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Rapport Lokale monitor ‘alcohol en jongeren - detailhandel’ 

Aalter en Knesselare – april 2016 

 

De aankoop van alcohol door jongeren onder de wettelijke leeftijd wordt door de detailhandel van 

Aalter en Knesselare amper nageleefd. Dat blijkt uit de resultaten van de lokale monitor ‘alcohol en 

jongeren voor detailhandel’. Deze monitor is een instrument dat lokaal gebruikt kan worden om 

systematisch na te gaan in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan jongeren onder 

de 16 of 18 jaar1 in een bepaalde stad of gemeente wordt nageleefd door de distributiesector. De 

resultaten van de monitor geven steden en gemeenten een betrouwbaar inzicht in de mate waarin 

de detailhandel zich houdt aan de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol. Het beperken van de 

beschikbaarheid van alcohol voor jongeren is immers één van de belangrijkste maatregelen om 

alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.  

 

De lokale monitor wordt bij voorkeur gebruikt binnen een lokaal alcoholbeleid. Hierbinnen kan het 

ingezet worden op het actieterrein ‘regels en handhaving’ of in het kader van lokale analyse om na 

te gaan of er bijvoorbeeld nood is aan meer informatie over de wetgeving rond de verkoop van 

alcohol aan minderjarigen. Het kan ook gebruikt worden in het kader van een evaluatie van 

bijvoorbeeld een campagne rond dit thema. Aangeraden wordt om deze monitor twee- of driejaarlijks 

te herhalen om op die manier eventuele trends te kunnen detecteren. 

 

 

1. Methodiek 

 

De afname van de lokale monitor ‘alcohol en jongeren’ werd gecoördineerd door Drugpunt 

SMAK,  de intergemeentelijke drugpreventiedienst van Aalter en Knesselare, en uitgevoerd 

door twee jongeren van 15 jaar en twee jongeren van 16 jaar oud. Om misleiding van de 

alcoholverkopers te voorkomen werden er jongeren geselecteerd die er niet opvallend 

ouder of jonger uitzien dan ze zijn, mondig zijn en tegelijk niet te opvallend zijn. Op de 

dag van het onderzoek dienden de jongeren hun normale, dagelijkse uiterlijk niet aan te 

passen en de meisjes werd gevraagd niet te veel make-up te dragen. De jongeren werden 

op voorhand gebrieft over de opzet van het onderzoek, de alcoholwetgeving en de risico’s 

van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Zowel de jongeren als hun ouders gaven toestemming 

tot deelname aan het onderzoek.  

 

Aan de hand van een vooropgesteld en gedetailleerd scenario bezochten de jongeren een 

representatief aantal winkels in de gemeenten Aalter en Knesselare (n= 15) en wendden 

een aankoop van alcohol of sterkedrank voor. De 15-jarigen trachtten een laag alcoholische 

drank aan te kopen (bier of wijn), de 16-jarigen trachtten sterkedrank (wodka, rum, 

jenever, whisky, …) aan te kopen. Er vond evenwel nooit een effectieve aankoop plaats. 

  

De te bezoeken winkels werden ingedeeld in vijf categorieën conform de gangbare indeling 

van de voedings- en distributiesector: grootdistributie, hard discounters, middelgrote 

                                                           
1 Op 31 december 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en 
schenken van alcohol aan jongeren. Het gaat om een wijzing van de wet van 24 januari 1977 “betreffende de bescherming van de gezondheid 
van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten”. In essentie zegt de wetswijziging het volgende:  
Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende 
dranken van meer dan 0.5% vol. o.a. bier, wijn, ….  
Sterkedrank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen.  
Van elke persoon die alcohol/sterkedrank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen. 
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distributie, kleinere winkels (inclusief krantenwinkels) en nachtwinkels. Op voorhand werd 

een route uitgestippeld die logisch en praktisch haalbaar was. Winkels werden dus in deze 

willekeurige volgorde bezocht. Tijdens hun bezoek, dat volgens een strikt protocol (zie 

bijlage 2) verliep, gingen de jongeren volgende bijkomende elementen na: is er een 

leeftijdsaanduiding terug te vinden in het rek alcoholische dranken of aan de kassa en 

vraagt de kassabediende naar de leeftijd van de jongeren en/of wordt een identiteitskaart 

opgevraagd. Na het winkelbezoek werden de nodige gegevens geregistreerd samen met 

de preventiewerker die de jongere opwachtte. 

 

 

2. Resultaten 

 

In totaal voerden vier jongeren van 15 en 16 jaar het onderzoek uit. Zij bezochten op 6 

en 8 april 2016 samen 15 winkels: drie winkels uit de grootdistributie, één hard discounter, 

vijf winkels uit de middelgrote distributie, vijf kleine winkels (inclusief krantenwinkels) en 

één nachtwinkel. Hieronder kan u de belangrijkste resultaten van het onderzoek lezen. 

 

 In totaal werd er 14 keer een potentiële aankoop van alcohol door jongeren 

geregistreerd. Slechts één winkel (7%) weigerde de aankoop en leeft de wetgeving dus 

correct na. Het betrof hier een winkel uit de middelgrote distributie die een sterke drank 

weigerde te verkopen aan een 16-jarige. 

o Omdat slechts één winkel de aankooppoging weigerde kan er geen verschil 

worden vastgesteld tussen het type winkel wat betreft het al dan niet weigeren 

van de aankooppoging.  

o Omwille van dezelfde reden kan er geen verschil worden vastgesteld tussen het 

naleven van de wetgeving rond de verkoop van sterke dranken en deze van 

zwak alcoholische dranken. 

 

 In slechts twee winkels was een leeftijdsaanduiding terug te vinden rond de verkoop 

van alcohol aan jongeren. Deze werden opgemerkt aan de kassa van een winkel uit de 

middelgrote distributie en aan de ingang van een winkel uit de grootdistributie. Omdat 

er slechts in twee winkels een dergelijke aanduiding werd genoteerd kan er geen 

verband worden vastgesteld tussen het al dan niet aanwezig zijn van 

leeftijdsaanduidingen en het weigeren of toestaan van een aankooppoging. 

 

 Het checken van de leeftijd van de jongere via een vraag van de kassabediende 

(vraag naar identiteitskaart of leeftijd) werd in vier winkels (27%) geregistreerd. 

Opvallend is dat de aankooppoging in drie van deze vier gevallen toch kon doorgaan. 

In één geval boden andere klanten in de winkel aan om de alcohol voor de jongere te 

betalen. 

 

 Tijdens de bezoeken aan de verkooppunten werd door de jongeren ook aandacht 

besteed aan mogelijk beïnvloedende factoren zoals de drukte in de winkel. Omdat er 

slechts één aankooppoging geweigerd werd kunnen er geen uitspraken gedaan worden 

over de invloed van de drukte in de winkel op het al dan niet aanvaarden van de 

aankoop. 

 



 

   Lokale monitor ‘alcohol en jongeren’ – Aalter en Knesselare (2016)  
 
 
 

3 

3. Conclusies en aanbevelingen 

 

Onder coördinatie van Drugpunt SMAK werd er een representatief staal van 15 

detailhandelszaken in Aalter en Knesselare bezocht door 4 jongeren van 15 en 16 jaar. 

Volgens een welomschreven protocol poogden zij in deze winkels een ‘potentiële’ aankoop 

van alcohol te doen. In 93% van de gevallen (14/15) lukte dit ook.  

Ook bleek dat slechts vier winkels (27%) via leeftijdsaanduidingen communiceren over de 

leeftijdsgrenzen voor de aankoop van alcohol. Dat dit belangrijk kan zijn blijkt uit eerdere 

afnames van de monitor verspreid over heel Vlaanderen: het uithangen van 

leeftijdsgrenzen, al dan niet samengaand met een intern beleid waarbij er aandacht is voor 

het thema, zorgt immers voor een groter bewustzijn bij het personeel van deze winkels 

om de leeftijdsgrenzen na te leven.  

Tenslotte is het opvallend dat in vier winkels gevraagd werd naar de leeftijd van de 

jongeren maar dat ze in drie van deze vier gevallen hun potentiële aankoop toch konden 

afronden.  

 

De monitor maakt duidelijk dat de wetgeving betreffende de verkoop van alcoholhoudende 

dranken veel beter kan worden nageleefd door de distributiesector in Aalter en Knesselare. 

Het is evenwel niet de bedoeling van deze monitor om de sector op basis van deze 

resultaten te beschuldigen of te sanctioneren. Wel kunnen deze resultaten aangegrepen 

worden om verdere preventieve initiatieven te nemen. Zo is het aangeraden om de 

naleving van de wetgeving te verhogen door een constante aandacht voor het onderwerp 

te verzekeren, met betrokkenheid van alle mogelijke stakeholders. Dit kan bijvoorbeeld 

door het (opnieuw) onder de aandacht brengen van de nationale sensibiliseringscampagne 

‘Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank’. Sinds 2011 sensibiliseert en 

informeert deze campagne jongeren, hun ouders en winkels waar jongeren vaak alcohol 

kopen. Voor het kassapersoneel van de detailhandel werd er een instructievideo gemaakt 

die toont hoe men op een klantvriendelijke manier ervoor kan zorgen dat de 

alcoholwetgeving correct wordt toegepast. Daarnaast zijn er zelfklevers die de 

leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop aangeven beschikbaar. Ook nieuwsbrieven die 

uitleggen hoe het nu precies zit met de verkoop van alcohol aan jongeren behoren tot het 

campagnemateriaal. Deze materialen kunnen gratis besteld worden via de Vereniging voor 

Alcohol- en andere Drugproblemen (http://www.vad.be/materiaal/affiches---

gadgets/pakket--16-geen-alcohol,--18-geen-sterkedrank-voor-preventiewerkers.aspx). 

Het wordt aanbevolen om deze monitor na het voeren van een dergelijke 

sensibiliseringscampagne te herhalen. De resultaten beschreven in dit rapport kunnen dan 

als nulmeting dienen om de campagne te evalueren. 

 

 

 

David Möbius 

Stafmedewerker Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) 

http://www.vad.be/materiaal/affiches---gadgets/pakket--16-geen-alcohol,--18-geen-sterkedrank-voor-preventiewerkers.aspx
http://www.vad.be/materiaal/affiches---gadgets/pakket--16-geen-alcohol,--18-geen-sterkedrank-voor-preventiewerkers.aspx
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Bijlage 1: wetgeving alcohol 

 

 

Op 31 december 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd over 

de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Het gaat om 

een wijzing van de wet van 24 januari 1977 “betreffende de bescherming van de 

gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten”. 

Deze wetswijziging werd van kracht op 10/01/10.  

 

Afdeling 6. - Wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de 

gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, 

van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van 

sterke dranken en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling 

van de dronkenschap 

Art. 14. Artikel 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de 

gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, 

gewijzigd bij de wetten van 22 maart 1989, 19 juli 2004, 27 december 2004 en 1 maart 

2007, wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende : 

« § 6. Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte 

hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen. 

Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag 

worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien. 

Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 

betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te 

verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen. 

Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij 

of zij ouder is dan achttien. » 

Art. 15. § 1. In artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning 

voor het verstrekken van sterke drank worden lid 1 en lid 2 opgeheven. 

§ 2. Artikel 5 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de 

dronkenschap wordt opgeheven. 

In artikel 7 van dezelfde besluitwet, worden de woorden « , 5 » opgeheven. 
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Bijlage 2:  

 

Protocol 1: jongere (meisje / jongen) van 15 jaar heeft de intentie om bier aan 

te kopen.  

 

1. De jongere wordt eventueel thuis opgehaald door de preventiewerker en naar 

winkels gereden. Hij wordt afgezet buiten het zicht van de verkopers / 

winkelbedienden en krijgt telkens 1 euro mee 

2. De jongere gaat de winkel binnen, de preventiewerker wacht buiten op een kleine 

afstand  

3. De jongere is alert voor mogelijke leeftijdsaanduidingen met betrekking tot de 

verkoop van alcohol aan minderjarigen, bijvoorbeeld aan de ingang van de winkel 

4. De jongere zoekt een flesje / blikje bier en neemt dit uit het rek. Als geen bier 

aanwezig is, zoekt hij een fles witte of rosé wijn van max. 5 euro uit  

5. De jongere gaat na of er in de alcoholafdeling leeftijdsaanduidingen met betrekking 

tot de verkoop van alcohol aan minderjarigen zijn terug te vinden  

6. De jongere zoekt een zakje chips of wat snoep en neemt die uit het rek 

7. De jongere gaat naar de kassa en gaat na of er aan de kassa leeftijdsaanduidingen 

met betrekking tot de verkoop van alcohol aan minderjarigen zijn terug te vinden 

8. Indien er verschillende kassa’s zijn, kiest de jongere de meest linkse kassa tenzij 

hij bekend is met de kassierster, dan kiest hij de volgende kassa 

9. De jongere gaat na hoeveel mensen er voor hem in de rij staan op het moment dat 

hij aan de kassa toekomt en gaat na hoeveel mensen er achter hem in de rij staan 

bij de afrekening  

10. Als de verkoper aan de jongere vraagt of de alcohol voor eigen gebruik is, zegt hij 

ja. Als de verkoper de leeftijd vraagt, zegt hij eerlijk hoe oud hij is. Als de verkoper 

de identiteitskaart van de jongere vraagt, geeft hij/zij die aan de verkoper 

11. Als de aankoop geweigerd wordt, dringt de jongere niet verder aan. Hij koopt enkel 

het zakje chips of de snoep en verlaat rustig de winkel 

12. Als de aankoop niet geweigerd wordt, doet de jongere alsof hij alleen genoeg geld 

bij heeft voor het zakje chips of de snoep en laat het drankje achter aan de kassa 

+ verlaat rustig de winkel 

13. Bij het verlaten van de winkel is de jongere alert voor mogelijke 

leeftijdsaanduidingen met betrekking tot de verkoop van alcohol aan minderjarigen 

14. Preventiewerker en jongere verwijderen zich uit het zicht van het winkelpersoneel 

en vullen samen een registratieformulier in. 
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Protocol 2: jongere (meisje / jongen) van 16 jaar heeft de intentie om 

sterkedrank aan te kopen.  

 

1. De jongere wordt eventueel thuis opgehaald door de preventiewerker en naar winkels gereden Hij 

wordt afgezet buiten het zicht van de verkopers / winkelbedienden en krijgt telkens 1 euro mee 

2. De jongere gaat de winkel binnen, de preventiewerker wacht buiten op een kleine afstand  

3. De jongere is alert voor mogelijke leeftijdsaanduidingen met betrekking tot de verkoop van alcohol 

aan minderjarigen, bijvoorbeeld aan de ingang van de winkel 

4. De jongere zoekt een fles rum (jongens) / fles wodka (meisjes) en neemt die uit het rek. Als dit niet 

aanwezig is, zoekt hij / zij een andere fles sterkedrank uit  

5. De jongere gaat na of er in de alcoholafdeling leeftijdsaanduidingen met betrekking tot de verkoop 

van alcohol aan minderjarigen zijn terug te vinden  

6. De jongere zoekt een zakje chips of wat snoep en neemt die uit het rek 

7. De jongere gaat naar de kassa en gaat na of er aan de kassa leeftijdsaanduidingen met betrekking 

tot de verkoop van alcohol aan minderjarigen zijn terug te vinden 

8. Indien er verschillende kassa’s zijn, kiest de jongere de meest linkse kassa tenzij hij bekend is met 

de kassierster, dan kiest hij de volgende kassa 

9. De jongere gaat na hoeveel mensen er voor hem in de rij staan op het moment dat hij aan de kassa 

toekomt en gaat na hoeveel mensen er achter hem in de rij staan bij de afrekening  

10. Als de verkoper aan de jongere vraagt of de alcohol voor eigen gebruik is, zegt hij ja. Als de 

verkoper de leeftijd vraagt, zegt hij eerlijk hoe oud hij is. Als de verkoper de identiteitskaart van de 

jongere vraagt, geeft hij/zij die aan de verkoper  

11. Als de aankoop geweigerd wordt, dringt de jongere niet verder aan. Hij koopt enkel het zakje chips 

of de snoep en verlaat rustig de winkel 

12. Als de aankoop niet geweigerd wordt, doet de jongere alsof hij alleen genoeg geld bij heeft  voor 

het zakje chips of de snoep en laat het drankje achter aan de kassa + verlaat rustig de winkel 

13. Bij het verlaten van de winkel is de jongere alert voor mogelijke leeftijdsaanduidingen met 

betrekking tot de verkoop van alcohol aan minderjarigen 

14. Preventiewerker en jongere verwijderen zich uit het zicht van het winkelpersoneel en vullen samen 

een registratieformulier in. 

 


