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Geachte Code Commissie,
Een oplettende burger stuurde STAP het bijgevoegde etiket afkomstig van de (rosé) wijn La
Tulipe, van Ilja Gort. Op het etiket staat onder meer :
“Rustig an. Is wijn drinken gezond? De meeste publicaties bevestigen dit. Niet te veel
natuurlijk 2 à 3 glazen per dag wordt aangeraden” (zie bijlage 1).
Volgens STAP is deze manier van reclame maken in strijd met artikel 6.2 van de
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) over gezondheidsclaims en met artikel
4.3 uit de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20
december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
Artikel 6 lid 2 RvA
Reclame voor alcoholhoudende dranken mag niet verwijzen naar mogelijke voor de
gezondheid gunstige effecten van het nuttigen van alcoholhoudende drank.
Artikel 4.3 Verordening (EG) Nr. 1924/2006
Dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien zijn
van gezondheidsclaims.
Op het etiket zou geen verwijzing mogen worden gemaakt naar mogelijke voor de
gezondheid gunstige effecten van, in dit geval, wijn. Op het etiket wordt duidelijk gepromoot
dat wijn drinken gezond zou zijn, dat wetenschap dit uitwijst en dat 2 à 3 glazen per dag
wordt ‘aangeraden’.
Wellicht dat 2 à 3 glazen per dag door dhr. Gort worden ‘aangeraden’ maar autoriteit op dit
gebied, de Nederlandse Gezondheidsraad, omschrijft het op haar website heel anders.
Mededeling Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad benadrukt in een mededeling op haar site (zie bijlage 2) dat nietdrinkers sowieso niet mag worden aangeraden te beginnen met drinken, dit vanwege onder
meer risico op gewenning en overmatig gebruik (en andere aandoeningen). Ook benadrukt
de Gezondheidsraad dat de veel gehoorde omschrijving dat matige alcoholconsumptie “past
in een gezonde leefwijze” geen correct advies is.
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Daarnaast heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenspraak met
o.m. diverse wetenschappers, het Trimbos-instituut, Verslavingszorg en het Nederlands
Instituut voor Alcoholbeleid nieuwe richtlijnen opgesteld voor aanvaardbaar alcoholgebruik,
op basis van het rapport Goede Voeding van de Gezondheidsraad.
Volwassen, gezonde vrouwen die ervoor kiezen om alcohol te drinken wordt aangeraden dit
gebruik te beperken tot één glas per dag. Voor mannen ligt de aanvaardbare bovengrens
waarbij gezondheidsschade wordt beperkt op twee glazen per dag. Deze aanvaardbare
bovengrenzen zijn daarmee genuanceerder en liggen lager dan de 2 à 3 glazen waarnaar op
La Tulipe wordt verwezen (wat sowieso al in strijd wordt geacht met de RvA en de Europese
wetgeving). Bij voorkeur nuttigen drinkers minimaal twee dagen per week geen alcohol om
gewenning te voorkomen.
Met andere woorden, naast het maken van een gezondheidsclaim, wat in strijd is met
Nederlandse zelfregulering en Europese wetgeving, is de boodschap van 2 à 3 glazen per
dag tevens misleidend aangezien gezondheidsorganisaties zoals de GR en de WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie) andere bovengrenzen voor aanvaardbaar gebruik hanteren.
Om deze reden acht STAP het etiket van La Tulipe tevens in strijd met artikelen 7 en 8 uit de
Nederlandse Reclame Code over oneerlijke en misleidende reclame:
Artikel 7 NRC
Reclame mag niet oneerlijk zijn. Reclame is oneerlijk wanneer zij in strijd is met de vereisten
van professionele toewijding en het economische gedrag van de gemiddelde consument die
zij bereikt of op wie zij gericht is met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan
verstoren. Misleidende reclame en agressieve reclame zijn in ieder geval oneerlijk.
Artikel 8.2 NRC
Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of voor de gemiddelde
consument onduidelijk of dubbelzinnig is ten aanzien van bijvoorbeeld een of meer van de
onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument ertoe brengt of kan
brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:
a) het bestaan of de aard van het product;
b) de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen,
risico’s, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en
klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering,
geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie,
geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of
de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of
controles;
Om bovenstaande redenen acht STAP het etiket van La Tulipe in strijd met de Reclamecode
voor Alcoholhoudende dranken, met de Europese Verordening inzake voedings- en
gezondheidsclaims voor levensmiddelen en met de Nederlandse Reclame Code.
STAP vraagt de Commissie uitspraak te doen en de klacht toe te wijzen.
Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
Bijlagen:
1. Etiket wijnfles La Tulipe van Ilja Gort
2. Mededeling Gezondheidsraad over alcoholconsumptie:
http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/gezonde-voeding
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Bijlage 1: Etiket wijnfles La Tulipe van Ilja Gort
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Bijlage 2: Mededeling Gezondheidsraad over alcoholgebruik
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