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De controle op alcoholgebruik door jongeren is zo lek als een mandje. Dat zegt universitair docent Van Hoof 

van de Universiteit Twente, gespecialiseerd in jongeren en alcoholgebruik. Hij kijkt daarmee vooruit op het 

verhogen van de leeftijdsgrens om alcohol te kopen van 16 naar 18 jaar. Die verhoging gaat op 1 januari in.  

Volgens Van Hoof zijn er bijna geen sancties voor supermarkten en slijterijen als een overtreding wordt 

geconstateerd. Ook is er bijna geen handhaving. De universitair docent doet veel onderzoek naar de naleving van de 

alcoholgrens. 

'Dat ene biertje' 

"Het probleem zit veelal bij de verkopers. Een caissière bij de supermarkt moet al veel handelingen verrichten: 

bonuskaart, bonnetje, wisselgeld. Vragen naar iemand zijn leeftijd wordt dan vergeten. Of verkopers denken dat het 

ene biertje niet zoveel uitmaakt." Een sluitend systeem ontwerpen is lastig, zegt Van Hoof. "Je zou kunnen denken 

aan leeftijdsscanners op afstand, of een speciale kassa voor alcohol. Maar ook hier zitten haken en ogen aan." 

Verenigingen kunnen rekenen op verrassingsbezoeken. De gemeente Enschede liet eerder als een van de velen al 

weten niet extra te handhaven omdat daar geen geld voor is. Wel worden steekproefsgewijs jaarlijks een kleine 

twintig verenigingen en andere organisaties gecontroleerd op verkoop van alcohol. Als overtredingen worden 

geconstateerd, heeft dat gevolgen voor hun vergunning. 

Leeftijdsgrens misschien wel naar 21 

De leeftijdsgrens voor alcoholverkoop is verhoogd uit gezondheidsoverwegingen. Ieder jaar belanden zo'n 700 

jongeren onder de 18 jaar in het ziekenhuis met een acute alcoholvergiftiging, de zogenoemde comazuipers. Volgens 

Van Hoof heeft één op de drie de alcohol zelf gekocht, in de supermarkt of in een café. "Daar is dus nog veel winst te 

halen'', aldus Van Hoof. Hij sluit niet uit dat de minimumleeftijd over enkele jaren wordt opgetrokken naar 21. 

 


