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Succes voor jarenlange lobby van STAP: alcoholleeftijdsgrens naar 18 jaar  
In de vorige nieuwsbrief hebben we u reeds op de hoogte gesteld van één van de voor ons 
belangrijkste komende wetswijzigingen: de invoering van een leeftijdsgrens van 18 jaar voor 
de verkoop van alle alcoholhoudende dranken. Nadat de Eerste Kamer hierover reeds een 
duidelijke motie had aangenomen staat het voornemen nu ook in onverbloemde taal in het 
regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte. Dit is de korte tekst uit het regeeraccoord:  
 
“Overmatig alcoholgebruik door met name jongeren is zeer zorgelijk en leidt tot grote schade.  

De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar. Dit gaat gepaard met 

intensieve voorlichting en adequate handhaving.” 

 
De 2e Kamer en de 1ste Kamer hoeven alleen nog maar in te stemmen met de voorliggende 
initiatiefwet van ChristenUnie, SGP, CDA en PvdA en de nieuwe leeftijdsgrens is een feit. En 
omdat er een meerderheid is in de Kamer zal het wetsvoorstel een hamerstuk zijn. Als de 
beide Kamers opschieten gaat de wet op 1 juli 2013 in, anders zal het 1 januari 2014 
worden.  
Een minder bekend onderdeel van de wet is dat jongeren tot hun 18e jaar straks strafbaar 
zijn als zij in voor publiek toegankelijke plaatsen (dus op straat en in de horeca) alcohol in 
hun bezit hebben. Daarmee geeft de wet een zeer belangrijk signaal af: verkoop aan en 
publiek bezit van alcohol is uitsluitend een zaak van volwassenen. Vanaf 1 januari a.s. geldt 
deze strafbaarstelling reeds voor jongeren onder de 16 jaar.   
We willen iedereen die ons steunt graag laten weten dat STAP achter de schermen een 
grote rol heeft gespeeld bij de jarenlange lobby om het publieke en politieke draagvlak te 
versterken voor het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar. Recentelijk heeft STAP 
achter de schermen ook adviezen gegeven bij het opstellen van de tekst van de initiatiefwet. 
 
STAP adviseert gemeenten over nieuwe Drank- en Horecawet 
STAP heeft voor gemeenten een Modelverordening Drank- en Horecawet geschreven met 
als doel om gemeenten aan te sporen een zo krachtig mogelijk alcoholbeleid op te gaan 
zetten. Bijna 300 vertegenwoordigers van gemeenten gaven gehoor aan onze uitnodiging 
om deze Modelverordening te bespreken tijdens een nationale conferentie op 20 september 
jl. te Ede. Daarnaast organiseerde STAP recentelijk diverse regiobijeenkomsten om 
gemeenten in te lichten over de komende Drank- en Horecawet. Zo zijn gemeenten o.a. 
verplicht om tijden vast te stellen voor het verstrekken van alcohol in sportkantines.   
 
STAP: samenhang alcoholgebruik en kanker meer onder de aandacht brengen 
STAP voert op dit moment gesprekken met het Koningin Wilhelminafonds (KWF) en met het 
Wereld Kanker Onderzoeksfonds (WCRF), beide gevestigd te Amsterdam, met als doel om 
meer bekendheid te geven aan de relatie tussen alcoholgebruik en kanker. In Nederland 
wordt het aantal jaarlijkse kankersterftegevallen als gevolg van het drinken van alcohol 
geschat op 1.500 tot 2.300. Onderzoek uit Groot Brittannië (WCRF UK, 2009) laat zien dat 
51% van slokdarmkanker; 41% van mond-, keelholte- en strottenhoofdkanker; 22% van 
borstkanker; 17% van leverkanker en 7% van darmkanker voorkomen had kunnen worden 
als er geen alcohol was gedronken. STAP heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de 
bekendheid van de risico’s van alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking. Dit 
onderzoek liet zien dat Nederlanders zich niet voldoende bewust zijn van de samenhang 
tussen alcoholgebuik en kanker. Door wetenschappers wordt alcohol onmiskenbaar 



beschouwd als een carcinogene stof. Op de website van STAP staat een recent persbericht 
(19 oktober jl.) met concrete informatie.  
                                    
STAP organiseerde expertmeeting over alcohol en zwangerschap 
Op 6 december jl. organiseerde STAP een bijeenkomst voor professionals over alcohol en 

zwangerschap. Centraal stond de informatie over de zogenaamde 
nulnorm: het advies om helemaal geen alcohol te drinken tijdens de 
zwangerschap. Uit onderzoek van STAP blijkt dat het nog steeds 
noodzakelijk is om het belang van dit advies onder de aandacht te 
brengen. Bij de bijeenkomst waren o.a. praktijkverloskundigen, 
gyneacologen, de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van 
Verloskundigen), de NHI ( Nederlands Huisartsen Instituut) en het 
Voedingscentrum aanwezig. Alle aanwezigen waren ervan overtuigd 
dat het belangrijk is om binnen de beroepsverenigingen de nulnorm 

opnieuw onder de aandacht te brengen. Een nieuw feit dat naar voren kwam is dat het 
Ministerie van VWS heeft besloten dat op alle alcoholhoudende producten een 
waarschuwingslogo over alcohol en zwangerschap moet worden aangebracht.  
STAP heeft een speciale website over dit thema (www.alcoholenzwangerschap.nl) die 
maandelijks door enkele honderden professionals en particulieren wordt bezocht. 
 
STAP in de media  
De afgelopen weken ging de alcoholdiscussie in de media vooral over de aangepaste Drank- 
en Horecawet die op 1 januari 2013 ingaat. De belangrijkste wijziging in deze wet is dat het 
toezicht op o.a. de naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen geheel in handen van de 
gemeente komt te liggen. Tot dusver is dat de taak van de Nieuwe VWA.  
-De NRC ging op vrijdag 23 november jl. uitgebreid in op deze nieuwe taak van de 
gemeenten. De strekking van het artikel is dat gemeenten nog onvoldoende zijn voorbereid 
op deze taak. Citaten van STAP in dit artikel: “Jarenlang is de decentralisatie van de Drank- 
en Horecawet uitgesteld; gemeenten hebben te lang moeten wachten. Dan treedt er vanzelf 
gemakzucht op” (citaat Wim van Dalen, STAP). “Omscholing van parkeerwachters tot 
toezichthouders is soms het hoogst haalbare. De vraag is of zij het denkniveau hebben om 
de ingewikkelde Drank- en Horecawet te doorgronden” (citaat Joost Mulder van STAP).  
-In het opinieweekblad HP/De Tijd van november jl. wordt de lobby van de alcoholindustrie 
beschreven. STAP wordt uitgebreid geciteerd en we leggen o.a. uit dat de alcoholindustrie 
een geheel eigen kijk heeft op het alcoholprobleem. De visie van de industrie is dat niet het 
product alcohol of het alcoholgebruik het probleem is, maar dat een klein deel van onze 
samenleving helaas niet met het - op zich goede - product alcohol kan omgaan.   
-In de regio is opnieuw aandacht besteed aan de groei van het aantal alcoholvrije scholen. In 
het Leids Dagblad en op de regionale tv werd STAP medewerkster Inge Verhoef 
geïnterviewd waarbij zij aangaf wat de alcoholvrije school inhoudt. In Leiden overhandigde 
Wethouder Roos van Gelderen 7 Leidse scholen het keurmerk Alcoholvrije School als 
resultaat van een project van STAP en de GGD Hollands Midden.  
De kosten van het succesvolle landelijke project de Alcoholvrije school van STAP zijn dit jaar 
medegedragen door particuliere giften, de Stichting Us Blau Hiem, de ANDO, Sobrietas en 
de Stichting Madurodam.     
 
Krijgt STAP alsnog subsidie van VWS? 
Zoals bekend heeft minister Schippers besloten geen subsidie meer toe te kennen aan 
STAP. Vanaf 2002 onderzoekt STAP op verzoek van VWS de reclame-inspanningen van de 
alcoholindustrie, de horeca en de supermarkten. Na met diverse Kamerleden hierover 
gesproken te hebben blijkt dat een meerderheid van de Kamerfracties wil dat STAP met dit 
werk doorgaat. Bij de behandeling van de VWS begroting is daarover een amendement 
ingediend. Maar het is nog maar de vraag of bij de stemming voor de begroting de partijen 
hun woord houden. We zullen u daarover zo spoedig mogelijk informeren.  
 


