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STAP speelde belangrijke rol achter de schermen bij het opstellen van de wet  
die de alcoholleeftijd naar 18 jaar verhoogt 
Zo langzamerhand weet heel Nederland het: vanaf 1 januari 2014 mogen supermarkten, 
horeca en sportkantines aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer verkopen.  
STAP heeft een belangrijke rol gespeeld bij het totstandkomen van deze nieuwe maatregel. 
In 2007 startte STAP de actieve lobby in Den Haag voor deze 
belangrijke verandering. Vorig jaar werd duidelijk dat de politiek 
warm liep voor de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 
jaar (sterke drank was al 18). Dit jaar hebben Sandra van 
Ginneken en Wim van Dalen van STAP deel uitgemaakt van een 
Haagse werkgroep die de totstandkoming van een initiatiefwet voor 
de invoering van 18 jaar heeft voorbereid. Vanuit de Tweede 
Kamer waren Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP), 
Simone Uitslag en Hanke Bruins Slot (CDA), Lea Bouwmeester en 
Myrthe Hilkens (PvdA) lid van deze werkgroep. 
 
STAP steunt gemeenten bij het handhaven van de 18 jaarsgrens  
Gemeenten staan sinds 1 januari 2013 voor de uitdaging om toe te zien op de naleving van 
de leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop. Vanaf 1 januari 2014 zullen de toezichthouders ook te 
maken krijgen met de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar. Vooral de horeca maakt het de 
gemeenten lastig door te stellen dat het na 1 januari a.s. uit de hand gaat lopen en jongeren 
onder de 18 op straat en op illegale plekken gaan drinken. Sommige gemeenten zijn 
gevoelig voor de argumenten van de horeca en hebben al toegezegd bij het toezicht af en 
toe een oogje dicht te knijpen.      
STAP stimuleerde de afgelopen maanden gemeenten om hun handhavingstaken 
voortvarend op te pakken. Zo organiseerden Fieke Franken en Jeroen de Greeff van STAP 
op 19 september jl. een landelijk congres in Ede voor de nieuwe gemeentelijke 
toezichthouders. Het was een zeer boeiend congres waar 150 toezichthouders aan 
deelnamen. Veel aandacht kreeg de Amerikaanse politieman James Wilson die uiteenzette 
hoe in Amerika de leeftijdsgrens van 21 jaar met succes wordt gehandhaafd.  
 
STAP nam de afgelopen maand samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
het initiatief tot de oprichting van een speciale beroepsvereniging voor gemeentelijke 
toezichthouders op de Drank- en Horecawet. STAP wil bereiken dat de ongeveer 400 nieuwe 
toezichthouders de gelegenheid krijgen hun ervaringen uit te wisselen en zich er gezamenlijk  
voor in te zetten om hun beroep zo goed mogelijk uit te oefenen.  
 
Alcohol en zwangerschap: STAP pleit voor een wettelijk waarschuwingslogo  
Naar schatting drinkt tenminste 30% van de zwangere vrouwen alcohol. STAP voert al vele 
jaren een voorlichtingscampagne over de risico’s hiervan voor het ongeboren kind. Nickie 
van der Wulp van STAP beheert een speciale website (www.alcoholenzwangerschap.nl) die 
gemiddeld 5.000 bezoekers per maand krijgt en ontwikkelde het online 
voorlichtingsprogramma ‘Negen Maanden Niet’ voor zwangere vrouwen die alcohol 
gebruiken. STAP is van mening dat in Nederland, in navolging van o.a. Frankrijk, de 
consument beter moet worden gewaarschuwd voor de gevaren van alcoholgebruik tijdens  
de zwangerschap. Om deze reden heeft zij in november een brief geschreven aan een 
aantal leden van de Tweede Kamer over de invoering van een waarschuwingslogo op alle 
alcoholproducten. De bewindslieden van VWS, minister Edith Schippers en staatssecretaris 



Martin van Rijn, willen ook dat het logo er komt maar zij la
aan de alcoholindustrie zelf over hoe dat logo 
Daarbij gingen zij ermee akkoord dat de alcoholindustrie pas over 
drie jaar ongeveer 70% van de alcoholproducten van een logo kan 
voorzien. STAP vindt het resultaat van het overleg tussen 
ministerie en de alcoholindustrie onvoldoende en wil dat de minister 
voorschrijft wanneer het logo voor alle producten moet zijn 
ingevoerd en hoe groot het logo moet zijn. Ook wil STAP dat de 
kleur van het logo sterk contrasteert met de kleuren van de 
etiketten, zodat het zeer goed zichtbaar is. 

STAP zet zich in voor voorlichting over alco
Volgend jaar zal STAP een bijdrage leveren aan een voorlichtings
over alcohol en zwangerschap in Roemenië. Samen met de No
Kruis en de Nederlandse FAS stichting zal STAP meewerken aan scholing van Roemeense 
hulpverleners, huisartsen en gyneacologen. Ook worden jonge ROMA vrouwen in de regio 
rondom de stad Sibiu voorgelicht o
In de volgende Nieuwsbrief volgt meer informatie over dit project.   
 
Voorlichtingsfilm over het gebruik van ademanalys
In opdracht van het Centrum Gezond Leven van het RIVM brengt STAP in 
film uit die scholen moet helpen bij het organise
De film wordt ontwikkeld in samenwerking met het regionale alcoholproject Frisvalley (regio 
Food Valley) en drie GGD regio’s. In de film wordt uitee
alcoholvrij schoolfeest niet alleen leuk
moet worden dat leerlingen van te voren indrinken of drank meesmokkelen. Het inzetten van 
blaasapparatuur is daarbij een belang
maakt onderdeel uit van het project ‘Alcoholvrije Scholen 
inspireren’ dat als doel heeft de ervaringen van Nederlandse 
VO scholen die het STAP Keurmerk ‘Alcoholvrije School’ 
bezitten, door te geven aan scholen die nog geen ervaring
hebben met een alcoholvrij beleid. 
gecoördineerd door Amber Bosman en Milou Zwetsloot. 
 
STAP onderzoekt of alcoholreclame de terugval van behandelde probleemdrinkers 
bespoedigt 
Neuropsycholoog Jurriaan Witteman van STAP voert
Commissie een onderzoek uit naar de eventuele invloed van alcoholreclame op het beloop 
van alcoholverslaving na behandeling. Het onderzoek is nog in volle gang. Nu al is duidelijk 
dat, als mensen met drankproblemen in de klinie
zij trek in alcohol ervaren. Bovendien geeft men na ontslag uit de kliniek aan gemiddeld zes 
alcoholreclames per dag te zien. Hiermee rijst de vraag of blootstelling aan alcoholreclame 
mogelijk terugval bevordert. In de loop van 2014 worden de definitieve resultaten van dit 
unieke onderzoek gepubliceerd.

Voor alle recente informatie over alcohol en het Nederlandse alcoholbeleid: 
bezoek de website www.stap.nl
In de maanden januari tot en met november 2013 werd de algemene website van STAP 
zo’n 250.000 maal bezocht. De grote belangstelling heeft te maken met het feit dat de site 
dagelijks wordt voorzien van het allerlaatste alcoholnieuws. 
Sandra van Ginneken verzorgt de site. 
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STAP onderzoekt of alcoholreclame de terugval van behandelde probleemdrinkers 

Neuropsycholoog Jurriaan Witteman van STAP voert in opdracht van de Europese 
Commissie een onderzoek uit naar de eventuele invloed van alcoholreclame op het beloop 
van alcoholverslaving na behandeling. Het onderzoek is nog in volle gang. Nu al is duidelijk 
dat, als mensen met drankproblemen in de kliniek blootgesteld worden aan alcoholreclame,
zij trek in alcohol ervaren. Bovendien geeft men na ontslag uit de kliniek aan gemiddeld zes 
alcoholreclames per dag te zien. Hiermee rijst de vraag of blootstelling aan alcoholreclame 

In de loop van 2014 worden de definitieve resultaten van dit 
unieke onderzoek gepubliceerd.   

Voor alle recente informatie over alcohol en het Nederlandse alcoholbeleid: 
www.stap.nl. 
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