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Aan: Stichting Reclame Code
t.a.v. Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k09019ew
Utrecht, 11 juni 2009

Betreft: ATLAS bier

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

In juni trof STAP een variant ATLAS bier aan in de supermarkt (zie bijlage 1). Op het halve
liter blik staat het volgende:

JE VOELT DAT JE BIER DRINKT
GEIMPORTEERD SUPER STERK BIER

ATLAS
SUPER STERK

12%
KOEL SERVEREN

Volgens STAP wordt op deze verpakking te veel de nadruk gelegd op de hoogte van het
alcoholpercentage. Er wordt benadrukt dat het ‘super sterk’ bier is, en dat je ook echt ‘voelt
dat je bier drinkt’ als je ATLAS drinkt. Het alcoholpercentage, dat meestal alleen klein
onderaan het blik vermeld wordt, is nu ook voorop in heel groot formaat afgedrukt. De
aandacht wordt duidelijk gericht op de 12%.

Deze manier van adverteren is volgens STAP in strijd met artikel 4 uit de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken, waarin staat dat de hoogte van het alcoholpercentage niet als
een positieve eigenschap mag worden bestempeld:

Artikel 4
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat de hoogte van het
alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is.

Het blik bevat een halve liter bier van 12%. Op de website www.alcoholinfo.nl staat dat een
standaard glas wijn van 12% 100 cc bevat (zie bijlage 2).

Omgerekend naar dit blik bier bevat dit dus 5 standaard alcoholhoudende consumpties. Het
is bij Albert Heijn verkrijgbaar voor slechts € 1,07.



2

Anders dan bij een fles wijn die vaak gedeeld wordt tijdens het eten, of die je een paar dagen
aangebroken kunt laten staan met een kurk of Vacu Vin, zal een blik bier direct
geconsumeerd (moeten) worden. Een blik kun je niet opnieuw afsluiten, het komt het bier
niet ten goede om het geopend weg te zetten, en er staat nadrukkelijk op vermeld dat je het
koud dient te serveren. Met andere woorden, hiermee wordt directe consumptie
gestimuleerd. Je moet het bier niet te lang laten staan, want koud is het lekkerder dan lauw
of opgewarmd.

Het blik ATLAS bier komt dus overeen met vijf alcoholhoudende consumpties. Het drinken
van vijf of meer alcoholhoudende consumpties tijdens één gelegenheid wordt in de
wetenschap ook wel ‘binge drinken’ genoemd. Het drinken van grote hoeveelheden alcohol
in één keer is erg schadelijk voor de gezondheid en dient daarom (zowel door jongeren als
volwassenen) vermeden te worden.

Volgens STAP stimuleert ATLAS met haar halve liter blik 12% bier overmatige en
onverantwoorde consumptie.

Om bovenstaande redenen acht STAP de verpakking van ATLAS bier in strijd met artikel 1
RvA:

Artikel 1:
Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee
kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank geboden. Reclame voor
alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie
tonen, suggereren of stimuleren.

STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlage:
1. Foto’s van het blik ATLAS bier 12%
2. Screenshot www.alcoholinfo.nl
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Bijlage 1: Blik SUPER STERK ATLAS bier, 0.5 liter, 12%
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“JE VOELT DAT JE BIER DRINKT”

“ATLAS BIER SUPER STERK”

12%
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Bijlage 2: Screenshot www.alcoholinfo.nl (informatie over standaardconsumpties)


