
 

STAP heeft eind november de leden 
van de Tweede Kamer een uitgebreide 
brief geschreven over het belang van 
invoering van één leeftijdsgrens van 
18 jaar voor de verkoop van alcohol. 
Wim van Dalen, directeur van STAP: 

“Bijna alle inhoudelijk betrokkenen zijn 
voorstander van een grens van 18 jaar. 
Ook in Europa is daarvoor een meerder-
heid. Alleen sommige politici aarzelen 
nog. We zullen de komende weken ons 
uiterste best doen hen ervan te overtui-
gen dat één grens van 18 jaar betekent: 
minder alcoholgebruik onder jongeren, 
minder gezondheidsschade en minder 
alcoholslachtoffers”. 

Nieuwe Drank- en 
Horecawet kan zorgen voor 
doorbraak
Hij komt er bijna aan, de vernieuwde 
Drank- en Horecawet. Begin 2010 wordt 
door de Tweede Kamer er over gedebat-
teerd. Eén van de voorstellen uit de 
nieuwe wet is dat een “beperkt aantal” 
gemeenten de mogelijkheid krijgt om 
voor een periode van twee jaar te expe-
rimenteren met het optrekken van de 
leeftijdsgrens van zwak alcoholhouden-
de drank (zoals bier en wijn) van 16 naar 
18 jaar. Onderzoek laat zien dat een 
hogere leeftijdsgrens leidt tot een ver-
laagde alcoholconsumptie onder jonge-
ren. Daardoor neemt ook de alcoholge-
relateerde schade af, zoals het aantal 
verkeersongelukken, ziekenhuisopna-
mes en hersenbeschadiging bij jonge-
ren. STAP en andere gezondheidsorga-
nisaties pleiten ervoor dat de leeftijds-
grens van 18 jaar voor de aankoop van 
alcohol direct op landelijk niveau wordt 
doorgevoerd, in plaats van op lokaal 
niveau hiermee tijdelijk experimenteren. 

Gaat de leeftijdsgrens voor 
alcohol naar 18 jaar?

STAP steunt lokale initiatieven  
van ouders
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nieuws
van sTaP

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

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 2009
STAP, nederlands instituut voor 
alcoholbeleid
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

In verschillende delen van nederland 
worden ouderinitiatieven opgezet, zoals 
in Amersfoort en de regio Eindhoven. 
Deze bestaan vooral uit ouders die zich 
sterk betrokken voelen bij het thema 
alcohol en jongeren en zich daarvoor in 
willen zetten. 
STAP stimuleert en steunt deze initia-
tieven van harte omdat er soms beter 
naar hen wordt geluisterd dan naar 
professionals. Ook de inmiddels lande-
lijk bekende mirjam Loonen en Hannie 
Gorter	van	het	actiecomité	Vroeg	op	
Stap (www.vroegopstap.nl) worden 
door STAP gesteund. In Drenthe is 
PrAT actief (www.pratdrenthe.nl), een 
actiegroep van vrijwilligers die vooral 
ouders probeert te bereiken met voor-
lichtingsavonden over alcohol en drugs 
en zich inzet voor alcoholvrije scholen 
in Drenthe. Op advies van STAP is begin 
2009 het oudercomité in Amersfoort 
opgestart. 

Oudercomité Amersfoort Fris
Het Amersfoortse project ‘Amersfoort 
Fris’ functioneert nu bijna een jaar. 
STAP ondersteunt het oudercomité 
in praktische en organisatorische zin, 
voorziet het comité van informatie en 
heeft met hen een brochure voor ouders 
geschreven en een website opgezet. 
STAP werkt hierbij samen met Centrum 
maliebaan (lokale verslavingszorg) en 
GGD	Midden	Nederland.
De ouders staan met een kraam op 
markten en in winkelcentra. In hun 
herkenbare T-shirts spreken ze collega-
ouders aan en voorzien hen van infor-
matie en proberen de boodschap ‘geen 
alcohol onder 16 jaar’ over te dragen via 
de gadgets en de ouderfolder. 
Onlangs heeft het oudercomité een 
informatieavond georganiseerd voor 

de ouderraden (Or) van scholen in 
Amersfoort. Daarbij was een kinderarts 
aanwezig die vertelde over de schade 
die alcohol veroorzaakt aan puberher-
senen. Voor veel aanwezige ouders was 
deze informatie nieuw en werkte moti-
verend om met het onderwerp aan de 
slag te gaan. Daarom werd vervolgens 
gesproken over de mogelijkheden voor 
de Or om het onderwerp op school 
aan te kaarten en ouders te bereiken 
door een ouderavond te organiseren. 
Voor 2010 hebben de ouders concrete 
acties in petto zoals het stimuleren van 
Amersfoortse supermarkten om de leef-
tijdsgrenzen na te leven.
STAP is van mening dat ouderinitiatie-
ven veel kunnen betekenen in het terug-
dringen van alcoholgebruik bij jongeren. 
Ouders zijn bij uitstek geschikt om de 
boodschap over te brengen op andere 
ouders. 
Bekijk ook eens de website van het 
Amersfoortse oudercomité: 
www.amersfoortfris.nl. 

Het Amersfoortse oudercomité in actie.

Het is bekend dat een ruime meerder-
heid van de nederlandse bevolking een 
landelijke leeftijdsgrens van 18 onder-
steunt. Zelfs jongeren geven aan het 
een	goed	idee	te	vinden.	Gemeenten	
hebben weinig belang bij lokale ver-
schillen waardoor ook zij pleiten voor 
directe invoering van een landelijke leef-
tijdsgrens van 18 jaar. Zij vrezen dat het 
experimenteren met 18 jaar in enkele 
gemeenten zal leiden tot handhaving-
problemen en tot verhoogde risico’s in 
het verkeer vanwege ‘alcoholtoerisme’ 
(jongeren van 16 gaan op de brommer 
heen en weer naar gemeenten waar ze 
nog wél mogen drinken). 

Europa gaat voor de 
18 jaar grens
De Europese Commissie en de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
omschrijven een grens van 18 jaar als 
een “good practice” en raden lidsta-
ten die dit nog niet hebben aan om de 
grens op te trekken naar 18. 
Inmiddels behoort nederland tot een 
minderheid van Europese landen waar 
nog een grens van 16 jaar geldt voor 
bier en wijn. De leeftijdsgrens van 
16 jaar stamt uit 1881 en is door nieuwe 
wetenschappelijke inzichten achterhaald. 
We weten nu dat alcohol de ontwikke-
ling van de hersenen verstoort. 
Om onze opgroeiende jongeren beter te 
beschermen tegen de schadelijke effec-
ten van alcohol dringt STAP daarom in 
Den Haag aan op daadkracht, om met 
de nieuwe Drank- en Horecawet een 
slag te slaan in het terugdringen van 
de alcoholproblematiek onder jongeren. 
Ieder jaar waarmee de consumptie van 
alcohol kan worden uitgesteld is winst! 

STAP bereidt 
handleiding 
keetbeleid voor
Begin 2009 heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken STAP gevraagd 
een handleiding keetbeleid voor 
gemeenten te ontwikkelen. 
Deze opdracht voert STAP uit samen 
met het Verweij-Jonker Instituut uit 
utrecht. 
Sinds 2005, toen STAP het eerste 
onderzoek naar het alcoholgebruik 
van jongeren in keten en hokken uit-
voerde, is er voortdurend aandacht 
geweest voor de keetproblematiek. 
Tot in de Tweede Kamer zijn er dis-
cussies gevoerd over wat te doen 
met de groep jongeren die haar 
toekomst lijkt ‘te verdrinken’. Steeds 
meer gemeenten voeren inmid-
dels een keetbeleid uit. De variatie 
is echter groot. Van optreden met 
harde hand tot heel voorzichtig de 
risico’s bespreken; iedere gemeente 
kiest haar eigen beleid. 
Vanuit de Kamer werd aangedron-
gen op het verplicht aanpakken van 
de lokale keten door de gemeente. 
De minister vindt dat dit niet ver-
plicht kan worden aan gemeenten 
en wil een advies uitbrengen. 
Dit advies komt te staan in de 
beleidshandleiding keten. Er is een 
aantal maanden hard gewerkt aan 
de handleiding. Een aantal ervaren 
ambtenaren hebben meegelezen. 
Diverse regio’s zijn bezocht en er is 
veel juridisch uitzoekwerk verricht. 
De handleiding is inmiddels in con-
cept af en naar verwachting wordt 
de handleiding begin 2010 naar de 
gemeenten gestuurd. Op de STAP-
website www.alcoholbeleid.nl zal 
de publicatie worden aangekondigd. 

Expertise STAP gevraagd voor 
(inter)nationale conferenties
Als nederlands instituut voor alcohol-
beleid wordt STAP regelmatig bena-
derd om presentaties te geven op 
diverse bijeenkomsten en congres-
sen, in nederland én in Europa.

Zo presenteerde STAP op bijeenkom-
sten van regioprojecten over hoe de 
naleving van de Drank- en Horecawet 
verbeterd kan worden en wat de voor- 
en nadelen zijn van het vervroegen 
van de sluitingstijden in de horeca.
Op het Forum Alcohol en Drugs 

Onderzoek (een jaarlijkse uitwisseling 
van nederlandse wetenschappers van 
nieuwe kennis) heeft STAP een pre-
sentatie verzorgd over de schadelijke 
gevolgen van alcoholgebruik tijdens 
de zwangerschap en over het vergro-
ten van de kennis hierover bij verlos-
kundigen. 

Op Europees niveau heeft STAP 
in 2009 op congressen in Spanje, 
Duitsland, Finland en Stockholm pre-
sentaties verzorgd over alcoholrecla-
me en de effecten ervan op jongeren. 
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Roemeense delegatie op bezoek in Nederland
STAP coördineert in roemenië vanaf 
2008 het unieke samenwerkingspro-
ject DrAIn. Het project wordt gefinan-
cierd door het nederlandse ministerie 
van Buitenlandse zaken. 
Het doel van dit project is om 
roemenië te helpen bij het ontwik-
kelen van een model voor de lokale 
aanpak van de alcoholproblematiek. 
In het kader van dit project heeft op 
29 en 30 oktober jl. een groep van 13 
roemeense professionals een bezoek 
gebracht aan nederland.

De stad Pites, ti (180.000 inwoners) 
dient in het DrAIn project als pilot-
stad. uit deze stad waren onder ande-
re de gemeentesecretaris, de lokale 
projectleider, de commissaris van poli-
tie, een directeur en docenten van het 
voortgezet onderwijs, een arts, een 
hoogleraar en een journalist uitgeno-
digd om naar nederland te komen. 
Het programma was nauwkeurig afge-
stemd op de bezoekers. Iedere deelne-
mer heeft kennis kunnen maken met 
zijn/haar nederlandse ‘collega’. 
Op deze manier wilde STAP de deel-
nemers laten inspireren door iemand 
in een gelijke functie zodat zij concrete 
voorbeelden zouden oppikken om 
mee aan de slag te gaan in roemenië.
De nederlandse sprekers die de eer 
hadden de roemeense bezoekers te 

inspireren waren onder andere de 
Delftse kinderarts nico van de Lely 
over het onderwerp alcohol en hersen-
schade, de docent Boy da Costa 
Gomez	van	het	alcoholvrije	Stanislas	
college in Delft en burgemeester Jos 
Wienen van Katwijk. Katwijk is een 
voorbeeld voor de stad Pites, ti in 
roemenië met haar bijzondere aan-
dacht voor alcoholbeleid. Het pro-
gramma is met succes verlopen. De 
deelnemers zijn gemotiveerd en in het 

bezit van veel informatie en ideeën 
teruggekeerd naar roemenië. 
STAP hoopt dat dit bezoek extra vaart 
zal zetten in de ontwikkeling van 
alcoholbeleid in Pites, ti en dat andere 
steden zullen volgen. Het project in 
roemenië wordt eind 2010 afgeslo-
ten met een nationaal congres in 
Boekarest. 

De Roemeense professionals op het Binnenhof 

in Den Haag.

STAP krijgt volop medewerking van verloskundigen bij 
nieuw onderzoek naar alcoholgebruik bij zwangerschap
STAP zet zich al enige tijd in om het 
alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 
te voorkomen. Ook dit jaar is STAP 
actief bezig geweest om de boodschap 
“geen alcohol voor, tijdens en na de 
zwangerschap” te verspreiden, en deze 
keer heeft STAP zich vooral gericht op 
verloskundigen. Dankzij een nieuwe bij-
drage van het ministerie van VWS kan 
STAP zeker de komende twee jaar volop 
met dit project doorgaan. De informa-
tie wordt o.a. verspreid via de website 
www.alcoholenzwangerschap.nl 

naast een voorlichtingsproject voert 
STAP ook een wetenschappelijk onder-
zoek uit naar de wijze waarop verlos-
kundigen zwangere vrouwen kunnen 
motiveren om helemaal geen alcohol 
te gebruiken. Ter voorbereiding van dit 
onderzoek is een aantal verloskundi-
gen geïnterviewd. Hiermee werd onder 
andere inzicht verkregen in welk advies 
verloskundigen nu geven over alcohol 
en zwangerschap en wat ze weten van 
de schadelijke effecten van alcohol tij-
dens de zwangerschap. 

uit de interviews bleek dat de meeste 
verloskundigen het advies geven om 
helemaal geen alcohol te drinken tijdens 
de zwangerschap. maar er zijn toch nog 
steeds verloskundigen die zeggen dat 
‘af en toe een glaasje’ geen probleem is. 
De belangrijkste oorzaak van dit onver-
antwoorde advies is het ontbreken van 
kennis over de schadelijke effecten van 
alcohol tijdens de zwangerschap. 

Hoewel alle verloskundigen weten dat 
alcoholgebruik tijdens de zwanger-
schap kan leiden tot het Foetaal Alcohol 
Syndroom, weten weinigen dat dit syn-
droom ook voorkomt bij niet-alcoholis-
ten en matige drinkers, en bij alcoholge-
bruik in de eerste zes weken. 
Het wetenschappelijke onderzoek dat 
STAP nu uitvoert onder zwangere vrou-
wen en hun partners wordt gesteund 
door de KnOV (Koninklijke nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen). mede 
hierdoor hebben veel verloskundigen in 
heel nederland flyers over het onder-
zoek aan hun cliënten meegegeven. 

Binnen een maand hadden ruim 400 
zwangere vrouwen en ruim 200 partners 
de vragenlijst op internet ingevuld. 
De resultaten worden op dit moment 
verwerkt en zullen in de volgende 
nieuwsbrief worden beschreven.

Onderzoeken van STAP en Universiteit Twente (UT) leggen 
zwakke rol van supermarkten bloot

Supermarkten doelwit nieuwe 
Drank- en Horecawet

Lage lonen landen worden onevenre-
dig zwaar getroffen door alcohol gere-
lateerde schade. Juist in opkomende 
markten speelt marketing een belang-
rijke rol in het creëren van een positief 
imago rond het product alcohol en 
zal toenemende alcoholmarketing de 
alcoholconsumptie doen toenemen. 
Over de hoeveelheid en inhoud van 
alcoholreclame is in lage lonen landen 
en met name Afrika echter nog heel 
weinig bekend. In opdracht van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
is STAP in november 2009 een project 
gestart in 4 Afrikaanse landen. Samen 
met lokale non-profit organisaties 
zal de hoeveelheid alcoholreclame in 
deze landen in kaart gebracht worden. 

De WHO zal vervolgens met de 
bevindingen een advies uitbrengen 
aan nationale overheden van het 
Afrikaanse continent over hoe alco-
holreclame succesvol gereguleerd kan 
worden. Conclusies en aanbevelingen 
uit het rapport zullen in mei 2010 
openbaar worden gemaakt. 

WHO vraagt STAP om Afrika te 
adviseren over alcoholmarketing

Ongeveer 70% van alle geconsumeerde 
alcohol wordt gekocht bij de super-
markt. Het gaat daarbij vooral om bier, 
wijn en zoete mixdranken. Deze dran-
ken mogen alleen worden verkocht 
aan klanten vanaf 16 jaar. Sterke drank 
mogen de supermarkten niet verkopen.
Sinds enkele jaren voert STAP met de 
uT onderzoek in de supermarkt uit naar 
de naleving van de leeftijdsgrens van 16 
jaar. Inmiddels zijn in zo’n 50 gemeen-
ten deze onderzoeken uitgevoerd. uit 
bijna alle onderzoeken bleek dat het 
met deze naleving slecht gesteld was. 
uit de laatste onderzoeken blijkt dat de 
naleving nog nauwelijks is verbeterd. 
De mystery-shoppers van 15 jaar die 
voor deze onderzoeken worden ingezet 
slagen er bij gemiddeld 8 van de 10 
supermarkten in om alcohol te kopen. 
In sommige gemeenten zijn er positieve 
‘uitschieters’ van 7 van de 10 succes-
volle aankopen. 

Het CBL (Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel), de koepelorga-
nisatie van de supermarkten, probeert 
al jarenlang door middel van trainingen 
en campagnes de situatie te verbeteren. 
Sinds kort is het beleid dat caissières 
aan iedereen die er jonger uitziet dan 20 
jaar een identiteitsbewijs vragen. Politici 
zijn flink geschrokken van de zwakke rol 
van de supermarkten. 
De Tweede Kamer heeft begin dit jaar 
een motie aangenomen – ingediend 
door PvdA Kamerlid Lea Bouwmeester 
– die gemeenten in staat moeten stellen 

supermarkten die slecht scoren aan te 
pakken. Supermarkten die binnen één 
jaar drie keer in de fout gaan moeten de 
alcoholafdeling tijdelijk sluiten (de ‘three 
strikes out’-regel). 
minister Klink heeft de motie overgeno-
men in de nieuwe Drank en Horecawet. 
De nieuwe wetsvoorstellen worden 
begin 2010 in de Kamer behandeld. 
Het CBL doet er alles aan om te voor-
komen dat de Tweede Kamer deze 
wetswijziging goedkeurt. Verschillende 
partijen, waaronder STAP, dringen er bij 
de Kamerleden op aan in te stemmen 
met de wetswijziging. De ‘three strikes 
out’-regeling is namelijk een stevige 
stok achter de deur voor supermarkten 
die aan jongeren onder de 16 alcohol 
blijven verkopen. Het tegensputterende 
CBL staat zwak, want supermarkten die 
de wet goed naleven hoeven immers 
nergens bang voor te zijn! 

De drankafdeling in de supermarkt kan volgend jaar 

mogelijk tijdelijk worden gesloten.

Het nieuwe, jonge imago van Jägermeister. 

Alcoholvergiftiging 
door Jägermeister 
In een recent rapport van STAP 
wordt ingegaan op de trends in 
alcoholmarketing in 2008 (binnen-
kort beschikbaar op www.alcoholre-
clame.nl). Een opvallende adverteer-
der de laatste jaren is Jägermeister. 
Wie kent het “ouwelullen” bittertje 
van 35% alcohol niet? Sinds enkele 
jaren werkt Jägermeister aan een 
nieuw imago, met een hippe, stoere 
uitstraling. 
Ze richt zich hiermee sterk op jonge-
ren. Zo is er een Jägermeister tap-
machine ontwikkeld die opvallend 
op de bar wordt geplaatst. Hierdoor 
wordt het aantal impulsaankopen 
van Jägermeister gestimuleerd 
(volumestijgingen lopen op tot 
maar liefst 300-400%!). 

De consumptie van shots vindt vaak 
plaats bovenop de gebruikelijke 
consumptie, dus het gaat niet ten 
koste van de bieromzet. met de 
tapmachine wordt in feite schadelijk 
drinken uitgelokt omdat de consu-
ment meer drinkt dan hij wellicht 
van tevoren van plan was. En dat 
shotten het binge-drinken versterkt, 
mag duidelijk zijn. Dit blijkt ook uit 
een mail die STAP heeft ontvangen 
van bezorgde ouders. Hun 15-jarige 
zoon belandde voor 2 dagen op de 
IC van het ziekenhuis met een alco-
holvergiftiging door Jägermeister. 

Dit incident was aanleiding voor 
STAP om een open brief te schrij-
ven aan maxxium nedeland 
(Jägermeister) om het bedrijf aan te 
spreken op verantwoorde marketing 
van een risicovol product. 
Hun reactie was dat ze dit incident 
betreuren maar dat de promotieacti-
viteiten niet worden gestaakt. 


