alcohol
Strategie dat alle lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren
van hun eigen nationale alcoholbeleid, ook ten aanzien van de (zelf)regulering van de
reclame.”16
Niet iedereen is dat met ons eens. STAP vindt dat met name als het gaat om jongeren,
de RvA onvoldoende bescherming biedt.17

2006, 27565, Deze brief gaat over
het functioneren van zelfregulering in 2005. Aangezien een minister zich niet vaak uitlaat over
zelfregulering is dit document in
deze context nog steeds van toepassing. Als gevolg van deze brief
zijn kamervragen gesteld en is het
een en ander doorgelicht. Hierop

Voor de beantwoording van de vraag of de code voldoende wordt nageleefd zijn de
aantallen toegewezen klachten volgens STIVA een goede graadmeter. In 2009 zijn in het
totaal 564 klachten bij Reclame Code Commissie ingediend, waarvan er 40 betrekking
hadden op de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Hiervan zijn er 30 van
toepassing op de alcoholbranche, dat wil zeggen dat supermarkten en horeca hier niet in
meegerekend worden. Van deze 30 klachten zijn er 15 door de Reclame Code Commissie
afgewezen. In tabel op pagina 9 van 2009 valt voornamelijk op dat alle klachten over
artikel 10 (minderjarigen) door de Reclame Code Commissie zijn afgewezen.

volgde de brief van 26 maart 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 20052006, 29894, nr. 11, p. 3. Hierin
wordt door de minister een toelichting gegeven over de stand van
zaken van zelfregulering.
16

In 2007 werden er in totaal 94 klachten ingediend, waarvan er 25 alleen van toepassing
waren op de alcoholbranche. In 2008 werden er 47 klachten ingediend, waarvan er 34
van toepassing waren op de alcoholbranche. In 2008 zijn er minder klachten over retail
en horeca, waardoor het totale aantal klachten gehalveerd is. Toch hebben in 2008
de meeste klachten nog betrekking op artikel 20 prijspromoties. In 2009 zien we dat
de klachten over artikel 20 prijspromoties van 20 naar 7 is afgenomen. Dus het totale
aantal klachten lijkt niet te veranderen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008/
09, 21 501-31, nr. 184.
17

In de tabel op de volgende pagina zijn de klachten uitgesplitst naar artikel van de RvA.
Als meetjaar hanteren we het jaar waarin uitspraak wordt gedaan door de Reclame Code
Commissie.

Zelfregulering beschermt jongeren
niet tegen invloed van alcoholreclame, STAP, Utrecht, februari
2007.
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Artikel
01 Overmatigheid
03 Verwarring
alcoholpercentage
04 Alcholpercentage
positieve eigenschap
06 Claims gezondheid
08 Sociaal/seksueel succes
10 Minderjarigen
11 Personen onder 25 jr
14 Risicovolgedrag
20 Prijspromoties
21 25% regel
25 Agecheck
27 Outdoor-/
bioscoopreclame
28 Alcohol&sport
31 Educatieve slogan
Totaal

Totaal
aantal
klachten
alcohol
5
2

Aantal
klachten
alcohol
branche
3
2

Aantal
aanbevelingen
1
0

Aantal
gedel.
aanbevelingen
1
1

2

2

1

1

0

6
2
7
1
1
7
3
1
1

5
1
6
1
1
3
3
1
1

1
0
0
0
1
3
1
0
0

1
0
0
1
0
0
1
0
0

3
2
6
0
0
0
1
1
1

1
1
40

1
0
30

0
0
8

1
0
7

0
0
15

Aantal
afwijzingen
1
1

Aantal klachten, (gedeeltelijke) aanbevelingen en afwijzingen in 2009

Iedere uitspraak van de Reclame Code Commissie ontvangen we per brief en deze
uitspraak wordt door STIVA op de website www.alcoholcode.nl geplaatst. Aan deze
uitspraak wordt door STIVA een opmerking toegevoegd wat aan deze uitspraak opvallend
is al dan niet vergezeld met tips aan de adverteerders. Deze uitspraken worden ook
iedere maand in het Adviseursoverleg (een intern deskundigenoverleg) besproken.
De achterban wordt door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de
highlights van deze uitspraken.

18
Zie http://projecten.drecomm.nl/
fileadmin/stiva/definitieve_versie_
reglement_toetsing_vooraf.pdf
19
Zenders Nederland 1, 2 en 3;
RTL 4, 5, 7 en 8; en SBS 6, Net
5 en Veronica hebben in totaal een

Controle vindt ook vooraf plaats

marktaandeel (2009) van 76,4%
zie: http://www.kijkonderzoek.nl/

Thematische reclame-uitingen op radio en televisie van de producenten en importeurs
van alcoholhoudende dranken worden voor uitzending voorgelegd aan de Toetsingscommissie. Onder thematische reclame-uiting wordt verstaan alle TV- en radiocommercials
behalve actiereclames in het detailhandelskanaal.18
Of alle commercials worden voorgelegd wordt gecontroleerd aan de hand van de
uitzendschema’s van deze commercials die STIVA maandelijks van de STER, RTL en SBS
ontvangt. Dit betreft de zenders: Nederland 1, 2 en 3; RTL 4, 5, 7 en 8; SBS 6, Net 5 en
Veronica. Deze zenders hebben in totaal een marktaandeel van 76,4%.19

images/stories/rapporten/sko_
jaarverslag09_web.pdf op p. 14.
20
Prof. Dr. W. van Raaij, hoogleraar economische psychologie,
Universiteit van Tilburg, Mw.
drs. M van Zuijlen, zelfstandig
consultant, Deloitte en mw. W.

Een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie van drie personen bestaande
uit de STIVA directeur, de Code Contactpersoon van bier, gedistilleerd of wijn en een
onafhankelijke derde,20 geeft een advies over de reclame-uiting op basis van de RvA. Het
advies bestaat uit het oordeel of een desbetreffende reclame-uiting in strijd dan wel
in overeenstemming is met de RvA en verder uit mogelijke aanbevelingen. Indien een
reclame-uiting naar aanleiding van deze aanbevelingen veranderd wordt, dient de uiting
nogmaals voorgelegd te worden aan deze toetsingscommissie. In 2009 is er over 50
commercials voor uitzending advies uitgebracht.
Geen van de toegekende klachten in 2007, 2008 en 2009 hadden betrekking op een
televisie- of radiocommercials. Hieruit kunnen we concluderen dat de procedure en het
oordeel van de STIVA Toetsingscommissie – dat hieronder verder wordt toegelicht –
en het iteratieve proces van adviesverlening over script, storyboard en definitieve

9

de Graaff, brandconsultant.

reclamefilm – of spot, dat samen wordt doorlopen met de adverteerders, bijdraagt aan
een verbeterde naleving van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.
Naast deze verplichte toetsing geeft STIVA desgevraagd ook advies vooraf over alle
andere reclame-uitingen. Het gaat hier om zaken als advertenties in gedrukte media,
point of sale-materiaal, horecapromoties en internetreclame. Adverteerders hechten er
aan dat hun reclame-uitingen in overeenstemming zijn met de RvA. De meeste bedrijven
toetsen deze voor plaatsing. Dit gebeurt door een eigen zogenaamde compliance-officer,
een medewerker van STIVA óf de Code contactpersoon uit de desbetreffende sector of
een combinatie daarvan.
Veel bedrijven beschikken ook over eigen codes.
Voorbeelden van eigen bedrijfscodes:
> Marketing Code van Diageo, zie www.diageo.com
> Alcohol Policy Statement van Heineken, zie www.heineken.com
> Marketing Principles, zie www.bacardilimited.com
> Code of Commercial Communications van AB Inbev, zie www.ab-inbev.com

Wetgeving
Op 1 januari 2009 is de gewijzigde Mediawet in werking getreden. Dit heeft tot gevolg
gehad dat alcoholreclame niet meer tussen 06.00 uur en 21.00 uur mag worden
uitgezonden op televisie en radio. Sponsoring, bijvoorbeeld van televisieprogramma’s,
is nog wel toegestaan in dat tijdvak. De gevolgen zijn weliswaar ingrijpend, maar
hebben niet tot een stroom aan vragen geleid vanuit de alcoholbranche. Het voornemen
van deze zgn. ‘watershed’ van alcoholreclame was al bekend sinds het Coalitieakkoord:
‘Samen werken, samen leven’ van het Kabinet Balkenende IV uit het voorjaar van 2007.
STIVA zal in 2010 bekijken of deze wetswijziging betekenis heeft gehad voor het
plannen van buitenproportioneel veel alcoholreclames direct na 21.00 uur.
Het Commissariaat van de Media is de handhavende instantie. Verantwoordelijk voor
naleving zijn de televisie- en radiozenders. Eventuele boetes komen ook voor hun
rekening.
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issues
STIVA zet zich in voor het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie. Deze doelstelling speelt een belangrijke rol bij een aantal
maatschappelijk relevante issues. Achtereenvolgens worden de volgende
issues behandeld: alcohol en jongeren, overmatige alcoholconsumptie,
alcohol en verkeer, alcohol en zwangerschap, promoties, social media en
corporate social responsibility. Per issue zal vervolgens de visie van STIVA
toegelicht worden, welke ontwikkelingen er spelen en welke activiteiten
we rondom dat issue ondernemen.
Jongeren
Visie STIVA

Jongeren onder de 16 jaar moeten niet drinken. Elke alcoholconsumptie door jongeren
onder de 16 jaar ziet STIVA als alcoholmisbruik. Via voorlichting, het nadrukkelijk
betrekken van ouders en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, moet dit
alcoholmisbruik bestreden worden.
Ontwikkelingen 2009

Diverse voortgangscijfers over alcoholconsumptie door jongeren komen naar buiten,
waaronder de jaarlijkse CBS-cijfers en het Europese vergelijkende onderzoek ESPAD.
Beide onderzoeken laten een daling zien van alcoholconsumptie door jongeren.
Tegelijkertijd is er veel publiciteit rond cijfers van het Reinier de Graaf ziekenhuis uit
Delft en vergelijkbare alcoholpoli’s die laten zien dat het aantal geregistreerde gevallen
van alcoholintoxicatie stijgt. In aanloop naar een wijziging van de Drank- en Horecawet
is er veel discussie over het thema. 2009 staat ook in het teken van de ontwikkeling van
het nieuwe logo ‘Geen 16? Geen druppel’ en hoe dit logo moet worden ingezet.

Comazuipen onder
jongeren stijgt
opnieuw fors
Het aantal jongeren dat vorig jaar met een alcoholvergiftiging in het
ziekenhuis moest worden opgenomen is met maar liefst 48% gestegen.
Vooral onder 16 en 17-jarigen blijft het zuipen tot je erbij neervalt, populair.
D O O R A M B E R VA N P I N X T E R E N

Kop van artikel op Gezondheidsblog van 22 april 2010

Het bij STIVA betrokken bedrijfsleven is van mening dat alcoholmisbruik onder
jongeren met kracht moet worden bestreden. Het bedrijfsleven wil daar een bijdrage
aan leveren. Het heeft daarbij ook een groot belang. Naast de nadelige gevolgen voor
jongeren schaadt het tevens de positie en het imago van het bedrijfsleven. Dit kan
ook in economische zin leiden tot nadelen, zoals (dreiging met) accijnsverhoging en
reclamebeperkingen. Dus naast ideële motieven zijn er ook bedrijfsmatige motieven
waarom de alcoholbranche zich inzet voor het tegengaan van alcoholconsumptie door te
jonge personen.
16 jaar is de wettelijke verkoopleeftijdsgrens voor zwakalcoholhoudende drank, 18 jaar
die voor sterk alcoholhoudende drank. De alcoholbranche heeft ervoor gekozen om de
hoogste leeftijdsgrens als norm te kiezen en als eigen leeftijdsgrens te beschouwen voor
wat betreft het op hen richten via marketing. Jongeren onder de 18 behoren niet tot de
doelgroep en er mag dus geen reclame op hen gericht zijn. Dat is vastgelegd in de RvA.
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Artikel 10

Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij
artikel 10 niet toegestaan.
Toelichting artikel 10

Verboden reclame-uitingen in het kader van artikel 10 van de RvA zijn in ieder geval
(deze opsomming is niet limitatief):
> uitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van tieneridolen;
>	uitingen/acties waarbij gebruik wordt gemaakt van premiums die specifiek gericht
zijn op minderjarigen zoals poppetjes, knuffels, speelgoedauto’s, spelletjes,
stickers, buttons, strandspeelgoed of schoolgerelateerde artikelen;
> gratis te downloaden muziek, die specifiek gericht is op tieners;
> uitingen die gebruik maken van muziek die specifiek gericht is op tieners;
> uitingen die gebruik maken van jongerentaal;
>	uitingen die gebruik maken van situaties die refereren aan tienergedrag: puberen,
tienerverliefdheid, schoolfeesten, examens;
>	uitingen die gebruik maken van vormgeving die op het moment van gebruik
populair is onder minderjarigen.
Artikel 11

Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen tonen die jonger zijn of
jonger lijken dan 25 jaar en die alcoholhoudende drank drinken of tot het drinken
van alcoholhoudende drank aanzetten.
Artikel 12

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat de consumptie van
alcoholhoudende drank een teken van volwassenheid is en onthouding van alcoholconsumptie een teken van onvolwassenheid.
Artikel 13

Het (doen) aanbieden van premiums aan personen die de wettelijke leeftijdsgrens voor
het kopen van de betreffende alcoholhoudende drank nog niet hebben bereikt, is niet
toegestaan.
Artikel 21

Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook mag geen publiek
bereiken dat voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen.
Voor reclame-uitingen geldt als maatstaf voor het bereik het algemeen in de markt
geaccepteerd bereiksonderzoek.
Voor evenementen gelden de bezoekcijfers als maat voor het bereik. De bewijslast
ter zake van het bereik rust op de adverteerder, die zich daarbij moet baseren op
algemeen in de markt geaccepteerde kijk- of luistercijfers. Voor websites moet het
gebruikersprofiel aannemelijk worden gemaakt.
Artikel 22

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en
televisie direct voorafgaand aan, tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens
algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan vijfentwintig
procent (25%) worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen.
Artikel 23 – Minderjarigen
Lid 1

Op jongerenzenders mag geen reclame voor alcoholhoudende drank worden gemaakt.
Lid 2

In tijdschriften die zich specifiek richten op minderjarigen mag geen reclame voor
alcoholhoudende drank worden gemaakt.
>>
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>>
lid 3

Op websites die zich specifiek richten op minderjarigen mag geen reclame voor
alcoholhoudende drank worden gemaakt.
Artikel 24

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet geschieden in de vorm van het
gevraagd of ongevraagd sturen van ringtones of mobiele telefoongames.
Voorts mag reclame voor alcoholhoudende drank niet geschieden in de vorm van Smsberichten.
Reclame voor alcoholhoudende drank mag ook niet geschieden in de vorm van games
voor internet of andere computergames die specifiek gericht zijn op minderjarigen.
Reclame of product placement in de hier genoemde games door de branche is niet
toegestaan.
Artikel 25

Bij websites waarvan de merknaam van de alcoholhoudende drank ook deel uitmaakt
van de domeinnaam moet op de homepage of voorafgaand aan de eerste pagina van
de website die bezocht wordt, aan de bezoekers van de website gevraagd worden,
middels een agecheck, of zij 18 jaar of ouder zijn. De agecheck moet minimaal
bestaan uit het invullen dan wel aanklikken van de geboortedatum (dag/maand/jaar)
van de bezoeker. Toegang tot de website mag alleen verschaft worden wanneer door
de bezoeker wordt aangegeven dat deze op het moment van de agecheck meerderjarig
is.
Artikel 31
lid 1

Voor reclame voor alcoholhoudende drank die wordt uitgezonden op televisie, in
bioscopen, theaters en besloten tv-circuits geldt dat iedere uiting in ieder geval dient
te zijn voorzien van één van de onder het tweede lid vermelde – duidelijk leesbare –
educatieve slogans.
lid 2

Voor reclames voor sterke drank geldt de slogan ‘Geniet, maar drink met mate’. Voor
zwakalcoholhoudende dranken geldt de slogan ‘Alcohol onder de 16, natuurlijk niet’.
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lid 3

Alcoholintoxicaties bij jongeren,

Voor alle printreclame alsmede voor commercials voor alcoholhoudende drank op
websites waarvan de merknaam van de alcoholhoudende drank deel uitmaakt van
de domeinnaam geldt dat iedere uiting dient te zijn voorzien van één van de twee
educatieve slogans zoals deze zijn genoemd in lid 2. Uitsluitend voor actiereclame
in het detailhandelskanaal kan er een andere dan de in lid 2 genoemde educatieve
slogans worden gebruikt. Vóór het eerste gebruik van een andere slogan dient
toestemming te worden verkregen van de Code contactpersoon van de detailhandel en
STIVA.

december 2009.

lid 4

Voor alle in dit artikel genoemde vormen van reclame zijn in de toelichting bij artikel
31 richtlijnen voor het tonen van de educatieve slogan opgenomen.
Artikelen uit de RvA

Logo ‘Geen16? Geen druppel’

De berichtgeving in de media is heel divers. Soms is de aanleiding
voor een bericht een regionale voorlichtingsavond waarbij in een
krantenartikel staat dat jongeren steeds meer gaan drinken, soms is
de aanleiding een uitspraak van een politicus die zijn/haar mening
geeft over alcohol en jongeren. Er is in 2009 een aantal berichten
in de media verschenen over alcoholintoxicatie bij jongeren, in de
volksmond ook wel ‘comazuipen’ genoemd. Dit wordt sinds 2007
gemeten en bovendien is er een protocol ontwikkeld dat Eerste Hulp
posten van ziekenhuizen dit moeten melden en hoe. Ook ziet dit
protocol in de nabehandeling waarvan ook gesprekken met ouders
onderdeel uitmaken. Wellicht mede als gevolg van het protocol en het
feit dat sinds relatief korte tijd gerapporteerd wordt, stijgt het aantal
gevallen van jongeren met alcoholintoxicatie. Zo waren er in 2007
231 gevallen en in 2008 is dit gestegen naar 288.21 Door het relatief
beperkte aantal en het specifieke gedrag, is STIVA van mening
dat een stijging van het aantal gevallen van alcoholintoxicatie
bij jongeren geen graadmeter is voor de stand van zaken van het
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alcoholconsumptiegedrag van jongeren. Immers de feiten laten zien dat jongeren juist
minder drinken dan 5 jaar geleden. Dat blijkt niet uit één rapport, maar uit tal van
onafhankelijke onderzoeken zie onderstaande tabel: CBS, Trimbos Instituut, Intraval/
VWA, NIGZ/IVO22 en diverse regionale onderzoeken uit Noord-Brabant, Twente en
Noord-Holland.
In onderstaande tabel is de belangrijkste informatie uit deze onderzoeken verzameld
om zo een beeld te kunnen geven over de alcoholconsumptie van jongeren tussen de
12 t/m 18 jaar.
In de tabel valt op dat het zwaar drinken van jongeren in de leeftijd van 12-24 jaar
van 18,5% in 2001 is afgenomen naar 13,2% in 2009.Tevens valt op dat de leeftijd
waarop jongeren hun 1e volledige glas alcoholhoudende drank nuttigen van 12,4 jaar
in 2004 gestegen is naar 12.7 jaar in 2009.

Jeugd en riskant gedrag 2007;
Kerngegevens uit het peilstationonderzoek scholieren, Trimbos
Instituut, Utrecht, 2008. Dit onderzoek wordt eens in de 4 jaar
uitgevoerd.

12 t/m 18 jaar
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ooit alcohol gedronken (%)22			
85				
79		
Alcohol in de laatste maand (%)23			
53				
40		
Ooit dronken/aangeschoten (%)24			
47				
43		
18,5								
Zwaar drinken (12-24 jr) (%)25
Leeftijd 1e volledige glas 26				
12,4		
12,7			

Alcoholverstrekking

2007, Intraval/VWA, Groningen,
2008. Dit onderzoek wordt eens
in de 2 jaar uitgevoerd.
24
Jeugd en riskant gedrag 2007;
Kerngegevens uit het peilstationonderzoek scholieren, Trimbos
Instituut, Utrecht, 2008.

Daarnaast komt in de media veelvuldig naar voren dat Nederlandse jongeren meer en
vaker drinken in vergelijking met jongeren uit andere Europese landen. In vergelijking
met andere Europese landen is het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren
gemiddeld want we staan op 13de plaats. Dat blijkt uit het enige vergelijkende
Europese onderzoek dat bestaat het zgn. ESPAD onderzoek.27 Een citaat uit het
hoofdstuk over Nederland: “The overall impression of the Dutch results is that they
are well in line with the ESPAD average (...)”. In het volledige rapport is te zien
dat Nederlandse jongeren slecht scoren als het gaat om hoe vaak ze drinken. Qua
hoeveelheid scoren we ongeveer gemiddeld. En als het gaat om dronkenschap scoren
Nederlandse jongeren duidelijk onder het gemiddelde.

25
Persbericht: Gezondere leefstijl

Activiteiten

blijkt voor velen moeilijk haalbaar,

De branche levert via een aantal activiteiten een bijdrage aan het bestrijden van
het alcoholmisbruik onder jongeren. In 2006 is daarover een gezamenlijk programma
opgesteld met de Ministeries van VWS en Justitie, het NIGZ, het Trimbos-instituut
en Koninklijk Horeca Nederland.28 Doel van die afspraken was het opnieuw vestigen
van ’niet drinken onder de 16 jaar’ als maatschappelijke norm. In 2009 is een tweede
geactualiseerde editie gerealiseerd met als titel: ‘Jongeren en alcohol mixen niet’.29
Het NIGZ is uit de Werkgroep Alcohol en Jongeren getreden omdat alcoholvoorlichting
nu is ondergebracht bij het Trimbos Instituut. Tot de Werkgroep Alcohol en Jongeren
zijn nu ook het CBL en NOC*NSF toegetreden.

CBS, maart 2010.
26
Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders, NIGZ/
IVO, Woerden/Rotterdam, 2007.
Dit onderzoek is twee keer uitgevoerd en heeft als meetjaren 2004
en 2006.
27
ESPAD 2007, ESPAD, Stockholm, www.espad.org 2009.
28
Tweede Kamer, vergaderjaar 20062007, 27565, nr. 33.
29
http://www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/02/12/jongerenamp-alcohol-mixen-niet.html
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Overzicht kerngegevens van de alcoholconsumptie van jongeren
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Monitor

2009

De leden van de werkgroep willen een bijdrage leveren aan het beperken van
schadelijk alcoholgebruik onder jongeren op langer termijn. Om dit te meten zijn
prestatie-indicatoren vastgesteld. In een zesjarige periode, wordt een geleidelijke
daling nagestreefd van de lifetime prevalentie, de maandprevalentie en het
binge drinken bij 12 t/m 15 jarigen. Op basis van de twee landelijke surveys, het
Peilstationonderzoek (2007 en 2011)30 en de Health Behaviour in School-aged children
(HBSC) studie (2005 en 2009)31 wordt tweejaarlijks vastgesteld of deze prestatieindicatoren behaald zijn.
De landelijke surveys vormen een basis om vast te stellen of het alcoholbeleid
het beoogde effect sorteert op het alcoholgebruik door jongeren. Op basis van de
landelijke surveys kan vastgesteld worden of de prestatie-indicatoren op het niveau
van de jongeren behaald worden (uitkomstmaten: prevalentie tot en met 15 jaar en
bingedrinken in die groep). Tevens wordt bekeken of een en ander ook consequenties
heeft voor het drinkgedrag boven de 15 jaar.

14

Streefcijfers (%)
2005		
Lifetime prevalentie		
Maandprevalentie		
Bingedrinken		
		
2007		
Lifetime prevalentie
75
Maandprevalentie
46
Bingedrinken
30 (65 van 46)
		
2009		
Lifetime prevalentie
68
Maandprevalentie
39
Bingedrinken
25 (62 van 40)
		
2011		
Lifetime prevalentie
61
Maandprevalentie
32
Bingedrinken
20 (60 van 33)

Gerealiseerd (%)
76
46
37 (80 van 46)

74
41
29 (71 van 41)

*

Overzicht kerngegevens en gerealiseerde uitkomsten alcohol en jongeren (afkomstig uit notitie en bijlagen
30

van ‘Jongeren en alcohol mixen niet’)

Jeugd en riskant gedrag 2007;
* De toets in het jaar 2009 is nog niet gerealiseerd, omdat de HBSC cijfers van het peiljaar 2009 thans nog

Kerngegevens uit het peilstation-

verwerkt worden. Naar verwachting zullen die in de loop van 2010 gepubliceerd worden.

onderzoek scholieren, Trimbos
Instituut, Utrecht, 2008.

De alcoholbranche geeft invulling aan de doelstelling om de reeds bestaande
wettelijke norm van geen alcohol onder de 16 door te ontwikkelen tot een sociale norm,
via het geven van voorlichting (via diverse projecten, websites en het uitdelen van
diverse materialen), het geven van productinformatie, het uitdragen van de Reclamecode
voor Alcoholhoudende dranken en het interactief benaderen van ouders en jongeren.
Deze activiteiten worden deels uitgevoerd door STIVA, deels door de sectororganisaties
Centraal Brouwerij Kantoor en Productschap Dranken – Commissie Gedistilleerd en deels
door een aantal individuele producenten/importeurs.
De bijdrage van STIVA aan dat programma bestaat uit de hieronder opgenomen
elementen:32
>	Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is aangescherpt o.a. t.a.v. minderjarigen.
	De nieuwe RvA is 1 juli gereed en per 1 oktober 2009 aangevuld met wijzigingen.
Aangescherpte RvA wordt toegepast in advisering en toegelicht in workshops bij
adverteerders.
>	STIVA heeft in 2009 6.000 stickers verstuurde naar outlets die geen lid zijn van KHN
of CBL.
>	STIVA en haar achterban hebben verschillende websites opgezet om de voorlichting
over alcohol te ondersteunen, zie de onderstaande tabel.

31
http://www.hbsc-nederland.nl/
downloads/HBSC_2005_DEF.
pdf Het onderzoek van 2009 is
nog niet binnen.
Lifetime prevalentie (ooit gedronken hebben) geeft een beeld van de
totale populatie van jongeren en of
ze drinken.
Maandprevalentie wil zeggen de
laatste maand gedronken hebben.
Dit geeft een goede indicatie van
het actuele gebruik.
Binge drinken: afgelopen maand
vijf glazen of meer bij 1 gelegenheid.
Voor deze prestatie-indicatoren is
gekozen, omdat deze een prominente plaats innemen in het Peil-

Website
www.pratenoveralcohol.nl
www.alcoholonderde16natuurlijkniet.nl
www.tejonggeenalcohol.nl

Doel

stationonderzoek en het HBSC.
Dit zijn de enige twee onderzoe-

bewustwording van ouders creëren dat de norm is onder de 16 geen alcohol

ken waarvan met enige zekerheid
gezegd kan worden dat deze ook
de komende jaren worden uitge-

www.oudersvoorouders.nl	interactieve website geeft informatie en biedt ouders ondersteuning bij
het uitwisselen van ervaringen op het gebied van alcohol en opvoeden

voerd.
32

www.drinkwijzer.nl

bewustwording in het kader van verantwoord alcoholgebruik

Notitie en Bijlagen van Alcohol

Overzicht websites STIVA en andere stakeholders

& Jongeren mixen niet, Utrecht
2009.
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Onderdeel van de gezamenlijke aanpak van de Werkgroep Alcohol en Jongeren was ook
het meer in samenhang communiceren. STIVA heeft het initiatief genomen om een
gezamenlijk logo te ontwikkelen waarin de boodschap naar vooral ouders duidelijk
werd.33

33

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin en STIVA-voorzitter Philip de Ridder

Memorandum of understanding

lanceren op 17 december 2009 het logo

10-12-2009.

Met deze bijdragen beoogt STIVA de leeftijdsgrens van 16 jaar breed te communiceren.
We hopen dat ook andere partijen dit zullen doen.
Om een extra impuls te geven aan de bekendheid van de norm dat jongeren onder de 16
geen alcohol behoren te kopen en te drinken heeft STIVA in 2006 in samenwerking met
CBL en PVAD bijna 800.000 flyers verspreid via de supermarkten. In 2009 is STIVA en
leden uit haar achterban ook betrokken geweest bij het nadenken over en ondersteunen
van de CBL campagne: ‘Nog geen 20? Laat je ID zien’.
Home
Meer over deze maatregel
Jongeren & Alcohol
Supermarkten
Publicaties
TV-spot
Links

Vanaf 2 maart 2009 moet iedereen die jonger is dan 20
jaar en alcohol of tabak koopt in de supermarkt zijn of
haar legitimatie laten zien.
Toont je legitimatiebewijs aan dat je jonger bent dan 16, dan
mag de supermarkt je geen alcohol of tabak verkopen.
Toont je legitimatiebewijs aan dat je 16 jaar of ouder bent dan
mag je de alcohol of tabak afrekenen.

Campagne ‘Nog geen 20? Laat je ID zien’
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Jongerenzenders
Alcoholreclame mag geen publiek bereiken dat voor meer dan 25% bestaat uit
minderjarigen. Deze algemene regel (art. 21 RvA) is geoperationaliseerd in de regeling dat
alcoholreclame helemaal niet mag worden uitgezonden op zgn. ‘jongerenzenders’. Daartoe
laat STIVA jaarlijks door Stichting Kijkonderzoek (televisie) en Bureau Intomart GfK
(radio) vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers
zijn aan te merken als jongerenzender. De definitie van een jongerenzender is volgens de
Code ‘een zender waarvan meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit
minderjarigen’. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen (mensen die jonger
zijn dan 18 jaar) in het kijk- en luisterpubliek is uitgegaan van het gewogen gemiddelde
van de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het programma-aanbod van een zender na
21.00 uur. In het verslag van 2006 gaven we aan dat er een verbod was aangekondigd
op alcoholreclame op radio en tv tot 21.00 uur. Dat verbod is inmiddels geëffectueerd
in de op 1 januari 2009 in werking getreden gewijzigde Mediawet. Daarin is bepaald dat
alcoholreclame niet op radio en televisie mag worden uitgezonden tussen 21.00 en 06.00
uur. Omdat het uitzenden van reclame voor alcoholhoudende dranken overdag dus wettelijk
niet meer toegestaan is, is bij de analyse van de kijk- en luistercijfers alleen gemeten
in het tijdvak tussen 21.00 en 06.00 uur. Tot en met 2007 werden de jongerenzenders
vastgesteld op basis van de kijk- en luistercijfers van een hele dag.
Uitkomst van het in opdracht van STIVA uitgevoerde onderzoek was dat in 2009 ten
aanzien van televisie de zender TMF als jongerenzender is aangemerkt. Voor de radio
waren dit de zenders TMF Radio en SLAM!FM. Op deze jongerenzenders mag helemaal
geen reclame voor alcoholhoudende drank worden gemaakt, dus ook niet na 21.00 uur.
34
Gezondheid en zorg in cijfers

Voorlichtingsinitiatieven in samenwerking met derden

2009, CBS, Voorburg/Heerlen,

STIVA kiest er soms ook voor om andere organisaties financieel of anderszins te
ondersteunen zonder dat zij zelf direct betrokken is bij de inhoud van de boodschap van
die organisaties. In 2009 gebeurde dat bij twee initiatieven. STIVA sponsort de portal
surfsleutel, een website voor jongeren. Deze website is ontwikkeld, zodat jongeren,
ouders en onderwijzers informatie kunnen vinden over alles wat zij over alcohol moeten
weten. Het project wordt uitgevoerd door KIK Communicatie. Meer informatie over dit
programma is te vinden op www.surfsleutel.nl

2010.

In 2009 steunen we ook de Stichting Mediamakkers, die educatieve middelen ontwikkelen
die de mediavaardigheid en het commerciële bewustzijn van kinderen tot en met
12 jaar vergroten.

Overmatigheid
Visie STIVA

STIVA is van mening dat jongeren tot hun 16e jaar sowieso geen alcoholhoudende
drank dienen te drinken. Maar ook na hun 16e jaar is verantwoorde alcoholconsumptie
belangrijk. De eigen verantwoordelijkheid van consumenten is daarbij maatgevend en
daarbij is kennis over de gevolgen van overmatige alcoholconsumptie belangrijk. De
slogan ‘Geniet maar drink met mate’ en de informatie die STIVA rond die boodschap
communiceert, sluit aan op deze benadering van het thema van het tegengaan van
overmatige alcoholconsumptie. STIVA voelt zich ondersteund door het feit dat
verreweg de meeste Nederlanders (ongeveer 90%) zich daaraan houden; slechts 10%
behoort tot de categorie zware drinkers.34
Ontwikkelingen 2009

Uit de jaarlijkse CBS cijfers blijkt dat er een daling optreedt in bijna alle
leeftijdscategorieën van het percentage zware drinkers. Er is de nodige aandacht geweest
voor het feit dat senioren (55+) een mogelijke aandachtsgroep voor de toekomst is.35
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35
Nationaal Alcoholcongres 2009,
zie http://www.alcoholcongres.nl/
index.cfm?act=teksten.tonen&id
=19

Het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie, of het tegengaan van overmatige
alcoholconsumptie, is één van de statutaire doelen36 van STIVA en is de voornaamste
bestaansreden van de stichting. Uit onderzoek in 2007 blijkt dat verreweg de meeste
Nederlanders weten wat verantwoorde alcoholconsumptie inhoudt en drinken ook op een
verantwoorde wijze.37 Daarnaast is er ook een groep van volwassen drinkers die in meer
of in mindere mate teveel drinkt.38

Artikel 1

Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen
met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank
geboden. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins
onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren.
Artikel 31
lid 1

Voor reclame voor alcoholhoudende drank die wordt uitgezonden op televisie, in
bioscopen, theaters en besloten tv-circuits geldt dat iedere uiting in ieder geval dient
te zijn voorzien van één van de onder het tweede lid vermelde – duidelijk leesbare –
educatieve slogans.
lid 2

Voor reclames voor sterke drank geldt de slogan ‘Geniet, maar drink met mate’. Voor
zwakalcoholhoudende dranken geldt de slogan ‘Alcohol onder de 16, natuurlijk niet’.
lid 3

antwoord alcoholgebruik en het

Voor alle printreclame alsmede voor commercials voor alcoholhoudende drank op
websites waarvan de merknaam van de alcoholhoudende drank deel uitmaakt van
de domeinnaam geldt dat iedere uiting dient te zijn voorzien van één van de twee
educatieve slogans zoals deze zijn genoemd in lid 2. Uitsluitend voor actiereclame in
het detailhandelskanaal kan er een andere dan de in lid 2 genoemde educatieve slogans
worden gebruikt. Vóór het eerste gebruik van een andere slogan dient toestemming te
worden verkregen van de Code Contact Persoon van de detailhandel en STIVA.

terugdringen van alcoholmisbruik

lid 4

in de meest ruime zin des woords’.

Voor alle in dit artikel genoemde vormen van reclame zijn in de toelichting bij artikel
31 richtlijnen voor het tonen van de educatieve slogan opgenomen.

36
Artikel 1 van de Statuten van
STIVA luidt: ‘De stichting heeft
tot doel vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het bevorderen van ver-

37
Artikelen uit de RvA

Dit blijkt uit onderzoek (2007)
gedaan door Lindblom in opdracht van STIVA in het kader
van de lancering van de website
bij ‘Geniet, maar drink met mate’.
38
Gezondheid en zorg in cijfers

Strijd met artikel 1 ontstaat bijvoorbeeld wanneer er grote hoeveelheden alcoholhoudende drank getoond worden terwijl er maar een beperkt aantal consumenten te zien
is in de tv-commercial of printuiting.
Naast deze algemene bepaling is in artikel 31 van de code de verplichting opgenomen
een educatieve slogan op te nemen onder commercials. Eén van die slogans is ‘Geniet,
maar drink met mate’.

2009, CBS, Voorburg/Heerlen,
2010.
39
Memo2 Eindrapportage STIVA
April 2007 door Lindblom.

Uit onderzoek blijkt dat 99% van de respondenten de slogan ‘Geniet, maar drink met
mate’ kent.39 In april 2007 heeft STIVA verdere invulling aan deze educatieve slogan
gegeven door er de website www.genietmaardrinkmetmate.nl aan te koppelen. Bezoekers
kunnen op de website informatie vinden over verantwoorde alcoholconsumptie en testen
of zij ‘met mate’ drinken. Op de website staat ook wanneer men niet mag drinken, zoals
bijvoorbeeld bij zwangerschap.
Naar aanleiding van de lancering van deze website ontstond met ambtenaren van
het Ministerie van VWS en medewerkers van de gezondheidsinstellingen discussie of
de branche zich hiermee niet op het terrein van de preventie begeeft en of dit wel
wenselijk is.
STIVA heeft zich daarbij op het standpunt gesteld, ondersteund door juridisch advies,
dat het niet alleen haar recht, maar ook haar plicht is de consument te informeren
over risico’s die zijn verbonden aan de consumptie van alcoholhoudende dranken.
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In de Memorie van Toelichting bij de begroting 2008 schrijft Minister Klink dat hij
streeft naar samenwerking met het bedrijfleven bij preventie: “We zoeken actief
de samenwerking met derden om mensen in hun directe leef- en werkomgeving te
prikkelen en te verleiden tot gezond gedrag. De samenwerking met het ministerie
van VROM op het gebied van milieu en gezondheid in steden wordt voortgezet. Het
gaat dan onder meer om de school, de werkgever, sportverenigingen, bedrijven (de
voedingsindustrie en de alcoholbranche; die immers een gerechtvaardigd belang
hebben bij een goede reputatie) en om de gemeenten. Zij hebben allemaal hun eigen
belangen bij gezondheid. Het zijn partners in preventie”.40
In 2009 is het uitgangspunt van samenwerking tussen de overheid en de branche
zoals dat de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld op diverse momenten bekrachtigd.
Tijdens overleg met het ministerie van VWS in september 2009, is de branche concreet
uitgenodigd om een rol te nemen in het verder oppakken van de matigingsboodschap.
STIVA beraadt zich op dit moment of en hoe die rol nadrukkelijker kan worden
ingevuld. Ook is in de Tweede Kamer door minister Rouvoet het volgende gezegd:
“Wij werken met de sector aan ideeën om deze eenduidige boodschap nog veel
steviger uit te dragen. Ik ben er net als mijn collega Klink gelukkig mee dat wij dat in
samenspraak met de sector kunnen doen.”41
In 2009 hadden 5 klachten die bij de Reclame Code Commissie zijn ingediend tegen
reclame-uitingen betrekking op het artikel van overmatigheid. Het betrof in 3 gevallen
een klacht tegen een lid van de alcoholbranche. In 2006 waren dit nog 11 klachten,
dus het aantal klachten ten aanzien van overmatigheid daalt. Als er een klacht is
ingediend kan deze worden afgewezen of toegewezen. In dat laatste geval doet de
RCC een aanbeveling. Deze uitspraak is opgenomen om zichtbaar te maken waar de
discussie bij klachten zoal over gaat.

40
Tweede

Kamer,

vergaderjaar

2007-2008, Rijksbegroting 2008,
Hoofdstuk XVI, nr. 2, p.18.

Uitspraak aanbeveling:
Dossier 08.0537 (22-02-2009)
STAP vs. Heineken Nederland
> Klacht

41
Tweede

Volgens de klager zijn 2 uitingen van de adverteerder in strijd met de RvA:
- een minizine voor Jillz cider;
-	een poster voor Jillz met de tekst ‘A compliment a day keeps the doctor away’.
In het boekje wordt een directe link gelegd tussen het drinken van cider en
gezondheid (art. 6 lid 2) en verder wordt er met de mededeling ‘Jillz is zo
sprankelend dat je er van blijft drinken’ en het woord ‘doordrinkbaar’ overmatige
alcoholconsumptie gestimuleerd (art. 1). De poster refereert aan het gezegde ‘An
apple a day keeps the doctor away’. De adverteerder zegt daarmee impliciet dat je
door het dagelijks drinken van Jillz gezondheidsklachten kan voorkomen, omdat
Jillz van appels wordt gemaakt.
>

Oordeel

De teksten verwijzen naar mogelijk voor de gezondheid gunstige effecten van het
nuttigen van de alcoholhoudende drank. De mededeling dat Jillz zo sprankelend
is ‘dat je ervan blijft doordrinken’ kan overmatige consumptie stimuleren. De
mededeling: ‘A compliment a day keeps the doctor away’ verwijst ontegenzeggelijk
naar mogelijk voor de gezondheid gunstige effecten van het nuttigen van de
alcoholhoudende drank.
>

Kamer,

vergaderjaar

2008/09, 27 565, nr. 85.

Beslissing

De Commissie acht de uitingen in strijd met artikel 1 en artikel 6 lid 2 RvA en beveelt
de adverteerder aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Uitspraak RCC naar aanleiding van een klacht over artikel 1

19

Promoties van Alcoholhoudende dranken
Visie STIVA

Promoties zijn een volwaardig onderdeel van de marketing instrumenten die
adverteerders van alcoholhoudende dranken kunnen inzetten. Uiteraard moeten deze
promoties voldoen aan de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. STIVA hecht
er waarde aan om juist door het zichtbare karakter en het directe face-to-face contact
met consumenten, extra aandacht te geven aan deze vorm van alcoholmarketing. Die
extra aandacht wordt vertaald in een systeem van vooraf aanmelden van deze horecaof evenementenpromoties bij STIVA door de adverteerders. Ook is deze vorm van
marketing de enige waarbij actief wordt gecontroleerd door controleurs in opdracht van
STIVA. Dit gebeurt steekproefsgewijs met de inzet van mystery guests.
Ontwikkelingen 2009

Het aantal horecapromoties is in 2009 met 54% gestegen ten opzichte van 2008.
In 2008 waren er 398 acties aangemeld en in 2009 611 acties. Het is nog te vroeg om
te beoordelen of dit een trend is of wordt veroorzaakt door incidentele toenames van
promotie-intensiteit van bepaalde gevestigde of nieuwe merken.
Promoties zijn in te delen in twee soorten, prijspromoties en zogenaamde
horecapromoties.
STIVA verstaat onder prijspromoties reclame-uitingen waarbij een verkoopprijs
gecommuniceerd wordt die lager is dan de normale verkoopprijs. Het is niet toegestaan
alcoholhoudende drank gratis of tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs
aan te bieden.

Artikel 20

Behoudens bij proeverijen is reclame waarbij alcoholhoudende drank door een lid van
de branche of met actieve medewerking van een lid van de branche gratis of tegen
minder dan de helft van de normale verkoopprijs van de alcoholhoudende drank aan
particulieren wordt aangeboden, niet toegestaan.
Artikel 26
lid 1

Het aanprijzen van alcoholhoudende drank door horecapromotieteams mag niet zijn
gericht op minderjarigen. Deze wijze van aanprijzing is niet toegestaan op plaatsen
waar het publiek op dat moment voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat
uit minderjarigen.
lid 2

Tijdens horecapromoties is het niet toegestaan alcoholhoudende drank gratis aan te
bieden.
lid 3

Tijdens horecapromoties is het niet toegestaan om alcoholhoudende drank te verkopen
tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs. Bovendien mag er per promotie
niet meer dan één consumptie per klant met korting aangeboden worden.
lid 4

Tijdens horecapromoties is het niet toegestaan om gelijktijdig een consumptie met
korting én een premium weg te geven.
Lid 5

Tijdens horecapromoties is het toegestaan om een proeverij te organiseren
Naast artikel 26 RvA zijn er verder zes aantal artikelen die in ogenschouw genomen
dienen te worden bij horecapromoties: art 1, 2, 3, 5, 6 lid 3 en art 8 RvA.
Artikelen uit de RvA
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Horecapromoties zijn promoties in horecagelegenheden of op evenementen waarbij een
promotieteam reclame maakt voor alcoholhoudende drank.
In ons verslag van 2006 noemde we een verschuiving van horecapromoties naar
grootschalige (buiten) evenementen. Echter uit het overzicht horecapromoties van 2009
blijkt dat deze verschuiving niet heeft doorgezet, omdat de meeste horecapromoties
plaatsvinden in de gebruikelijke horeca zoals cafés en discotheken. Wel zien we dat met
Koninginnedag en in de zomermaanden in verhouding met de rest van het jaar meer
promoties tijdens (buiten) evenementen plaatsvinden.
Alle producenten en importeurs zijn verplicht om horecapromoties bij STIVA aan
te melden. Als je hier niet aan voldoet bestaat de mogelijkheid dat een boete
wordt opgelegd.42 De meeste promoties worden op verschillende locaties (horeca of
evenement) in dezelfde vorm uitgevoerd. STIVA streeft ernaar om promoties op zijn
minst één keer op locatie gezien te hebben.
In 2009 zijn er 611 horecapromoties aangemeld. Het streven is om hiervan 10%
te controleren. Helaas is dit target in 2009 net niet gehaald; in 2009 zijn 56
horecapromoties bezocht door STIVA mystery guests, wat neerkomt op een controle
van 9,2% van alle aangemelde horecapromoties. De reden hiervoor is dat we onze
planning gericht hadden op 500 acties. Wat een reële inschatting was, omdat in 2008
er 398 acties waren aangemeld. Gedurende het jaar bleek dat het aantal acties hoger
zou worden en hebben we nog geprobeerd om extra’s controles uit te zetten. Dit werd
bemoeilijkt doordat de acties (te) laat worden aangemeld, waardoor het onmogelijk
was om deze nog uit te zetten bij het uitzendbureau, of acties op het laatste moment
niet doorgingen. Daarnaast waren er in het laatste kwartaal van 2009 minder acties
aangemeld ten opzichte van de andere kwartalen van het jaar.

42
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Horecapromoties worden door de producent zelf gemeld aan het STIVA-secretariaat.
Helaas weet STIVA nooit zeker of alle promoties wel worden gemeld. Door middel van
de nieuwsbrief voor de achterban wordt gewezen op deze meldingsplicht. In aanvulling
hierop heeft STIVA in de zomer van 2009 een deskresearch laten uitvoeren naar het
eventuele ‘dark number’ aan horecapromoties. Hierbij is gekeken of alle horecapromoties
die hebben plaatsgevonden tussen juli 2008 en juni 2009 wel waren aangemeld bij
STIVA, zodat deze gecontroleerd konden worden op mogelijke strijdigheden met de
RvA. In de hierboven genoemde periode zijn er 505 promoties aangemeld bij STIVA
door de producenten, importeurs en promotiebureaus. Uit het onderzoek bleek dat er
33 promoties niet zijn aangemeld, een percentage van ca. 6% op het totale aantal
aangemelde promoties.
Aangemelde horecapromoties		
Gecontroleerde horecapromoties		
Gecontroleerde horecapromoties (%)

611
56
9,2

Aangemelde en gecontroleerde horecapromoties in 2009

In ‘Onze plannen voor 2010’ op pagina 31 is aangegeven hoe we de kwaliteit van het
systeem van melden en controleren op peil willen houden. Onderdeel daarvan is in ieder
geval een tariefverlaging (van € 50,- naar € 25,- per aangemelde horecapromotie) die
op 1 april 2009 is ingevoerd.
Na de aanmelding worden uit de aangemelde promoties de te controleren promoties
geselecteerd. Deze worden doorgegeven aan het uitzendbureau dat de controleurs levert.
De controleurs krijgen vooraf een briefing, zodat zij weten waar ze op moeten letten. Zij
bezoeken de promotie als zogenaamde ‘mystery guest’ en voeren de controle uit aan de hand
van een checklist die zij meekrijgen. Na de controle rapporteert de controleur aan STIVA.
De uitkomst van de promotie wordt gemeld aan de betrokken producent. Als er sprake
was van een overtreding van de code krijgt deze de eerste keer een waarschuwing.
De promotie wordt vervolgens opnieuw gecontroleerd. Bij herhaalde overtreding kan een
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boete oplopend tot € 5000,- worden opgelegd. In 2009 was het niet nodig een boete
op te leggen.
Het overall beeld van 2009 is dat de promotieteams zich goed houden aan de
richtlijnen voor horecapromoties uit de RvA. Bij een aantal horecapromoties bleek
dat aangeschoten, dronken of minderjarige bezoekers niet voldoende vermeden
werden. Daarnaast hielden sommige promotieteams zich niet aan de voorgeschreven
portiegroottes van samples of gaven meer dan een keer een korting weg in combinatie
met een premium. Deze bevindingen zijn door STIVA teruggekoppeld aan de organisator
van de horecapromoties.
De werkzaamheden die de uitzendkrachten moeten verrichten, zijn niet voor iedereen
even aantrekkelijk. Het gaat om incidentele werkzaamheden (tussen de 40 en 60
controles op jaarbasis verdeeld over het hele land) die doorgaans in weekendnachten
moeten worden verricht. STIVA is in de loop van 2008 van uitzendbureau gewisseld. Met
de huidige partner is een landelijke dekking gerealiseerd en een serviceniveau dat past
bij het flexibele karakter van de werkzaamheden. Ook in 2009 is het hele jaar met dit
uitzendbureau samengewerkt.

Horecapromotie van Kasteelbier van Honsebrouck brouwerijen

De RvA is een afspraak tussen producenten en importeurs van alcoholhoudende dranken.
Horecaondernemers en detailhandel (voorzover niet als wijnimporteur betrokken bij
STIVA) zijn daarbij geen partij, maar zijn wel aan de code gebonden als zij reclame
maken. De RvA is namelijk onderdeel van de Nederlandse Reclamecode die geldt voor
alle adverteerders.
Voor horecaondernemers gelden, indien zij aangesloten zijn bij Koninklijk Horeca
Nederland, overigens wel de Regels voor verantwoord alcohol verstrekken in de horeca.
Ten aanzien van kortingsacties is daarin opgenomen:
“De horeca gaat terughoudend met kortingsacties rond alcoholhoudende dranken om en
neemt de volgende regels in acht. Kortingsacties zullen:
> niet worden gericht op jongeren onder de 18 jaar;
> niet vlak tegen sluitingstijd worden georganiseerd;
> ook betrekking hebben op frisdrank en/of hapjes;
> minimaal de helft van de reguliere verkoopprijs bedragen.”
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Ook de detailhandel heeft gedragsregels voor de promotie van alcoholhoudende dranken.
Daarin is bepaald dat het gratis of tegen een symbolische vergoeding aanbieden van
alcoholhoudende dranken niet is toegestaan.
Beide regelingen zijn terug te vinden op de STIVA website.
Als STIVA overtredingen in horeca- of detailhandel signaleert melden we dat
aan Koninklijk Horeca Nederland of het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.
STIVA monitort de voortgang en afhandeling van die meldingen in overleg met de
contactpersonen bij Koninklijk Horeca Nederland en het CBL.

Uitspraak aanbeveling:
Dossier 2009-00142
STAP vs. Gulpener Bier
> Klacht

Het betreft een website www.duurzamestudent.nl waarbij de te winnen prijs was een
jaar gratis Gulpener.
>

Oordeel

Ook al was de actie gemaximeerd tot 1 flesje per dag en ook al had Gulpener zich al
teruggetrokken, toch werd de uiting in strijd bevonden met artikel 20 RvA.
>

Beslissing

De commissie acht de uiting in strijd met artikel 20 RvA en zij beveelt de adverteerder
aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Uitspraak RCC naar aanleiding van een klacht over een jaar lang gratis Gulpener

Zwangerschap
Visie STIVA

Alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap is onverstandig. STIVA is van mening dat
ook de alcoholbranche hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen. Ook ten aanzien
van dit issue is het belangrijk dat de consument en in het bijzonder de doelgroep van
vrouwen die zwanger zijn of dit willen worden en hun omgeving, hiervan op de hoogte
zijn. Deze boodschap wordt door STIVA gecommuniceerd via voorlichting, onder
andere op de website www.genietmaardrinkmetmate.nl
Ontwikkelingen 2009

De discussie of via waarschuwingen op het etiket specifiek aandacht moest komen
voor voorlichting over het thema ‘alcohol en zwangerschap’. Uiteindelijk besloot de
minister van VWS na bestudering van de ervaringen in andere landen, de praktische
knelpunten en de mogelijkheden en beperkingen van de rol van Nederland in dit
dossier, om niet over te gaan tot het verplicht stellen van dergelijke waarschuwingen
op etiketten.
Alcoholconsumptie wordt afgeraden tijdens de zwangerschap omdat de zich
ontwikkelende vrucht evenals de moeder dan zou worden blootgesteld aan alcohol.
Alcohol kan de groei van de vrucht belemmeren. Moeders die tijdens de zwangerschap
wel veel drinken of alcoholist zijn, hebben een kans op kinderen met het zogenaamde
Foetaal Alcohol Syndroom (FAS).

Artikel 9

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in het bijzonder gericht zijn op
zwangere vrouwen.
Artikel uit de RvA
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Op de STIVA website www.genietmaardrinkmetmate.nl wordt stilgestaan bij alcohol, de
zwangerschap en waarom het verstandig is om juist geen alcohol te drinken tijdens deze
periode.

Verkeer
Visie STIVA

Alcohol en verkeersdeelname gaan niet samen en wanneer een automobilist toch
na consumptie van ons product achter het stuur kruipt, is dat behalve onverstandig
gedrag van de individu, ook slecht voor het imago van ons product en onze branche.
De alcoholbranche dient daarom actief te participeren in het geven van voorlichting of
andere gedragsveranderende initiatieven. De bijdrage van de alcoholbranche verloopt via
de succesvolle Bob campagne.
Ontwikkelingen 2009

In 2009 is de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland met 3 jaar verlengd
tot ultimo 2011. Het accent in de campagne werd dit jaar nadrukkelijk gelegd
op het feit dat de Bob helemaal niet moet drinken, ook niet een of twee glazen.
Om dit nadrukkelijker uit te dragen is de toevoeging: “Bevat 0% alcohol” aan alle
communicatiemiddelen toegevoegd.
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Thuiskomen in 2008 - Een overzicht van de monitoringsresultaten

Alcohol en verkeersdeelname gaan niet samen. Daarom is er in de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken een artikel gewijd aan (de consumptie van) alcoholhoudende
drank en actieve verkeersdeelname. In reclame-uitingen moet er rekening mee gehouden
worden dat de consumptie van alcoholhoudende dranken, direct dan wel geïmpliceerd,
niet in verband wordt gebracht met actieve verkeersdeelname.

van de verkeersveiligheidscampagnes 2003 – 2008, ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Den Haag,

Artikel 17

december 2009., p. 50.

Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen verband leggen tussen consumptie
van alcoholhoudende drank en actieve verkeersdeelname met welk vervoermiddel
dan ook. Wanneer op een vervoermiddel een aanprijzing voor alcoholhoudende drank
getoond wordt, dient het vervoermiddel ook een duidelijk leesbare waarschuwing
tegen actieve verkeersdeelname na gebruik van alcohol te tonen. Vervoermiddelen die
gebruikt worden voor het vervoer van alcoholhoudende drank, zoals vrachtwagens,
voertuigen van de tapwacht en horeca technische service, hoeven geen waarschuwing
tegen actieve verkeersdeelname na gebruik van alcohol te tonen.
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Thuiskomen in 2008 - Een overzicht van de monitoringsresultaten
van de verkeersveiligheidscampagnes 2003 – 2008, ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Den Haag,
december 2009., p. 48-49.

Artikel uit de RvA
45
Rijden onder invloed in Nederland

Bob campagne

1999-2008, Adviesdienst Verkeer

De Bob campagne bevordert het nuchter autorijden waarbij Bob degene is die nuchter
blijft, zodat de rest veilig thuiskomt. Uit de jaarevaluatie 2007/2008 blijkt dat na de
winter-en zomercampagne respectievelijk 94% van het algemeen publiek positief staat ten
aanzien van het vooraf afspraken maken wie er naar huis rijdt volgens de Bob methode.43
De Bob campagne is een gezamenlijke inspanning van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Veilig Verkeer Nederland en STIVA. In 2009 is het contract hierover met 3 jaar
verlengd tot ultimo 2011.

en Vervoer, juni 2009., p. 16.
46
Idem, p. 21.

Uit de jaarevaluatie van 2008 blijkt dat Bob een succesvolle overheidscampagne is met
een bereik onder het algemeen publiek van 97%, een waardering van gemiddeld 7.4 en
een kennisscore van 97% (bekendheid Bob formule).44 Dit succes ziet STIVA weerspiegelt
in het aantal bestuurders dat met alcohol op achter het stuur stapt. In 2008 was bij
2,9%45 van de controles sprake van overtreding. Dit is één van de laagste niveaus
sinds de invoering van de alcohollimiet in 1974.46 De metingen betreffen een aselecte
steekproef van automobilisten die in de nacht van vrijdag op zaterdag (vrijdagnacht)
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en van zaterdag op zondag (zaterdagnacht) tussen 22:00 en 04:00 uur aan het verkeer
deelnemen. Van een persoon wordt een overtreding wettelijk vastgesteld, als hij bij de
blaastest op het bureau de geldende alcohollimiet van 0,50‰ (ervaren bestuurders) of
0,20‰ (beginnende bestuurder) overschrijdt.
In december 2009 is de wintercampagne Bob van start gegaan. Meer dan in het verleden
is het accent gelegd op het feit dat de Bob helemaal nuchter moet blijven: ‘Bob blijft
Bob tot hij weer thuis is’. Ook is in de diverse uitingen (zowel op de billboards langs de
snelweg, de Postbus 51 commercial als op de website www.jebenttopbob.nl) het teken
van 0% toegevoegd.

Wintercampagne ‘Bob blijft Bob tot hij weer thuis is’

“Al sinds 2001 is er sprake van een intensieve
samenwerking tussen Veilig Verkeer Nederland (voorheen
3VO) en de gezamenlijke importeurs en producenten van
bier, wijn en gedistilleerd. Concreet aanspreekpunt voor
Veilig Verkeer Nederland is daarbij de STIVA.
Trots zijn we op het resultaat wat we met elkaar hebben
bereikt in de Bob campagne. Samen met de derde partner,
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, zijn we in staat
gebleken om het aantal letselslachtoffers als gevolg van
alcohol in het verkeer met een fors percentage terug te
dringen. Begonnen we met een niveau van 200 dodelijke
slachtoffers per jaar (2000); inmiddels is dat teruggebracht
naar 105 op jaarbasis. Het aantal ziekenhuisslachtoffers
daalde in dezelfde periode van 3.100 naar 2.400. Dat
de Bob campagne anno 2009 nog steeds een positieve
uitstraling heeft blijkt o.a. uit het feit dat één van ‘s lands
grootste verzekeraars, Univé, sinds enkele jaren eveneens
een belangrijke partner is binnen de Bob campagne.
Bob is geen afkorting, ondanks wat velen denken, maar
in het geval van de samenwerking tussen Veilig Verkeer
Nederland en STIVA zou je wellicht toch kunnen spreken
van “Band Of Brothers”.
[ Anne van Schepen ]
Uitspraak van de projectleider Bob bij Veilig Verkeer Nederland
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Sponsoring
Visie STIVA

Sponsoring is een volwaardig onderdeel van de marketinginstrumenten die adverteerders
van alcoholhoudende dranken kunnen inzetten. Het marketinginstrument van
sponsoring is dan ook op zich geen punt van discussie. STIVA is wel van mening dat
sponsors goed moeten kijken naar de inhoud van het evenement dat zij sponsoren
en ook naar de bezoekers die het evenement trekt. Wanneer meer dan 25% van de
bezoekers jonger is dan 18 jaar, dient dit evenement niet gesponsord te worden door een
producent/importeur van alcoholhoudende dranken.
Ontwikkelingen 2009

Een monitoring en peiling door STAP met als thema het EK van 2008 werd gepubliceerd. Ook zijn enkele klachten ingediend tegen sponsoring van evenementen waarvan
een grove en niet onderbouwde schatting is gemaakt van het percentage jonge bezoekers. Er is dus iets meer aandacht voor sportsponsoring in 2009 geweest.
Sponsoring van sportevenementen door een alcoholhoudende drank is toegestaan.
Nederland kent dan ook verschillende evenementen die een alcoholmerk als sponsor
hebben, zo is er het race-evenement Bavaria City Racing en de UCI wielerklassieker
Amstel Gold Race. Sponsoring van sporters en/of sportploegen door het voeren van
reclame op de sporter(s) is niet toegestaan. Reclame bij sport dient gericht te zijn op
het publiek en niet de sporter zelf. In 2009 is dit artikel nog verscherpt, dat wil zeggen
dat er tevens op attributen die gebruikt worden bij actieve sportbeoefening geen
reclame gevoerd mag worden.
Het feit dat sportsponsoring is toegestaan betekent echter niet dat daarover geen
discussie plaatsvindt. Sommigen vinden dat sport, omdat dit een gezonde activiteit
is, moet plaatsvinden in een alcoholvrije omgeving. STIVA is echter van mening dat
zolang sponsoring geen direct verband legt tussen de actieve sporter en de consumptie
van alcoholhoudende dranken, dit toegestaan moet zijn. Vanwege de maatschappelijke
discussie hierover zijn we wel heel alert op dit terrein en houden we goed in de gaten of
de grenzen hier in acht worden genomen.

Artikel 19

Het verbinden van een merknaam van een alcoholhoudende drank aan een evenement
is toegestaan. In geval van sport- en evenementensponsoring zijn alle regels van deze
Code van toepassing.
Artikel 28

Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden gevoerd op een individuele
sporter of sportploeg en op attributen die door de sporter gebruikt worden bij actieve
sportbeoefening.
Noch op vervoermiddelen die door de sporter of sportploeg bij het beoefenen van
snelheidssporten worden gebruikt.
Aan handleiding Artikel 28 is lid 6 toegevoegd:
Attributen die gebruikt worden bij actieve sportbeoefening en waarop geen reclame
voor alcoholhoudende dranken gevoerd mag worden, zijn in ieder geval (deze lijst is
niet limitatief):
> ballen, shuttels en pucks;
> rakets, clubs, knuppels, sticks, keus en bats;
> dartflights en pokerfiches.
Artikelen uit de RvA
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Shirtsponsoring door alcoholmerken van bijvoorbeeld voetbalteams is niet toegestaan,
ook niet op de shirts van buitenlandse ploegen die in Nederland een wedstrijd spelen.
Zo heeft STIVA, toen bekend werd dat tijdens de wedstrijd PSV - FC Kopenhagen op
22 oktober 2009 in het kader van de Europa League, Kopenhagen in wedstrijdshirts van
Carlsberg zou spelen, ervoor gezorgd dat Carlsberg op de shirts werd afgeplakt. Hiermee
heeft STIVA laten zien dat ze zelfregulering serieus neemt.

47
Alcohol Advertising in new Media,
Europa League-wedstrijd PSV-FC Kopenhagen 22 oktober 2009

EUCAM, 2009.

In 2009 hebben zowel Grolsch als Heineken klachten ontvangen over het sponsoren
van sportevenementen en het aanwezige percentage minderjarigen. De klager heeft via
de Respons Sportmonitor aangeduid dat het percentage jongeren van het betreffende
(sport)evenement en hoger lag dan 25%. Het verweer dat de cijfers van de Sportmonitor
niet betrouwbaar zijn, want deze zijn niet afkomstig van een gecontroleerde bron
en lijken grove schattingen, werd als niet afdoende beschouwd. De commissie heeft
geoordeeld dat de adverteerder niet heeft bewezen dat met het evenement een publiek
is bereikt dat voor minder dan 25% uit minderjarigen bestaat.
STIVA heeft getracht om alle adverteerders te wijzen op de gevolgen van deze
uitspraak, o.a. via de website, interne nieuwsbrief en in bilaterale contacten. Deze
uitspraak onderstreept eens te meer dat de bewijslast bij de adverteerder ligt. Het is
voor de producent dus zaak om er via of samen met de organisatie achter te komen
wie precies het evenement bezoekt en hoeveel procent jonger is dan 18 jaar. Als dat
zelf met zekerheid vastgesteld kan worden en als er signalen zijn dat meer dan 25%
van de bezoekers jonger is dan 18, dan raadt STIVA af om een dergelijk evenement te
sponsoren. Tevens heeft STIVA een presentatie gegeven aan het grootste reclamebureau
op het gebied van sportsponsoring.

Social media, internet en nieuwe technologieën
In 2009 werden door EUCAM onderzoeken uitgevoerd over onderwerpen als social media,
internet en nieuwe technologieën47 en Corporate Social Responsibility.48 Mede hierom
was het voor STIVA belangrijk om hier een standpunt over in te nemen.
STIVA kiest ervoor om zelfregulering niet in te richten op een wijze waarbij in de
RvA de spelregels ten aanzien van allerlei technologieën worden benoemd. De RvA is
vooral generiek van opzet, waarbij als uitgangspunt altijd geldt dat reclame-uitingen
niet mogen worden ingezet indien een publiek wordt bereikt dat voor meer dan 25%

27

48
Corporate Social Responbility; the
new marketing tool. Trends in Alcohol Marketing, EUCAM, 2009.

bestaat uit minderjarigen (dus jonger dan 18 jaar). Dit is vastgelegd in art. 21 RvA.
Dit geldt dan voor televisiereclame die voor, na of halverwege televisieprogramma’s
wordt uitgezonden, maar ook voor bezoekers van websites waarop geadverteerd wordt.
Daarnaast is het zo dat reclame voor alcoholhoudende drank zich niet specifiek mag
richten tot minderjarigen (art. 10 RvA).
STIVA heeft hiervoor gekozen, omdat het onpraktisch is om steeds de Code weer
aan te passen aan die snel ontwikkelde soorten reclamekanalen. Te snel en frequent
wijzigen van de Code kan leiden tot het afbrokkelen van draagvlak. Bovendien biedt de
Code in zijn huidige opzet en inhoud – vastgelegd in o.a. art. 10 en 21 – voldoende
mogelijkheden om alle nieuwe technologieën aan de toets te onderwerpen of zij wel of
niet in strijd zijn met de RvA.
In de filosofie van STIVA is zelfregulering ook dat je een proactieve rol neemt indien er
in de maatschappij of in de media kwesties spelen rond actuele thema’s. In het geval
van bijv. internetreclame is het soms gebruikelijk dat voorafgaand aan een interactieve
banner of een te downloaden filmpje, er automatisch vooraf een op dat item toegespitst
reclamefilmpje wordt afgespeeld. Dat is niet altijd even gelukkig. Zo is het bijv.
denkbaar dat voorafgaand aan een nieuwsfilmpje over ‘comazuipen’ een reclamefilmpje
van een alcoholhoudende drank wordt vertoond. Dit is overigens ook onwenselijk voor
de adverteerder, omdat hij betaalt voor reclame, maar in plaats daarvan antireclame
krijgt.
Een ander voorbeeld is dat van social media. Communities via MSN, Hyves en Facebook
zijn weliswaar niet specifiek gericht op minderjarigen, maar niet altijd is duidelijk
naar wie een commerciële boodschap over alcoholhoudende drank verstuurd wordt.
Hyves en Facebook werken vrij strikt met de leeftijdsgrens van 18 jaar voor wat betreft
alcoholhoudende drank. STIVA is voornemens deze twee kwesties actief in contact te
treden met een aantal aanbieders van social media, conform de afspraak in het STIVA
Adviseursoverleg d.d. 24 november 2009.

Corporate Social Responsibility (CSR)
CSR ofwel Corporate Social Responsibility uitingen zijn uitingen van bedrijven of
brancheorganisaties waarbij die bedrijven een beroep doen op consumenten, of in ieder
geval delen van de samenleving waarbij zij oproepen tot een bepaald gedrag of het
overdragen van een boodschap in het kader van – in het geval van de alcoholbranche –
verantwoorde alcoholconsumptie. Bacardi is bijvoorbeeld actief in het uitdragen van een
‘Don’t drink & drive’ boodschap waarbij gebruik gemaakt wordt van Michael Schumacher.
Heineken heeft op 18 december 2008 een paginagrote advertentie geplaatst in alle
grote landelijke dagbladen met daarin een oproep aan ouders om hun kinderen onder de
16 jaar geen alcohol te geven. In al dit soort uitingen wordt de merknaam of het logo
op doorgaans terughoudende wijze getoond. Bedrijven zijn weliswaar herkenbaar als
afzender, maar stellen de boodschap centraal, niet het merk.
STIVA is op 5 januari 2010 benaderd door diverse media, waaronder Kassa Radio 1 en
BNR nieuwsradio naar aanleiding van kritiek op CSR door STAP. Daarin heeft STIVA een
visie gegeven op dit fenomeen, waarbij wij aangaven dat de alcoholbranche net als alle
andere branches actief is als het gaat om deze vorm van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Consumenten verwachten dit ook van bedrijven. Voor een goed oordeel
of de alcoholbranche voorlichting mag geven, is het veel belangrijker om te kijken naar
de inhoud van de boodschap. Als die juist is, dan is het prima dat die boodschap wordt
uitgedragen. Door wie dan ook.
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de letter en de geest van de code
STIVA wil meer zijn dan een organisatie die een oordeel geeft over
bepaalde reclame-uitingen en het daarbij laat. Wij willen niet alleen
scheidsrechter zijn, maar ook coach. Daarvoor is het belangrijk dat er
een goede en voortdurende dialoog is tussen adverteerders en STIVA.
Die dialoog komt op verschillende manieren tot uiting.
Wet en politieke ontwikkelingen
STIVA wil ook kennismakelaar zijn als het gaat om wat er in wet- en regelgeving
relevant is en hoe er in de politiek en maatschappij wordt gedacht over alcoholreclame. Wij willen onze achterban goed op de hoogte houden van actuele
ontwikkelingen. Zo hebben wij in de interne nieuwsbrief van december 2009 de
achterban bijgepraat over nieuwe wettelijke bepalingen over sponsoring van mediaaanbod en productplaatsing.

Toetsingscommissie
De Toetsingscommissie geeft een advies over script, storyboard en de uiteindelijke
commercial. Maar het proces is minstens even belangrijk als de uitkomst. De adviezen
van de STIVA Toetsingscommissie en de input op basis waarvan die tot stand zijn
gekomen, dragen bij aan een lerend vermogen bij de adverteerders. Als zij eenmaal een
dergelijk traject hebben doorlopen, weten ze ook voor een volgende keer waarop zij
soms nog specifieker moeten letten.

Workshop
Op 18 september 2009 is een workshop georganiseerd die werd bezocht door 128
marketingprofessionals die werkzaam zijn binnen of in opdracht van de alcoholbranche.
Thema’s waren o.a. de nieuwe RvA, maar ook werden vergelijkbare thema’s uit
andere branches (MTV, farmaceutische industrie) en landen (UK) gepresenteerd. In
werkopdrachten werd al deze informatie in praktijk gebracht. Dit zorgt voor goede
feedback over hoe marketingprofessionals naar de spelregels kijken. STIVA heeft aan 120
deelnemers een evaluatieformulier opgestuurd. Er was een respons van ongeveer 35%.
Belangrijkste uitkomsten van de evaluatie waren dat men vooral veel behoefte had aan
praktische tips en juridische dimensie van de RvA. Verder wilde een meerderheid een
andere invulling van het ‘creative brief gedeelte’.

Presentatie van Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten) en Richard van Schaik
(DLA Piper) over de wijzigingen van de RvA
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Interne nieuwsbrief
In 2009 zijn 3 interne nieuwsbrieven verstuurd, namelijk in maart, oktober en
december. Hierin worden onderwerpen zoals zelfregulering, het politieke klimaat en
nieuwsberichten besproken.

Interne Nieuwsbrief nr. 3- december 2009 over wijziging Mediawet

STIVA on tour
Medewerkers van STIVA geven van tijd tot tijd interne workshops bij bedrijven. In 2009
zijn we o.a. op bezoek geweest bij de marketingafdelingen van Heineken, AB Inbev
en Albert Heijn. Ook heeft STIVA op 28 september 2009 een presentatie gegeven op
het congres: ‘Wijn en marketing’ voor 250 wijnmarketeers. Uiteraard komt STIVA niet
uitsluitend met als doel om uitleg of instructie te geven, maar zeker ook om terug te
horen of marketeers zelf ideeën hebben en waar ze tegenaan lopen.
Die discussie over letter en geest komt ook voortdurend aan de orde in de contacten die
STIVA heeft met adverteerders over concrete uitingen. De kracht van zelfregulering komt
hier duidelijk tot uitdrukking: de regels worden geïnternaliseerd en beleefd vanuit hun
intentie. Maar dat vraagt wel om voortdurende discussie.
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onze plannen voor 2010

Symposium in kader van 30 jaar jubileum
In 2009 bestond de feitelijke zelfregulering van alcoholreclame 30 jaar. Dit jaar willen
we hier graag door middel van een (mini)symposium in het voorjaar even bij stilstaan.
Tijdens het symposium kunnen we uitleggen dat zelfregulering behoorlijk streng en
effectief is en wat de rol is van de alcoholbranche rond het thema alcohol en jongeren.
Dit biedt STIVA de gelegenheid om de feiten over alcohol en jongeren te geven en te
laten zien dat het juist beter gaat met het thema alcohol en jongeren in Nederland.
Daarnaast willen we aandacht geven aan wat er verder nog moet gebeuren om
alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan.

Moviecontest Take Zero
Het project TakeZero is een samenwerkingverband met MTVNetworks. In september
2009 hebben we contact gelegd met MTV. Vervolgens hebben we contact gelegd met
partijen als de Filmacademie en HKU en zijn de verdere voorbereidingen van dit
project gestart. Het doel is dat jongeren meer gaan nadenken over alcoholconsumptie
voor je 16e en overmatige alcoholconsumptie na je 16e. Het eerste gedeelte van
het project bestaat uit een moviecontest. Studenten van de Filmacademie en
HKU opgeroepen om een filmpje te maken over alcoholconsumptie voor je 16e en
overmatige alcoholconsumptie na je 16e. Na de opnames en montage worden de films
op TakeZero.nl geplaatst. Via een promo op TMF/MTV zal een oproep gedaan worden
om te stemmen op het beste filmpje en verwezen worden naar de website. Vervolgens
kunnen de bezoekers op de website hun stem achterlaten. De beste 3 worden
beoordeeld door een jury die een winnaar aanwijst. Het winnende filmpje zal worden
uitgezonden op TMF/MTV. Daarnaast zal er ook een programma rond het thema alcohol
en jongeren uitgezonden worden. Waarin bijvoorbeeld jongeren met Kamerleden in
debat gaan.

Workshop code 2010
Naar verwachting zal de Workshop in 2010 wat minder het accent leggen op het
praktische deel en wat meer in het teken staan van kennisuitwisseling en dialoog via
interactie en sprekers.

Aanpassing code inzake nieuwe logo ‘Geen16? Geen druppel’
In een bestuursvergadering van de Stichting Reclame Code d.d. 4 maart 2010 is de voorgestelde wijziging van de RvA akkoord bevonden. Dit betekent dat vanaf dat moment de
slogan ‘Alcohol onder de 16 natuurlijk niet’ is vervangen door het logo ‘Geen 16? Geen
druppel’.

Jongerenpanel
Belangrijk onderdeel van de RvA is het voorkomen dat alcoholreclame zich specifiek
richt op jongeren. De adviezen van de reguliere Toetsingscommissie spelen daarin een
belangrijke rol. Maar STIVA wil ook van jongeren zelf horen welke reclames zijn wenselijk
of onwenselijk vinden. Daarom gaat STIVA in 2010 van start met een jongerenpanel dat
in eerste instantie zal fungeren als een ‘schaduw’ Toetsingscommissie. Na evaluatie zal
bekeken worden of dit jongerenpanel nog andere functies krijgt.

Horecapromoties
In 2010 zal opnieuw een dark number onderzoek plaatsvinden naar het aantal aangemelde horecapromoties. Verder zullen maatregelen worden genomen om het target van
10% van de horecapromoties te controleren te realiseren, o.a. door nadrukkelijker het
verloop van het aantal te verwachten promoties te betrekken bij het maken van de
planning van de controles.

Q-list
Vanaf 1 januari 2010 houdt STIVA een document bij waarin alle vragen die door de
adverteerders over de RvA worden gesteld al dan niet in combinatie met wetgeving,
worden gedocumenteerd. Hierdoor wordt in ieder geval de workload van het bureau

31

STIVA transparanter, maar is ook inzichtelijker op welk onderdeel van de Code de meeste
vragen leven of onduidelijkheden spelen.
Het is in dit verslag al eerder opgemerkt: zelfregulering is dynamisch en moet zich
voortdurend aanpassen aan trends en ontwikkelingen in de samenleving en meer
specifiek aan trends en ontwikkelingen rondom reclame en media.
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bijlagen

Lijst van gebruikte afkortingen
CBL

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

EUCAM

European Centre for Monitoring Alcohol Marketing

KHN

Koninklijk Horeca Nederland

NIGZ

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

NRC

Nederlandse Reclame Code

PVAD

Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken

RCC

Reclame Code Commissie

RvA

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken

SRC

Stichting Reclame Code

STAP

Stichting Alcoholpreventie

STIVA

Stichting Verantwoord Alcoholgebruik

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Rapportageprincipes
Dit is de rapportage ‘Zelfregulering opnieuw tegen het licht’ van STIVA over de jaren
2008/ 2009. STIVA heeft de intentie om deze rapportage eens per twee jaar uit te
brengen om te laten zien welke voortgang is geboekt op het gebied van zelfregulering.

Bepaling van de materialiteit en stakeholderbetrokkenheid
In deze rapportage wordt stilgestaan bij een aantal voor STIVA relevante thema’s. De
thema’s zijn gekozen op basis van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.
Tevens is gekeken naar maatschappelijke relevantie. Daarbij is o.a. gekeken naar de
agenda’s van overleggen van STIVA met haar achterban en besturen, zoals het Algemeen
Bestuur, Dagelijks Bestuur en de maandelijkse Adviseursoverleggen. Belangrijke
onderwerpen hieruit worden eveneens in deze rapportage belicht.

Doel en doelgroepen
STIVA werkt samen met in- en externe belanghebbenden aan de maatschappelijke issues
die ons raken. Dit verslag rapporteert daarover en richt zich op de personen en partijen
die belang stellen in het werk en de invloed van STIVA en degenen waarmee STIVA
samenwerkt.

Volledigheid en juistheid
Volledigheid en juistheid zijn gehanteerd als uitgangspunt voor het samenstellen van
deze rapportage. Dit houdt in dat STIVA alle relevante informatie over een thema wil
rapporteren en dat de gerapporteerde informatie moet zijn onderbouwd.
Informatie uit deze rapportage is veelal gebaseerd op onderzoeken of publicaties van
een aantal jaar geleden. Indien dit het geval is, zijn er geen recentere onderzoeken
beschikbaar. Daar waar informatie is gebaseerd op externe bronnen, is dat expliciet
aangegeven.

Verificatie
Evenals de voorgaande rapportage over de jaren 2006/ 2007, is deze rapportage
geverifieerd door KPMG Sustainability. Het Assurance Rapport van KPMG Sustainability
staat op pagina 35.
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ONAFHANKELIJK ASSURANCE RAPPORT
Aan de lezers van de rapportage “Zelfregulering opnieuw tegen het licht”, van Stichting
Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA).
Introductie

Het Algemeen Bestuur van STIVA heeft ons verzocht zekerheid te verschaffen bij de
informatie in het verslag ‘Zelfregulering opnieuw tegen het licht’(verder: het Verslag).
Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag, inclusief
het bepalen van de materiële onderwerpen. Het is onze verantwoordelijkheid een
assurance rapport inzake het Verslag te verstrekken.
Context en reikwijdte

In het Verslag beschrijft STIVA de inspanningen en resultaten op het gebied van
zelfregulering. Onze werkzaamheden waren gericht op het verschaffen van een
beperkte mate van zekerheid of de in het Verslag opgenomen (kwalitatieve en
kwantitatieve) informatie in alle van materieel belang zijnde aspecten is weergegeven in
overeenstemming met interne rapportagecriteria.
De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van
zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn
geringer in diepgang dan de werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van
een redelijke mate van zekerheid.
Rapportagecriteria

STIVA past haar eigen interne rapportagecriteria voor de informatie in het Verslag toe.
Deze rapportagecriteria zijn beschreven op pagina 34. Wij zijn van mening dat de
verslaggevingscriteria toepasbaar zijn binnen de context van onze assurance-opdracht.
Assurance standaard

We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de International
Standard for Assurance Engagements (ISAE) 3000. Op basis van deze standaard is
het onder andere vereist dat de leden van het assuranceteam over de specifieke kennis,
vaardigheden en vaktechnische bekwaamheden beschikken die nodig zijn om de
informatie in het Verslag te kunnen begrijpen en beoordelen, en dat die leden voldoen
aan de vereisten van de Ethische Code voor Professionele Accountants van de IFAC
teneinde hun onafhankelijkheid te waarborgen.
Werkzaamheden

Onze werkzaamheden voor de beoordeling van de informatie in het Verslag bestonden
uit:
• het uitvoeren van een media- en internetanalyse naar onderwerpen op het gebied
van zelfregulering, om inzicht te krijgen in de relevante onderwerpen en vraagstukken in de rapportageperiode;
• het beoordelen van de systematiek en de grondslagen van informatieverzorging en
verslaggeving die bij het opstellen van het Verslag zijn gebruikt;
• het afnemen van interviews met een lid van het Dagelijks Bestuur en het Bureau
STIVA ter beoordeling van de in het Verslag opgenomen informatie;
• het beoordelen van de systemen en processen voor informatieverzameling en verwerking, waaronder de aggregatie van gegevens tot informatie in het Verslag.
• het beoordelen van interne en externe documentatie om te bepalen of deze
informatie in het Verslag adequaat is onderbouwd.
• het vaststellen van consistentie met externe informatie zoals de rapportage
‘zelfregulering tegen het licht’ over 2006-2007 .
Tijdens ons onderzoek hebben wij de noodzakelijke wijzigingen in het Verslag besproken en
hebben wij vastgesteld dat deze wijzigingen adequaat zijn verwerkt in de definitieve versie.
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Conclusies

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat het Verslag niet, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met de rapportagecriteria zoals
beschreven op pagina 34.
Commentaar

Ons onderzoek heeft geleid tot de volgende bevinding voor de verdere procedurele en
inhoudelijke verbetering van het Verslag, zonder dat deze bevinding de strekking van
ons assurance rapport aantast.
Het Verslag is gebaseerd op de thema’s uit de reclamecode en richt zich met name op de
indicatoren die de mate van naleving van de reclamecode meten.
STIVA heeft aangegeven een meer proactieve rol in de samenleving te ambiëren over
onderwerpen die in aanvulling op de reclamecode van belang zijn voor STIVA’s stakeholders.
In dit kader adviseren wij om een gestructureerde analyse uit te voeren naar de
informatiebehoeften van STIVA’s stakeholders en de resultaten te gebruiken bij het vaststellen
van de kernthema’s voor het Verslag.
Amstelveen, 19 augustus 2010
KPMG Sustainability
drs. W.J. Bartels RA

Colofon
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