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Geachte heer Hillen,

Graag wil STAP reageren op het interview met u in de Adformatie van 15 februari jl.

In dit interview geeft u aan dat als het aan u ligt, er geen wettelijk verbod op alcoholreclame
komt, zoals is vastgelegd in het regeerakkoord. U meldt onverbloemd dat u, niet alleen als
voorzitter van CMC (Centrum voor Merk en Communicatie, een koepelorganisatie van de
communicatiebranche), maar als lid van de Eerste Kamer actief gaat lobbyen tegen het
voorgenomen verbod op alcoholreclame voor 21.00 uur ’s avonds. STAP is van mening dat
er sprake is van belangenverstrengeling wanneer u zich als Eerste Kamer lid namens het
CDA wilt profileren als vertegenwoordiger van de commerciële communicatiebranche.

Reclame heeft invloed op jongeren
STAP benadrukt dat grote longitudinale onderzoeken hebben aangetoond dat blootstelling
aan alcoholreclame leidt tot een hogere alcoholconsumptie. Dit feit wordt, begrijpelijkerwijs,
steevast ontkend door de alcoholbranche. STAP vindt dat u, als vertegenwoordiger van een
partij die zich nadrukkelijk wil inzetten voor het welzijn van ouders en kinderen, deze feiten
niet kan en mag negeren. Alcoholreclame draagt, vooral bij jongeren, bij aan het ontstaan
van positieve verwachtingen van alcohol en aan een sterkere intentie om te gaan drinken op
jongere leeftijd. Het is zeer waarschijnlijk dat onder meer door de positieve manier waarop
alcohol doorgaans in de media geportretteerd wordt, het zogenaamde binge drinking
(drinken om dronken te worden) deel uit is gaan maken van onze cultuur. Er is onderzoek
dat laat zien dat blootstelling aan televisieprogramma’s die alcoholreclames bevatten, één
jaar later leidde tot meer binge drinking bij 12-jarigen.

Effectieve maatregelen
De Nederlandse overheid is er van overtuigd dat effectieve maatregelen noodzakelijk zijn om
het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Een beperking van reclame maakt daar
onderdeel van uit. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat accijnsverhoging, handhaving
van leeftijdsgrenzen en beperking van de hoeveelheid alcoholreclame waaraan jongeren
worden blootgesteld effectieve maatregelen zijn. Met een reclamebeperking voegt Nederland
zich bij een meerderheid van EU landen die reeds een geheel of gedeeltelijk reclameverbod
heeft.



Het is dus geenszins een nutteloze maatregel die het nieuwe kabinet heeft voorgesteld. Uw
opvatting dat ”het verbieden van communicatie een oplossing van eergisteren is, voor een
probleem van morgen” is een begrijpelijke opvatting van een pleitbezorger van de
communicatiebranche die vreest voor verlies aan reclame-inkomsten. Maar deze opvatting is
o.i. niet te verenigen met uw lidmaatschap van een partij die zelf in het regeerakkoord pleit
voor een effectieve aanpak van het alcoholgebruik onder jongeren.

Verantwoordelijkheid overheid en drankindustrie
Met uw uitspraak dat “de reclame-industrie noch de drankindustrie erop zit te wachten om
verantwoordelijk te worden gesteld voor een maatschappelijk probleem” ontkent u de invloed
van de enorme intensiteit aan alcoholpromotie op het drinkgedrag van jongeren. Daarmee
negeert u de volgende gegevens: In 2006 zijn alleen al op televisie bijna 15.000 (14.663)
reclamespots voor alcohol uitgezonden. Gemiddeld per dag ging het in 2006 om 40 spotjes.
Bijna de helft (46,6%) van de alcoholreclame wordt via tv uitgezonden voor 21.00 uur ’s
avonds. Uit media bereiksonderzoek blijkt dat driekwart van de jongeren van 13-18 jaar
tussen 18.00 en 21.00 uur gemiddeld ruim 1,5 uur tv kijkt.
Aan de hoeveelheid alcoholreclame wordt door de alcoholindustrie zelf geen limiet gesteld,
omdat reclame belangrijk is in de concurrentiestrijd. Daarom is het des te meer zaak dat de
overheid die grenzen wel aangeeft, in het belang van de volksgezondheid en de openbare
orde.

Wij zijn bereid om een en ander nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP


