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nieuws
van sTaP

Steun StAP

Missie van STAP
Het Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid STAP is een onafhan-
kelijk kennisinstituut dat zich inzet 
voor een effectief alcohol beleid en 
voor publieke bewustwording van de 
gezondheids risico’s van alcohol. 
dat is in het kort de missie van STAP. 

STAP volgt nauwgezet de kennis 
en adviezen van gerenommeerde 
wetenschappers op haar terrein en 
in het bijzonder de adviezen van de 
Wereldgezondheids organisatie, de 
WHO. 

Zo kunt u ons steunen
STAP krijgt geen subsidie van de 
overheid. daarom is STAP in haar 
werk sterk afhankelijk van donaties en 
legaten. STAP is een ANbI instelling 
zodat u schenkingen van uw fiscaal 
inkomen kunt aftrekken. een gift kunt 
u overmaken op giro NL 19 INGb 
0000 291066 t.n.v. STAP te Utrecht.

Colofon
december 2015
Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769, 3506 GT Utrecht
T +31 (0)30-6565 041
 I www.stap.nl
 www.alcoholenzwangerschap.nl
 www.alcoholvrijeomgeving.nll O
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Het Nederlands Instituut voor Alcohol-
beleid STAP en de UT hebben in 2013, 
2014 en 2015 in opdracht van een groot 
aantal gemeenten en regio’s onderzoek 
uitgevoerd om na te gaan of alcoholver-
strekkers zich houden aan de leeftijds-
grens. Het belang daarvan is groot: 
hoe beter de leeftijdsgrens wordt nage-
leefd, hoe minder gemakkelijk alcohol 
voor jongeren verkrijgbaar is en des te 
minder jongeren zullen drinken.
 
Om de naleving van de leeftijdsgrens te 
onderzoeken zijn de afgelopen drie jaar 
met inzet van 15 en 17-jarige mystery-
shoppers in totaal 5886 aankooppogin-
gen gedaan in supermarkten, slijterijen, 
cafetaria’s, cafés en sportkantines. 
bij bijna 70% van deze aankoop-
pogingen kregen de jongeren de alcohol 
daadwerkelijk mee. een bedroevend 
resultaat. 

Teleurstellend is bovendien dat de 
gemiddelde nalevingscijfers in drie jaar 
tijd niet wezenlijk zijn verbeterd. 
In 2013 bedroeg de gemiddelde nale-
ving 29,8%, in 2014 30,3% en in 2015 
30,4%. Gelukkig zijn in sommige secto-
ren wel verbeteringen geconstateerd, 
zoals bij een aantal supermarktketens. 
Andere sectoren zoals cafés en sport-
kantines doen het al drie jaar lang 
bedroevend slecht. 

Uit de vele aankooppogingen blijkt dat 
er veel caissières en barmedewerkers 
zijn die wel naar het identiteitsbewijs 
van de 15 en 17-jarige mystery-shopper 
vragen en vervolgens de alcohol toch 
meegeven. meer daarover op de vol-
gende pagina.

Het blijft kwakkelen 
met de naleving van de 
alcoholleeftijdsgrens in 
Nederland

Illustratie: Tomas Schats

In 2015 heeft het Ministerie van 
VWS opdracht gegeven aan Bureau 
Nuchter om een landelijk onderzoek 
uit te voeren naar de naleving van 
de leeftijdgrens door supermarkten, 
slijters, horeca en sportkantines. 
In totaal werden daarbij 1373 aan-
kooppogingen gedaan. Uit dat 
onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 
5 verkopers (naleving van 21,5%) 
zich houdt aan de leeftijdsgrens. 
Bron: Nuchter 2015. 

Sinds 1 januari 2014 mag geen alcohol 
verkocht worden aan jongeren onder 
de 18 jaar. Voor die tijd kenden we twee 
leeftijdsgrenzen: 16 voor wijn, bier en 
mixdranken en 18 voor sterke drank. Je 
zou verwachten dat de nieuwe wet het 
voor de caissières en barmedewerkers 
gemakkelijker heeft gemaakt. 

er geldt nu immers nog maar één leef-
tijdgrens voor alle soorten alcoholhou-
dende drank. Helaas blijkt dat niet het 
geval, wat duidelijk wordt uit nieuwe 
cijfers van het Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid STAP en de Universiteit 
Twente.

Onderzoek van STAP en de Universiteit Twente 
toont aan dat de onderlinge verschillen in gedrag 
tussen alcohol verstrekkers onacceptabel groot zijn.

In het kort
Gezondheidsraad:   
“Drink geen alcohol of in 
ieder geval niet meer dan één 
glas per dag”
Op 4 november jl. kwam de Gezond-
heids raad met een opmerkelijke, maar 
eerlijke boodschap: “Drink, als je gezond 
wilt blijven, liever geen alcohol en als je 
toch wilt drinken dan hooguit één glas 
per dag.”
Het feit dat na elk glas alcohol per dag 
de kans op borstkanker met 5% toe-
neemt gaf de doorslag. STAP, Trimbos, 
en het WcrF (Wereld Kanker Onderzoeks 
Fonds) hadden uitvoerig en onderbouwd 
bij de Gezondheidsraad gepleit voor het 
betrekken van de wetenschappelijke ken-
nis over alcohol en kanker bij het opstel-
len van het advies. 

Gedrag Heineken in Afrika 
blootgelegd

de journalist Olivier van beemen heeft 
een uitvoerige analyse gemaakt van 
het optreden van Heineken in tien 
Afrikaanse landen. Het is een onthullend 
boek waaruit o.m. blijkt dat Heineken 
zich door niets laat weerhouden om 
winst te maken in tal van Afrikaanse 
landen. Schokkend is te lezen hoe 
Afrikaanse journalisten worden betaald 
door Heineken om positieve verhalen 
te schrijven en hoe bier als een gezond 
en helend product wordt aangeprezen. 
Vooral Afrikaanse jongeren worden 
aangetrokken door de alom aanwezige 
reclame campagnes van Heineken. 
Het boek ‘Heineken in Afrika’ wordt uit-
gegeven door uitgeverij Prometheus. 
Het telt 400 pagina’s en kost e24,95.

StAP actief in europa
de europese commissie is een open-
bare consultatieronde gestart om te 
bepalen of en zo ja, hoe de europese 
richtlijn alcoholaccijnzen aangepast 
moet worden om misbruik en fraude 
te verminderen. STAP heeft vorige 
maand input geleverd. STAP heeft 
de commissie laten weten de inde-
ling in categorieën alcoholhoudende 
dranken onduidelijk te vinden. Verder 
is STAP van mening dat de bestaande 
verlaagde tarieven en vrijstellingen 
onwenselijk zijn uit gezondheidsoog-
punt. STAP pleit ervoor dat de hoogte 
van het accijnstarief gaat afhangen van 
het alcoholgehalte van de drank. Zo’n 
systeem is duidelijk en gemakkelijk uit-
voerbaar. 

STAP maakt deel uit van een overleg 
van gezondheidsorganisaties die plei-
ten voor de komst van een nieuwe 
europese alcoholstrategie. In januari 
2016 vindt daarover een 2-daags over-
leg in brussel plaats. Inmiddels is dui-
delijk dat zowel het europarlement als 
de ministers van Volksgezondheid 
van de lidstaten wil-
len dat de europese 
commissie in 2016 een 
nieuwe alcoholstrategie 
opstelt. de ministers van 
Volksgezondheid hebben 
aangegeven de alcohol-
problematiek in europa zó 
omvangrijk te vinden dat er 
naast het alcoholbeleid van 
de lidstaten, ook maatregelen 
nodig zijn op eU-niveau. Het 
gaat dan om beleid dat erop 
gericht is om alcoholgerela-
teerde schade met een grens-
overschrijdende dimensie te 
verminderen. Te denken valt 
aan zaken zoals verplichte eti-

kettering, aanpakken van bepaalde vor-
men van internetverkoop van alcohol, 
aanpassen van de regelgeving m.b.t. 
audiovisuele mediadiensten, regule-
ring van de accijnzen en importquota. 
Tot dusver weigerden commissaris 
Andriukaitis, voorzitter Juncker en onze 
eigen vice-voorzitter Timmermans om 
met een nieuwe strategie te komen 
omdat de europese commissie de 
alcoholproblematiek niet als één 
van de kernproblemen van de eU 
beschouwt. 

www.stap.nl
www.stap.nl/en

bent u op zoek naar (engelstalige)
informatie of het laatste nieuws over 
europees, landelijk of lokaal alcohol-
beleid? bezoek dan www.stap.nl en 
www.stap.nl/en. Het afgelopen jaar zijn 
de sites ruim 230.000 maal bezocht, 
waarbij ruim 800.000 pagina’s zijn 
opgevraagd. 



Waarom jongeren onder de 18 
toch vaak alcohol kunnen kopen 
Enkele details uit de onderzoeken van STAP 
en de UT met mystery-shoppers.

Het identiteitsbewijs ‘zegt’: je bent nog te jong, maar 
toch krijg je de alcohol mee
de drank- en Horecawet bepaalt dat alcoholverkopers altijd de 
leeftijd van jonge klanten moeten vaststellen, als niet onmis-
kenbaar duidelijk is dat iemand 18 jaar is. dat moet dan gebeu-
ren op basis van een geldig identiteitsbewijs (Id). door middel 
van mystery-shop onderzoek kan worden nagegaan of, en zo ja 
hoe verkopers de leeftijd vaststellen. Wat daarbij opvalt, is dat 
bij een derde van alle aankopen door mystery-shoppers welis-
waar naar het Id is gevraagd maar dat de alcohol tòch wordt 
meegegeven. Soms wordt voor de vorm naar de Id gevraagd 
maar wordt er niet goed gekeken naar de geboortedatum van 
de jonge koper of is de verkoper niet in staat de leeftijd te bere-
kenen. 

Als het rustig is doet de caissière minder goed haar best
Je zou verwachten dat caissières als er een lange rij klanten 
staat te wachten, minder zorgvuldig naar het identiteitsbewijs 
kijken en alcohol sneller meegeven aan een mystery-shopper 
dan wanneer het rustig is. Het omgekeerde blijkt waar: hoe 
minder klanten in de rij, hoe vaker een mystery-shopper de 
alcohol (onterecht) meekrijgt. de verklaring is waarschijnlijk dat 
de caissière zich verantwoordelijker voelt voor een goede con-
trole van de leeftijd (lees: het naleven van de wet) als er meer 
mensen meekijken. Ook blijkt uit het onderzoek dat jonge cais-
sières zorgvuldiger zijn dan de oudere caissières. een verkla-
ring kan zijn dat jonge caissières anders dan de oudere minder 
uit gewoonte handelen en zich beter laten instrueren. 

Percentages correcte naleving van de wettelijke leeftijdsgrens in 
133 gemeenten door alcoholverstrekkers in beeld (2013, 2014, 2015); 
het resultaat van 5886 aankooppogingen door mystery-shoppers. 

* In de horecagelegenheden was op het moment van onderzoek 7 
keer sprake van een schenkverbod, waardoor geen alcohol kon wor-
den gekocht. Dit was ook 162 keer het geval in sportkantines. Deze 
bezoeken zijn uit deze analyse gehouden omdat de naleving dus niet 
getoetst kon worden.

Welke supermarkt scoort het beste?
Wat de naleving van de alcoholleeftijdsgrenzen gedurende de 
afgelopen drie jaar betreft scoren Lidl (77,7% naleving bij 121 
aankopen) en Albert Heijn (64,7% bij 394 aankopen) het beste. 
de slechtst scorende keten is Aldi (39,4% naleving bij 132 aan-
kopen). Probleem is dat als bij de ene supermarkt de wet goed 
wordt nageleefd, de jongeren de weg weten te vinden naar de 
supermarkt die het niet goed doet. 
de conclusie is dat we moeten streven naar hoge naleving-
scores bij alle supermarkten.

2013
(n=1873)

 2014
(n=1089)

2015
(n=2924)

totaal
(n=5886)

Horeca (n=2194*) 22,4% 15,5% 24,3% 22,2%

Supermarkten (n=1600) 46,6% 52,2% 55,5% 51,2%

Slijterijen (n=577) 31,2% 46,3% 42,5% 41,8%

cafetaria’s (n=710) 16,1% 16,1% 14,8% 15,4%

Sportkantines (n=805*) 14,7% 16,8% 15,0% 15,2%

Gemiddeld 29,8% 30,3% 30,4% 30,2%

Mystery-shoppers van STAP aan het woord
Berkant, VWO-scholier, 17 jaar, 
geeft een tip aan Van Rijn:
De wetten hoeven niet nog verder 
aangescherpt te worden, de handha-
ving van die wetten echter wel. Als het 
standaardprotocol in supermarkten en 

cafés gevolgd zou worden, 
wat nu dus nog te weinig 
gebeurt, zou de alcohol-
verkoop aan jongeren 
zeker verminderen.

Elisa, studente, 19 jaar, 
verbaast zich over barman: 
Het meest opvallende dat ik mee-
gemaakt heb was tijdens een kroeg die 
we bezochten. Mijn collega bestelde 
twee biertjes, waarop de barman onze 
legitimatie vroeg ‘omdat er de laatste 

tijd nogal veel gecontroleerd 
wordt’. Hij bestudeert onze ID’s (zij 
was toen net 17 jaar geworden), 
knikte en gaf ons beiden 
vervolgens gewoon het bier. 

Margo, studente, 18 jaar, 
geeft tip aan caissières: 
Veel alcoholverstrekkers vragen wel 
naar legitimatie, maar geven het vervol-
gens gewoon mee, terwijl diegene hele-
maal niet oud genoeg is. Eigenlijk is het 
heel gemakkelijk te controleren als je 

aan het begin van je werkdag 
hebt uitgerekend hoe oud 
iemand moet zijn om alco-
hol te komen kopen. 

Hersenstichting is blijvend warm 
gemaakt voor alcoholpreventie
De Hersenstichting is afgelopen novem-
ber de campagne ‘Kruip in het hoofd van 
een puber’ gestart. De campagne wil 
ouders bereiken die op zoek zijn naar 
informatie over de ontwikkeling van 
puberhersenen. 

Het gaat daarbij vooral om informatie 
over de schadelijkheid van te weinig 
slaap, pesten of van stoffen voor de her-
senen, zoals alcohol. STAP is blij dat de 
Hersenstichting het thema alcohol een 
prominente plek heeft gegeven binnen 
haar activiteiten. de samenwerking tus-
sen de Hersenstichting en STAP heeft 
daar zeker toe bijgedragen.

Gaan gemeenten toch illegaal experimenten met het 
verruimen van de Drank- en Horecawet ondanks het 
nee-woord van Van Rijn en Plasterk?
STAP slaat alarm over nieuw blurring initiatief van de VNG

Op 15 april dit jaar schreef STAP 
een brief aan staatssecretaris Van 
Rijn over het voornemen van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) om gemeenten uit te nodigen te 
experimenteren met enkele regels van 
de Drank- en Horecawet. 

dat experiment zou als gevolg kunnen 
hebben dat alcohol in winkels en bij 
andere bedrijven zoals kapsalons en 
wasserettes verstrekt zou mogen gaan 
worden zonder dat er sprake is van een 
vergunning. bovendien zouden cafés 
de mogelijkheid krijgen om alcohol te 
kunnen verkopen voor thuisgebruik. 
STAP verzette zich met succes tegen 
dit initiatief van de VNG en gemeenten. 
Staatssecretaris Van rijn gaf STAP een 
helder antwoord op haar brief en gaf 
aan dat gemeenten overtredingen van 
de drank- en Horecawet niet mogen 
gedogen en het aantal verkooppunten 
van alcohol niet kunnen uitbreiden. 
daarmee werd de VNG gedwongen te 
stoppen met haar plannen tot vervaging 
van de grens tussen retail en horeca. 
die vervaging wordt populair aangeduid 
als blurring. 
er vond vervolgens overleg plaats tus-
sen Van rijn en de VNG met als resultaat 
dat gemeenten geen plannen zouden 
uitvoeren die in strijd zijn met de drank- 
en Horecawet. Wèl werd geaccepteerd 
dat de VNG en de gemeenten zouden 
gaan inventariseren wat de wensen van 
de ondernemers zijn met betrekking tot 
nieuwe vormen van alcoholverstrekking 
en alcoholverkoop. 
conclusie: inventariseren mocht, uit-
voeren niet! Ook omdat de drank- en 
Horecawet in 2016 wordt geëvalueerd en 
mogelijk daarna aangepast, zou het bij-
zonder vreemd zijn als de gemeenten op 

die eventuele wijziging in de praktijk nu 
al vooruit zouden gaan lopen. 
minister Plasterk heeft – in lijn met dit 
standpunt van Van rijn – de Tweede 
Kamer recent laten weten dat hij de 
drank- en Horecawet niet zal opnemen in 
de experimentenwet gemeenten. 

Wie schetst onze verbazing toen we 
nieuwe stukken van de VNG onder ogen 
kregen waaruit duidelijk blijkt dat de VNG 
alsnog gemeenten uitnodigt te starten 
met het experimenteren met de drank- 
en Horecawet. de VNG wil uitdrukkelijk 
dat er nu al experimenten komen waarin 
gedoogd wordt dat enkele specifieke 
artikelen van de drank- en Horecawet 
worden overtreden. Verder blijkt dat 
er tot 1.250 ondernemers aan de pilot 
mogen meedoen en dat e.e.a. ook niet 
goed wordt begeleid met onderzoek. 
Zo moeten gemeenten tijdens de pilot 
zelf onderzoeken of er sprake is van een 
eventuele toename van alcoholgerela-
teerde problematiek. Wij schrokken erg 
van deze documenten die we vertrouwe-
lijk ontvingen. blijkbaar trekt de VNG zich 
niets aan van de uitspraak van Van rijn 
dat het overtreden van de functieschei-
dingsregels van de drank- en Horecawet 
verboden is. STAP heeft inmiddels een 
aantal Kamerleden op de hoogte gesteld 
van deze ontwikkeling met als gevolg dat 
er Kamervragen zijn gesteld. We rekenen 
erop dat Van rijn en Plasterk opnieuw 
het nee-woord uitspreken.

Kamervragen over blurring
Naar aanleiding van het commentaar dat 
STAP heeft opgesteld over de nieuwe 
pilot van de VNG zijn Kamervragen 
gesteld door marith rebel (PvdA) en 
Henk van Gerven (SP). beide vraagstel-
lers draaien er niet om heen. 

rebel herinnert Van rijn aan zijn eerdere 
uitspraken waarbij hij aangaf dat legale 
pilots met het overtreden van de drank- 
en Horecawet niet mogelijk zijn. Van 
Gerven vraagt Van rijn en Plasterk o.m. 
recht op de man af of zij de nieuwe pilot 
gaan verbieden zodra duidelijk is dat de 
drank- en Horecawet wordt overtreden. 

Marith Rebel 
(PvdA)

Henk van 
Gerven (SP)

Dit is blurring ten top: een biertje tappen 
en drinken in de supermarkt. Voor de 
duidelijkheid: dit is een virtuele tap waar-
mee Heineken al in 2009 reclame maakte. 
Als Van Rijn nu niet ingrijpt, kan deze vir-
tuele tap zo maar werkelijkheid worden. 

Reclame voor sterke drank in de super-
markt. Ook dat is blurring op kleine 
schaal hoewel net niet strijdig met de 
wet. 

De Zwolse boekhandel Waanders met 
zowel verkoop van boeken als van wijn.

Zwolle doet mee met de blurring 
pilot van de VNG 
B&W van Zwolle heeft aangekon-
digd zich te willen aanmelden voor 
de ‘blurring-pilot’ van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. In het 
kader van deze pilot mogen Zwolse 
horecagelegenheden detailhandel 
gaan bedrijven in hun horecapand. 
Althans, gedurende een proefpe-
riode. Wanneer de proef begint is 
niet bekend. Eerder werd al bekend 
dat de gemeenten Amsterdam en 
Schouwen-Duiveland zich hebben 
aangemeld voor deze omstreden 
pilot waarin gemeenten onderne-
mers toestaan te gaan experimen-
ten in strijd zijn met de Drank- en 
Horecawet. Het Nederlands Instituut 
voor Alcoholbeleid STAP verzet zich 
tegen deze plannen. Wim van Dalen, 
directeur van STAP, zei eerder al 
“desnoods naar de rechter” te zullen 
stappen. 


