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nieuws
van sTaP

Steun STAP

STAP is een onafhankelijk kennisinsti-
tuut dat zich inzet voor effectief alco-
holbeleid en voor publieke bewust-
wording van de gezondheidsrisico’s 
van alcohol.

Dit is in het kort de missie van STAP.
De belangrijkste taak van STAP betreft 
het beïnvloeden van het alcoholbeleid
van de landelijke overheid en de 
gemeenten. In toenemende mate is 
STAP actief op europees niveau. 
Voor de concrete beleidsadviezen pro-
beert STAP een draagvlak te verkrij-
gen in de samenleving.

Voorbeelden van deze adviezen zijn:
•	 Het	consequent	handhaven	van	

de leeftijdsgrens bij de alcoholver-
strekking

•	 Invoering	van	een	leeftijdsgrens	
van 18 jaar wat betreft de verkoop 
van alcohol

•	 Geen	prijskortingen	voor	bier	in	de	
supermarkt

•	 Een	verbod	op	alcoholreclame.

Wat STAP betreft, heeft iedere burger 
recht op duidelijke en eerlijke infor-
matie over de gezondheidsrisico’s van 
alcoholgebruik.

Op de website www.stap.nl krijgt u 
toegang tot alle informatie met fact-
sheets, rapporten, open brieven en 
persberichten van STAP.

Steun STAP in haar werk 
en word donateur!

u kunt een bijdrage voor het werk van 
STAP	overmaken	op	ING	291066.	
Als u minimaal € 25,- per jaar bij-
draagt, ontvangt u daarvoor per 
e-mail regelmatig nieuwsberichten en 
minimaal 2 keer per jaar een nieuws-
brief.

Colofon
December 2011
nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid (STAP)
Postbus	9769,	3506	GT	Utrecht
T:	+31	(0)30-6565	041
F:	+31	(0)30-6565	043
e: info@stap.nl
I: www.stap.nl

Thema websites van STAP 
•	 www.alcoholenzwangerschap.nl
•	 www.alcoholbeleid.nl
•	 www.alcoholreclame.nl
•	 www.alcoholvrijeomgeving.nl
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Actie voor waarschuwingslabel  
op alcoholhoudende dranken
STAP en de FASstichting vragen minister Schippers 
om besluit van voormalig minister Klink te herzien 

Het Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid (STAP) heeft samen 
met de FASstichting aan minister 
Schippers gevraagd etiketten van 
alcoholhoudende dranken te voorzien 
van een waarschuwingslabel. Ook 
in tal van andere Europese landen 
doen gezondheidsorganisaties deze 
maand dit beroep op hun minister voor 
Volksgezondheid. In Frankrijk is een 
dergelijk label reeds verplicht. 

De europese regels over etikettering 
van levensmiddelen zijn onlangs her-
zien. nederland heeft tijdens de onder-
handelingen aangegeven dat het recht 
op informatie ook moet gelden voor 
alcohol. Toch is besloten dat er geen 
europese informatieplicht komt voor 
alcoholhoudende dranken, zelfs niet als 
het gaat om de overduidelijke risico’s 
van alcoholgebruik tijdens de zwanger-
schap. 

De europese lidstaten kunnen wel zelf 
besluiten om de regels aan te scherpen. 
en dat is wat STAP en de FASstichting 
nu vragen aan minister Schippers. Zij 
schrijven in een brief aan de minister 
dat alcohol een toxische stof is dat bijna 
elk orgaan kan beschadigen. Alcohol is 
bovendien een carcinogene stof. Vanuit 
gezondheidsoogpunt bestaat er geen 
absoluut veilige ondergrens voor alco-
holgebruik. Ook wijzen ze erop dat in 
2005	de	Gezondheidsraad	zwangere	
vrouwen reeds adviseerde alle alcohol 
te laten staan. 

Geschat	wordt	dat	tenminste	dertig	
procent van de nederlandse vrouwen 
tijdens de zwangerschap blijft door-
drinken ook omdat de praktijk van ‘een 
glaasje moet kunnen’ tot ‘een paar slok-
jes mag’ hardnekkig is. 
Ongeboren kinderen krijgen daarbij het-
zelfde bloedalcoholgehalte als de moe-
der, wat kan leiden tot groei-, gedrags-
stoornissen en hersenbeschadigingen. 
naar schatting lijdt drie procent van de 
kinderen in nederland aan FASD (wat 
vooral tot gedragsproblemen leidt) en 
0,5% aan FAS (met meer ernstige vor-
men van schade, zoals gezichtsafwijkin-
gen). 

Waarschuwingslabel alcohol en 
zwangerschap effectief in Frankrijk
Voormalig minister Klink was destijds 
geen voorstander van de invoering van 
waarschuwingslabels omdat het effect 
niet was aangetoond. 
De minister tekende daarbij aan dat als 
wetenschappelijk duidelijk is dat waar-
schuwingslabels elders effectief zijn, het 
kabinet zijn standpunt zou herzien. 
uit onderzoek weten we dat de invoe-
ring van de wettelijke verplichte waar-
schuwingslabels in 2005 in Frankrijk 
een	positief	effect	heeft	gehad.	In	2004	
was 81,5% van de Franse bevolking van 
mening dat alcoholgebruik tijdens de 
gehele zwangerschap onaanvaardbaar 
is.	In	2007,	na	invoering	van	het	waar-
schuwingslabel,	was	86,9%	die	mening	
toegedaan. 

De STAP-website www.alcoholbeleid.nl, 
die bedoeld is voor beleidsmedewerkers 
van gemeenten, heeft een facelift gehad. 
er is veel informatie te vinden over de 
Drank-	en	Horecawet.	

elke maand staat er een nieuw filmpje 
op de site van een interview met uiteen-
lopende deskundigen. 
Ook de hoofdwebsite www.stap.nl is 
aantrekkelijker geworden vooral omdat 
de site zeer actueel is en er elke dag 
nieuwe informatie op wordt geplaatst. 
De site kent ongeveer 10.000 bezoekers 
per maand.

Website in 
nieuwe jas

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor 
effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van 
de gezondheidsrisico’s van alcohol.

In nederland, Duitsland, Finland,
Italië,	Groot-Brittannië	en	Roemenië
worden deze maand ansichtkaarten
aan de ministers vanVolksgezond-
heid en de leden van de nationale 
parlementen gestuurd met daarop 
vier stickers met daarop het afge-
beelde logo. Deze stickers kunnen 
demonstratief op alcoholhoudende 
dranken worden geplakt.

STAP-bijeenkomsten 
over de Drank- en 
Horecawet

Internationale conferentie van STAP over handhaving

Op	27	en	28	oktober	jl.	organiseerde	
STAP in rotterdam de ‘First european 
network conference on reducing 
youth drinking by law enforcement’. 
Het	was	de	eerste	internationale	con-
ferentie over handhaving die ooit in 
Europa	is	gehouden.	Het	ministerie	
van Veiligheid en Justitie sponsorde 
de conferentie. er namen 100 mensen 
deel	aan	de	conferentie	waarvan	35	
internationale gasten uit 11 verschil-
lende landen. 

De conferentie stond onder leiding 
van burgemeester Jos Wienen 
uit Katwijk. Vooral professor Alex 
Wagenaar uit de VS wist indruk te 
maken met zijn kennis over leeftijds-
grenzen en de handhaving daarvan. 
Op de dag na de conferentie vond 
een expertmeeting plaats die specifiek 
was bedoeld voor de internationale 
handhavingsdeskundigen (zie foto). 

De afgelopen periode organiseerde 
STAP vijf bijeenkomsten voor alle 
Nederlandse gemeenten met als 
doel hen voor te bereiden op de 
komst van de nieuwe Drank- en 
Horecawet. 

Vanaf het moment dat de wet is 
aangenomen zullen de gemeenten 
zelf het toezicht moeten uitvoeren 
op de naleving van o.a. de leef-
tijdsgrenzen bij de verkoop van 
alcohol. nu doet de VWA (Voedsel 
en Waren Autoriteit) dat nog. 

De bijeenkomsten vonden plaats 
in	Assen,	Eindhoven,	Den	Haag,	
middel burg en utrecht. In totaal 
namen zo’n 500 beleidsmede-
werkers van gemeenten deel aan 
deze bijeenkomsten. STAP wil 
bereiken dat gemeenten de nieuwe 
mogelijkheden van de Drank- en 
Horecawet	actief	gaan	inzetten	om	
het alcoholgebruik onder jongeren 
terug te dringen.



‘Als jullie maar lol hebben’
Kinderen komen moeiteloos aan alcohol tijdens evenementen
Op verzoek van de Food Vally regio
(7 gemeenten waaronder Barneveld
en Ede) heeft STAP voor het eerst in
Nederland een mysteryshop onderzoek
uitgevoerd op evenementen waar
alcohol wordt verkocht. Het onderzoek
is de afgelopen zomer uitgevoerd bij
10 verschillende feesten zoals lokale
straat- en zomerfeesten en stedelijke
podiumfeesten. De bezoekersaantallen
liepen uiteen van 200 tot 20.000.
Uit het onderzoek blijkt dat het ook 
tijdens evenementen voor jongeren 
onder de 16 jaar gemakkelijk is om 
alcohol te kopen.

De bezoekersaantallen liepen uiteen 
van 200 tot 20.000. Onder toezicht van 
onderzoekers van STAP hebben een 

15-jarige jongen en een 15 jarig meisje 
in totaal 20 keer geprobeerd alcohol te 
kopen. Alle 20 aankooppogingen slaag-
den. 
Tijdens het onderzoek werden ook 
opvallende uitspraken van het 
personeel van de evenementen 
genoteerd.	Bij	één	van	de	evene-
menten was een toegangsleef-
tijd van kracht. na de controle 
van de leeftijd en het ID-bewijs 
van de jongeren wist de werk-
nemer dat de jongeren 15 jaar 
waren maar zei: “Ik laat jullie 
binnen. Als je alcohol koopt, 
moet je zeggen dat je het van 
iemand anders hebt gekregen, 
niet van de bar. Dit bandje heb 
je	ook	niet	van	mij.”	Bij	een	

ander evenement kregen ze jongeren bij 
binnenkomst terecht geen polsbandje, 
maar konden wel muntjes kopen. 
De muntverkoper zei: ‘Kan mij het wat 
schelen, als jullie maar lol hebben”. 

Bestedingen aan alcoholreclame van 2007 t/m 2010 

De totale investeringen van alcoholprodu-
centen in reclame en sponsoring zijn niet 
bekend. In de VS is de alcoholbranche 
wettelijk verplicht om al deze cijfers te 
leveren. STAP heeft er diverse keren teve-
geefs bij de minister van Volksgezondheid 
op aangedrongen dat deze investeringen 
ook in Nederland bekend zijn. Dan weten 
we beter in welke mate jongeren blootge-
steld worden aan reclame en ook weten 
we
beter welke verschuivingen er zich voor-
doen. Nu is alleen bekend wat de kosten 
zijn van de media-inkoop bij de traditio-
nele media door de alcoholbranche. 

We weten niet precies wat de investerin-
gen zijn in reclame via de sociale media 
(zoals Facebook en YouTube), ook kennen 
we de productiekosten niet van alle recla-
me-uitingen en evenmin weten we wat 
bijvoorbeeld	Heineken	investesteert	in	de	
sponsoring van de Champions League. 

Kosten van alcoholreclame via radio, 
tv, bisocoop en bill-board van 2007 
tot en met 2010
Bekeken	over	de	afgelopen	vier	jaar	(2007	
t/m 2010), blijkt dat de bestedingen aan 
media-inkoop voor alcoholreclame het 
hoogste	waren	in	2010:	ruim	103	miljoen	
euro (€	103.123.76;	zie	grafiek).	
In 2008 waren de media bestedingen nog 
bijna 82 miljoen euro (€	181.831.214).	
De	jaren	2007	en	2009	liggen	hier	met	
bijna	94	resp.	85	miljoen	euro	tussenin.	Het	
betreft investeringen met betrekking tot de 
media-inkoop voor alle traditionele media-
vormen (zoals radio, tv, bioscoop en print). 
De meeste bestedingen betreffen televisie-
reclame (82 miljoen euro- 80% – in 2010)

Het betreffen bestedingen aan traditionele media zoals radio en tv, maar exclusief sponsoring (bv. van 

sport en culturele evenementen). De data van 2010 zijn inclusief bestedingen aan reclame voor alcoholvrij 

bier (Bavaria 0.0%; 5,8 miljoen euro in totaal). Bron: Nielsen Media.

Mediabestedingen aan alcoholreclame tussen 2007 t/m 2010 (excl. sponsoring)

Heineken zoekt vrienden op Facebook

Bierbrouwer	Heineken	gaat	een	grootschalige	samenwerking	aan	met	de	socia-
lenetwerksite	Facebook.	Door	de	overeenkomst	kan	Heineken	als	eerste	gebruik	
maken van de nieuwste Facebook-producten en –platformen. 
Verder krijgt de brouwer training van zijn marketingteams, strategisch advies 
over campagnes in sociale media en kortingen. 
De	overeenkomst	moet	Heineken	een	groter	marktaandeel	opleveren,	aldus	
Alexis	Nasard,	marketingtopman	van	Heineken.	Wereldwijd	heeft	het	merk	
Heineken	al	4,6	miljoen	Facebook-’vrienden’.	In	totaal	zijn	er	800	miljoen	men-
sen bij Facebook aangesloten.
Volgens	het	Financieel	Dagblad	(8	dec.	2011)	geeft	Heineken	inmiddels	7%	van	
het totale marketingbudget uit aan internet. Aan marketing en verkoop samen 
geeft	de	brouwer	ruim		2	miljard	uit.	Naar	schatting	besteedt	Heineken	daarvan	
3%	aan	digitale	marketing.	De	stijgende	uitgaven	aan	digitale	marketing	gaan	
niet ten koste de klassieke media. Die zullen minimaal op peil blijven, aldus 
onderzoeksbureau nasard.

STAP: geen alcohol in tankstations
Beta, de belangenvereni-
ging van tankstationhou-
ders, probeert het wettelijk 
verbod op de verkoop van 
alcohol bij tankstations 
ongedaan te maken. Zij 
protesteren tegen deze wet 
en willen een proefproces 
uitlokken bij het Europese 
hof door demonstratief 
alcohol te gaan verkopen bij 
5 tankstations. De Tweede 
Kamer en de Ministers 
Schippers en Opstelten zijn 
er fel op tegen dat alcohol 
op deze manier gemakkelijk 
beschikbaar komt voor de 
automobilist. 

Wim van Dalen, directeur 
van STAP, beantwoordde 
enkele vragen over deze 
zaak aan de pers. Daaruit de 
volgende selectie: 

Ik neem aan dat u een voor
stander bent van het verbod 
op alcoholverkoop bij tank
stations. Waarom? 
Van Dalen: Zeker, ik ben 
voorstander van dit verbod. 
Hoewel	het	unieke	effect	op	
de verkeersveiligheid niet 
wetenschappelijk is aange-
toond, wil dat niet zeggen 
dat dat effect er niet is. 

De invoering van het verbod 
op alcoholverkoop bij tank-
stations was onderdeel van 
een pakket aan maatregelen 
gericht op het tegengaan van 
rijden onder invloed. 
Als gevolg hiervan is het 
aantal geregistreerde ver-
keersdoden en gewonden 
vanwege alcoholgebruik 
afgenomen. 

Komt het verbod op alcohol
verkoop bij tankstations de 
verkeersveiligheid ten 
goede?
Van Dalen: niet iedereen 
zal er alcohol kopen om het 
direct te consumeren, ech-
ter de verleiding is bij velen 
aanwezig dat wel te doen. 
Direct of tijdens het rijden. 
Immers een grote groep 
nederlanders is afhankelijk 
van alcohol en elke confron-
tatie met alcohol, ook tijdens 
verkeersdeelname, wordt 
door hen beleefd als een uit-
nodiging om te drinken. 

In de ons omringende landen 
is er geen verbod op de 
verkoop van alcohol bij 
tankstations. 

Nederland is dus weer het 
braafste jongetje van de 
klas? 
Van Dalen: nederland is in 
dit geval bepaald niet het 
braafste jongetje van de klas. 
De verkoop bij tankstations is 
ook verboden of beperkt in 
engeland, Frankrijk, IJsland, 
Italië, noorwegen, Schotland, 
Slovenië, Wales, Spanje en 
Zweden.	In	België	overweegt	
men zo’n verbod in te voe-
ren.

Tankstationondernemers 
wordt in een moeilijke markt 
de vrijheid ontnomen hun 
winstmarges te vergroten.
Van Dalen: Per verkeersdode 
bedragen de maatschap-
pelijke kosten 11 miljoen 
euro en alcoholgebruik is 
zeker verantwoordelijk voor 
tientallen verkeersdoden per 
jaar. Als in 5% van die geval-
len de alcohol is gekocht of 
genuttigd bij een tankstation, 
beloopt de schade daarvan 
25 miljoen euro per jaar. 
Waar de menselijke ellende 
nog bovenop komt. Is de 
alcoholomzet van de pomp-
stations ons dat waard?

Het initiatief van STAP om scholen te motiveren te kie-
zen voor een volledig alcoholvrij beleid slaat steeds meer 
aan. Er zijn nu formeel erkende alcoholvrije scholen in o.a. 
Amersfoort, Nijkerk en Rotterdam. STAP heeft met o.a. met 
steun van de Stichting Kinderpostzegels, het Laurensfonds, 
Sobrietas, de ANDO, de Stichting Alcoholvrije Bedrijven en 
haar eigen donateurs overal in het land projecten opgezet. 
Ook diverse gemeenten steunen dit werk van STAP. 

Twee recente resultaten springen eruit: in de gemeente nijkerk 
hebben alle vier scholen voor het middelbaar onderwijs het 
keurmerk Alcoholvrije School van STAP ontvangen en het feit 
dat nu meer dan de helft van de rotterdamse scholen alcohol-
vrije schoolfeesten en werkweken organiseert. 

Nijkerk: alle scholen alcoholvrij
Joël Voordewind, Kamerlid van de Christenunie verrichte op 
vrijdag 11 november jl. de aftrap van de eerste gemeente in 
nederland met uitsluitend alcoholvrije scholen. In nijkerk heb-
ben vier middelbare scholen de afspraak gemaakt om volledig 
alcoholvrij te zijn. Dit betekent onder meer dat geen alcohol 
meer wordt geschonken of toegelaten bij schoolfeesten of bui-
tenlandse excursies. 
Voordewind: “Ik juich dit initiatief van harte toe en hoop dat 
veel scholen het voorbeeld van ‘Frisvalley’ zullen volgen. Op 
school moeten hersens worden opgebouwd, niet afgebroken.”

Aantal alcoholvrije scholen neemt toe in Nederland

Rotterdam: Alcoholvrije school feesten en werkweken 
Inge Verhoef van STAP vertelt op 5 oktober j.l. voor de 
rotterdamse scholen over het onderzoek dat STAP heeft 
gedaan naar het alcoholbeleid en alcoholgebruik op 
rotterdamse scholen. meer dan de helft van de onderzochte 
Rotterdamse	scholen	geeft	alcoholvrije	feesten.	70	procent	
van de onderzochte scholen zeggen werkweken alcoholvrij 
te houden. Toch geeft nog de helft van de leerlingen aan 
wel eens alcohol gedronken te hebben tijdens werkweken. 
Van	alle	leerlingen	zegt	16%	wel	eens	gedronken	te	hebben	
tijdens schooltijd. 


