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Betreft: landelijke leeftijdsgrensverhoging voor verkoop alcoholhoudende drank naar 18 jaar

Geachte leden van de Commissies VWS, BZK, OCW en Jeugd en Gezin,

Zoals u weet is u een voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW)
toegezonden [Kamerstuk, 32 022 nr. 2]. In dit voorstel zijn de meeste voornemens uit de
Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid [Kamerstuk 27 565, nr. 35] van 20 november 2007 en de
daarop volgende aangenomen moties geïmplementeerd. Het doel van de vernieuwde DHW
is het terugdringen van alcoholproblematiek onder jongeren, het voorkomen van
alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde en een administratieve lastenreductie.

Een van voorstellen uit de Hoofdlijnenbrief is om gemeenten in ‘bijzondere omstandigheden’
de mogelijkheid te geven via een verordening de leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak
alcoholhoudende dranken op te rekken van 16 naar 18. De ‘bijzondere omstandigheden’
waar naar gerefereerd werd, betroffen met name openbare orde problemen en geen
problemen met betrekking tot de volksgezondheid.

Later is het voorstel tot lokale leeftijdsgrensverhoging in een aangenomen motie van
Joldersma-Voordewind [Kamerstuk 27 565, nr. 36] omgezet in een experimenteerartikel
waarbij een beperkt aantal gemeenten kan worden aangewezen dat met een leeftijdsgrens
verhoging mag gaan experimenteren voor een tijdelijke periode van 2 jaar. In deze motie
werd de regering verzocht het experiment “binnen twee jaar systematisch te evalueren en
daaruit conclusies te trekken voor effectieve beleidsmaatregelen”. Het experimenteerartikel
is in de nieuwe DHW opgenomen onder artikel 40a.

STAP wil u verzoeken om de behandeling van de nieuwe DHW te benutten om te komen tot
één landelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de aankoop van alcoholhoudende drank.
Het experimenteerartikel kan daarmee komen te vervallen.

Hieronder zal STAP uiteenzetten waarom de invoering van deze leeftijdgrens van 18 jaar zo
van belang is.

Alcohol verstoort de hersenontwikkeling
Waarom is het zo belangrijk de leeftijdsgrens voor de aankoop van alcoholhoudende drank
op te hogen naar 18 jaar? De belangrijkste reden om te kiezen voor één landelijke
leeftijdsgrens van 18 jaar is een pure gezondheidsoverweging.
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De hersenen van jongeren ontwikkelen door tot ongeveer het 24e levensjaar. Alcohol
verstoort deze ontwikkeling. Recent onderzoek van het Trimbos-instituut en de Universiteit
Utrecht, dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is
uitgevoerd, heeft uitgewezen dat alcoholgebruik vanwege mogelijke hersenschade het beste
zo lang mogelijk kan worden uitgesteld, bij voorkeur minstens tot het 18e levensjaar.

Hieronder volgt een quote uit de conclusie van dit rapport:

In het algemeen overleg van 18 december 2007 [Kamerstuk 27 565, nr. 57] inzake het
alcoholbeleid heeft minister Klink deze overzichtsstudie naar de schadelijkheid van
alcoholgebruik in de leeftijdsgroep 16–18 jarigen toegezegd aan het lid Joldersma (CDA).

Leeftijdsgrens van 18 jaar is in lijn met internationaal beleid
Een leeftijdsgrens van 18 jaar sluit tevens aan bij Europees en internationaal beleid:

1. 17 van 27 EU lidstaten hanteren 18 jaar of hoger. Binnen de 27 lidstaten van de Europese
Unie, hanteren 17 landen een leeftijdsgrens van 18 of hoger voor de verkoop van
alcoholhoudende dranken. Slechts 5 landen hanteren een combinatie van 16 en 18 jaar
[Anderson & Baumberg, 2006; EC, 2009; WHO, 2004]. Onlangs heeft Frankrijk een nieuwe
wet aangenomen waarin de leeftijdsgrens voor alcohol gelijk is getrokken naar 18 jaar. [Zie
bijlage 1 voor een overzicht van de EU lidstaten en hun leeftijdsgrenzen voor de aankoop van
alcoholhoudende drank].

2. 18 jaar is in lijn met internationaal beleid. Een studie van de WHO (2004) wijst uit dat
internationaal gezien (n = 115 landen) ongeveer 60% van de landen een leeftijdsgrens voor
bier hanteert van 17/18 jaar (dit percentage zal sinds 2004 nog verder zijn gestegen). Slechts
12% hanteerde in 2004 een grens van 15/16 jaar. Nederland behoort tot een minderheid van
landen waar bier op jonge leeftijd mag worden verkregen.

3. Europese Commissie classificeert 18 jaar grens als ‘good practice’. In een recente
rapportage van de Europese Commissie getiteld “First Progress Report on the
Implementation of the EU Alcohol Strategy” [September 2009], beschrijft de EC het optrekken
van de leeftijdsgrens naar 18 jaar als een ‘good practice’ (p. 4).

4. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt leeftijdsgrens van 18 aan
Ook de overkoepelende Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO)
raadt een grens van 18 jaar aan.

Op 21 september 2009 lanceerde de WHO een nieuwe publicatie tijdens de Alcohol & Health
Expert Meeting van de Swedish Presidency van de Europese Unie in Stockholm. Het rapport,
getiteld Handbook for action to reduce alcohol-related harm, beschrijft tien gebieden waar
actie kan worden ondernomen om gezondheidsschade door alcohol terug te dringen.
Voorbeelden hiervan zijn: verhogen van de prijs, het beperken van de beschikbaarheid van
alcohol en het beperken van de alcohol marketing.

Onder Beschikbaarheid wordt een duidelijke aanbeveling voor actie gedaan met betrekking
tot de leeftijdsgrens voor de aankoop van alcoholhoudende drank naar 18 jaar:

“Op basis van de wetenschappelijke literatuur komen wij dan ook tot de aanbeveling dat zolang
hersenen zich ontwikkelen jonge mensen voorzichtig moeten zijn met alcohol en niet of zo weinig
mogelijk moeten drinken. Hoewel er aanwijzingen zijn dat alcoholgebruik tijdens de vroege en
middenadolescentie schadelijker is dan tijdens de late adolescentie, geldt deze aanbeveling niet
alleen voor jongeren onder de zestien jaar, maar ook voor de leeftijdscategorie van zestien tot
achttien jaar, een groep waarvan de hersenen, de cognitieve vaardigheden en het
gedragsrepertoire nog volop in ontwikkeling zijn. Ieder jaar uitstel van alcoholgebruik is winst in
fysieke, cognitieve en gedragsmatige zin”.

[Bron: Boelema et al., 2009, p. 43].
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Kortom, zowel binnen als buiten Europa tekent zich een duidelijke trend af dat de
leeftijdsgrens voor de aankoop van alcoholhoudende drank verder wordt opgetrokken.

Kinderen hebben het recht op gezondheid
De rechten van kinderen staan in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(IVRK). Het verdrag is opgesteld door de Verenigde Naties en is door 193 van de 195
landen ondertekend. Het IVRK vormt hiermee het meest geratificeerde internationale
mensenrechtenverdrag [Bron: www.kinderrechten.nl].

Nagenoeg alle aspecten van het leven van jeugdigen komen in de 54 artikelen van het
Verdrag aan de orde, zoals het belang van het kind, ontwikkeling, onderwijs, inspraak,
gezondheid en bescherming tegen kindermishandeling.

Met name artikel 3 van het IVRK (over het belang van het kind), en artikel 24 IVRK (over
gezondheid en gezondheidszorg) wijzen erop dat het welzijn en de gezondheid van kinderen
(< 18 jaar) onder alle omstandigheden moeten worden gewaarborgd:

 Volgens artikel 3 IVRK vormen de belangen van het kind bij alle maatregelen
betreffende kinderen de eerste overweging. Het kind moet worden verzekerd van
bescherming en zorg die nodig is voor zijn/haar welzijn. Hiervoor worden alle
passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen genomen.

 Volgens artikel 24 IVRK heeft het kind het recht op het genot van de zo groot
mogelijke mate van gezondheid. Hierbij dienen traditionele gebruiken te worden
afgeschaft indien deze schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen.

In bijlage 2 vindt u artikelen 3 en 24 IVRK weergegeven, met de belangrijkste passages
dikgedrukt.

Naast de primaire gezondheidsoverweging, die ook is terug te zien in de lijn van het
internationale beleid, zijn een tal van andere, secundaire, redenen aan te voeren waarom
één landelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voordelig uit zal pakken vergeleken met 2
leeftijdsgrenzen (waarbij na invoering van het experimenteerartikel uit de nieuwe DHW ook
nog lokale/regionale verschillen zullen optreden).

Secundaire voordelen van één landelijke leeftijdsgrens van 18 jaar
Overige redenen die pleiten voor één landelijke leeftijdsgrens van 18 jaar zijn:

1. Onderzoek toont effectiviteit leeftijdsgrensverhoging aan. Verschillende
wetenschappelijke onderzoeken hebben laten zien dat een leeftijdsgrensverhoging zeer
effectief is in het terugdringen van alcoholproblematiek onder jongeren [Anderson &
Baumberg, 2006; Babor et al., 2003]. Een review van 132 studies wees uit dat veranderingen
in minimum leeftijd waarop alcohol mag worden verkregen niet alleen invloed heeft op het
alcoholgebruik zelf, maar ook op de alcoholgerelateerde schade zoals verkeersongelukken
en ziekenhuisopnames [Wagenaar & Toomey, 2000]. Deze effecten blijven zelfs behouden
tot ver nadat de jongeren de minimum aankoop leeftijd hebben bereikt.

2. Breed draagvlak onder Nederlandse bevolking. Er is draagvlak onder de Nederlandse
bevolking voor een landelijke leeftijdsgrensverhoging. Een onderzoek van het NIPO [mei
2007], wees uit dat 76% van de Nederlandse bevolking een landelijke

Availability

Options for action:
“If the minimum purchase age is less than 18, consider raising it to 18 years for all
beverage categories, including beer and wine, at all sales outlets, including supermarkets,
bars and cafes. Any such change in the purchase age should be supported by increased
enforcement”.

[Bron: WHO, 2009, p. 27].
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leeftijdsgrensverhoging, van 16 naar 18 jaar, steunt. Ook het merendeel (71%) van de
jongeren tussen de 16 en 19 was opvallend genoeg vóór een verkoopverbod van alcohol
onder de 18.

3. Draagvlak onder merendeel van de gemeenten. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) heeft onlangs aangegeven dat geschat wordt dat ongeveer 60 à 70% van
de gemeenten voorstander is van een landelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop
van alcohol [www.vng.nl]. Kortom, ook gemeenten zien liever één landelijke grens van 18
jaar in plaats van lokale verschillen.

4. Onderscheid sterk en zwak is vervaagd. Drinkende jongeren in Nederland maken in hun
drankvoorkeuren steeds minder onderscheid tussen zwak-alcoholhoudende dranken en
sterke drank. Waarom dan nog het wettelijke onderscheid 16 voor zwak-alcoholhoudende
drank en 18 voor sterke drank landelijk handhaven en laten afhangen van lokaal beleid?

5. Sterk signaal dat alcohol op jonge leeftijd schadelijk is. Als de leeftijdsgrens om alcohol
(bier, wijn en sterke drank) te kunnen kopen landelijk wordt opgetrokken van 16 naar 18 jaar
gaat daar een zeer sterk signaal vanuit dat het drinken van alcohol schadelijk is tot je 18

e
.

Deze nieuwe wettelijke regel zal de huidige norm: “geen alcoholgebruik onder de 16” krachtig
bevestigen.

6. Remmend effect op 14- en 15-jarigen. Ook zonder extra handhavingsinspanningen zal een
leeftijdsgrensverhoging alcoholmatigend werken op 14- en 15-jarigen. Dit komt doordat het
verschil tussen een 14- en 18-jarige duidelijker is, dan tussen een 14- en 16-jarige.
Minderjarigen zullen hierdoor minder gemakkelijk aan alcohol kunnen komen in een
supermarkt, slijterij of horecagelegenheid.

7. Supermarkten al ingesteld op 20 jaar. Sinds 2 maart 2009 ‘oefent’ de supermarkt al met
het vragen naar een leeftijdsdocument bij iedereen die alcohol wil kopen en jonger lijkt dan
20 jaar. Een landelijke leeftijdsgrensverhoging naar 18 jaar zal om deze reden voor de
supermarkten gemakkelijk te zijn door te voeren. Ook zijn er nieuwe veelbelovende
systemen op de markt die leeftijdsverificatie bij de verkoop nagenoeg waterdicht maken. Het
maakt daarbij niet uit of het om een grens van 16 jaar of 18 jaar gaat.

8. Minder last van doorverkoop. Een leeftijdgrens van 16 jaar voor zwakalcoholhoudende
drank leidt regelmatig tot het doorverkopen van alcohol door oudere aan jongere vriendjes,
bijv. buiten de supermarkt of in de horeca. Een leeftijdsgrens van 18 jaar werkt remmend op
de doorverkoop van alcohol. Jongeren van 13-14 jaar hebben immers meer vriendjes van 16
jaar (aan wie dan ook geen alcohol meer mag worden verkocht) dan van 18 jaar. Een
remmend effect op de doorverkoop van alcohol zal tevens matigend werken op groepen
dronken hangjongeren.

9. Eén grens is eenduidig en gemakkelijker te handhaven. Één leeftijdsgrens is
gemakkelijker te handhaven en eenduidiger dan de twee grenzen die we nu hebben (16 voor
zwak-alcoholhoudend, 18 voor sterke drank).

10. Alcoholreclame mag zich ook niet richten op minderjarigen. De huidige Reclamecode
voor Alcoholhoudende Dranken hanteert ook de grens van 18 jaar. Alcoholreclame mag
volgens de Reclamecode niet in het bijzonder op minderjarigen zijn gericht [RvA, 2008].

11. Verbeterde verkeersveiligheid. Als jongeren op latere leeftijd pas mogen drinken zal de
verkeersveiligheid worden bevorderd (bv. minder rijden onder invloed op brommers).

12. Minder agressie en vandalisme. Agressie en vandalisme zullen worden teruggedrongen.
Jongeren onder de 18 zullen niet meer op straat mogen drinken en uitgaansgebieden zullen
veiliger worden. Dergelijke effecten zijn eerder gevonden in onderzoek waarbij de
beschikbaarheid van alcohol wordt teruggedrongen [Babor et al., 2003].

13. Leeftijdsgrens van 16 jaar stamt uit 1881. De leeftijdsgrens van 16 jaar voor zwak
alcoholhoudende drank stamt uit de Drankwet van 1881 en is daarmee ruim 125 jaar oud.
Sindsdien is uit veel nieuwe wetenschappelijke inzichten gebleken dat de ontwikkeling van
de hersenen doorgaat tot ongeveer het 24

e
levensjaar en dat alcoholconsumptie deze

ontwikkeling verstoort. Gegeven deze nieuwe wetenschappelijke inzichten zou je kunnen
zeggen dat een leeftijdsgrens van 16 jaar voor alcoholhoudende drank inmiddels achterhaald
is.

Daarnaast zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen bij de implementatie van het nu
voorgestelde experimenteerartikel (art. 40a) in de nieuwe Drank- en Horecawet. Deze
kanttekeningen worden hieronder uiteengezet.

Kanttekeningen artikel 40a DHW
Momenteel is het experimenteerartikel in artikel 40a van de nieuwe DHW opgenomen. Aan
de implementatie van dit artikel zitten volgens STAP drie nadelen verbonden:
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 Alcoholtoerisme en verslechterde verkeersveiligheid. Uitgaande jongeren uit gemeenten
waar een leeftijdsgrens van 18 wordt gehanteerd, zullen naar streekgemeenten trekken waar
de oude grens van 16 nog geldt. Afgezien van het onwenselijke karakter van alcoholtoerisme
en het verplaatsen van overlast, kan dit eveneens leiden tot een toename van het aantal
jongeren dat onder invloed aan het verkeer deelneemt, met het risico op verkeersongelukken.

 Oneerlijke concurrentie. Kroegen in de streekgemeenten moeten op oneerlijke wijze met
elkaar concurreren omdat in sommige kroegen wel mag worden gedronken door 16-jarigen
en in andere niet. Dit kan in de 18-jaar gemeenten gaan leiden tot extra prijsacties en happy
hours om alsnog jongeren te trekken die ervoor hebben gekozen nu in de 16-jaar gemeenten
uit te gaan. In gemeenten waar 16-jarigen nog wel mogen drinken kan het ook tot uitwassen
leiden.

 Effectiviteit kan niet goed getoetst worden. Een derde probleem is dat de uitvoering van
artikel 40a niet goed getoetst kan worden op effectiviteit. Minister Klink schrijft in zijn reactie
op het advies van de Raad van State over het experimenteerartikel het volgende: “Het
experimenteerartikel maakt het mogelijk te bezien of een verhoging van de leeftijdsgrens een
goed instrument is om alcoholgerelateerde problematiek door jongeren aan te pakken.”
[Kamerstuk 32 022, nr. 4, p. 8]

De minister schrijft dit omdat de Raad van State bij de beoordeling van de nieuwe DHW
benadrukte dat ”experimenten pas zinvol zijn wanneer vooraf duidelijk is wat er met de
experimenten wordt beoogd en op basis van welke criteria te zijner tijd de effecten worden
beoordeeld” [Kamerstuk 32 022, nr. 4, p. 7].

Volgens de Raad van State “moet in beginsel een terughoudend gebruik van een
experimentele regeling worden gemaakt en daartoe alleen overgegaan worden indien de
verwachting bestaat dat zinvolle experimenten mogelijk zijn”.

Omdat er op zowel landelijk als lokaal niveau verschillende beleidsmaatregelen zijn
doorgevoerd en nog worden doorgevoerd met de ingang van de nieuwe DHW, zal aan het
einde van het experiment met de leeftijdsgrenzen onvoldoende duidelijk zijn of veranderingen
in alcoholconsumptie onder jongeren zijn toe te schrijven aan de leeftijdsgrensverhoging of
aan het pakket aan maatregelen dat is doorgevoerd. Om het effect van één specifieke
maatregel te meten zouden alle andere variabelen in feite constant gehouden moeten
worden.

Nu de uitkomsten van het experiment niet voldoende wetenschappelijk getoetst kunnen
worden én we uit ander wetenschappelijk onderzoek al weten dat een leeftijdsgrensverhoging
remmend werkt op de alcoholconsumptie [Babor et al., 2003], is het de vraag of een
experiment als voorgesteld in artikel 40a wel ‘zinvol’ genoeg is, zoals de Raad van State
benadrukt.

Tenslotte zijn er ook tegenargumenten te bedenken waarom er toch geen landelijke
leeftijdsgrens van 18 voor de aankoop van alcohol zou moeten worden ingevoerd. Op
mogelijke tegenargumenten en de weerlegging hiervan wordt hieronder verder ingegaan.

Mogelijke tegenargumenten
Verschillende partijen leveren tegenargumenten voor één landelijke leeftijdsgrens van 18
jaar. Mogelijke tegenargumenten kunnen zijn:

 De leeftijd verhogen is betuttelend. Verschillende partijen zullen wellicht bepleiten dat het
verhogen van de leeftijd naar 18 jaar betuttelend is. Echter, wanneer we kijken naar de
schade die alcohol kinderen toebrengt, is de overheid in feite verplicht hen beter tegen dit
middel te beschermen (volgens het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind,
IVRK). Het waarborgen van de gezondheid van je jongeren is niet betuttelend. Dat blijkt
tevens uit een meerderheid van Europese lidstaten (17 van 27) die een leeftijdsgrens van 18
of hoger hanteert voor het kopen van alcoholhoudende drank en de EC die dit als een ‘good
practice’ omschrijft.

 Laten we eerst de pilot afwachten. Er zijn voorstanders van het huidige, voorgestelde
experimenteerartikel (art. 40a). We moeten dan twee jaar lang enkele gemeenten de kans
geven te experimenteren met een verhoogde leeftijdsgrens van 18 jaar. Echter, de noodzaak
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om dit experiment af te wachten is klein. Buitenlandse studies hebben reeds uitgewezen dat
een verhoging van de leeftijdsgrens leidt tot een daling in de alcoholconsumptie [Babor et al.,
2003]. Wanneer de beschikbaarheid van alcohol wordt teruggebracht zal ook de consumptie
en daarmee de schade afnemen.
Daarnaast kan de uitvoering van art. 40a niet goed wetenschappelijk getoetst worden.
Hierdoor kan over twee jaar niet met zekerheid worden gezegd of de verbeteringen,
verslechteringen of het gebrek aan veranderingen zijn toe te schrijven aan de lokale
leeftijdsgrensverhoging. Veranderingen, of het gebrek daaraan, kunnen ook komen door
andere beleidsmaatregelen (die landelijk of lokaal genomen worden). Het kan ook zijn dat de
problemen zich verschuiven naar andere gemeenten (waar bv. nog wél alcohol gekocht mag
worden vanaf 16 jaar).

 Laten we eerst 16 jaar maar eens goed gaan handhaven. Keer op keer blijkt uit mystery
shop onderzoeken dat de naleving van de leeftijdsgrenzen in de supermarkt en horeca te
wensen over laat [Gosselt, 2007; Goverde, 2008]. Jongeren onder de 16 slagen er in
Nederland meestal in om alcohol te kopen als ze dat proberen. Er kan voor gepleit worden de
handhaving te versterken waardoor de 16 jaar grens misschien beter zal worden nageleefd
door de verstrekkers. Het is inderdaad zo dat op dit punt nog een grote winst kan worden
geboekt.
Echter, het gegeven blijft staan dat we weten dat alcohol schadelijk is voor kinderen en dat
kinderen recht hebben op het genot van een zo groot mogelijke gezondheid. Daarnaast is het
handhaven van één landelijke grens van 18 jaar veel gemakkelijker dan het handhaven van
twee grenzen voor verschillende soorten drank. Hier komen met ingang van art. 40a uit de
nieuwe DHW nog verschillen tussen gemeenten bovenop.

 Onderscheid tussen zwak en sterk is van belang. Er wordt soms voor gepleit om twee
aankoopgrenzen te hanteren om het verschil tussen zwakalcoholhoudende drank en sterke
drank te benadrukken. Door het voeren van één landelijke grens zou het risico kunnen
bestaan dat jongeren op hun 18

e
tegelijk aan het bier en aan de sterke drank gaan, waarbij

sterke drank meer risico’s met zich mee brengt als er in even grote hoeveelheden van wordt
geconsumeerd.
Echter, met de introductie van de premixen, likorettes en ‘superbreezers’, hebben de sterke
drank merken, zoals Bacardi, Smirnoff, Pisang Ambon, Safari, Passoa hun intrede al gedaan
in de supermarkt en zijn hiermee bekend bij de jeugd. Er bestaat tegenwoordig al een sterke
mix-cultuur onder jongeren, waardoor het onderscheid tussen sterke drank en zwak
alcoholhoudende drank veel meer is vervaagd, ten opzichte van vroeger (er zijn bv. al sterke
bieren van 12% in halve liter blikken verkrijgbaar in de supermarkt). Indien toch de voorkeur
wordt gegeven aan het hanteren van twee grenzen, beveelt STAP aan de ondergrens voor
het kopen van alcohol, gezien het gezondheidsaspect, op 18 jaar te leggen (voor
zwakalcoholhoudende drank) en de grens voor sterke drank desgewenst op te trekken (bv.
naar 19 of 20 jaar).

 Eén grens van 18 jaar zal het bedrijfsleven aan inkomsten schelen. Natuurlijk zal het
bedrijfsleven aan inkomsten derven wanneer de leeftijdsgrens wordt verhoogd naar 18.
Jongeren zijn willige consumenten van alcohol. Het moge echter duidelijk zijn dat de
gezondheid van onze jongeren boven alles prioriteit heeft. Volgens artikel 3, lid 1 uit het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind “vormen bij alle maatregelen
betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere
instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke
autoriteiten of wetgevende lichamen, de belangen van het kind de eerste overweging”.

Gezien de hierboven genoemde argumenten met daarbij primair in ogenschouw genomen
het gezondheidsbelang van het kind, zoals benadrukt in het Internationale Verdrag inzake
de Rechten van het Kind (IVRK) én de aanbeveling vanuit de Europese Commissie en de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vraagt STAP de leden van de Tweede Kamer om
tijdens de behandeling van de nieuwe Drank- en Horecawet te pleiten voor één landelijke
leeftijdsgrens van 18 jaar voor de aankoop van alcoholhoudende drank.

Ieder jaar waarmee de consumptie van alcohol kan worden uitgesteld zal de gezondheid
van onze jongeren ten goede komen.
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Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP

Bijlagen:
1. Overzicht wettelijke minimum leeftijd voor het kopen van alcoholhoudende drank in de 27

lidstaten van de Europese Unie.
2. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), artikel 3 & 24.
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Bijlage 1: Overzicht wettelijke minimum leeftijd aankoop alcoholhoudende drank in EU-27

Van de 27 lidstaten van de Europese Unie:

 Hanteren 17 landen een leeftijdsgrens van 18 jaar of hoger voor de aankoop van alle

alcoholhoudende dranken, zowel on-premise als off-premise.

 Hanteren 5 landen een combinatie van leeftijdsgrenzen van 16 en 18 (België, Denemarken,

Duitsland, Nederland en Oostenrijk).

 Hanteren 2 landen één leeftijdsgrens van 16 jaar (Luxemburg en Portugal) en 1 land één

leeftijdsgrens van 17 jaar (Malta).

 Hanteren 2 landen wél een leeftijdsgrens voor on-premise verkoop van 16 jaar, maar geen

leeftijdsgrens voor off-premise verkoop (Griekenland en Italië). Tenslotte heeft België geen

leeftijdsgrens vastgelegd voor de off-premise verkoop van zwak alcoholhoudende drank.

Land Leeftijdsgrens voor kopen alcohol

ON-PREMISE

Leeftijdsgrens voor kopen alcohol

OFF-PREMISE

Bier & Wijn Spirits Bier & Wijn Spirits

1 België 16 18 Geen 18

2 Bulgarije 18 18 18 18

3 Cyprus 18 18 18 18

4 Denemarken 18 18 16 16

5 Duitsland 16 18 16 18

6 Estland 18 18 18 18

7 Finland 18 18 18 20

8 Frankrijk
1

18 18 18 18

9 Griekenland 16 16 Geen Geen

10 Ierland 18 18 18 18

11 Hongarije 18 18 18 18

12 Italië 16 16 Geen Geen

13 Letland 18 18 18 18

14 Litouwen 18 18 18 18

15 Luxemburg 16 16 16 16

16 Malta 17 17 17 17

17 Nederland 16 18 16 18

18 Oostenrijk
2

16 16-18 16 16-18

19 Polen 18 18 18 18

20 Portugal 16 16 16 16

21 Roemenië 18 18 18 18

22 Slovenië 18 18 18 18

23 Slowakije 18 18 18 18

24 Spanje
3

16-18 16-18 16-18 16-18

25 Tjechië 18 18 18 18

26 UK 18 18 18 18

27 Zweden 18 18 20 20
1. De Franse wet waarin de wettelijke minimum leeftijd voor de aankoop van alcoholhoudende drank is opgetrokken naar 18 jaar is in juli
2009 uitgevaardigd. Het besluit zal binnen korte tijd worden ondertekend waarna de wet van kracht wordt.
2. In 4 federale staten in Oostenrijk is de leeftijdsgrens voor het verstrekken van sterke drank 16 jaar.
3. De wettelijke minimum leeftijd in Spanje is in alle regio’s 18 jaar op 4 (van de 17) regio’s na.
On-premise sale = verkoop van alcoholhoudende drank voor consumptie ter plaatse (bv. restaurants, kroegen etc.).
Off-premise sale = verkoop van alcoholhoudende drank voor consumptie elders dan op de plek van de aankoop (bv. supermarkt, slijterij).

Bronnen:
- Anderson & Baumberg (2006). Alcohol in Europe, p. 381.
- WHO Global Status Report on Alcohol Policy (2004), p. 33.
- EC First Progress Report on the Implementation of the EU Alcohol Strategy (2009), p. 48/49.

N.B. De landen Ijsland en Noorwegen behoren niet officieel tot de EU, maar wel tot de European Economic Area (EFTA landen,
European Free Trade Association). Om deze reden is vermelding van de leeftijdsgrenzen voor deze landen van belang. In Ijsland geldt
één landelijke leeftijdgrens van 20 jaar. In Noorwegen geldt één grens van 18 jaar voor bier en wijn en één van 20 jaar voor sterke drank,
ongeacht waar deze dranken worden gekocht.
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Bijlage 2: Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

Artikel 3 Het belang van het kind*

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of
particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke
autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de
zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn
of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en
nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de
bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de
gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.

[Dikgedrukte passages door STAP]

* Volgens artikel 1 uit het IVRK is een kind “ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing
zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt”.

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

Artikel 24 Gezond en gezondheidszorg

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst
mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het
herstel van de gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel
kind zijn of haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.

2. […]

3. De Staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende maatregelen teneinde
traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen af te schaffen.

4. […]


