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Ageviewers biedt gratis sluitende leeftijdscontrole aan na mislukken  
alcoholpilot Noord Holland Noord 
 
Breda, 5 februari 2014. Koninklijke Horeca Nederland (KHN), het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL), NOC*NSF en de Slijtersunie kondigden vorig jaar in een 
gezamenlijke agenda een pilot aan binnen de regio Noord-Holland Noord om de naleving van 
de leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop te verbeteren. Vandaag zijn echter nalevingscijfers 
gepresenteerd waaruit blijkt dat jongeren nog steeds met groot gemak alcohol kunnen 
kopen, ondanks alle extra inspanningen die tijdens de pilot werden geleverd. Om het tij 
te keren biedt het bedrijf Ageviewers aan een deel van de regio gratis van sluitende 
leeftijdscontrole te voorzien. Het aanbod kan rekenen op steun vanuit de Tweede Kamer. 
 
Alcoholpilot 
De regio West-Friesland werd door de partijen die zijn verenigd in het Directeuren Overleg 
Alcohol (DOA) gekozen als 'proeftuin', omdat hier al veel ervaring is opgedaan met 
alcoholmatiging onder jongeren. De pilot, die in september 2013 van start ging, was er op 
gericht om het naleefgedrag van verkopers én het gedrag van de jongeren te verbeteren. De 
bedoeling van de DOA partijen was om de geïntensiveerde controleaanpak in deze pilot na 
de invoering van 18 jaar voor alcohol te vertalen naar een landelijke aanpak.  
 
Aanbod Ageviewers 
In een brief aan het DOA biedt Ageviewers aan een deel van de regio gratis te voorzien van 
sluitende leeftijdscontrole. Directeur van Ageviewers Dirk Benschop:  "Ondanks de  
nauwe betrokkenheid en de inspanningen van de alcoholbranche moeten we helaas 
constateren dat zelfs jongeren van 15 jaar nog steeds binnen één of twee pogingen alcohol 
kunnen kopen. Inmiddels ligt de leeftijdsgrens al wel op 18 jaar. Wij onderschrijven de 
nieuwe norm van NIX18 van harte en zijn bereid te investeren in de gezondheid van de jeugd, 
waaronder die van West-Friesland. Daarom hebben wij de DOA partijen het aanbod gedaan 
een deel van de regio gratis van sluitende leeftijdscontrole te voorzien." 
 
Over Ageviewers 
Ageviewers wordt ingezet om de verkoop van leeftijdsgebonden producten in volwassen 
banen te leiden. De leeftijdscontrole wordt hierbij niet door de verstrekkers zelf 
georganiseerd, maar er vindt controle op afstand plaats. Het systeem is naar aard en 
effectiviteit vergelijkbaar met bijvoorbeeld ‘pinnen’ aan de kassa, waarbij eveneens controle 
op afstand plaatsvindt. Voor de controle op afstand zijn speciale communicatieterminals 
ontwikkeld die binnen alle verkoopkanalen van alcohol en tabak kunnen worden gebruikt.  
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