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Reclame leidt tot meer alcoholconsumptie
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Er wordt steeds meer reclame gemaakt voor 
alcoholhoudende dranken







 600 brouwerijen

 #2 exporteur wereldwijd

 2,8 mlrd toegevoegde 
waarde

 65.000 werknemers 
(direct en indirect)

 Trends:
• Minder alcohol
• Speciaal
• Lokaal





Alcoholvrij is niet meer weg te
denken onderdeel
bierportfolio

 Consumenten omarmen het
 Sterkst stijgende

biercategorie (+25% in 2017)
 Positieve waardering vanuit

consumenten
 Sterk toenemend aanbod, ook

in speciaalbier segment

 De redenen om het te
drinken zijn met name vanuit
een positieve afweging

 De grootste groei is in leeftijd
25-35
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 Voorlichting

 Assortiment

 Verleiden tot de bewuste 
keuze
• Verantwoord omgaan met 

marketing
• Soms juist focus verleggen 

naar andere varianten

Wat we doen om 
Nederlanders nog 

bewuster om te laten gaan 
met bierconsumptie
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Geen 18? Geen Alcohol!
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 Voorlichting

 Assortiment

Verleiden tot de 
bewuste keuze
• Verantwoord omgaan 

met marketing
• Soms juist focus 

verleggen naar andere 
varianten

http://stiva.nl/


Conclusies:

• Nederland doet het relatief goed 
als het gaat om verantwoorde 
alcoholconsumptie. Een goede mix 
tussen wetgeving, voorlichting en 
verleiden blijkt effectief.

• De Brouwers committeren zich om 
alcoholmisbruik tegen te gaan.

• Ook vanuit bedrijfsoogpunt is dit 
cruciaal: niemand wint bij misbruik

• Waar we wel behoefte aan hebben 
is eenduidigheid vanuit de 
wetenschap….
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Reclame leidt tot meer alcoholconsumptie

+

Er wordt steeds meer reclame gemaakt voor 
alcoholhoudende dranken

=

Conclusie: alcoholconsumptie neemt toe?
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