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fìeXambt 
1. Inleiding 

Sinds 1 januar i 2013 is de n ieuwe Drank- en Horecawet van kracht, deze is op 1 januar i 2014 
aangescherpt o m drankgebruik door jongeren verder tegen te gaan. Zo is de leeft i jdsgrens 
voor gebruik van alcohol van 16 naar 18 jaar gegaan en moeten gemeenten over een 
prevent ie- en handhavingsplan beschikken. 

Een belangri jk doel van de w e t is het tegengaan van schadeli jk alcoholgebruik onder 
jongeren. Hoog alcoholgebruik op jonge leeft i jd laat diepe sporen na. Het leidt t o t acute 
intoxicaties en zorgt voor bl i jvende schade voor de jonge hersenen die nog volop in 
ontwikke l ing zi jn, wa t vanzelfsprekend invloed heeft op hun prestaties op school. Daarnaast 
gaat drankmisbruik op jonge leeft i jd vaak gepaard met overlast en lopen jongeren die vroeg 
beginnen met dr inken een verhoogd risico op alcohol gerelateerde prob lemen op latere 
leef t i jd . Het gaat bij deze jongeren derhalve zowel o m gezondheidsschade als 
maatschappel i jke s c h a d e . 1 

Een andere wi jz iging in de we t is dat nu de gemeente, en meer in het bi jzonder de 
burgemeester, veran twoorde l i j k is voor toezicht op de naleving van de we t . Door de 
decentral isat ie van het toezicht worden gemeenten in staat gesteld om beter in te spelen op 
de lokale si tuat ie. Verder kunnen de gemeenten de toezichtstaak ef f ic iënter en ef fect iever 
u i tvoeren, waardoor de f requent ie van het toezicht naar verwacht ing zal worden ve rhoogd 2 . 
In het prevent ie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet van de gemeente Hel lendoorn is 
ook expliciet aangegeven dat het dr inken van alcohol op jonge leeft i jd zeer schadeli jk is voor 
de gezondheid en kan leiden t o t hersenbeschadiging. 
Art ikel 43a van de Drank- en Horecawet legt expliciet aan gemeenten de pl icht op een 
prevent ie- en handhavingsplan op te stel len. 

Nalevingsonderzoek Gemeente Hellendoorn 
In opdracht van de Gemeente Hel lendoorn heef t Flexambt een nalevingsonderzoek 
ui tgevoerd in de gemeente Hel lendoorn. Het doel van di t onderzoek is het verkr i jgen van 
een indicatie of de leeft i jdgrens bij een aantal verschi l lende categorieën steekproefsgewijs 
werd gerespecteerd. In 2016 heef t Flexambt ook een naleveringsonderzoek u i tgevoerd. De 
resultaten daarvan hebben ervoor gezorgd o m nader te onderzoeken of men zich meer aan 
de wet - en regelgeving houdt bet re f fende de Drank en Horecawet. 
Onderzocht is w e d e r o m of en hoe het bij de geselecteerde verkooppunten voor jongeren 
mogel i jk is, om in str i jd me t de we t , alcohol t e verkr i jgen. In het prevent ie- en 
handhavingsplan Drank- en Horecawet van de gemeente Hel lendoorn is handhaving als een 
van de drie beleidspij lers genoemd. Toezicht en opvolgende handhaving is daarmee 
onmisbaar in het beleid van de gemeente Hel lendoorn o m alcoholmisbruik onder jongeren 
binnen de gemeente tegen te gaan. 

1 Memorie van Toelichting, Kamerstukken I I , 2008-2009, 32 022, nr. 3, pagina 4 
2 Memorie van Toelichting, Kamerstukken I I , 2008-2009, 32022, nr 3, pagina 18 

Rapportage - Nalevingsonderzoek Drank- en Horecawet/ Mystery Guest Onderzoek - mei 2017 -Gemeente 
Hellendoorn 

3 



flex 
2. Methode 

Op 13 mei 2017 zijn er door twee zeventienjarige "Mystery Guests" in to taa l 15 
verschi l lende gelegenheden bezocht waar alcohol kan worden verkregen (hierna: 
verkooppunten) . Deze jongeren werden hierbi j begeleid door toezichthouders die werkzaam 
zijn bij Flexambt. 

Er zijn v i j f t ien verschi l lende soorten verkooppunten door ons bezocht. In deze rapportage 
delen wi j deze in de volgende categorieën in, met daarachter het aantal bezochte 
verkooppunten binnen deze categorie: 

Categorie A. Supermarkten (2 bezocht) 
Categorie B. Cafetaria's (2 bezocht) 
Categorie C. Sli j teri jen (2 bezocht) 
Categorie D. Cafés (5 bezocht) 
Categorie E. Paracommerciële inr icht ingen (4 bezocht) 

Supermarkten en cafetaria's mogen zwak-alcoholhoudende dranken verkopen zonder 
vergunning. Deze verkochte dranken mogen dan niet ter plaatse wo rden gedronken, maar 
moeten wo rden meegenomen. 

Paracommerciële inr icht ingen zijn inr icht ingen die worden geëxplo i teerd door een 
paracommercieel rechtspersoon. Een paracommercieel rechtspersoon is een rechtspersoon 
die zich naast act iv i te i ten van recreatieve, sport ieve, sociaal-culturele, educat ieve, 
levensbeschouwel i jke of godsdienstige aard r icht op de exploi tat ie in eigen beheer van een 
horecabedr i j f (art ikel 1 van de Drank- en Horecawet) . Hierbij kan b i jvoorbeeld gedacht 
worden aan een spor tkant ine. 
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2.1 Uitvoering methode 

De jongeren zijn onder begeleiding van 2 toezichthouders op contro le gegaan. Voordat de 
jongeren bij het verkooppunt naar binnen gaan, w o r d t er afgesproken wa t de jongeren 
zullen aanschaffen, althans hier een poging toe zullen doen. 

De toez ichthouder is al t i jd in de nabije omgeving van de Mystery Guests aanwezig. Het 
onderzoek v indt plaats onder zijn toezicht. 

Een aankooppoging levert een van de volgende u i tkomsten op: 

1 . Er w o r d t wel a lcoholhoudende drank verkregen. 

2. Er w o r d t geen a lcoholhoudende drank verkregen 

Voor d i t onderzoek is van belang o m te vermelden dat de jongeren zijn geïnstrueerd op 
eerste verzoek van de medewerk(s t )er hun legi t imat ie te t o n e n . Dit is een authent iek (niet 
vervalste) legi t imat ie. 

2.2 Analyse 

De analyse is als volgt opgeste ld. De resultaten wo rden gerappor teerd en geanalyseerd op 
basis van verkooppunten. Daarbij wo rden de verkooppunten ingedeeld in twee categor ieën: 
rood en groen. 

Rood: bij het bet re f fende ve rkooppun t is a lcoholhoudende drank aan de jongeren verkocht 
bij de aankooppogingen - geen naleving; 

Groen: bij het bet re f fende ve rkooppun t is het niet één keer gelukt o m a lcoholhoudende 
drank te kopen - wel naleving. 

Door de methode te gebruiken zoals hierboven weergeven, kri jgt u een overzicht over 
welke soor ten verkooppunten het b innen de gemeente Hel lendoorn in het algemeen goed 
naleefgedrag ver tonen en we lke locaties de we t over t reden door de leeft i jdsregel niet na 
te leven. 
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3. Resultaten 

Figuur 1 geeft een totaaloverz icht van de naleving bij alle gecontro leerde verkooppunten 
van dit onderzoek. 

Bij 9 van de 15 bezochte locaties werd de leeft i jdsgrens niet nageleefd. 

Figuur 1 geeft de to ta le nalevingcijfers weer van het onderzoek in mei 2017. 

FIGUUR 1: TOTALE NALEVING 
mei 2017 

Gemeente Hellendoorn 
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" Wel Naleving " Geen Naleving 
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3.1 Resultaten per type verkooppunt 

Wanneer gekeken w o r d t naar de naleving per categorie van de gecontro leerde 

verkooppunten zien we dat de cafés en paracommercië le verkooppunten het slechtst scoren 

b innen de gemeente. Bij alle cafés en paracommerciële verkooppunten hebben de Mystery 

Guests in str i jd met de we t a lcoholhoudende drank kunnen aanschaffen. 

FIGUUR 2: NALEVING SUPERMARKTEN FIGUUR3: NALEVING SLIJTERIJEN 

^ 100o7o W 

i Wel Naleving " Geen Naleving " Wel Naleving m Geen Naleving 

FIGUUR5: NALEVING CAFETARIA'S FIGUUR6: NALEVING PARACOMMERCIEËL 

100o7o 

" Wel Naleving " Geen Naleving m w e l Naleving " Geen Naleving 

FIGUUR4: NALEVING CAFÉS 

100o7o 

" Wel Naleving " Geen Naleving 
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4. Samenvatting 

Uit het onderzoek bl i jkt dat de naleving van de Drank- en Horecawet wa t be t re f t verkoop 
van a lcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar bij de gecontro leerde 
verkooppunten in de gemeente Hel lendoorn mat ig is. Bij 6096 van de gecontro leerde 
verkooppunten werd in str i jd met de we t wel alcohol aan de jongeren verkocht . 

Opval lend is wel dat er per "b ranche" opmerkel i jke verschil len zi jn. Bij supermark ten, 
sl i j teri jen en snackbars hebben w i j nameli jk een 10096 naleving geconstateerd. Echter de 
cafés en paracommercië le horeca inr icht ingen leven in het geheel het verbod op schenken 
aan jongeren onder de 18 niet na. Dit geeft wel l icht aanleiding t o t meer prevent ieve 
maatregelen bij d i t soort inr icht ingen. 

Bij supermarkten en slijterijen en snackbars we rd de we t op di t punt voor 10096 
nageleefd. 

Bij de gecontro leerde cafés is de naleving op de Drank- en Horecawet rondu i t slecht. Bij 
deze verkooppunten w e r d bij 10096 van de aankooppogingen alcoholische drank verkregen. 

Bij de gecontro leerde paracommerciële horeca inrichtingen we rd er in 10096 van de 
gevallen alcoholische drank verkregen. Hierbij d ient bedacht te worden dat deze inr icht ingen 
gezien hun ideële doelstel l ing veelal een meer laagdrempel ig karakter hebben en zich met 
name r ichten op jongeren . 

Bij alle gecontro leerde ve rkooppun ten waar a lcoholhoudende drank we rd verkocht aan de 
jongeren onder de 18 jaar, is er in het geheel niet gevraagd om legi t imat ie. In de gevallen 
waarb i j wel o m legi t imat ie we rd gevraagd, is geen a lcoholhoudende drank aan de jongeren 
verkocht . 
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Soort bedrijf 
Snackbar zaterdag 13 mei 2017 17.10 Rustig Ja Nee 19 jaar Man Nee Ja Verkoper twijfelde, daarna toch om ID gevraagd 

Snackbar zaterdag 13 mei 2017 18.15 Druk Ja Nee 19 jaar Man Nee Ja 
Aanduiding schenkgedrag is zelfgemaakt geen 
officiële sticker 

Supermarkt zaterdag 13 mei 2017 17.45 Druk Ja Nee 18 jaar Vrouw Nee Ja 
Er is 2x apart afgerekend aan verschillende 
kassa's. 

Supermarkt zaterdag 13 mei 2017 15.35 Rustig Ja Nee 20 Jaar Vrouw Nee Ja Geen bijzonderheden. 

Slijterij zaterdag 13 mei 2017 14.35 Rustig Ja Nee 19 jaar Vrouw Nee Ja Geen Bijzonderheden 
Slijterij zaterdag 13 mei 2017 16.35 Rustig Ja 19 jaar Vrouw Nee Ja Geen Bijzonderheden 

I Horeca zaterdag 13 mei 2017 18.35 Druk Nee I 25 jaar Vrouw Nee Ja Geen Bijzonderheden 
Horeca zaterdag 13 mei 2017 18.25 Rustig Nee I Wijn 18 jaar Man Nee Ja Geen Bijzonderheden 
Horeca zaterdag 13 mei 2017 16.50 Druk Nee I Wijn 25 jaar Vrouw Nee Ja Geen Bijzonderheden 
Horeca zaterdag 13 mei 2017 19.00 Druk Nee I Wijn 50 jaar Vrouw Nee Ja Geen Bijzonderheden 

Horeca zaterdag 13 mei 2017 20.45 Rustig Nee I Wijn 28 jaar Vrouw Nee Ja Geen Bijzonderheden I 
Paracommercieel zaterdag 13 mei 2017 14.50 Rustig Nee Ja 

Passoa jus 
ďorange 25 jaar Vrouw Nee Niet Waargenomen Geen Bijzonderheden 

Paracommercieel zaterdag 13 mei 2017 15.50 Rustig Nee Ja 
Passoa jus 
ďorange 50 jaar Vrouw Nee Ja Geen Bijzonderheden 

Paracommercieel zaterdag 13 mei 2017 15.10 Rustig Nee 
ĨT 

Wijn 30 jaar Vrouw Nee Ja Geen Bijzonderheden 
Paracommercieel zaterdag 13 mei 2017 16.15 Rustig Nee ĨT 50 jaar Vrouw Nee Niet waargenomen Geen Bijzonderheden 

Bijzonderheden 
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