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Betreft: reactie STAP op brief CBL en Commissie Gedistilleerd

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 mei heeft STAP een persbericht uitgebracht getiteld “Aanbod supermarkt stimuleert
alcoholmisbruik” (zie bijlage 1). Op 16 mei jl. heeft u hierop een schriftelijke reactie
ontvangen van de Commissie Gedistilleerd en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
(CBL).

STAP wil middels deze brief graag een reactie op deze brief geven en u verder informeren
over het voor jongeren immer aantrekkelijke aanbod van (zoete) dranken in de supermarkt.

Premixen met name aantrekkelijk voor erg jonge kinderen en meisjes
Volgens het CBL en de Commissie Gedistilleerd drinken Nederlandse jongeren een
verscheidenheid aan drankjes en niet alleen zoete dranken. Ze verwijzen hierbij naar
onderzoek van het Instituut Verslavingsonderzoek (IVO). In de bijlage is een tabel uit dit
onderzoek gedaan (hier bijlage 2)

Wanneer deze tabel wat beter bekeken wordt, wordt snel duidelijk dat niet zo maar de
conclusie kan worden getrokken dat ‘jongeren het meeste bier drinken’. Uit deze tabel blijkt
dat juist de echt jonge kinderen van 12-13 jaar en 14-15 jaar met name premixen drinken (bij
12-13 jarigen scoren deze hoger dan bier en bij 14-15 jarigen gelijk aan bier). Uit deze cijfers
kan geconcludeerd worden dat premixen in het bijzonder op deze jonge groep een
aantrekkingskracht uitoefenen.

Dat jongeren onder de 16 geen alcohol zouden mogen kopen, moge duidelijk zijn. Feit blijft
dat het in de praktijk wel gebeurt. Enquêteonderzoek door Intraval, maar ook
nalevingsonderzoek met “mystery shoppers” heeft aangetoond dat 9 op de 10 minderjarigen
in de Nederlandse supermarkt gewoon alcohol kunnen kopen (Intraval 2006/Gosselt, 2006).

De ontwikkeling die zich aftekent van een steeds breder assortiment aan zoete likeurachtige
dranken (formeel inderdaad geen likeuren maar likorettes) met steeds hogere
alcoholpercentages (“superbreezers”) is hierbij zorgwekkend.



Zoete dranken zullen altijd een aantrekkingskracht uitoefenen op jonge kinderen, omdat door
de zoetkracht de smaak van alcohol gemaskeerd wordt.

Vooral voor meisjes is dit het geval. Dit blijkt ook uit de IVO cijfers (2004) uit de bijlage:
wanneer over alle leeftijdscategorieën gekeken wordt naar de voorkeur van vrouwen, blijkt
dat premixen met gemiddeld 1,1 glas per week hoog scoren (direct achter buitenlands
gedistilleerd met 1,2). Er worden door vrouwen 2 keer zo veel premixen gedronken als bier
(gemiddeld 0,5 glas per week). Dat vrouwen premixen verkiezen boven bier bleek ook uit het
vervolgonderzoek van het IVO uit 2007 (Tabel 10 uit de bijlage bij de brief).

Afzet premixen dalende maar nog steeds op nummer 2, na jenever
Zoals in de brief van het CBL en de Commissie Gedistilleerd wordt aangehaald daalt de
afzet van premixen al enkele jaren. Uit de Kerncijfers 2007 van de Commissie Gedistilleerd
blijkt dat de premix consumptie in hectoliters daalde van 140.980 in 2005 naar 97.591 in
2007. Ter vergelijking: de enige gedistilleerde drank (premixen zijn samengesteld op basis
van gedistilleerde drank) die meer verkocht werd en wordt dan premixen, is jonge jenever.
Van alle andere gedistilleerde dranken (zoals wodka, rum, etc.) wordt jaarlijks minder
geconsumeerd dan van premixen!

Kortom, ondanks een daling in de afzet van premixen is er nog steeds sprake van hoge
consumptiecijfers vergeleken met andere (gedistilleerde) dranken. Met name bij meisjes zijn
de premixen nog steeds populair, zo bleek uit de cijfers van het IVO (2004, 2007).

Prijsverhoging leidt tot daling in alcoholconsumptie
Talloze wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat een lagere prijs van alcohol
leidt tot een hogere consumptie en vice versa (zie Centraal Plan Bureau Discussion Paper
van prof. S. Cnossen en publicatie ‘Alcohol in Europe’). Eén enkel aangehaald panel-
onderzoek van P. Mäkelä c.s. naar accijnsverlagingen en versoepelde douanebepalingen
kan niet de talloze andere wetenschappelijke studies weerleggen die vinden dat een
verhoging van de consumentenprijs wel degelijk een consumptiedaling tot gevolg heeft.

Dat de prijs van alcohol ertoe doet, bleek recentelijk nog uit een onderzoek naar het effect
van een accijnsverlaging op het alcoholgebruik in Finland. Een accijnsverlaging van
gemiddeld 33% op bier, wijn en sterke drank leidde direct tot een toename van het aantal
alcoholdoden met 8 per week (Koski et al., 2007). Uit het onderzoek, gepubliceerd in het
gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Addiction, bleek dat deze dramatische
toename uitsluitend was toe te schrijven aan de relatief grote prijsverlaging van alcohol.

Een accijnsverhoging daarentegen, leidt (meestal) tot een stijging van de consumentenprijs
en dientengevolge tot een daling van zowel het alcoholgebruik, als van de
alcoholgerelateerde schade. In Duitsland leidde een accijnsverhoging in 2005 van €0,80 op
zoete premixdranken onder 12-17 jarigen tot een afname van de premix-consumptie van
12%. Ook het alcoholgebruik in het algemeen nam onder jongeren licht af in diezelfde
periode. In reactie op de dalende verkoopcijfers heeft Bacardi onlangs in Duitsland de
Breezer uit de supermarkt gehaald. Hierdoor is dit voor jongeren zo aantrekkelijke product
minder beschikbaar geworden.

Dat de alcoholconsumptie van Duitse jongeren in 2007 weer steeg heeft deels te maken met
de opkomst van de, evenzo, zoete bier- en wijnmixen. De ene soort zoete drank (premixen)
werd vervangen door andere soorten zoete drank (bier- en wijnmixen). In Nederland zien we
ook dat er steeds meer varianten biermixen op de markt worden gebracht. Deze zullen
ongetwijfeld ook hier aantrekkelijk worden gevonden door jongeren en relatief gemakkelijk te
zijn verkrijgen.



De conclusie is dat bij nadere analyse van de conclusies van het CBL en de Commissie
Gedistilleerd hun argumenten en de aangedragen feiten op diverse punten niet
steekhoudend zijn. Naar onze mening blijft onverkort overeind dat het aanbod van de
supermarkten het alcoholgebruik onder jongeren sterk faciliteert. Daarbij vinden we met
name het groeiende aanbod van de zoete dranken met een hoog alcoholpercentage een
verontrustend gegeven. Zoete alcoholhoudende dranken nemen nog steeds een dominante
plek in op de schappen van de supermarkt, ze zijn bovendien dikwijls goedkoop met als
gevolg dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor jongeren.

Bij het vormgeven van een effectief alcoholbeleid kan dan ook niet voorbij worden gegaan
aan de gemakkelijke beschikbaarheid van tal van voor jongeren aantrekkelijke
alcoholhoudende dranken via de supermarkt.

Hoogachtend,

Ir. W. E. Wim van Dalen
Directeur STAP
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6. Bijlage 1: Persbericht STAP 9 mei 2008

PERSBERICHT

Utrecht, 9 mei 2008

Aanbod supermarkt stimuleert alcoholmisbruik

Onderzoek: veel zoete dranken en veel reclame voor goedkoop bier

Supermarkten beschikten in 2007 over een groter assortiment zoete alcoholhoudende mixdranken en
likeuren dan in 2001. Veel van de nieuwe mixdranken, ook wel “superbreezers” genoemd, kennen een
hoog alcoholpercentage. Daardoor zijn deze drankjes extra gevaarlijk voor jongeren. Ook gaan
supermarkten en fabrikanten al jaren ongehinderd door met het stunten met de prijzen van bier.
Nieuwe verpakkingen stimuleren bovendien het alcoholgebruik op straat.
STAP roept vanwege deze nieuwe onderzoeksgegevens lokale bestuurders op hun zorgen hierover
kenbaar te maken bij kamerleden. Op donderdag 22 mei a.s. praat de Tweede Kamer opnieuw over
het alcoholbeleid van de ministers Klink, Rouvoet en Ter Horst.

Groter aanbod van zoete alcoholhoudende dranken
Uit nieuw onderzoek van STAP (1, 2) blijkt dat er in 2007 in de Nederlandse supermarkten 98 soorten
zoete alcoholhoudende dranken werden aangeboden. Gemiddeld bieden de supermarkten 24
verschillende zoete alcoholdrankjes aan. In 2001 bestond het aanbod gemiddeld nog uit 21 soorten
zoete dranken. Naast de bekende breezers in kleine en grote flessen (vooral de Bacardi Breezer en
Smirnoff Ice met 5,0 % alcohol) zijn er kant-en-klare sterkere mixdranken (van 7 tot 14,9 % alcohol) en
likorettes (zoete likeur met 10- 14,9% alcohol).

Sterke drank zoals wodka, rum en jenever worden steeds vaker sterk gezoet en verdund (tot minder
dan 15%) en kunnen dan in de supermarkt worden verkocht. Daarmee worden dit soort
‘superbreezers’ aantrekkelijker en beter bereikbaar voor jongeren. Van Dalen, directeur van STAP:
“Zowel de fabrikanten als de supermarkten lijken zich niet veel aan te trekken van de grote zorgen die
er zijn over het alcoholgebruik onder jongeren. Ze stimuleren met hun aanbod het drinken van sterk
gezoete dranken die het, soms hoge, alcoholgehalte maskeren. Vanuit het oogpunt van de
volksgezondheid is het meer dan noodzakelijk dat het kabinet snel maatregelen neemt”.

Drinken op straat wordt door fabrikanten gestimuleerd
Uit een ander nieuw rapport van STAP (3) blijkt dat het drinken van alcohol op straat door fabrikanten
wordt gestimuleerd. In dit rapport worden trends en innovaties van het alcoholaanbod in 2007
beschreven.
De bierfabrikanten Heineken en Grolsch bieden via supermarken steeds vaker gekoeld bier aan
hetgeen direct gebruik stimuleert. De inhoud van meeneem-verpakkingen is de afgelopen jaren
toegenomen, draaidoppen voor bier en wijn maken directe consumptie gemakkelijker en sommige
flessen mixdrank zijn voorzien van een handig drinkbekertje. Heineken adviseert in advertenties haar



consumenten de biertap overal mee naar toe te nemen. Volgende week introduceert Grolsch een
kleine mobiele biertap.

Veel drank voor weinig geld in de supermarkt
Uit tal van studies blijkt dat een lage prijs van alcohol leidt tot een hogere consumptie (4, 5). Een
hogere prijs verlaagt de consumptie. Nederlandse supermarkten stunten al jaren met goedkoop bier.
Bier wordt niet zelden onder de kostprijs verkocht. Uit onderzoek van STAP over 2007 en uit eerder
onderzoek blijkt dat de kortingen op bier structureel zijn en variëren van 10 tot 50%. Gemiddeld is de
prijskorting 25%.
De actieprijs van bier is, tegen de inflatie in, de afgelopen jaren zelfs licht gedaald (van € 1,35 per liter
in 2003 naar € 1,31 in 2007). De normale consumentenprijs is gelijk gebleven (voor A-merken
ongeveer 40 cent per liter).

In 2007 liep de prijs van een krat van 24 flesjes uiteen van € 3,45 (Holger bier) tot € 10,99 (Grolsch).
Met kwantumkortingen in de winkel (3 halen 2 betalen) worden klanten gestimuleerd grotere
hoeveelheden bier in te kopen dan ze van plan waren.
In 2007 was 20% van de aangetroffen prijsacties een kwantumkorting. Op basis van de
onderzoekcijfers wordt geschat dat er jaarlijks in de 24 onderzochte supermarktketen 1700 prijsacties
plaatsvinden. In de maanden waarin het meest wordt gedronken vinden de meeste kortingsacties
plaats.

Breezers worden goedkoper
Breezers zijn de afgelopen jaren goedkoper geworden. De Bacardi Breezer kost nu per flesje van 250
cc € 1.37 (was in 2004 nog € 1.65 ) en Smirnoff Ice € 1.36 (was € 1.45 in 2004).
De omzet van de klassieke breezers is de afgelopen jaren gedaald maar deze drankjes zijn
vermoedelijk nog steeds populaire instapdrankjes, vooral voor meisjes.
Grote flessen premixen van 750 cc kosten ruim € 5,5. De zoete likorettes met alcoholpercentages tot
14,9% (in flessen van 0,5 tot 0,7 liter) kosten gemiddeld slechts € 7. De consumptie van de likorettes
is in 2006 met 15% gestegen (6). Het belang van de omzet van alle gezoete gedistilleerde dranken is
voor de producenten van sterke drank is inmiddels onmiskenbaar. Van alle sterke dranken staat de
consumptie van premixen (gebaseerd op sterke drank) op de tweede plaats. Alleen de omzet van
jenever is nog groter (6).

Lokaal bestuur machteloos tegenover agressief alcoholaanbod supermarkten.
Gemeenten die willen dat de supermarkten hun alcoholpromoties beperken staan juridisch met lege
handen. Supermarkten hebben, anders dan de horeca en de slijter, geen gemeentelijke vergunning
nodig voor de alcoholverkoop. Ook kunnen gemeenten nu niets ondernemen tegen het feit dat
jongeren onder de 16 jaar in 9 van de 10 supermarkten gemakkelijk alcohol kunnen kopen (7).
Effectieve landelijke maatregelen zoals een substantiële accijnsverhoging (8, 9), invoering van een
vergunningstelsel, verbod op de verkoop van zoete mixdranken in de supermarkt, een verbod op
verkoop beneden de kostprijs (10) en invoering van een leeftijdsgrens van 18 jaar, worden om
uiteenlopende redenen niet genomen.
Supermarkten zijn vanuit beleidsoogpunt zo goed als ongrijpbare verkooppunten van alcohol.
STAP roept lokale bestuurders op om voor 22 mei a.s. hun zorgen kenbaar te maken bij de
Kamerleden. Op 22 mei praat de Kamer opnieuw over het alcoholbeleid van de Ministers Klink,
Rouvoet en Ter Horst.

In de Bijlage van dit persbericht vindt u enkele voorbeelden van alcoholreclames en innovaties.

Beide onderzoeksrapporten van STAP zijn te downloaden op www.stap.nl.

Voor meer informatie:
STAP (Stichting Alcoholpreventie)
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
Mw. dr. E. van den Wildenberg, coördinator Monitoring Alcoholmarketing
T 030-6565041
E info@stap.nl
I www.stap.nl
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€ 0,65 per krat van 24 flesjes. Voor A-merken is dit een prijsverhoging van ongeveer 6,5%. De
structureel voorkomende kortingsacties kunnen deze verhoging gemakkelijk teniet doen.

9. Onderzoek uit Duitsland heeft laten zien dat een accijnsverhoging op mixdranken van € 0,80 per
flesje leidde tot een consumptiedaling van 12%.

10. Op 6 november 2001 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen (onder andere ondertekend
door kamerlid Rouvoet) voor een wettelijk verbod op stuntaanbiedingen en dumpprijzen in
supermarkten. In de Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid van 20 november 2007 (onder anderen van
Minister Rouvoet) wordt aangekondigd dat in het nieuwe wetsvoorstel Drank- en Horecawet wordt
opgenomen dat lokale overheden prijsacties kunnen gaan verbieden!



Bijlage bij Persbericht STAP 9 mei 2008

Heineken adverteert in 2007 volop met het Heineken Tapvat onder het motto: “Perfect tapbier, waar je
maar wilt”. Hiermee wordt de consumptie van bier op plekken anders dan thuis of in de horeca sterk
gestimuleerd. In het park, op het strand, in de jacuzzi, overal kun je nu je Heineken bier drinken.

Grolsch introduceert vanaf 16 mei 2008 haar compacte Tapvat dat zelfs vóór te koelen is in de koelkast.
Het is klein, weegt weinig en is daardoor gemakkelijk overal mee naartoe te nemen.

Met deze producten stimuleren de bierbrouwers de bierconsumptie buitenshuis.

Supermarkten stunten in 2007 regelmatig
met kwantumkortingen op bier, waar bij je
korting krijgt als je meer dan één product
koopt.

De C1000 adverteerde tijdens de
Matsweken begin 2008 met 3 kratten
Heineken bier voor de prijs van 2.

Volgens artikel 1 van de Reclame Code
voor Alcoholhoudende dranken mag
reclame voor alcohol geen overmatige
alcoholconsumptie stimuleren.

Een klacht bij de Reclame Code
Commissie dat het adverteren met de
aankoop van 3 kratten bier tegelijk
overmatige consumptie zou stimuleren
werd door de Commissie afgewezen.

Volgens de Commissie ‘zijn de flesjes
langer houdbaar’.



Het aantal likorettes (sterke zoete
dranken op basis van likeur) in de
supermarkt stijgt.

Een voorbeeld is Pisang Ambon Mellow,
van 14,9% . Doordat dit percentage net
onder de 15% valt mag het gewoon in de
supermarkt worden verkocht.

In de reclame voor dit product wordt de
verkrijgbaarheid in de supermarkt
benadrukt (zie foto).

Via de website van pisang ambon word je
doorgelinkt naar clipcaster.tv: de eerste
online Videoke website.

Op de website kun je je eigen
muziekvideo maken en je zangtalenten
profileren.

Het is te verwachten dat jongeren zich
aangetrokken zullen voelen tot deze
“YouTube-achtige” vorm van
alcoholmarketing.

Naast de ‘standaard’ premixen en de
likorettes is er op de markt een derde
categorie zoete dranken ontstaan.

Deze dranken hebben hoge
alcoholpercentages, zijn meestal gebaseerd
op wodka, rum of gin, bevatten geen
koolzuur, bestaan in verschillende zoete
smaken en kosten weinig.

Ze kunnen puur gedronken worden of
gebruikt worden om zelf mee te mixen.

Doordat het alcoholpercentage net onder de
15% valt zijn deze ‘superbreezers’ gewoon
verkrijgbaar in de supermarkt waar ze veel
jongeren zullen bereiken.

Ook deze reclame wijst duidelijk op de
verkrijgbaarheid in de supermarkt.



Bijlage 2

Tabel 9: Gemiddeld aantal glazen alcohol per week per type alcoholische drank naar geslacht,
leeftijd en opleiding

1 De gegevens van 18-25 jarigen maken geen onderdeel uit van de totale steekproef, maar zijn
opgenomen als referentiegroep.

2
Omdat de meeste VMBO-leerlingen op hun 16

e
het VMBO verlaten, zijn de 17-jarigen binnen deze

groep ook geworven binnen het eerste jaar van het vervolgonderwijs, de ROC-scholen.

Totaal Geslacht Leeftijd

gewogen Man Vrouw 12-13 jaar 14-15 jaar 16-17 jaar 18-25 jaar
1

Bier 2,0 3,2 0,5 0,3 1,1 3,0 5,7

Wijn 0,3 0,3 0,4 0,05 0,2 0,6 1,7

Aperitieven 0,07 0,07 0,06 0,02 0,06 0,09 0,2

Premixen 1,2 1,3 1,1 0,7 1,1 1,4 1,1

Nederlandse sterke
drank

0,2 0,2 0,2 0,03 0,2 0,2 0,5

Buitenlandse sterke
drank

0,7 0,4 1,2 0,05 0,4 0,4 1,0

Shooters 0,3 0,5 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4

Likeur 0,5 0,5 0,6 0,2 0,5 0,8 0,9

Anders 0,3 0,08 0,3 0,05 0,04 0,5 0,2


