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Achtergrond
Alcohol is als consumptieartikel volop beschikbaar.
Bijna alle inwoners van de EU kunnen vanaf 18 jaar
alcoholhoudende dranken kopen en drinken.
Alcohol is beschikbaar in vele variaties zoals: bier,
wijn, sterke drank en kant-en-klare mixdranken.
Bier neemt bijna de helft van de totale consumptie
voor haar rekening2 en is nog steeds de meest
populaire drank onder jongeren. Zoals ook voor
veel andere consumptieartikelen geldt wordt er veel
reclame voor alcohol gemaakt en wordt het bij
verschillende gelegenheden gedronken. Wereldwijd
wordt de meeste alcohol gedronken in de EU
hoewel de hoeveelheid per land en de
consumptiepatronen tussen de verschillende
Europese landen uiteenlopen.
De wet- en regelgeving betreffende de verkoop en
de consumptie van alcohol in Europa worden
vastgesteld door de individuele lidstaten. Alle
lidstaten erkennen dat alcohol verschilt van andere
consumptiegoederen en om die reden is zowel de
verkoop van alcohol als de reclame voor alcohol
aan regels gebonden.
Het verstrekken van alcohol in de EU-lidstaten is
beperkt tot diegenen die ouder zijn dan 16 of 18
jaar3. Alle lidstaten hebben wetten betreffende het
rijden onder invloed van alcohol: in 2001 riep de
Europese Commissie alle lidstaten op om een
wettelijke limiet aan te houden van het toegestane
alcoholgehalte in het bloed van maximaal 0,5
promille voor bestuurders van voertuigen
(maximaal 0,2 promille voor onervaren rijders,
bestuurders van tweewielers, grote voertuigen en
voor bestuurders die gevaarlijke goederen
vervoeren). Ook werd aanbevolen om aselect te
laten blazen bij verkeerscontroles4.

Indien men de algemene gezondheids-toestand als
uitgangspunt neemt, dan verschillen in de EU-regio
de definities van wat men enerzijds als een beperkt
en anderzijds als een groot risico beschouwt van

1 Voor STAP vertaald door: dr Evert Dekker; de tekst is op
enkele plaatsen ingekort.
2 Bier neem 44% voor zijn rekening; wijn 34%, sterke drank
23% van alle consumptie in Europa. Anderson, P. & Baumberg,
B. (2006) Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol
Studies.
3 Vier landen hebben geen beperking van de verkoop van
alcohol in winkels aan kinderen.
4 Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Luxemburg hanteren een
alcoholgrens in het bloed van 0,8 g.

alcoholgebruik. In
een aantal landen
bestaan helemaal
geen overheids-
richtlijnen met
betrekking tot het
risico van
alcoholgebruik.
Wel wordt het feit
dat zwangere
vrouwen in het
geheel niet zouden
moeten drinken
algemeen

aanvaard. Ook is er geen consensus in Europa over
de standaard meeteenheid voor alcoholgebruik.
Gewoonlijk gebruiken de lidstaten in Europa een
drinkeenheid (inhoud van een standaardglas) tussen
de 8 en 13 gram alcohol (ethanol), hoewel enkele
lidstaten één officiële maatstaf hanteren5.
Alle landen heffen accijns op alcoholhoudende
dranken. De hoogte hiervan loopt in Europa sterk
uiteen.

Een aantal EU-richtlijnen regelt de etikettering
van levensmiddelen die zijn bedoeld voor directe
verkoop aan consumenten. Er worden eisen gesteld
aan o.a. de naamgeving van een product, de
ingrediënten en de geografische aanduiding, zoals
de plaats van herkomst. Indien het een
voedingsmiddel betreft, dan moet informatie
worden verstrekt over de bestanddelen ervan. Het
beleid van de Europese Commissie is erop gericht
om consumenten te beschermen tegen risico’s die
zijn verbonden aan bepaalde producten. Producten
die de gezondheid ernstig in gevaar brengen, zoals
tabak, moeten dan ook zijn voorzien van een label
dat de consument informeert over de
gezondheidsrisico’s van het product. Op ieder pakje
sigaretten moet een algemene waarschuwing staan
en een extra waarschuwing die afkomstig is van een
specifieke lijst (Richtlijn 2001/37/EC).

De etikettering van alcohol wordt geregeld door
EU Richtlijn 87/250/EEC. Deze Richtlijn verplicht
de leverancier tot het vermelden van het
alcoholpercentage op een etiket van iedere drank

5 Een aantal landen gebruikt externe richtlijnen, zoals die van
de WHO (World Health Organization) of BMA (British Medical
Association).



die bedoeld is voor directe verkoop aan de
consument en die meer dan 1.2% alcohol bevat.
Er is nog geen EU-wetgeving die het vermelden
van gezondheidswaarschuwingen voor
alcoholhoudende verplicht stelt. Ook is het niet
verplicht om de hoeveelheid pure alcohol (in een
fles of blikje) in standaardeenheden te omschrijven.

EU prioriteiten
In 2006 heeft de Europese Commissie een EU-
Strategie aanvaard teneinde lidstaten te
ondersteunen bij het terugdringen van
alcoholgerelateerde schade. De Commissie
onderscheidde vijf hoofdthema’s die relevant zijn
voor alle lidstaten en waarvoor activiteiten vanuit
de EU gelden als aanvulling op nationaal beleid:

 Bescherming van jonge mensen, kinderen en
het ongeboren kind;

 Terugdringen van het aantal sterfgevallen en
gewonden als gevolg van alcoholgerelateerde
ongelukken;

 Voorkomen van gezondheidsschade bij
volwassenen en beperking van
alcoholgerelateerde ongevallen en
ziekteverzuim bij werknemers;

 Geef informatie over en maak mensen bewust
van mogelijke risico’s van alcoholgebruik en
van schadelijke consumptiepatronen;

 Ontwikkel en onderhoud een goede
documentatie van wetenschappelijke kennis op
EU-niveau.

De Europese Alcohol Strategie stelt dat burgers het
recht hebben op goede voorlichting over de risico’s
en gevolgen van schadelijke alcoholconsumptie en
op gedetailleerde informatie over toegevoegde
ingrediënten die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid van bepaalde groepen consumenten.

De Strategie beschrijft activiteiten op drie niveaus:
dat van de Europese Commissie, nationaal en lokaal
niveau. Op het niveau van de Europese Commissie
zijn de activiteiten gericht op het ondersteunen van
en werken met lidstaten. Het doel daarvan is om
gegevens over alcoholgebruik te verzamelen en om
strategieën en acties te ontwikkelen om schadelijk
alcoholgebruik aan te pakken.

Het Verdrag inzake de Europese Commissie bevat
verplichtingen om de gezondheid en veiligheid van
consumenten te beschermen en hun recht op
voorlichting te bevorderen. Ter ondersteuning van
het recht van consumenten op voorlichting omvat
de alcoholstrategie van de Europese Commissie de
opdracht om efficiënte en collectieve plannen te
ontwikkelen om adequate consumenteninformatie te
verstrekken. Nationale beleidsplannen moeten deze

initiatieven versterken met als doel
consumentenvoorlichting te verbeteren zowel bij
aankoop in de winkel als op de producten zelf (op
het label). Enkele lidstaten hebben deze
voorlichting reeds in de praktijk gebracht met name
ter bescherming van zwangere vrouwen en het
ongeboren kind. Andere initiatieven zijn gericht op
het geven van eenvoudig te begrijpen voorlichting
over het alcoholgehalte van drank en over matig
drinken.

Kernfeiten

Alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van
slechte gezondheid en sterfte in de EU
 Alcohol staat op een derde plek wat betreft

risicofactoren voor slechte gezondheid en
sterfte in de EU.

 25% van alle mannelijke sterfgevallen in
leeftijd van 15-29 jaar en 11% van de
vrouwelijke sterfgevallen zijn toe te schrijven
aan alcohol.

 7,4% van alle ziekten en voortijdige sterfte is
toe te schrijven aan alcohol.

 80 miljoen Europeanen van 15 jaar en ouder
rapporteerden dat ze tenminste één maal per
week in 2006 overmatig hadden gedronken
(‘gebinged’).

 55 miljoen volwassen Europeanen drinken op
een gevaarlijk niveau.

 Jaarlijks zijn ongeveer 23 miljoen Europeanen
afhankelijk van alcohol.

Alcohol berokkent schade aan de economie
 Alcoholgerelateerde ziekten, ongelukken en

geweld kostten de EU € 125 miljard in 2003
(1,3% van het BNP).

 De kosten van alcoholgerelateerde schade
hebben betrekking op ziektekosten,
maatschappelijke kosten zoals overlast, verlies
aan werkgelegenheid en politie en justitie.
Deze kosten werden in 2003 geschat op € 270
miljard euro.

 Alcohol draagt bij aan verzuim, werkloosheid
en ongelukken op het werk.

Gezondheidsrisico’s:
Alcohol, kanker en hart- en vaatziekten
 Alcohol is een carcinogeen, dat kanker

veroorzaakt in de mondholte en keelholte,
slokdarm, maag, dunne darm , dikke darm en
borst. Er is geen sprake van een veilige
ondergrens.

 Regelmatig gebruik beschadigt de lever en kan
leiden tot levercirrose of kanker.

 Alcohol vergroot het risico op een beroerte en,
indien gebruikt in een hoge dosis, op hart- en
vaatziekten en hartfalen.



Alcohol en riskant gedrag, geweld, ongelukken en
verwondingen
 Overmatig alcoholgebruik vergroot het risico

op onveilige seks waardoor de kans op door
seks overgebrachte infecties en ongewenste
zwangerschappen toeneemt.

 4 op de 10 moorden in de EU (meer dan 2000
per jaar) zijn toe te schrijven aan alcohol.

 10.000 zelfmoorden per jaar (1 op de 6) zijn
toe te schrijven aan alcohol.

Alcohol en zwangerschap
 Alcohol verstoort de ontwikkeling van de

foetus en kan o.a. leiden tot misvormingen.
 Drinken vergroot het risico op een miskraam.
 Ieder jaar worden er in de EU ongeveer 60.000

baby’s geboren met een te laag
geboortegewicht als gevolg van alcoholgebruik
van de moeder.

Alcohol en kinderen/jongeren
 Alcoholgebruik beschadigt de ontwikkeling

van de hersenen bij jongeren en kinderen.
 Geschat wordt dat alcohol de oorzaak is van

16% van de gevallen van kindermisbruik.
 Meer dan 1 op de 8 van de 15-16-jarigen zijn

vaker dan twintig keer in hun leven dronken
geweest.

Alcohol en auto rijden
 Meer dan 1 op de 3 doden bij

verkeersongelukken wordt veroorzaakt door
het rijden onder invloed (in Europa ongeveer
17.000 per jaar).

 Meer dan 10.000 mensen per jaar die sterven
als gevolg van het rijden onder invloed, zijn
niet zelf de bestuurder.

Discussie: waarschuwing op de labels van
alcoholhoudende dranken

Productinformatie voor consumenten
Een consument heeft recht op goede
productinformatie. Als deze informatie in
voldoende mate beschikbaar is wordt aan zijn of
haar rechten tegemoet gekomen. Het vermelden van
ingrediënten, informatie over de
voedingsbestanddelen, stoffen die allergieën
kunnen veroorzaken en de aanduiding van het
aantal calorieën zijn hier voorbeelden van.

Het verstrekken van informatie over het
alcoholgehalte kan consumenten helpen om hun
drinkgedrag in de gaten te houden en om de juiste
beslissingen te nemen over deelname aan het
verkeer en het uitvoeren van andere activiteiten.

In een aantal lidstaten is een discussie gaande over
het introduceren van waarschuwende informatie op
alcoholetiketten. Frankrijk heeft al labels
geïntroduceerd met daarop het advies voor
vrouwen om geen alcohol te gebruiken tijdens de
zwangerschap6. Buiten de EU zijn in verschillende
landen waarschuwings- en/of
voorlichtingsboodschappen op flessen aangebracht.
De meeste hiervan richten de aandacht op de
risico’s van het drinken tijdens de zwangerschap en
op het rijden onder invloed. Australië en Nieuw-
Zeeland geven het aantal standaard
alcoholconsumpties per verpakking weer, in plaats
van specifieke gezondheidswaarschuwingen. In de
Verenigde Staten staat op verpakkingen van
alcoholhoudende dranken een verplichte tekst die
waarschuwt voor de risico’s verbonden aan
zwangerschap, autorijden, het bedienen van
machines en gezondheid in het algemeen7.

Etiketten op voedsel en dranken bieden, normaal
gesproken, informatie over de herkomst van een
product, de ingrediënten, de voedingswaarde en
dieetvoorschriften of waarschuwingen betreffende
mogelijke risico’s van het gebruik van een
bepaalde stof (bijv. allergenen). Etiketten kunnen
zowel nieuwe informatie bevatten als reeds bekende
informatie bevestigen. Het doel daarvan kan zijn
om mensen bewust te maken van de risico’s, hen te
motiveren tot gedragsverandering of beide.

Etiketten kunnen zowel tekst als illustraties
bevatten. De vormgeving van de etiketten en de
waarschuwingen (plaats, omvang, kleur, contrast)
draagt bij aan de effectiviteit ervan. De EU-
Richtlijn betreffende waarschuwingen op
tabaksartikelen maakt onderscheid tussen twee
typen van verplichte waarschuwingen: een
algemene waarschuwing die niet minder dan 30%
van de buitenkant van de verpakking mag beslaan
(32% en 35% voor lidstaten met twee
respectievelijk drie officiële talen); en een extra
waarschuwing die niet minder dan 40% van de
buitenkant van de verpakking mag beslaan (45% en
50% voor lidstaten met twee respectievelijk drie
officiële talen).

6
Het Franse waarschuwingsetiket kan òf de tekst bevatten:

“Het consumeren van alcoholhoudende dranken tijdens de
zwangerschap- zelfs een geringe hoeveelheid- kan ernstige
gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind” òf een
omschreven logo zijn (zoals boven aangegeven). Bron:
www.sante.gouv.fr/htm /dossiers/alcool_responses.pdf
7 De tekst van de etiketten in de VS luidt (letterlijk),:
“Overheidswaarschuwing: (1) de Directeur-Generaal van de
Gezondheidsdienst raadt vrouwen af alcoholhoudende dranken
te drinken tijdens zwangerschap vanwege het risico op
stoornissen tijdens de geboorte. (2) Consumptie van alcohol doet
afbreuk aan uw vermogen een auto te berijden of machines te
bedienen en kan gezondheidsproblemen veroorzaken.



Binnen Europa verschillen zowel de definities en de
officiële richtlijnen over de grootte van de
standaardalcoholconsumptie als die over de risico’s
van alcoholgebruik. In sommige landen bestaan er
in het geheel geen richtlijnen of definities.
Dergelijke definities kunnen echter nuttig zijn voor
consumenten bij het vergelijken van het
alcoholgehalte van verschillende dranken en het in
de gaten houden van hun eigen consumptie.

Etikettering bereikt een breed publiek en kan bij
verschillende doelgroepen tot een groter risicobesef
van alcohol leiden. Jarenlange etikettering kan
ertoe bijdragen dat er begrip ontstaat voor het
feit dat alcohol een speciaal en riskant product
is. Dit is een belangrijk effect, los van het korte
termijn effect van gedragsverandering van
individuen (Wilkinson & Room, 2008).

Publieke steun voor waarschuwingsetiketten
Onderzoek toont aan dat 77% van de Europese
burgers de introductie van etiketten die
waarschuwen voor de risico’s van drinken van
alcohol tijdens de zwangerschap en voor het rijden
onder invloed zou ondersteunen. Vijfenzeventig
procent van de alcoholgebruikers en 72% van hen
die zich persoonlijk verantwoordelijk voelen om de
risico’s van alcoholgebruik te voorkomen zijn
voorstander van waarschuwingen op flessen en in
reclame. Van diegenen die de afgelopen 12
maanden geen alcohol hebben gedronken is 83%
voorstander van waarschuwingslabels. Van
diegenen die vinden dat de overheid primair
verantwoordelijk is voor de beperking van risico’s,
is 84% voorstander van waarschuwingslabels.
(Eurobarometer, 2007).

Bewijs betreffende de effectiviteit
Vanaf 2007 wordt in Frankrijk een
gezondheidswaarschuwing geplaatst op de
verpakking van alcoholhoudende dranken, teneinde
abstinentie tijdens zwangerschap te bevorderen. Dit
wordt ondersteund door een mediacampagne. In
2004 en 2007 werden twee verschillende
telefonische onderzoeken gehouden onder
steekproeven van de Franse bevolking in de leeftijd
van 15 jaar en ouder (ongeveer 1000 personen
werden in ieder onderzoek geïnterviewd). Het bleek
dat de aanbeveling dat zwangere vrouwen geen
alcohol zouden moeten drinken beter bekend was
na de invoering van de gezondheidswaarschuwing
(87% van de respondenten) dan daarvoor (82% (p <
0.001). Na de invoering van het etiket dacht 30%
dat het risico voor de foetus begon na het eerste
glas, vergeleken met 25% in 2004 (p < 0.01)
(Guillemont & Léon, 2008).

Waarschuwingslabels worden sinds enige tijd in
verschillende landen gebruikt op de verpakking van
tabaksartikelen. Er is onderzoek gedaan naar het
effect daarvan op zowel het bewustzijn van de
schadelijke effecten van roken als op pogingen om
te stoppen. Een recente studie van Borland et al.
(2009) onderzocht de invloed van
gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van
tabaksartikelen op het stoppen met roken in vier
landen. De studie onderzocht de relatie tussen de
reacties op de waarschuwingen en het
daaropvolgende stoppen met roken. Er werd
vastgesteld dat het stoppen met roken als een
resultaat van waarschuwingen en cognitieve
reacties verbonden met het opgeven van roken,
consistente voorspellers zijn van het doen van
stoppogingen (Borland et al., 2009).

Hiermee werden de resultaten van de meeste
voorgaande studies bevestigd. Verder stelde de
studie vast dat naarmate de waarschuwingen feller
waren, de reacties ook sterker waren en derhalve
vaker met roken werd gestopt (Borland et al.,
2009). Sommige onderzoekers hebben op de
mogelijkheid gewezen dat grafische
waarschuwingen tegengestelde reacties kunnen
oproepen, zoals het negeren van
waarschuwingsetiketten , waardoor positieve
effecten zoals pogingen tot stoppen met roken
uitblijven. Het onderzoek van Borland et al. (2009)
levert geen bewijs voor deze stelling, alle effecten
waren positief.

Het genoemde mogelijke negatieve effect werd ook
verondersteld door Hammond et al. (2004). Zij
vonden echter geen bewijs dat het negeren van
gezondheidswaarschuwingen leidde tot afname van
de gewenste gedragsverandering. Zij vonden zelfs
na drie maanden dat rokers die sterk negatief op de
etiketten reageerden meer kans hadden om te
stoppen met roken, meer stoppogingen kenden en
minder gingen roken. Verder vonden de
onderzoekers dat zij die probeerden de
waarschuwingen te negeren, niet minder over de
waarschuwingen gingen nadenken of zich minder
voornamen om te stoppen met roken.

Effectief ontwerp en plaatsing
Een aantal factoren beïnvloedt de effectiviteit van
etikettering, namelijk: ontwerp en plaatsing, elkaar
afwisselende boodschappen en inbedding in een
bredere volksgezondheidsstrategie. Korte,
duidelijke boodschappen zijn effectiever dan een
breedsprakige, technische uitleg. Bewijs, verkregen
uit studies over etikettering van tabaksartikelen, laat
zien dat statische, onveranderlijke boodschappen
minder effectief zijn dan afwisselende
boodschappen. In Canada hebben illustraties op



etiketten tot gevolg hadden dat men minder ging
roken en dat het aantal stoppers toenam (Hammond
et al., 2004). Het zogenaamde WHO Framework for
Tobacco Control bevat duidelijke normen voor
etiketten. Uitgangspunt is dat ze elkaar moeten
afwisselen, groot, duidelijk, zichtbaar en leesbaar
moeten zijn (WHO, 2008). Uit Australisch
onderzoek bleek dat rokers een toegenomen kennis
hadden van de hoofdbestanddelen van tabaksrook
en dat zij significant meer kennis hadden van
lichamelijke schade na de introductie van
waarschuwingslabels. De twee boodschappen die
door rokers het meest werden herinnerd waren:
“Roken is dodelijk” en “Roken tijdens
zwangerschap brengt schade toe aan uw baby”
(Borland & Hill, 1997).

De Richtlijnen van de Wereld
Gezondheidsorganisatie betreffende de
implementatie van Artikel 11 van het WHO
Framework Convention on Tobacco Control
(WHO, 2008) stellen:
“Bewezen is dat gezondheidswaarschuwingen met
afbeeldingen én tekst vergeleken met
waarschuwingen met alleen tekst:
 een grotere kans maken te worden opgemerkt;
 door rokers als meer effectief worden

beschouwd;
 waarschijnlijk langduriger blijven opvallen;
 beter de gezondheidsrisico’s van roken

overbrengen;
 leiden tot meer bekendheid met de

gezondheidsrisico’s en leiden tot meer
aandacht voor het stoppen met roken;

 motivatie en intentie om te stoppen doen
toenemen”.

De Richtlijnen vestigen er verder de aandacht op
dat: “Gezondheidswaarschuwingen bestaande uit
afbeeldingen en boodschappen ook de invloed van
merknamen en beeldmerken op de verpakking
kunnen verstoren en de aantrekkelijkheid van de
verpakking in het algemeen verminderen”.

Vragen ter overweging voor beleidsmakers

Wat is het doel van etikettering: bewustwording
van risico’s, gedragsverandering of beide?
Het belang van goede etikettering op
alcoholhoudende producten is in de eerste plaats dat
mensen zich beter bewust zijn van de risico’s van
alcohol (attitudeverandering). Dat effect kan
uiteindelijk bijdragen aan verandering van
drinkgedrag. Attitudeverandering en
gedragsverandering liggen veelal in elkaars
verlengde.

Hoe effectief is etikettering voor bewustwording
c.q. attitude verandering?
Op basis van de ervaringen met tabak en naar
aanleiding van studies die zijn verricht in de
Verenigde Staten en Australië naar de effecten van
het etiketteren van alcoholproducten, blijkt dat
etikettering mensen ertoe aanzet na te denken en
vaker met anderen in gesprek gaan over de
gezondheidsrisico’s van alcohol zoals de risico’s bij
zwangerschap.

Draagt etikettering bij aan gedragsverandering?
Onderzoeksresultaten afkomstig uit andere landen,
met name op het gebied van tabak, tonen aan dat
etikettering een positieve invloed op gedrag kan
hebben. Voorwaarde is wel dat de etiketten zo
effectief mogelijk worden ontworpen. In het
verleden zijn etiketten gebruikt met één enkele
boodschap en die niet waren ontworpen om de
aandacht te trekken.

Wat maakt etiketten effectief?
Het is bewezen dat de meest effectieve
boodschappen duidelijk, eenvoudig en afwisselend
moeten zijn en dat de vormgeving moet opvallen.
Er is reeds onderzoek gedaan naar
tabaksetikettering en de aanbevelingen die hieruit
voortvloeien kunnen vrij gemakkelijk voor alcohol
worden aangepast.

Waar moet nog meer rekening mee worden
gehouden om de effectiviteit van etiketten te
versterken?
De effectiviteit van etikettering kan worden
versterkt door tal van andere beleidsmaatregelen
zoals goede handhaving van wetgeving en
doelgerichte voorlichting aan bepaalde doelgroepen
zoals zwangeren.

Hoe zou etikettering andere strategieën kunnen
aanvullen?
Andere strategieën waarvan bekend is dat ze
effectief zijn, zoals kortdurende interventies,
worden waarschijnlijk versterkt door het
bewustzijnsverhogende effect van etiketten.

Hoe gemakkelijk of moeilijk zou het zijn om dit
uit te voeren?
Alcoholproducenten veranderen regelmatig
etiketten als onderdeel van een bredere
marketingstrategie. Indien men aansluit bij deze
cyclus dan zou de invoering van
waarschuwingsetiketten betrekkelijk gemakkelijk
zijn. De ervaringen die zijn opgedaan bij de
etikettering van tabak kunnen hierbij van dienst
zijn.



Wat zijn de gevolgen voor de consument?
Consumenten zullen zich waarschijnlijk meer
bewust worden van de gevolgen van alcohol voor
de gezondheid. Uit onderzoek moet blijken of dit
uiteindelijk bijdraagt aan de gewenste
gedragsverandering.

Wat zijn de gevolgen voor de industrie?
De alcoholindustrie wijzigt de etiketten regelmatig
en de toevoeging van een waarschuwing zal
waarschijnlijk geen grote belasting betekenen. De
alcoholindustrie zal dan waarschijnlijk aan
geloofwaardigheid winnen en worden gezien als
een sociaal verantwoordelijke partner. Een aantal
producenten maakt reeds op vrijwillige basis
gebruik van etikettering

Wat zijn de gevolgen voor de overheid?
De overheid zal waarschijnlijk de
kostenvermindering in de verschillende sectoren op
de lange termijn onderkennen als gevolg van
verminderd alcoholgebruik. De overheid zal zich
waarschijnlijk geen belangrijke kosten op de hals
halen als gevolg van de introductie van etiketten
indien het aanbrengen van etiketten de
verantwoordelijkheid van de industrie zal zijn. Wel
zal de overheid enige middelen ter beschikking
moeten stellen voor het toezicht en de handhaving
van de regelgeving.

Opties voor beleidsmakers

1. Handhaaf de status quo.
Kennis van de gezondheidsrisico’s van alcohol
blijft in dat geval betrekkelijk laag, met name wat
betreft de risico’s van het drinken tijdens de
zwangerschap. Veel vrouwen stoppen met
alcoholgebruik wanneer ze zwanger zijn; echter
25% tot 50% gaat door met drinken.
Een aantal Europese beleidsstandpunten benadrukt
het recht op informatie voor de consument opdat zij
een verantwoorde keuze kan maken. De EU is
verplicht het recht op informatievoorziening te
garanderen.
Zoals vermeld, zijn de gevolgen van alcoholgebruik
voor de gezondheid en de economie veelomvattend.
Indien verzuimd wordt een samenhangend beleid
uit te voeren kan dit ertoe leiden dat de
problematiek verder toeneemt ten koste van de
gezondheid van de individuele EU burgers.

2. Introduceer etiketten met een gezondheids-
of risicoboodschap, ondersteund door een
samenhangende beleidsstrategie.

Consumenten hebben recht op goede informatie op
grond waarvan zij een verwoorde keuze kunnen
maken. Duidelijke en eenvoudige boodschappen,
zoals die bij tabak worden gebruikt, hebben

aantoonbaar geleid tot afname van het rookgedrag
en hebben daarmee geleid tot gezondheidswinst.
Voorbeelden van deze boodschappen zijn: “Roken
is dodelijk” en “Roken tijdens zwangerschap is
schadelijk voor uw baby”. Deze boodschappen
worden, naar is aangetoond, goed herinnerd en
hebben het meeste effect indien ze worden
gelanceerd tegelijk met een brede beleidsaanpak.
De invoering van effectieve, goed ontworpen
boodschappen op alcoholetiketten, zou eveneens
kunnen leiden tot een vermindering van de
alcoholgerelateerde schade.

3. Introduceer etiketten die aangeven hoeveel
alcohol een standaard-eenheid bevat,
ondersteund door drinkrichtlijnen.

Een veel voorkomend probleem in de EU is het
ontbreken van een gemeenschappelijke
terminologie. Duidelijke, gelijkluidende definities
en terminologie kunnen van belang zijn voor de
formulering van richtlijnen betreffende laag en
hoog risiconiveaus van alcoholgebruik. Terwijl de
meeste landen op niet officiële basis 20 – 40 gram
alcohol per dag gebruiken als bovenste grens van
laag-risicogebruik, kennen weinig landen een
officiële richtlijn afkomstig van de overheid. Het
zou zeer nuttig zijn indien er binnen de EU
overeenstemming zou bestaan over wat een hoog en
laag risico inhoudt en met welke aantallen glazen of
eenheden dit samenhangt.

Aanvulling Nederlands Instituut voor
Alcoholbeleid (STAP):
In Nederland worden sinds eind 2008 officieel
richtlijnen voor ‘aanvaardbaar alcoholgebruik’
gehanteerd. Deze luiden als volgt:
 Gezonde volwassen vrouwen, die ervoor

kiezen om alcohol te drinken, wordt
aanbevolen niet meer dan 1 glas alcohol per
dag te drinken;

 Gezonde volwassen mannen, die ervoor kiezen
om alcohol te drinken, wordt aanbevolen niet
meer dan 2 glazen per dag te drinken.

Daarnaast wordt aanbevolen minimaal twee dagen
per week niet te drinken om gewoontevorming te
voorkomen. STAP hanteert tevens het motto van de
WHO “Less = better”. Nadrukkelijk wordt in de
richtlijn gesproken van ‘aanvaardbaar’
alcoholgebruik en niet van ‘verantwoord’ gebruik.

De nieuwe richtlijnen zijn tot stand gekomen
tijdens een Expert Meeting georganiseerd door het
Trimbos-instituut en in overeenstemming met de
Verslavingszorg, diverse wetenschappers, het
ministerie van VWS en het Nederlands Instituut
voor Alcoholbeleid (STAP). Aan de basis van de
nieuwe richtlijnen staat het rapport van de
Gezondheidsraad (2006), getiteld ‘Goede Voeding’.
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