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SAMENVATTING
Doel van het nalevingsonderzoek was het in kaart brengen in hoeverre jongeren onder
de wettelijke leeftijdsgrens alcohol kunnen aanschaffen in sportkantines, horecagelegenheden en supermarkten in de regio Zuidoost-Brabant. Het nalevingniveau is
gemeten met behulp van mysteryshopping, waarbij vier 15-jarige jongeren in totaal 59
sportkantines, 83 horecagelegenheden en 81 supermarkten bezochten en een
aankooppoging deden.
Van alle aankooppogingen was 95% succesvol. Het aantal succesvolle aankooppogingen was bij sportkantines 100%. Bij de horecagelegenheden was 95% van alle
pogingen succesvol en in 91% van de gevallen lukte het de mysteryshoppers om
alcohol aan te schaffen in een supermarkt. Meisjes kregen de alcohol vaker mee dan
jongens.
Uit het onderzoek blijkt dat veel verkooppunten zich niet houden aan de Drank- en
Horecawet. Vaak was het voor de jongeren niet moeilijk de alcohol aan te schaffen.
Dikwijls gebeurde dit zonder enige interventie van de verkoper. Werd de jongere wel
naar de leeftijd gevraagd of om legitimatie, dan nog kon de alcohol vaak worden
gekocht.
Doel van het draagvlakonderzoek was het in kaart brengen van de mening van ouders
uit Zuidoost-Brabant over het onderwerp ‘alcohol en jongeren’. Dat is gedaan door
middel van een vragenlijst die uiteindelijk door 1550 ouders is ingevuld.
Uit de hoge respons en uit de antwoorden die ouders geven blijkt dat het onderwerp
‘alcohol en jongeren’ sterk leeft bij ouders van kinderen uit de leeftijdsgroep 0-18
jaar.
Een meerderheid van de ouders lijkt de norm “onder de 16 jaar geen alcohol” te
steunen. Binnen de gezinssituatie geven ouders echter aan dat zij soms alcohol kopen
voor hun kinderen onder de 16 jaar. De ouders juichen een samenwerking tussen
instanties voor een integrale aanpak van de alcoholproblematiek toe. Een harder
optreden van de politie tegen dronken jongeren op straat kan op veel steun rekenen.
Ook maatregelen om illegale verkoop van drank aan jongeren tegen te gaan worden in
meerderheid gesteund.
Ouders vinden overwegend dat het alcoholgebruik onder jongeren (onder de 16 jaar)
problematisch is. Daarnaast geven ouders uit Zuidoost-Brabant aan dat zij denken dat
er algemene overlast bestaat met als oorzaak drinkende jongeren.

