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Betreft: rapport ‘Alcoholreclame aangeklaagd’ en de beperkingen van zelfregulering

Geachte leden van de Commissies VWS, OCW en Jeugd en Gezin,

Bijgaand treft u het rapport ‘Alcoholreclame aangeklaagd’ dat STAP onlangs heeft
uitgebracht. Met dit rapport en deze brief, wil STAP u informeren over de werking van de
zelfregulering van alcoholreclame in Nederland. Nederland is het enige land in Europa dat
geen wetgeving heeft op dit gebied.

Het rapport laat zien welk type klachten over alcoholreclame stelselmatig door de Reclame
Code Commissie wordt afgewezen en om wat voor redenen dit gebeurt. Deze brief zal
verdere toelichting geven op de zwaktepunten van de zelfregulering.

Volume versus inhoud
STAP pleit al jaren voor een volumebeperking van de hoeveelheid alcoholreclame waaraan
jongeren dagelijks worden blootgesteld. Volumebeperking is essentieel aangezien meer
blootstelling leidt tot een hogere alcoholconsumptie, zo wijst longitudinaal onderzoek uit1,2,3,4.
Wij zijn dan ook blij met het voornemen van het kabinet tot 21.00u ’s avonds geen
alcoholreclame meer op radio en tv toe te staan.

Tot op heden ligt in Nederland vanuit de alcoholindustrie meer nadruk op het beperken van
de inhoud van alcoholreclame dan op het beperken van het volume. De inhoud van
alcoholreclames wordt gereguleerd via de Reclame Code voor Alcoholhoudende dranken
(de RvA of de Code). De Code bestaat uit 31 regels, opgesteld door de alcoholindustrie zelf,
waar ze zich aan dient te houden bij het maken van alcoholreclame1. Echter, de regels zijn
vaak op een dergelijke wijze omschreven, dat de adverteerder nog steeds heel veel ruimte
heeft om aantrekkelijke alcoholreclame te kunnen maken, in het bijzonder voor jongeren.

1
De Code is in 1991 ingesteld als compromis naar aanleiding van het voornemen van het toenmalige kabinet

(1987) alcoholreclame in Nederland (net als thans de tabaksreclame) te verbieden.



Zwaktepunten inhoudelijke formulering van de Code
STAP monitort al enige jaren de inhoud van alcoholreclame en –marketing in Nederland. Bij
een mogelijke overtreding van de Code dient zij een klacht in bij de Reclame Code
Commissie, die hierover oordeelt. Door de wijze waarop de regels van de Code zijn
geformuleerd wijst de Reclame Code Commissie regelmatig bepaalde klachten af. Volgens
de Commissie wordt de Code dan niet naar de letter geschonden. Hieronder volgen enkele
voorbeelden:

Attractiewaarde van een reclame nauwelijks aantoonbaar
Gelet op de uitspraken van de Reclame Code Commissie kan vaak niet worden
aangetoond dat reclame-uitingen zich specifiek richten op minderjarigen. Volgens
artikel 10 moet de attractiewaarde die een alcoholreclame voor jongeren heeft
namelijk ‘aanmerkelijk uitstijgen’ boven de attractiewaarde die de reclame voor
volwassenen heeft. Gebleken is dat deze formulering het in de praktijk zo goed als
onmogelijk maakt om klachten over voor jongeren aantrekkelijke reclame toegekend
te krijgen.

25%-criterium voorkomt geen breed bereik
Artikel 21 stelt dat alcoholreclame geen publiek mag bereiken dat voor meer dan 25%
bestaat uit minderjarigen. In de praktijk is dit moeilijk aantoonbaar. Hooguit kan
achteraf worden vastgesteld hoeveel bezoekers minderjarig waren. Intussen heeft
blootstelling al plaatsgevonden. Ook al wordt de grens van 25% niet overschreden,
dan nog worden in absolute aantallen veel jongeren bereikt door alcoholreclame. Op
internet valt helemaal niet te controleren hoeveel jongeren tijd doorbrengen op (de
zeer interactieve en aantrekkelijke) alcohol-websites. De verplichte ‘leeftijdscheck’ is
een wassen neus en voorkomt niet dat jongeren worden blootgesteld aan
alcoholreclame.

Sociaal en seksueel succes nog steeds mogelijk binnen de zelfregulering
Artikel 8 van de Code zou jongeren moeten beschermen tegen de associatie tussen
alcohol en het verkrijgen van sociaal en/of seksueel succes. Dit artikel zegt letterlijk
dat “reclame niet mag suggereren dat de consumptie van alcohol bijdraagt aan
sociaal/seksueel succes”. In de praktijk laten reclamemakers daarom de letterlijke
‘consumptie’ van alcohol in de reclame-uiting weg. Het staat hen vervolgens volledig
vrij de associatie te leggen tussen alcohol en sociaal/seksueel succes en hier wordt
door de reclamemakers gretig gebruik van gemaakt. Zo zijn de reclames van Bacardi
altijd geassocieerd met feest en dans, Martini, Campari en Baileys leggen vaak de
nadruk op alcohol en seksualiteit en bierreclames zoals van Heineken en Grolsch zijn
vaak lifestyle reclames met veel sociale interactie. Dus zonder artikel 8 van de
Reclame Code te overtreden kunnen de reclamemakers toch een associatie tussen
alcohol en sociaal/seksueel succes meegeven aan de kijker en daarmee
aantrekkelijke alcoholreclame maken. Klachten hierover worden bijna altijd
afgewezen.

Humor als ‘redmiddel’ voor reclame?
Humor maakt het lastig de artikelen uit de Code letterlijk te interpreteren. De
Commissie wijst op basis van humor regelmatig klachten af. Het argument is dan dat
door gebruik van humor ‘duidelijk is dat de boodschap niet letterlijk zo wordt bedoeld’.
Uit onderzoek blijkt dat humor in reclames jongeren erg aanspreekt5. Hoe
aantrekkelijker alcoholreclames worden gevonden, hoe sterker dit bijdraagt aan een
verhoogde alcoholconsumptie. Over humor staat geen enkele beperking opgenomen
in de Code. Ook hier schiet de Code tekort om jongeren goed te beschermen tegen
aantrekkelijke alcoholreclame.



Code niet naar de geest nageleefd
Artikel 17 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) stelt dat de Code niet alleen
naar de letter, maar ook naar de geest moet worden nageleefd. Dit is precies wat we
niet zien gebeuren, noch bij de adverteerder noch bij de Commissie. In plaats van het
belang van de volksgezondheid voorop te stellen, wordt het belang van de
alcoholproducent verkozen. De Code is niet in staat kwetsbare groepen voldoende te
beschermen.

Zwaktepunten zelfregulering-systeem
Naast bovenstaande, inhoudelijke zwaktepunten van de Reclame Code voor
Alcoholhoudende drank, kleven er verschillende nadelen aan het systeem van zelfregulering
in het algemeen. Deze zullen hieronder uiteen worden gezet en tevens worden vergeleken
met de voordelen van wetgeving.

1. Zelfregulering geldt niet voor iedereen. Aan zelfregulering hoeft niet iedere
alcoholadverteerder zich te houden, aan de wet wel. Een deel van de
alcoholbranche, zoals de grote producenten als Heineken en Bacardi, heeft zich
verenigd in de STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik). De leden van STIVA
hebben afgesproken zich aan de door hen zelf opgestelde regels van de
zelfregulering te houden, onder meer om wetgeving op dit gebied te voorkomen. Een
adverteerder kan echter zelf kiezen of hij zich bij de STIVA aansluit of niet.
Alcoholadverteerders die zich niet hebben aangesloten bij STIVA hoeven zich niet te
houden aan de regels van de zelfregulering. Voorbeelden van niet-STIVA leden zijn
Koninklijke Horeca Nederland (waar een groot deel van de horecabedrijven bij is
aangesloten, die zeer regelmatig met prijsacties voor alcohol adverteren) en
adverteerders die geen lid zijn van de alcoholbranche (zoals elektronicazaken, die
adverteren met gratis bierfusten bij aankoop van een beertender). Voor deze
adverteerders geldt in feite geen enkele beperking waarmee hun acties kunnen
worden aangeklaagd. Zoals u zich kunt voorstellen, zijn het vaak juist die
adverteerders, die geen lid zijn van STIVA, die geregeld over de schreef gaan en dit
kunnen blijven doen, zonder dat hier voor hen nadelige consequenties aan zijn
gekoppeld. In het geval van wetgeving gelden voor alle adverteerders dezelfde regels
en dezelfde sancties bij overtreding. Wetgeving is daarom essentieel.

2. Gebrek aan (effectieve) sancties. Een tweede nadeel van zelfregulering boven
wetgeving is het gebrek aan effectieve sancties, ook voor de adverteerders die wél lid
zijn van STIVA. De enige twee ‘sancties’ van de Reclame Code Commissie (RCC)
zijn een ‘aanbeveling dat de adverteerder niet meer op dergelijke wijze mag
adverteren’ en een ‘openbaarmaking’ in het geval van herhaalde overtreding. U kunt
zich voorstellen dat dit voor veel adverteerders de druk niet verhoogt om zich aan de
zelfregulering te houden. Een saillant detail: de RCC heeft nog nooit aan een
alcoholadverteerder een geldboete opgelegd, terwijl dat bij STIVA-leden wel degelijk
mogelijk is. De RCC kan geen boetes uitdelen aan adverteerders die niet zijn
aangesloten bij STIVA. Op het moment dat deze niet-STIVA leden zich herhaaldelijk
niet aan de zelfreguleringscode houden, heeft dit geen verdere juridische
consequenties, want het is zelfregulering. De RCC is in feite een tandenloze tijger.

Casus: Een casus die de onmacht van de RCC goed illustreert is die van de
webwinkel www.wijnvoordeel.nl. Deze website adverteerde dit jaar met wijn tegen
een korting van meer dan 50%, iets wat niet mag volgens artikel 20 van de Code.
Een klacht van STAP bij de RCC resulteerde in een averechts effect: de eigenaar van
Wijnvoordeel deed een persbericht de deur uit ‘dat wijnvoordeel te goedkoop zou
zijn’. De klacht werd breed uitgemeten in de media, waardoor Wijnvoordeel zo veel
aandacht genereerde voor haar zaak dat zij vergeleken met dezelfde periode het jaar
ervoor een stijging in de verkoop liet zien van bijna 400%. Onlangs, zijn door zowel



STIVA als STAP nieuwe klachten ingediend tegen de webwinkel omdat deze
wederom adverteerde in strijd met de Code (met kortingen van ongeveer 70% en
gratis wijnpakketten). De RCC kan hier niets substantieels tegen doen aangezien
Wijnvoordeel geen lid is van STIVA en hier ook niet toe verplicht kan worden.

3. Traag proces. Een derde nadeel van zelfregulering is de tijd die er overheen gaat
voordat de RCC een uitspraak doet. Een overtreding van de wet kan leiden tot een
snel ingrijpen en een strenge sanctie (zoals een geldboete) terwijl er bij zelfregulering
weken tot maanden (in geval van hoger beroep) overheen kunnen gaan waarna
vervolgens geen effectieve sanctie volgt. Doordat dit proces zo traag verloopt, heeft
blootstelling aan de alcoholreclame en/of –marketing reeds plaatsgevonden en is de
uitspraak van de RCC vaak als mosterd na de maaltijd. Zo hebben met Vaderdag
diverse elektronicazaken, zoals Expert en de Harense Smid, en www.beertender.nl
van Heineken geadverteerd met een gratis fust bier bij aankoop van een beertender
(Heineken). Wijnvoordeel kan ongestoord doorgaan met het adverteren met gratis
wijnpakketten. De naam en verpakking van 2Fruity (een fruitdrank met 12,5%
alcohol) van Hooghoudt werden als misleidend bevonden door de RCC, maar de
flessen staan nog steeds in dezelfde vorm in de schappen. Op het moment dat een
uitspraak volgt, is de schade al geschied en vaak verandert er weinig tot niets.

4. Formulering Code laat aantrekkelijke reclame toe. Zoals hierboven reeds
beschreven bij de zwaktepunten van de inhoudelijke formulering van verschillende
artikelen uit de Code, laat het systeem van zelfregulering nog steeds aantrekkelijke
alcoholreclame toe. De Code is opgesteld om kwetsbare groepen zoals jongeren
beter te beschermen tegen de effecten van alcoholreclame. Deze doelstelling wordt
door de keuze van bepaalde formuleringen in de Code niet voldoende bereikt.

5. Effectiviteit niet bewezen. Tenslotte is niet aangetoond dat zelfregulering werkt. De
alcoholbranche beweert regelmatig van wel, maar dit is nooit door hen op
wetenschappelijke wijze onderzocht of onderbouwd. Slechts op basis van het aantal
jaarlijks ingediende klachten bij de RCC beweert STIVA dat de zelfregulering werkt
(echter, de laatste paar jaar stijgt het aantal ingediende klachten per jaar weer sterk).
Een overzicht van alle bestaande wetenschappelijke en juridische evaluatie rapporten
van nationale alcohol marketing reguleringen in 24 Europese landen, geschreven
tussen 2000-2005, laat zien dat er een algemeen gebrek is aan documentatie over
alcohol marketing reguleringen en de naleving van deze regels6. Verder zijn de
evaluaties niet eenduidig: documenten die geschreven zijn door de alcoholindustrie
zijn optimistischer dan documenten die geschreven zijn door NGOs,
overheidsorganisaties en wetenschappers.

Bovenstaande argumenten in acht nemende wil STAP het belang van wetgeving boven
zelfregulering benadrukken. Zelfregulering is onvoldoende in staat om aantrekkelijke reclame
te voorkomen. Buiten dat alcoholreclame niet te aantrekkelijk zou moeten zijn voor jongeren
(de inhoud) is het essentieel de hoeveelheid alcoholreclame waaraan jongeren worden
blootgesteld te beperken (het volume). Een alcoholreclameverbod tot 21.00u (of nog
effectiever tot 22.00u) dient hierbij in wetgeving te worden verankerd, zodat de toekomstige
generatie jongeren verzekerd is van bescherming tegen een overdaad aan alcoholreclame
via radio en tv.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP
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