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nieuws
van sTaP

STAP is kritisch over voorgestelde 
nieuwe Alcoholwet
Sommige voorstellen van Blokhuis zijn volgens STAP 
in strijd met zijn plan alcoholproblemen te beperken

De bestaande Drank- en Horecawet 
wordt in verband met het Nationaal 
Preventieakkoord gewijzigd. De wijzi-
gingen worden waarschijnlijk in 2021 
ingevoerd. 

De wet gaat dan Alcoholwet heten wat 
de lading van de wet beter dekt. 
In maart en mei van dit jaar hebben zo’n 
50 gemeenten en organisaties, waaron-
der STAP, op het concept van de nieuwe 
wet kunnen reageren via een internet-
consultatie. Medio november verscheen 
vrij onverwacht de definitieve versie 
van het wetsvoorstel. De Commissie 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 
de Tweede Kamer die het wetsvoorstel 
gaat bespreken besloot vervolgens 
vaart te maken en de inbrengdatum 
voor vragen op 11 december te zetten. 
Blokhuis hoopt dat in het voorjaar 2020 
de Tweede Kamer over zijn wetsvoorstel 
beslist. 

Blokhuis bij de presentatie van het 
Nationaal Preventieakkoord op 
23 november 2018. 

The three best buys
STAP heeft de voorstellen van 
de nieuwe Alcoholwet getoetst 
aan de beleidsadviezen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
Deze komen erop neer dat effectieve 
alcoholmaatregelen drie doelen nastre-
ven: afname van de beschikbaarheid 

van alcohol, een hogere prijs voor 
alcohol en een reclameverbod (The 
three best buys). STAP geeft in haar 
reactie op de nieuwe wetsvoorstellen 
die is gericht op een aantal Kamerleden 
aan, dat deze ‘three best buys’ er zeer 
bekaaid afkomen: de beschikbaarheid 
van alcohol neemt zeer waarschijnlijk 
zelfs toe (zie ‘mini-cafeetjes’), de voor-
gestelde prijsmaatregel (zie lichtpuntjes) 
is positief maar zeer bescheiden en over 
reclamebeperking is in het wetsvoorstel 
niets terug te vinden. 

Mini-cafeetjes
De meest ingrijpende verandering van 
de nieuwe Alcoholwet is dat de ver-
plichting wegvalt dat het vloeroppervlak 
van één horecalokaliteit minimaal 35m² 
moet zijn. STAP vreest dat er als gevolg 
daarvan in tal van supermarkten en 
andere winkels kleine (weliswaar afge-
schermde) ruimtes komen waar alcohol 
kan worden geschonken. Als gemeen-
ten dat nadrukkelijk niet willen moeten 
zij daarvoor een aparte verordening 
opstellen. Als gemeenten dat niet doen 
kunnen ondernemers hun gang gaan en 
zullen nieuwe mini-cafeetjes als padden-
stoelen uit de grond schieten. 
Voor STAP is het onbegrijpelijk dat 
staatssecretaris Blokhuis het risico 
neemt dat er door zijn nieuwe wet meer 
cafeetjes komen. Immers: hoe groter de 
beschikbaarheid van alcohol, hoe meer 
er wordt geconsumeerd en hoe meer 
alcoholschade er ontstaat. En dat gaat 
niet alleen lijnrecht in tegen de adviezen 
van de WHO maar impliciet ook tegen 
het Nationaal Preventieakkoord van 
Blokhuis, dat als doel heeft om proble-
matisch alcoholgebruik tegen te gaan. 

Lichtpuntjes
De nieuwe wet kent zeker ook enkele 
lichtpuntjes waaronder nieuwe regels 
voor online verkoop en een verbod op 

het stunten met alcohol in bijvoorbeeld 
supermarkten: alleen kortingen van 
maximaal 25% zijn nog toegestaan. 
Ook wordt het strafbaar als particulie-
ren in de horeca en in de sportkantine 
stiekem alcohol bestellen voor minder-
jarigen. Positief is ook dat gemeenten 
jonge testkopers mogen inzetten bij de 
handhaving van de alcohol-leeftijds-
grens van 18 jaar. De (onterechte) kritiek 
van sommige ondernemers en gemeen-
ten dat jonge testkopers overtredingen 
uitlokken is dan van de baan. 

 

Als Blokhuis z’n zin krijgt zijn alleen 
prijskortingen van maximaal 25% op de 
normale verkoopprijs toegestaan. 

Steun van Koninklijke Horeca 
Nederland 
STAP rekent erop dat ook andere partij-
en zich de komende tijd over de zwakke 
onderdelen van de wetwijziging zullen 
uitspreken. Positief is dat Koninklijke 
Horeca Nederland al gemeld heeft zich 
te gaan verzetten tegen het voorstel 
om geen landelijke vloeroppervlakte eis 
voor de horeca meer te hanteren, maar 
de regelgeving over te laten aan indivi-
duele gemeenten. Hun argument is dat 
het een ratjetoe in Nederland wordt als 
gemeenten er zelf over kunnen beslis-
sen of ze mini-cafeetjes toestaan of niet. 
De ene gemeente zal deze wildgroei 
willen voorkomen, de andere gemeente 
laat ondernemers hun gang gaan. O

nt
w

er
p 

en
 o

pm
aa

k:
 A

lb
er

ts
Kl

ev
e,

 b
ur

ea
u 

vo
or

 g
ra

fis
ch

 o
nt

w
er

p 
B

N
O



Op initiatief van STAP is, in nauwe 
samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging van Drank- en Horecawet 
Inspecteurs (NVDI), een onderzoek 
naar testkopers uitgevoerd in Utrecht, 
Rotterdam, Eindhoven en Groningen. 
Dat zijn gemeenten die ruime ervaring 
hebben met de inzet van jongeren van 
17 en 18 jaar om na te gaan of alcohol-
verstrekkers zich houden aan de wet-
telijke leeftijdsgrens van 18 jaar bij de 
verkoop van alcohol. Deze gemeenten 
waren bereid om concrete details te 

verstrekken over de manier waarop hun 
alcohol-inspecteurs bij hun controles 
samenwerken met jonge testkopers. 
Deze testkopers bestellen alcohol bij de 
horeca, supermarkten en andere loca-
ties om na te gaan of de leeftijdsgrens 
van 18 jaar goed wordt nageleefd. 
Deze methode werkt veel sneller en effi-
ciënter dan de traditionele manier van 
observeren door de inspecteurs zelf. 
Helaas zijn vooral veel kleinere gemeen-
ten nog voorzichtig met het inzetten 
van testkopers omdat ze dan ‘verdacht’ 
worden van het uitlokken van overtre-
dingen. 

Als de testkopers-methode goed wordt 
benut is er echter geen sprake van uit-
lokking. Gelukkig zien we dat nu steeds 
meer gemeenten testkopers gaan 
inzetten. De gesprekken met de inspec-
teurs van de 4 gemeenten zijn gevoerd 
door Ruby Sintenie, rechtenstudent 
van de NHL Stenden Hogeschool te 
Leeuwarden en stagiaire van STAP. 
Zij heeft met STAP op basis van de ver-
kregen informatie een landelijk protocol 
opgesteld voor de meest betrouwbare 
manier van inzetten van testkopers, 

een protocol dat vervolgens naar alle 
gemeenten is gestuurd.

Inmiddels is er, mede op basis van 
dit onderzoek, in opdracht van het 
Ministerie van VWS een uitgebreider 
protocol in voorbereiding. Dit protocol 
gaat namelijk niet alleen over de inzet 
van testkopers bij de controle van de 
leeftijdsgrens maar ook over de manier 
waarop gemeenten kunnen controleren 
of er in de horeca geen alcohol wordt 
geschonken aan reeds beschonken 
bezoekers. In de praktijk gebeurt dat 
nog veel te vaak, hetgeen in strijd is 
met het Wetboek van Strafrecht, artikel 
252.

Bronnen
Rapport Testkopers: Uitlokking of de 
uitkomst; R. Sintenie; STAP & NVDI;
88 pag. Juni 2019;
Factsheet: De inzet van testkopers bij 
de handhaving van de alcoholleeftijds-
grens van 18 jaar; R. Sintenie en 
W. E. van Dalen; STAP; 2019; 5 pag.; 
september 2019.

STAP: Handhaving leeftijdsgrens van 18 jaar kan 
efficiënter
Onderzoek van STAP naar inzet van jonge testkopers door gemeenten

STAP is één van de initiatiefnemers 
van AAN, de Alliantie Alcoholbeleid 
Nederland. Andere organisaties 
die deel uitmaken van AAN zijn de 
Stichting Gezonde Leefstijl (project 
Ik-Pas), Verslavingskunde Nederland 
(VKN), het Tijdschrift LEF voor 
mensen in herstel, de Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynae-
cologie (NVOG), de Stichting Foetaal 
Alcohol Syndroom (FAS), het Zwarte 
Gat (Cliënten Verslavingszorg) en de 
Stichting Us Blau Hiem uit Friesland. 
Ook kent AAN deelnemers die op 
persoonlijke titel actief zijn zoals 
enkele leden van de AA, een huisarts, 
detox-coach Jacqueline van Lieshout 
en een ondernemer. De meeste van 
de deelnemende organisaties hebben 
in 2016 het ‘Alcoholmanifest’ opge-
steld waarin de Nederlandse over-
heid wordt opgeroepen doortastende 
maatregelen te nemen om de alcohol-
problematiek te beperken. 
Zie www.alcoholmanifest.nl 

Nieuwe alcoholalliantie AAN organiseert in 2020 de 
Landelijke Alcoholactieweek ‘Zien drinken doet drinken’.

In 2019 heeft AAN van het ministerie van 
VWS subsidie gekregen voor de orga-
nisatie van de Alcoholactieweek ‘Zien 
drinken doet drinken’ in 2020. Het doel 
van deze week is om mensen in de soci-
ale omgeving van jongeren bewust te 
maken van het feit dat het onverstandig 
is om alcohol te gebruiken waar kinde-
ren bij zijn. Uit onderzoek is gebleken 
dat het drinken door ouders, familie en 
andere volwassenen waar jongeren bij 
zijn invloed heeft op de opvattingen van 
die jongeren over alcohol en daarmee 
op hun toekomstige drinkgedrag. Als 
we als samenleving willen bereiken dat 
jongeren voor hun 18e niet gaan drin-
ken (en als ze volwassenen zijn niet of 
matig drinken) is het belangrijk geen 
alcohol te gebruiken in aanwezigheid 
van jongeren. Die boodschap zal centraal 
staan in de Alcoholactieweek. Daarnaast 
zullen de partners van AAN ook mid-
dels eigen activiteiten extra aandacht 
kunnen geven aan de boodschap van de 
Alcoholactieweek. 

Vanaf 1 december 2019 vormen Marleen 
Engelbarts, Mirjam Komen, Martijn 
Planken en Wim van Dalen het team dat 
de Alcoholactieweek 2020 voorbereidt. 

De alcoholalliantie AAN heeft op langere 
termijn als doel om actief en onafhanke-
lijk van de overheid bij te dragen aan een 
beter alcoholbeleid in Nederland. Wat 
zij o.a. wil bereiken is dat de adviezen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(minder verkooppunten, hogere prijs en 
een reclameverbod) in Nederland serieus 
worden genomen en dat zowel het matig 
drinken als het helemaal niet drinken van 
alcohol als een volstrekt normaal geac-
cepteerd gedrag wordt gezien. Daarbij 
geldt het advies van de Gezondheidsraad 
(niet drinken is de meest gezonde keuze 
en voor wie graag alcohol drinkt is het 
advies niet meer dan 1 glas per dag). 



Het alcoholgebruik in Nederland is de 
afgelopen vijf jaren stabiel gebleven. 
Aan de daling sinds het begin van dit 
millennium is een einde gekomen. 
Dat blijkt uit berekeningen van het 
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid 
STAP op basis van verkoop- en accijnscij-
fers van de Nederlandse Brouwers, de 
Organisation Internationale de la Vigne 
et du Vin en het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 
 
In 2018 dronken we bijna 7 liter 
pure alcohol per inwoner 
In Nederland werd in 2018 per hoofd 
van de bevolking 3,35 liter pure alcohol 
gedronken in de vorm van bier, 2,46 liter 
in de vorm van wijn en 1,18 liter in de 
vorm van gedistilleerde dranken. Samen 
komt dat op 6,99 liter pure alcohol per 
inwoner, in 2014 was dat 6,97 liter. Het 
gebruik is dus stabiel gebleven. Deze cij-
fers komen er op neer dat in Nederland 
dagelijks 26,8 miljoen glazen bier, wijn en 
gedistilleerde drank wordt gedronken. 
 
Alcoholgebruik per hoofd van de 
bevolking is een indicatie voor de 
omvang van het probleem 
Wim van Dalen, directeur van STAP: “Het 
alcoholgebruik per hoofd van de bevol-
king is een belangrijke indicatie voor de 

Alcoholgebruik in Nederland de 
afgelopen 5 jaar stabiel 

omvang van schade die alcoholgebruik 
veroorzaakt. Dat betreft de schade voor 
de individuele drinker en de schade voor 
de samenleving als geheel. De conclusie 
is dan ook gerechtvaardigd dat de alco-
holproblematiek in Nederland, ondanks 
tal van inspanningen, de afgelopen vijf 
jaar enerzijds niet significant is afgeno-
men maar anderzijds ook niet is toege-
nomen. Bepaalde risicogroepen, zoals 
jongeren en zwangeren, zijn minder gaan 
drinken. Dat is mooi, maar over de hele 
linie drinken we nog te veel. 
Zo drinkt 60% van de Nederlanders van 
19 jaar en ouder meer alcohol dan de 
Gezondheidsraad adviseert.”

In de jaren 60 en 70 steeg het 
alcoholgebruik explosief 
In 1960 was de gemiddelde Nederlander 
wat alcoholgebruik betreft nog zeer 
matig. Vanaf de jaren 60 tot eind jaren 
70 van de vorige eeuw is het alcoholge-
bruik in Nederland explosief gestegen, 
met meer dan 250%: van 2,5 liter pure 
alcohol in 1960 per hoofd van de bevol-
king tot ruim 9 liter in 1979. Het gebruik 
bleef in de jaren 80 en 90 op dat hoge 
niveau hangen. Na ongeveer 2000 is het 
alcoholgebruik gaan dalen tot net onder 
de 7 liter pure alcohol per Nederlander. 
Als wordt uitgegaan van Nederlanders 

van 15 jaar en ouder betreft het 8,33 liter 
pure alcohol per hoofd van de bevolking. 
De totale daling in de periode 2000 tot 
2014 was ruim 15%. Het gebruik is sinds 
2014, dus nu inmiddels al weer vijf jaar, 
stabiel. 
 
Het alcoholgebruik in beeld 
gebracht 
Onderstaande grafiek geeft de ontwik-
keling weer van het alcoholgebruik per 
Nederlander sinds 1960 in liters pure 
alcohol. De onderste drie lijnen geven 
de liters pure alcohol aan die in de vorm 
van bier, van wijn en van gedistilleerde 
drank voor consumptie beschikbaar 
kwamen. De bovenste lijn geeft de totale 
hoeveelheid pure alcohol weer, die per 
gemiddeld per Nederlander gebruikt 
werd. 

Alcoholconsumptie per Nederlander vanaf 0 jaar. 1960-2018
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Over STAP
STAP is een onafhankelijk kennisinstituut 
dat zich inzet voor een effectief alcoholbe-
leid en voor publieke bewustwording van 
de gezondheidsrisico’s van alcohol. Dat is 
in het kort de missie van STAP. STAP volgt 
nauwgezet de kennis en adviezen van 
gerenommeerde wetenschappers op haar 
terrein en in het bijzonder de adviezen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie, de 
WHO.

Steun STAP 
STAP krijgt geen subsidie van de over-
heid. Daarom is STAP in haar werk bijna 
geheel afhankelijk van de opbrengst 
van diensten en van donaties en lega-
ten. STAP is een ANBI instelling zodat 
u schenkingen van uw fiscaal inkomen 
kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken 
op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. 
Stichting STAP te Utrecht.

Dit bepleit STAP
•	 goede	informatie	voor	alle	burgers	

over de gezondheidsrisico’s van alco-
holgebruik

•	 geen	alcoholgebruik	en	geen	alcohol-
verstrekking onder de 18 jaar

•	 effectieve	handhaving	van	de	leeftijds-
grens van 18 jaar 

•	 beperking	van	het	aantal	verkooploca-
ties van alcohol

•	 een	verbod	op	online	verkoop	van	
alcohol 

•	 de	invoering	van	een	minimumprijs	
voor alcohol 

•	 een	totaal	verbod	op	alcoholreclame	
en -sponsoring.

Colofon
December 2019 
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid 
STAP
Postbus 9769, 3506 GT Utrecht
Telefoon 030-6565 041
Email info@stap.nl 
Twitter @wimvandalen
Websites www.stap.nl, 
 www.alcoholenborstkanker.nl
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STAP roept Olympische sporters op: 
ga niet akkoord met nieuwe deal van NOC*NSF met Heineken

een doelgroep zijn van geraffineerde 
alcohol promotie. 

In de oproep van STAP worden de 
Olympische sporters erop gewezen dat zij 
door de deal met NOC*NSF gedwongen 
worden mee te werken aan marketingacti-
viteiten van Heineken, ook als dat in strijd 
is met hun persoonlijke opvattingen ten 
aanzien van alcoholgebruik of met de wen-
sen van hun privé-sponsoren. STAP vindt 
dat NOC*NSF volledig verantwoordelijk 
moet worden voor de huldiging van onze 
Olympische medaillewinnaars. Daarmee 
laat NOC*NSF al haar leden en feitelijk 
heel Nederland zien dat ze de afspraken in 
het Nationaal Preventieakkoord van staats-
secretaris Paul Blokhuis, dat zij hebben 
onderschreven, serieus nemen.

STAP verontwaardigd over omzetcontracten van 
de bierbrouwers voor studentenverenigingen
Uit onderzoek van journalist Eva Maring 
van RTVNoord is gebleken dat het alco-
holgebruik door leden van Groninger 
studentenverenigingen slim wordt 
gestimuleerd door de Nederlandse bier-
brouwers zoals Heineken en Bavaria. 
Hoe meer alcohol er wordt omgezet hoe 
hoger de kortingen zijn die de verenigin-
gen krijgen. Het gaat om voordelen van 
tienduizenden euro’s. 

De verenigingen organiseren extra 
‘bierfeesten’ om optimaal te kunnen 
profiteren van de kortingen. Dit ondanks 
het feit dat de verenigingen in een con-
venant met de gemeente Groningen, de 
Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit 
Groningen afspraken hebben gemaakt 
over cultuurverandering. Rode draad in 
de afspraken is dat er wat moet gebeuren 
aan de alcoholcultuur. 
Wim van Dalen, directeur van het 
Nederlands Instituut voor Alcohol beleid 
STAP, stoort zich aan het staffel systeem 
van bierbrouwers. “Het drinken van alco-
hol in de studentenwereld is onvoorstel-

baar geaccepteerd. Als de leverancier 
daarop kortingen geeft, dan stimuleer je 
het gebruik. Ze weten dat er veel gedron-
ken wordt onder studenten, ze weten dat 
het een risicogroep is gezien de leeftijd 
en toch is het pompen, pompen, pom-
pen.”

Biertanks van een Nederlandse 
studenten vereniging (niet in Groningen).

Toen in oktober 2019 bekend werd dat er 
in Tokyo tijdens de Olympische Spelen 
in 2020 opnieuw een Holland Heineken 
House (HHH) zal zijn, heeft STAP de 
Olympische sporters opgeroepen zich uit 
te spreken tegen de deal van NOC*NSF 
met Heineken. 

Die deal houdt in dat HHH ditmaal een 
onderdeel zal zijn van TeamNL Tokyo 
Center, een tijdelijk Holland paviljoen, waar 
het Nederlandse bedrijfsleven zich tijdens 
de Spelen in Japan kan presenteren. 
NOC*NSF neemt de exploitatie van dat 
Center op zich. Bierbrouwer Heineken blijft 
in HHH de Nederlandse Olympiërs die een 
medaille krijgen huldigen. Huldigingen die 
door jong en oud op de tv worden bekeken 
en meebeleefd en die daarmee ongewild 

Andere activiteiten van STAP

De afgelopen maanden heeft STAP diverse presentaties verzorgd op bijeenkomsten die 
werden georganiseerd voor huisartsenopleiders, besturen van studentenverenigingen, 
vrijwilligers van de Jellinek (Unity) en gemeentelijke alcoholinspecteurs. Ook is een pre-
sentatie verzorgd in Lissabon voor Europese collega’s van het Alcohol Policy Network 
(APN). I.s.m. Universiteit Twente heeft STAP enkele zogenaamde mysteryshop-onder-
zoeken uitgevoerd in opdracht van gemeenten. Belangrijke andere activiteiten betreffen 
het up-to-date houden van de website www.stap.nl en het deelnemen aan het overleg 
over de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord. STAP adviseert ook het bestuur 
van de Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI). 


