
Handhavingstrategie 16-

minners in Utrecht

Supermarkten, openbare ruimte, paracommerciële 

instellingen 



Aanpak alcohol in Utrecht: preventie & 
handhaving

• Nuchter over alcohol

• Onder de 16 (18) jaar geen druppel, daarboven niet 

vanzelfsprekend

• Integrale aanpak werkt!

• Voorbeeld: samenwerking met supermarkten



4 pijlers



Wijze van toezicht houden op basis van 
DHW

Locaties van toezicht: Locaties van toezicht: Locaties van toezicht: Locaties van toezicht: Inspecteurs DHW houden regulier toezicht:

� op verkoop drank in supermarkten.

� op jeugd in openbare ruimte (bezit van alcoholhoudende drank).

� Bij de uitgang van supermarkten, parken, hangplekken etc.

� Op verkoop drank in horecagelegenheden, paracommerciële
horeca en slijterijen.

Meldingen en verscherpt toezicht:Meldingen en verscherpt toezicht:Meldingen en verscherpt toezicht:Meldingen en verscherpt toezicht:

� Meldingen kunnen door éénieder gedaan worden (ouders, 
ziekenhuis,klanten, toezichthouders etc.)

� Bij meldingen over verkoop van drank aan jongeren bij een bepaalde
supermarkt, zal verscherpt toezicht worden ingezet bij die 
supermarkt.

� Op basis van alleen meldingen kan geen bestuurlijke boete opgelegd
worden!



Gerichte samenwerking met supermarkten

• Drie bijeenkomsten voor alle supermarkten 

georganiseerd (november 2012 – september 2013)

• Doel: bewustwording verantwoordelijkheid 

supermarkten, informatie-uitwisseling

• Nov 2012: nadruk op nieuwe DHW, supermarktmanager 

over ageview, aankondiging nalevingsonderzoek door 

STAP (= nulmeting)

• Maart 2013: presentatie resultaten onderzoek STAP  

• Sept 2013: toelichting op beleidsregel handhaving 16-

minners, voorbereiding leeftijdsverhoging, 

aankondiging 1-meting nalevingsonderzoek



0-meting nalevingsonderzoek (STAP)

• Uitgevoerd in december 2012

• Representatief onderzoek

• 15-jarigen (mysteryshoppers) getraind en tijdens 

aankoop onder toezicht

• 30 supermarkten twee keer bezocht 

• Alle wijken bezocht



Resultaten nalevingsonderzoek

• Naleving: 35%. 

• 21 van de 60 keer 

juist gehandeld.

• Landelijk: 30%

WijkWijkWijkWijk NalevingNalevingNalevingNaleving

Binnenstad 13%

Leidsche Rijn 25%

Noordoost 50%

Noordwest 25%

Oost 30%

Overvecht 50%

Vleuten de M 25%

West 50%

Zuid 50%

Zuidwest 50%



Opvallende uitkomsten

• 11 van de 29 keer dat wel naar ID werd gevraagd, 

kregen jongeren toch alcohol mee

• Bij 29 van de 60 pogingen gevraagd naar: 

leeftijd (0x), ID (29x), leeftijd ++++ ID (3x)

• Dit leidde tot correcte naleving bij: 

leeftijd 0x, bij ID 18x en bij leeftijd ++++ ID 3x

• Meisjes (25x) kunnen vaker dan jongens (14x) 

alcohol kopen

• Reacties supermarkten: verbaasd en teleurgesteld: 

“We hebben zo ons best gedaan”.



Vervolg op 0 - meting

• Supermarkten hebben actie ondernomen sinds 0 -

meting

• In september start specifieke inzet handhaving op 

supermarkten: bij constatering verkoop aan 18-minner 

direct bestuurlijke boete, bij derde overtreding binnen 

het jaar ontzegging van de verkoopbevoegdheid voor 

twee weken (vierde 4 weken etcetera) 

• Eind 2013 1-meting nalevingsonderzoek



Doorpolderen of doorpakken?

• Ondanks jarenlange inzet beperkt effect

• Tijd voor een echt sluitende aanpak!

• Verplicht leeftijdscontrole systeem, beperken 

verkooppunten: wie biedt?


