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Reclame vaak Kop van Jut 



Andere thema’s

• Prijs

Accijnzen, maximale korting van 25% Alcoholwet, Minimum 

Unit Price

• Beschikbaarheid

Alcohol uit supermarkt? Reguleren van verkooptijden? Alcohol 

uit sportkantines/culturele locaties? 



STIVA

• Samenwerkingsverband bier, wijn & gedistilleerd sinds 1982

• Missie: verantwoorde alcoholmarketing, verantwoorde 

alcoholconsumptie & duidelijke communicatie  

• Taken: o.a. zelfregulering, voorlichting, wetenschappelijk 

onderzoek

• STIVA namens de alcoholbranche aanspreekpunt voor alle 

zaken in het kader van het thema 'alcohol en samenleving' 



Wat doet STIVA? 



Zelfregulering werkt 



Facts & figures



Facts & figures



Facts & figures



Wat doet STIVA rond alcoholreclame? 

• Geeft invulling aan zelfregulering van alcoholreclame d.m.v. 

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken 

• Vooraf toetsen van commercials 

• Monitoren klachten Reclame Code Commissie 

• Onderzoek naar Jongerenzenders

• Steekproefsgewijs controleren van horecapromoties 

• Informeren achterban, politiek en ambtenaren 

• Adviesvragen over reclame-uitingen beantwoorden

• Lobbyen richting politiek 



Reclamevrijheid?

• Er is nog steeds behoorlijk wat vrijheid om reclame voor 

alcoholhoudende dranken te maken

• IJsland, Zweden, Finland, Noorwegen, maar ook de 

Baltische staten, Ierland, UK, Frankrijk, Thailand, Australië 

zijn voorbeelden waar het allemaal problematischer is of 

wordt

• In België, Spanje, maar ook veel Oost-Europese landen is er 

grote druk om reclame te beperken



Reclamecode voor Alcoholhoudende 
dranken: hoe werkt het?

• Onderdeel van de Nederlandse Reclamecode

• Geldt voor iedereen die reclame maakt gericht op 

Nederlandse markt

• Iedereen kan een klacht indienen bij Stichting Reclamecode

• Reclame Code Commissie geeft oordeel over uiting

• Indien aanbeveling: stoppen en eventueel een boete

• Dit willen we voorkomen; slecht voor imago gehele branche



Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken







Artikel 1 - Overmatig

Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen 
met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank 
geboden. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of 
anderszins onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren.

Toelichting artikel 1
Overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie is in ieder geval (deze 
opsomming is niet limitatief):
• het zichtbaar in één teug leegdrinken van een vol glas
• het tonen van een glas dat minimaal 2x zo groot is als het standaard glas (Een 
standaardglas bier bevat 250 ml, wijn 100 ml en sterke drank 35 ml) voor de 
categorie van die desbetreffende alcoholhoudende drank











Artikel 6 - Gezondheidsclaims
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet:
Lid 1
Wijzen op de ontremmende werking van alcoholhoudende drank, zoals het 
verminderen of verdwijnen van angstgevoelens en innerlijke of sociale conflicten.
Lid 2
Verwijzen naar mogelijke voor de gezondheid gunstige effecten van het nuttigen van 
alcoholhoudende drank.
Lid 3
Suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank lichamelijke of geestelijke 
prestaties verbetert.
Lid 4
Suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank de sportprestatie positief 
beïnvloedt.
Handleiding Artikel 6 – Claims
In reclame voor alcoholhoudende drank mogen geen claims of suggesties worden 
gedaan over de positieve gezondheidseffecten van alcohol. Wel mag er verwezen 
worden naar de smaakbeleving. Gebruik ook geen woorden als ‘energizing’ en 
‘energy’, want hiermee wordt de indruk gewekt dat consumptie van het product 
energieker maakt. De RCC heeft in verschillende casussen geoordeeld dat deze 
woorden suggereren dat het de lichamelijke en geestelijk prestatie verbetert.





Artikel 8 - Sociaal en/of seksueel succes

Reclame mag niet de indruk wekken dat er een causaal 

verband is tussen de consumptie van alcoholhoudende drank 

en het hebben van sociaal en/of seksueel succes.







Artikel 10 - Minderjarigen

Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek 

richten tot minderjarigen.





Artikel 11 – Afgebeelde personen

Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen 

laten zien die jonger zijn of lijken dan 25 jaar. 

Dit gaat om ingehuurde modellen en geënsceneerde situaties. 

Personen op social media die ingehuurd zijn moeten ook 25 

jaar zijn, foto’s die je plaatst van bijv evenement waar je stand 

hebt, mogen wel 18 jaar en ouder zijn. 







Artikel 20 - Gratis verstrekken

De korting mag maximaal 50% van de normale verkoopprijs 

bedragen. Gebruik in communicatie 

nooit het woord ‘gratis’ of synoniemen daarvan 

(zoals “cadeau” en “traktatie”). 

Ook voor boodschappenpakketten en 

prijzen bij wedstrijden en/of acties!

De waarde van een aangeboden premium mag niet meer zijn dan 

de helft van de totale waarde van het gekochte product inclusief 

het aangeschafte premium



Artikel 24 Social Media

Kenmerken:

• Interactie en transparantie

• Openbaar en snelle verspreiding

• User Generated Content

Dat brengt ook risico’s met zich mee:

• Het bereiken van minderjarigen

• Niet wenselijke content van consumenten op je platform



Facebook en Twitter 

• Nieuwe followers Twitter dienen age-check in te vullen

• Bijna geen minderjarigen worden op Facebook bereikt 

wanneer Demographic Age Restrictions Policy gebruikt 

wordt

• Aandachtspunt bij Facebook is het delen van content vanaf 

externe websites, Facebookgames of app’s



Artikel 24 - Actieve internetmarketing 
(social media)  

* Slogan in foto’s en video’s van jezelf 

* Content in lijn met RvA



Influencers

• Zelf eindverantwoordelijk













Artikel 30 - Sport

• Geen reclame op sporter en sportploeg en 

vervoersmiddelen en attributen 

• Geen sporters tonen die nog actief sport op topniveau 

uitoefenen

• Geen actieve sportbeoefening op verpakkingen

• Het is toegestaan om actieve sport beoefening 

in reclame-uitingen uit te beelden, maar uitsluitend 

om de context uit te beelden van het vieren van 

de prestatie na afloop



Reclamecode voor Alcoholvrije Varianten

Stand van zaken: 

• Reclamecode voor Alcoholvrij- en –Arm Bier (RvAAB) In 

werking getreden op 15 oktober 2020

• Maar zal wel basis worden voor 

Reclamecode Alcoholvrije Varianten van Alcoholhoudende 

dranken (RvAVA???)

• Die moet qua termen en kwalificaties nog geschikt gemaakt 

worden voor toepassing op wijn en gedistilleerd. Inhoudelijk al 

OK.



Reclamecode Alcoholvrij en 

Alcoholarm Bier (RvAAB)

44

Waarom is er een Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier?

• Veel merken maken zowel alcoholhoudend- als alcoholvrij bier

• Marketing voor alcoholvrij kan dus impliciet marketing voor 

alcoholhoudend zijn

• Afbakening, vooral met het oog op minderjarigen

• Aantal jaar geleden discussie met oa Commissariaat voor de Media

• Jurisprudentie Reclame Code Commissie

• Nationaal Preventie Akkoord



Reclamecode Alcoholvrij en 

Alcoholarm Bier (RvAAB)
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1. Altijd duidelijk in beeld dat het om 0.0 gaat

2. Ook alcoholhoudend in beeld/verwijzing? Dan geldt RvA 



Reclamecode Alcoholvrij en 

Alcoholarm Bier (RvAAB)
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Reclame voor bier met maximaal 0,1% alcohol:

• Niet specifiek richten op minderjarigen

Reclame voor bier met meer dan 0,1% en maximaal 0,5% alcohol 

• Niet specifiek richten op minderjarigen

• Niet specifiek richten op zwangere vrouwen

• Niet specifiek richten op actieve verkeersdeelname

Op bier met meer dan 0,5% alcohol is RvA van toepassing:

• Niet specifiek richten op minderjarigen

• Niet specifiek richten op zwangere vrouwen

• Niet specifiek richten op actieve verkeersdeelname



Reclamecode Alcoholvrij en 

Alcoholarm Bier (RvAAB)
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LET OP:

Is in het begin van video niet duidelijk dat het om 0.0 gaat? 

• Dan valt de hele uiting onder de Reclamecode voor Alcoholhoudende 

dranken

• Gelden ook alle regels van de RvA

• Slogan verplicht 

• Niet voor 21.00 uitzenden







Conclusie

• Activaties en uitingen blijven niet onder de radar

• Vrijheid tav alcoholreclame behouden  

• Want: er kan ook nog heel veel

• Verleiding in politiek groot om streng op alcoholreclame te 

zijn omdat het de consument niet erg raakt

• In Preventieakkoord is alcoholreclame ook een thema, dus 

belangrijk om juist nu code goed na te leven

• Bij twijfel niet inhalen. Neem contact op met STIVA dan 

denken wij mee



Vragen?

Bedankt voor je aandacht

en 

graag tot ziens


