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Betreft: “even serieus”: verhoog de prijs van Heineken bier in de supermarkt

Geachte heer de Ridder,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de supermarkten in Nederland sinds enkele weken weer
stunten met lage prijzen voor uiteenlopende producten. Een van de producten die tegen een
lage prijs verkocht worden is uw Heineken bier.

Zo kwam de Albert Heijn in opspraak omdat zij ‘gedwongen’ werd gratis bier weg te geven
aan haar klanten omdat het bij een andere supermarkt goedkoper bleek. De Albert Heijn
werd hierover door STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik) op de vingers getikt
aangezien het adverteren met gratis drank in Nederland in strijd is met de regels van de
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Deze week is het Heineken bier bij de Albert Heijn in de aanbieding met een zogenaamde
‘laagste prijsgarantie’. Een kratje Heineken bier kostte vandaag bij Albert Heijn aanvankelijk
€ 8.29. Supermarkten Dirk, Bas en Digros gingen onder deze ‘laagste prijs’ zitten met een
bedrag van € 6.99, waardoor AH wederom ‘gedwongen’ werd haar prijs eveneens te
verlagen naar € 6.99. Een kratje Heineken bier, bestaande uit 24 flesjes, kost bij de AH
gewoonlijk tussen de 11 en 12 euro. Dit komt neer op ongeveer 50 eurocent per flesje en
tijdens de kortingsactie zelfs maar 29 eurocent per flesje. Ter vergelijking, één glas bier in de
horeca kost ongeveer 2 euro.

Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de prijs van alcohol een
belangrijke factor is bij de mate van consumptie: gaat de prijs omhoog, dan drinken mensen
minder. Wordt de prijs daarentegen verlaagd, dan drinken mensen meer alcohol1,2 . Uit een
recente Europese studie, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, is naar voren
gekomen dat alcohol in de EU de afgelopen 12 jaar steeds betaalbaarder is geworden. Dit
komt met name door de gestegen lonen terwijl de prijs van alcohol gelijk is gebleven of zelfs
is gedaald3. Hoe betaalbaarder alcohol is, hoe hoger de consumptie en daarmee ook de
alcoholgerelateerde schade.

Vorige week plaatste u een oproep in de Telegraaf waarin u middels een brief getiteld “weer
even serieus” de ouders opriep om er ook in de zomer (en niet alleen tijdens de feestdagen,
waar de eerdere oproep op inhaakte) voor te waken dat jongeren niet te veel drinken. Er
werd in de brief onder meer gerefereerd naar de torenhoge muren met Heineken kratten die
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vaak op jongeren campings worden aangetroffen, waar Heineken zogezegd ‘absoluut niet
trots op is’.

Uw oproep van 19 juni jl. om niet ‘excessief te drinken’ staat in schril contrast met de stevige
prijsverlaging van uw bier die we slechts 3 dagen later in de supermarkt mogen aantreffen.

Een krat bier voor slechts 7 euro zal excessief drinken eerder stimuleren dan afremmen. Om
deze reden wil STAP Heineken als marktleider oproepen prijsdalingen van het Heineken bier
tegen te gaan en indien noodzakelijk zelfs haar product terug te trekken wanneer de
supermarkt ervoor kiest het Heineken bier tegen een te lage prijs aan te bieden.

Heineken schrijft dat de branche haar verantwoordelijkheid neemt om het drankgebruik
onder jongeren aan te pakken. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is volgens STAP
ervoor te zorgen dat de prijzen van het bier niet dermate laag zijn dat overmatige consumptie
hiermee wordt gestimuleerd.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP

Cc:
Albert Heijn
t.a.v. de Directie
Postbus 3000
1500 HA Zaandam
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