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STICHTING VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK SURINAME 

__________________________________________________________________________________ 

GEDRAGSCODE VOOR RECLAME EN MARKETING VAN ALCOHOLHOUDENDE 

DRANKEN 

1. PREAMBULE 

1.1 Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname ("STIVASUR") is een organisatie die 

producenten, importeurs, distributeurs en marketeers van alcoholhoudende dranken in Suriname 

vertegenwoordigt. 

1.2 STIVASUR heeft een "Gedragscode voor Reclame en Marketing" ontwikkeld, die als leidraad 

kan dienen voor haar deelnemers en voor hen die in de sector, betrokken zijn bij de promotie, 

distributie en verkoop van alcoholhoudende dranken. 

1.3 Al eeuwenlang consumeert en geniet men wereldwijd van alcoholhoudende producten. 

Daarnaast zijn alcoholhoudende dranken van groot belang in het sociaal, cultureel en 

economisch leven in Suriname. De productie van deze dranken, consumptiepatronen en 

drinkgewoonten, variëren van land tot land, van regio tot regio en in het bijzonder met 

betrekking tot de verschillende drank categorieën. Verantwoorde consumptie van deze dranken 

door personen die de leeftijd
1
 van 18 jaar (hierna: Leeftijdsgrens) hebben bereikt, zijn 

verenigbaar met een gezonde en evenwichtige levensstijl. De overgrote meerderheid van 

consumenten geniet hier op een verantwoorde manier van. 

1.4 De deelnemers van STIVASUR (de "Deelnemers") onderkennen dat overmatig of 

onverantwoorde consumptie van alcohol kan leiden tot negatieve gevolgen op het persoonlijk, 

sociaal, economisch leven en op de gezondheid van de gebruiker en hebben zich gecommitteerd 

aan deze Gedragscode en om samen te werken met de overheid, haar ministeries, 

districtscommissariaten, overheidsinstanties en -departementen, Niet-Gouvernementele 

Organisaties (NGO's) en andere belanghebbende partijen (zoals maar niet uitsluitend 

reclamebureaus en mediabedrijven), teneinde het verantwoord gebruik van alcoholhoudende 

dranken te bevorderen. 

1.5 De Deelnemers verplichten zich tot het bevorderen van verantwoorde besluitvorming over 

alcoholconsumptie bij personen die de Leeftijdsgrens hebben bereikt, het ontmoedigen van 

alcoholmisbruik en zich er voor in te zetten en zich ervan te verzekeren dat marketing- en 

reclamecampagnes zich niet richten op personen onder de Leeftijdsgrens.  

2. DOEL VAN DE CODE 

2.1 Het doel van de Code is om te garanderen dat de Deelnemers er voor instaan en zich volledig 

inzetten dat de verkoop van hun producten slechts geschiedt aan personen die de Leeftijdsgrens 

hebben bereikt en dat hun reclame en marketing activiteiten buitensporig gebruik of misbruik 

van alcohol, in welke vorm dan ook, niet zullen aanmoedigen of vergoelijken. Personen onder 

de Leeftijdsgrens zullen op geen enkele wijze de doelgroep zijn dan wel via marketing 

activiteiten tot alcoholconsumptie aangezet worden.  

3. REIKWIJDTE VAN DE SCOPE 

3.1 De Deelnemers staan er voor in hun reclame- en marketingactiviteiten uit te voeren in 

overeenstemming met de letter en geest van de wetten van Suriname en binnen het raamwerk 

van de STIVASUR Gedragscode voor Reclame en Marketing van Alcoholhoudende Dranken 

(“Code”). 

3.2 De Code is van toepassing op alle marketing en reclame communicatie voor alcoholhoudende 

dranken van de Deelnemers, ongeacht de vorm waarin dit gebeurt. Hieronder wordt mede, maar 

niet uitsluitend verstaan, afdrukken, uitzendingen in de media, labels, verpakkingen, internet en 

1 De wettelijke leeftijd voor alcoholaankoop en -consumptie is op grond van artikel 536 Wetboek van Strafrecht gesteld op 

16 jaar. STIVASUR hanteert een minimale Leeftijdsgrens van 18 jaar. 
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andere online communicatiemiddelen, nieuwe technologieën, sponsoring, klant- en verkoop 

promoties, merchandising en reclame materiaal. 

3.3 De Deelnemers zullen een kopie van de Code verstrekken aan reclamebureaus, media inkopers 

en andere externe adviseurs die betrokken zijn bij reclame- en marketingactiviteiten van 

alcoholhoudende dranken van de Deelnemers. De Deelnemers staan er voor in dat bedoelde 

bureaus en adviseurs vertrouwd zijn met de inhoud van de Code en dat die zich daaraan volledig 

zullen conformeren. 

3.4 De verantwoordelijkheid voor de interpretatie en toepassing van de Code, en de naleving van de 

Deelnemers daarvan, ligt bij de "Code Evaluatie Commissie" van STIVASUR. 

4. BEPALINGEN VAN DE CODE 

Algemene Bepalingen 

4.1 Marketingcommunicatie met betrekking tot alcoholhoudende dranken zal niet zijn gericht op of 

attractief gemaakt worden voor personen onder Leeftijdsgrens, noch via media specifiek gericht 

op deze doelgroep, noch door de inhoud en /of de stijl van presentatie. 

4.2 Marketingcommunicatie van alcoholhoudende dranken mag niet de indruk wekken dat er enig 

verband bestaat tussen alcoholconsumptie en geweld, asociaal communicatie of gedrag of 

illegale activiteiten. 

4.3 Onder geen enkele omstandigheid mag marketing van en reclame voor alcoholhoudende 

dranken onethisch zijn, afbreuk doen aan de geldende normen en waarden van smaak, moraal en 

fatsoen, of anderszins de menselijke waardigheid en integriteit in twijfel trekken, uitdagen of 

aanvallen.  

Aanstootgevende Reclame 

4.4 Marketingcommunicatie van alcoholhoudende dranken zal geen beelden, symbolen of figuren 

bevatten, waarvan het aannemelijk kan worden geacht dat die openlijk aanstootgevend of 

vernederend zijn voor enig(e) gender, ras, religie, cultuur of minderheidsgroep. 

Promotie 

4.5 Testen, inclusief proeven, is uitsluitend toegestaan in (drank)gelegenheden die daarvoor een 

vergunning hebben of in particuliere ruimten, tijdens handelsbeurzen of evenementen conform 

lokale gebruiken en toepasselijke regels. Personen onder de Leeftijdsgrens zullen nimmer 

mogen meedoen aan testen. 

Plaatsing 

4.6 Met uitzondering van locaties waar een formele vergunning voor de verkoop of het gebruik van 

alcoholhoudende dranken is verleend, zullen marketing- en reclame-uitingen niet in het 

openbaar worden geplaatst tenzij buiten het gezichtsveld op een afstand van minimaal 200 

meter van een gevestigd(e) gebedshuis, basisschool, middelbare school of een kinderspeelplaats. 

4.7 Reclame-uitingen van alcoholhoudende dranken mogen geen kinderen afbeelden, of 

voorwerpen, afbeeldingen of stripfiguren bevatten die voornamelijk op kinderen 

aantrekkingskracht uitoefenen. 

4.8 Personen die alcohol drinkend in reclame-uitingen worden getoond moeten ouder zijn dan 21 

jaar en mogen er ook niet jonger uitzien dan de 21 jaar. Modellen en acteurs die in reclame- of 

marketinguitingen voor alcoholhoudende dranken voorkomen moeten aantoonbaar, door middel 

van een identiteitsbewijs, ouder zijn en lijken dan 21 jaar. 

4.9 Reclame-uitingen van alcoholhoudende dranken mogen niet worden geplaatst op locaties 

waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat Minderjarigen meer dan 30% van het 

publiek uitmaken. 

4.10 De websites van de Deelnemers alsook andere reclame-uitingen op het internet of social media, 

moeten een bevestiging vragen dat de bezoeker die gebruik wenst te maken van de site dat zij 

minimaal de Leeftijdsgrens van 18 jaar hebben bereikt. Deze websites moeten tevens een 
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boodschap van "verantwoord alcoholconsumptie" bevatten en een link naar de website van 

STIVASUR. 

4.11 De Deelnemers zullen niet toestaan dat hun merknamen, logo's of handelsmerken in licentie 

worden gegeven of worden gebruikt voor het gebruik op kleding, speelgoed, spelletjes en 

overige materialen bestemd voor kinderen tenzij het een niet-alcoholhoudend product betreft. 

Adverteren op het internet 

4.12 De Deelnemers van STIVASUR erkennen dat ouders een significante rol spelen in het 

opvoeden van hun kinderen inzake het besef van verantwoorde alcoholconsumptie en dat de 

ouders hun kinderen wellicht willen verhinderen toegang tot websites te verkrijgen die de 

mogelijkheid van "ouderlijk toezicht" niet ondersteunen. Om deze ouderlijke 

verantwoordelijkheid mogelijk te maken stemmen de Deelnemers ermee in de benodigde 

internetbeveiliging en andere controle mogelijkheden te institutionaliseren die voorkomen dat 

personen die de Leeftijdsgrens nog niet hebben bereikt toegang hebben tot bedoelde websites. 

Gezondheid- en Veiligheidsaspecten in marketingcommunicaties voor alcoholhoudende 

producten 

4.13 De Deelnemers van STIVASUR dragen er zorg voor dat hun marketingcommunicaties geen 

activiteiten of locaties afbeelden of beschrijven waar het drinken van alcohol onveilig of 

onverstandig is. Meer in het bijzonder zullen die communicaties nooit suggereren dat de 

consumptie van alcohol acceptabel is voor of tijdens het besturen van een voertuig. 

Marketingcommunicaties mogen geen personen tonen die alcohol nuttigen in enige situatie die 

gevaar voor henzelf of anderen kunnen opleveren. 

Prestatie 

4.14 Reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken mogen niet de indruk wekken dat het drinken 

van alcohol leidt tot een versterking van geestelijk vermogen of fysieke prestatie of een energie 

verhogend effect heeft, bijvoorbeeld tijdens activiteiten die concentratie vergen. 

Zwangere vrouwen of andere risico-personen 

4.15 STIVASUR ontraadt alcoholconsumptie door zwangere vrouwen. 

Reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken mogen geen zwangere vrouwen tonen of zijn 

gericht op deze vrouwen of andere risicogroepen. 

Gevaarlijke activiteiten, werkplek & recreatie 

4.16 Reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken mogen niet de indruk wekken dat het 

consumeren van alcohol acceptabel is voor of tijdens het bedienen van potentieel gevaarlijke 

machines of tijdens het ondernemen van activiteiten die concentratie vergen teneinde ze veilig 

te kunnen uitvoeren. 

Verantwoord consumeren 

4.17 Reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken moeten het betreffende alcoholhoudende 

product op een verantwoorde wijze afbeelden waarbij geen sprake mag zijn van het tonen van 

overmatig of onverantwoord consumeren van het alcoholhoudende product. De uitingen mogen 

evenmin dronkenschap vergoelijken of bagatelliseren noch de indruk wekken dat dronkenschap 

aanvaardbaar is. 

4.18 Horecapromoties, gesponsord door de alcoholindustrie moeten gematigde en verantwoorde 

alcoholconsumptie aanmoedigen bij diegenen die voldoen aan de Leeftijdsgrens en ervoor 

kiezen om alcohol te consumeren. Dergelijke promoties moeten onverantwoord alcoholgebruik 

vermijden. 

4.19 Marketingcommunicaties voor alcoholhoudende dranken moeten (geheel) onthouding niet op 

een negatieve manier presenteren of impliceren dat het fout of dwaas is om een alcoholisch 

drankje te weigeren. 
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4.20 Marketingcommunicaties voor alcoholhoudende dranken mogen niet suggereren, expliciet noch 

impliciet, dat het nuttigen van alcohol een noodzakelijk onderdeel is om te komen tot 

volwassenheid of dat het onderdeel is van het "overgangsritueel" (Rite de Passage) naar 

volwassenheid. 

Medicinale of Therapeutische Waarde 

4.21 Marketingcommunicaties voor alcoholhoudende dranken mogen niet beweren dat alcoholisch 

dranken helende of therapeutische eigenschappen bezitten of dat consumptie ervan kan helpen 

bij het voorkomen, behandelen of genezen van ziektes. Als voorbeeld; alcohol is geen 

stimulerend, kalmerend of pijnstillend middel of een middel om verveling, eenzaamheid of 

andere persoonlijk problemen te boven te komen. Alcohol mag derhalve niet als zodanig 

worden gepresenteerd. 

Voeding 

4.22 Indien vereist bij wet, kan het onder bepaalde omstandigheden passend zijn dat op marketing en 

reclame-uitingen waarheidsgetrouwe en nauwkeurig feitelijke gegevens over koolhydraten, 

calorieën en andere voedingstoffen worden vermeld. 

Alcohol Percentage 

4.23 Verpakkingsmaterialen moeten duidelijke informatie bevatten over het alcoholpercentage van 

het betreffende product, een en ander zoals vereist bij wet. Marketing communicaties voor 

alcoholhoudende dranken mogen een hoog alcoholpercentage niet als toonaangevend thema 

benadrukken, noch mogen ze suggereren dat de consumptie van alcoholhoudende dranken met 

een relatief laag alcoholpercentage veiliger is. 

Sociale Acceptatie en Succes 

4.24 Marketingcommunicaties voor alcoholhoudende dranken mogen niet beweren of suggereren dat 

personen succes of status kunnen bereiken op sociaal, economisch, professioneel, educatief of 

sportief gebied als gevolg van het consumeren van alcoholhoudende dranken noch mogen ze 

suggereren dat het consumeren van alcoholhoudende dranken een vereiste is voor het bereiken 

van sociale aanvaarding. Een en ander betekent niet, dat mits verantwoord, het gematigd en 

verantwoord nuttigen van alcohol niet mag worden getoond in de context van persoonlijke of 

sociale activiteiten, bijvoorbeeld in een sociale of romantische setting, of het uitbeelden van 

aantrekkelijke of vermogende personen of personen die ontspannen in een aangename 

omgeving. 

4.25 Marketingcommunicaties voor alcoholhoudende dranken mogen geen verband leggen tussen de 

consumptie van alcoholhoudende dranken en seksuele aantrekkingskracht of seksueel succes. 

4.26 Marketingcommunicaties voor alcoholhoudende dranken moeten het gebruik vermijden van 

afbeeldingen van zinloze naaktheid, openlijke seksuele activiteiten, losbandig seksueel gedrag, 

obscene of ongepaste seksuele uitingen of taalgebruik. 

Product Etiketten en Verpakkingen 

4.27 Etiketten op alcoholhoudende producten mogen geen karakters, afbeeldingen of namen bevatten 

waarvan het aannemelijk kan worden geacht dat ze aantrekkingskracht uitoefenen op personen 

onder de Leeftijdsgrens of die agressie, geweld of gevaar oproepen of seksueel succes
2
 

suggereren.  

5. Voorzitter van STIVASUR 

5.1 STIVASUR benoemt, bij meerderheid van stemmen, één van haar bestuursdeelnemers tot 

voorzitter, voor een periode van 2 jaar. 

2
 Dit artikel is niet van toepassing op pre-mixed cocktails met namen van internationaal bekende cocktails zulks 

ter beoordeling van de Code Evaluatie Commissie 
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6.  Code Evaluatie Commissie 

Oprichting van de Code Evaluatie Commissie 

6.1 Een Code Evaluatie Commissie (de "Commissie") zal worden opgericht en in stand gehouden. 

De Commissie vergadert zoveel als nodig, maar ten minste één keer per jaar, om klachten die 

worden ingediend door Deelnemers, overige belanghebbende partijen of het publiek, te 

adresseren. 

ii. Samenstelling 

6.2 De deelnemers van de Commissie worden benoemd door het bestuur van STIVASUR en 

bestaan uit: 

(a) De voorzitter van STIVASUR; 

(b) Een vertegenwoordiger van het "Ministerie van Justitie en Politie" of een ander 

regeringsorgaan (bijv. “Bureau Alcohol & Drugs"); 

(c) Een gepensioneerde rechter; 

(d) Een vertegenwoordiger van de "Vereniging van Journalisten" of de “Mediaraad;  

(e) Een vertegenwoordiger van "de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)”; 

(f) De Secretaris van STIVASUR (geen stemrecht). 

iii. Bevoegdheden 

6.3 Er wordt overeengekomen dat: 

(a) De Commissie het bevoegde orgaan is om besluiten te nemen over klachten over 

marketing en reclame voor alcoholhoudende producten, die vallen binnen de reikwijdte 

van de Code 

(b) De Commissie heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen aan de Deelnemers ten 

aanzien van wie is vastgesteld dat die de regels van de Code hebben overtreden. 

6.4 De volgende drie niveaus van sancties zijn van toepassing: 

a) De eerste sanctie die de Commissie kan opleggen is het verwittigen van het 

bestuur van STIVASUR dat één van haar Deelnemers de regels van de Code heeft 

overtreden en dat de marketing- en reclamematerialen van het betreffende merk 

waarmee de overtreding is aangegaan, moeten worden teruggetrokken en 

aangepast. Afhankelijk van de ernst van de overtreding heeft de Commissie de 

bevoegdheid een zwaardere sanctie van voorafgaande controle op te leggen voor 

een periode van maximaal 6 maanden.  

b) Bij een tweede overtreding zal de Commissie de naam van het betreffende Lid 

publiceren met daarbij aangegeven de aard van de overtreding. 

c) Bij een derde overtreding wordt het betreffende Lid geschorst als lid van 

STIVASUR en zal een publieke bekendmaking volgen met de reden van 

schorsing. 

iv. Proces van klachtenafhandeling door de Commissie. 

6.5 Na ontvangst van een klacht zal de "Hoofd Arbiter" (die wordt benoemd door de deelnemers 

van de Commissie, met uitzondering van de Voorzitter en Uitvoerend Secretaris): 

a) Vaststellen of de klacht valt binnen het raamwerk van de Code;  

b) Assistentie vragen aan de Deelnemers voor het identificeren van de gewraakte 

advertentie en kopieën ervan te verkrijgen alsmede de contactgegevens van de 

betreffende Deelnemer of het reclamebureau. 

6.6 Na ontvangst van de kopieën van de gewraakte advertentie zal de Hoofd Arbiter: 
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a) Een voorlopige toetsing uitvoeren over de advertentie op basis van de bepalingen 

van de Code en in het licht van de klacht. Indien de Hoofd Arbiter vaststelt dat de 

klacht op basis van de Code kan worden behandeld, dan stelt hij de een lijst met 

klachten en vragen op om voor te leggen aan de overtredende Deelnemer of het 

overtredende reclamebureau; 

b) De Deelnemer of het reclamebureau verzoeken om binnen 7 (zeven) werkdagen te 

reageren op de klachten en de vragen van de Commissie. Indien er binnen 

genoemde termijn, geen reactie volgt dan volgen onderstaande stappen. 

6.7 Na het verstrijken van de periode van 7 (zeven) werkdagen, zal de Hoofd Arbiter: 

a) Een voorlopige beoordeling opstellen; en 

b) Een verzoek tot een vergadering van de Commissie indienen. 

6.8 De Commissie is verplicht binnen 1 (één) maand na ontvangt van een uitnodiging van de 

Secretaris bijeen te komen en een uitspraak te doen over de klacht, in ogenschouw nemende: 

(a) De bepalingen van de Code; 

(b) De klacht; 

(c) Het antwoord van de Deelnemer of het reclamebureau. 

6.9 De Secretaris zal de definitieve beoordeling van de klacht versturen naar de indiener van de 

klacht en aan de deelnemers van de Commissie. 

6.10 Het klachtafhandelingsproces, van de tijd van indiening tot aan het versturen van de beoordeling 

aan degene die de klacht heeft ingediend en aan de Commissie, mag niet langer dan twee 

maanden in beslag nemen. 

6.11 De Commissie zal halfjaarlijks een rapport uitbrengen waarin besluiten genomen op klachten en 

de genomen maatregelen door de overtredende Deelnemer of het overtredende reclamebureau 

naar aanleiding van de beslissing van de Commissie, zullen worden uiteengezet. 

6.12 Besluiten, genomen door de Commissie, zullen worden gepubliceerd op de website van 

STIVASUR. 

6.13 Het quorum voor het houden van de vergaderingen van de Commissie zal niet minder zijn dan 3 

stemgerechtigde deelnemers met inbegrip van de Voorzitter. 

6.14 De vergaderingen van de Commissie kunnen worden gehouden door middel van digitale of 

elektronische conferentie. 

7. Onafhankelijke Arbiter. 

7.1 De Commissie zal indien noodzakelijk een individu identificeren uit een panel van drie (3) 

onafhankelijke Arbiters (die geen betrekkingen onderhouden hebben met de Alcoholindustrie en 

advertentie en marketing sector) om als een onafhankelijke Arbiter te acteren. 

7.2 Alle kosten verbonden aan het beroep op de Onafhankelijke Derde zullen gedragen worden door 

het betwiste bedrijf.  

8. Evaluatie van de Code 

8.1 STIVASUR is gehouden om de Code ten minste één maal per jaar te evalueren. 

8.2 Het doel van een dergelijke evaluatie is het beoordelen van de toepasbaarheid van de bepalingen 

van de Code en te beoordelen welke elementen eruit aanpassing (uitbreiding, verwijdering of 

herschrijving) behoeven. 

8.3 Implementatie van aanpassingen op de Code behoeft een absolute meerderheid van de 

Deelnemers. 
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9. Overgangsbepaling 

In verband met lopende overeenkomsten van de deelnemers van STIVASUR wordt ten aanzien 

van artikel 4.6 van de Code een implementatietermijn van maximaal 1 jaar aangehouden , welke 

periode ingaat vanaf de datum van inwerkingtreding van de Code. Vanaf de ingangsdatum van 

de Code zullen door de deelnemers geen nieuwe overeenkomsten worden gesloten die in strijd 

zijn met de Code. 

 

10. Inwerkingtreding 
Onderhavige Code treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de vaststelling 

van de Code door het bestuur van STIVASUR en zal gelden tot inwerkingtreding van een 

gewijzigde Code. 

 

11. Contact Informatie 

Nadere informatie over de Code kan worden verkregen bij het Secretariaat van STIVASUR via 

het nummer 473344 en op de website www.stivasur.com. 

 

Vaststelling Code: 24 februari 2016 
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