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Onderwerp 
Nalevingsonderzoek Think Before You Drink 

Steenbergen; 7 oktober 2015 

Aan de Raad, 
In opdracht van het regionale project Think before You drink voert het Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid STAP tweejaarlijks een nalevingsonderzoek uit om de verkrijgbaarheid van alcohol in de 
regio West-Brabant vast te stellen. Binnen het project Think Before You Drink werken de 18 gemeenten in 
West-Brabant samen met de GGD West-Brabant, Novadic-Kentron, de politie, bureau Halt en andere 
partners die zich inzetten voor het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Het project is in 2009 
gestart en sindsdien zijn er nalevingsonderzoeken uitgevoerd in 2011, 2013 en 2015. 

Dit jaar is de naleving van de huidige leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol onderzocht 
door de inzet van 17-jarige mystery-shoppers. In de gemeente Steenbergen zijn 11 verkooppunten 
onderzocht, te weten: sportkantines, supermarkten, een slijterij, cafetaria en een café. STAP heeft 
geconstateerd dat in deze verkooppunten de leeftijdsgrens niet correct nageleefd wordt. 

Resultaten West-Brabant 2015 

Type verkooppunt Aantal bezoeken Aantal keer naleving Nalevingspercentage 
Cafetaria 48 1 20Zo 

Horeca 88 14 160Zo 

Slijterijen 24 9 3807o 

Sportkantines 56 4 70Zo 

Supermarkten 46 23 50O/O 

Totaal 262 51 190Zo 

In 2013 was het nalevingspercentage voor de regio West-Brabant 120Zo. 

Een verkoper kan verschillende interventies plegen om de leeftijd van de koper te controleren, zoals het 
vragen naar de leeftijd van de koper, het vragen naar een identiteitsbewijs of beide. Bij 95 van de 262 
aankooppogingen is door de verkoper naar leeftijd, identiteitsbewijs of beide gevraagd. 

Preventie- en handhavinqsplan alcohol 
In 2014 is het preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 vastgesteld 
door de gemeenteraden, waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke taken betreffende de nieuwe 
Drank- en Horecawet. Het verhogen van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar op 1 januari 2014 is één 
van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet. 

Uit onderzoek blijkt dat beleid op het gebied van alcoholmatiging het meest effectief is als het integraal 
wordt opgepakt en de beleidsterreinen volksgezondheid (voorlichting en bewustwording) en openbare 
orde en veiligheid (handhaving) gezamenlijk inzetten op alcoholpreventie. Sinds het vaststellen van het 



preventie- en handhavingsplan zijn/worden er op beide terreinen activiteiten ondernomen om 
alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. 

Preventieve activiteiten 2015 
- In de periode voor carnaval zijn de carnavalsverenigingen aangeschreven over alcoholgebruik. 
- De activiteit Happy Ouders wordt georganiseerd om ouders kennis te laten maken met de 
uitgaansgelegenheden waar hun kinderen komen en de regelgeving die in deze gelegenheden geldt. 
- De activiteit Happy Drinks wordt op het Ravelijn georganiseerd, waarbij alcoholvrije cocktails 
geschonken worden en voorlichting gegeven wordt aan leerlingen en ouders. 
- Ondersteuning bij de Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken wordt aan verenigingen 
aangeboden. 

Controles BOA 's/ toezichthouders 2015 
Jaarlijks is er een budget van 10.000,- om controles uit te laten voeren bij verkooppunten (ook 
evenementen) waar alcohol wordt verkocht door de toezichthouders vanuit de BOA poule. In de periode 
tot en met augustus zijn er in 2015 76 controles uitgevoerd. In de overige maanden zullen ook nog 
controles uitgevoerd worden, waardoor het totaal rond de 110 controles uit zal komen. 

6 van de 11 verkooppunten die door STAP zijn onderzocht, zijn in 2015 tevens onderzocht door BOA's 
en/of toezichthouders vanuit de gemeente. Tijdens deze controles zijn geen overtredingen geconstateerd. 
De cafetaria en sportkantines zijn nog niet gecontroleerd door de gemeente. Op het moment dat de 
cafetaria en de sportverenigingen ook door de BOA's en toezichthouders gecontroleerd worden, is er een 
vollediger beeld te geven van de naleving in de gemeente. 

Werkwijze 
STAP voert haar onderzoek uit door het inzetten van mystery-shoppers, dit zijn 17-jarige jongeren die een 
aankooppoging doen om alcohol te verkrijgen bij een verkooppunt. Wanneer de 17-jarige jongeren om 
een identiteitbewijs wordt gevraagd, laten zijn hun eigen identiteitsbewijs zien. Als gevraagd wordt naar 
hun leeftijd geven ze aan dat ze 18 jaar zijn. Nadat de 17-jarige jongere alcohol heeft gekocht, neemt de 
18-jarige de alcohol over van de 17-jarige, zodat de 17-jarige geen strafbaar feit begaat. De werkwijze die 
hierbij beschreven is, is een onderzoeksmethode, welke niet bedoeld is om sancties op te leggen. 

De BOA's en toezichthouders werken op basis van waarneming. Zij observeren de handelingen die 
plaatsvinden in een verkooppunt. Op het moment dat zij twijfels hebben of aanwezige jongeren de 
vereiste leeftijd bereikt hebben, stappen zij op deze persoon af en vragen zij om legitimatie. 
Overtredingen worden genoteerd en opvolgend lokaal behandel, wat kan resulteren in het opleggen van 
sancties. 
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