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Minderjarige kan nog te
makkelijk alcohol kopenmakke
GOOS BIES

HARLINGEN Nog altijd te
veel minderjarige Friese
jongeren kunnen alco-
hol kopen. De helft van
de zeventienjarigen
krijgt drank mee bij een
aankooppoging.

Vlieland
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Dat blijkt uit een gister-
middag op het gemeente-
huis van Harlingen gepre-
senteerd nalevingsonder-
zoek naar alcoholverstrek-
king aan jongeren onder de
achttien jaar.

,,Heel zorgelijk”, zegt Ma-
rijke Hagedoorn van de Vei-
ligheidsregio Fryslân en pro-
grammaleider van het plat-
form Nuchtere Fries, dat het
onderzoek coördineert. ,,Aanonderzoek coördineert. ,,Aan
de andere kant: alcoholver-
koop aan minderjarigen is nog
maar drie jaar verboden. De
norm is nog niet ingesleten.”

Voor Friese jongeren was het
wel wat moeilijker om aan drank
te komen dan twee jaar geleden,
toen voor het eerst zeventienjari-
gen als mystery shopper drank –
meestal bier – probeerden te kopen
in supermarkten, slijterijen, horeca-
gelegenheden, cafetaria’s, jongeren-

Ameland is een
van de gemeenten
die dikke boetes
uitdeelt
centra, sportkantines en op evene-
menten in Friesland. In 48 procent
van de situaties werd dat geweigerd.
In 2015 was dat nog 37 procent.

De Friese gemeenten zijn al bij el-
kaar gekomen om de uitkomsten
van het onderzoek te delen en de
beste aanpak uit te wisselen. Wat de
beste aanpak is, is nog niet duidelijk.
Per gemeente zijn er flinke verschil-
len. Zo bleek zelf bier kopen het
moeilijkst voor de zeventienjarigen
op Ameland. ,,Ameland is een van de
gemeenten die heel streng handha-
ven en dikke boetes uitdelen”, weet
Hein Kuiken, wethouder in Harlin-
gen en namens de Friese gemeenten
vertegenwoordigd in het platform
Nuchtere Fries. ,,Maar in Noordoost-
Friesland hebben de gemeenten
Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwer-
deradiel en Kollumerland een con-
venant afgesloten met de horeca,
en die halen óók hoge nalevings-
percentages.”

Uitgerekend Harlingen is met Fra-
nekeradeel, Leeuwarderadeel,
Schiermonnikoog, Terschelling en
Vlieland een van de zes Friese ge-

meenten waar de undercover-
jongeren dit jaar makkelijker

bier konden bestellen dan
twee jaar geleden. Een ver-
klaring heeft Kuiken daar
niet voor. ,,We hebben wel
afspraken met de horeca en
we zetten bijzondere op-
sporingsambtenaren in

open

sporingsambtenaren in
voor handhaving. Dit heeft
tijd nodig. Alcohol is heel
lang geaccepteerd geweest,
maar ik denk dat het met al-
cohol drinken net zo gaat als
met roken. We werken toe
naar een samenleving waar
comazuipen en vol laten lo-
pen voor jongeren niet meer
de norm is.”

Ooststellingwerf

c.a.

de norm is.”
Vooral op evenementen

kunnen Friese jongeren nog
heel eenvoudig drank kopen.
Bijna vier op de vijf zeventienja-
rigen kreeg bier mee. Het beleid
met gekleurde leeftijdsbandjes,
waar vooral in uitgaansgelegen-

heden en op evenementen ge-
bruik van wordt gemaakt, lijkt niet

te werken. Die methode werd bij de
undercoverjongeren bij slechts een
kwart van de pogingen nageleefd. In
2015 gold dat nog voor een derde van
de pogingen. ,,Een serieus pro-
bleem”, zegt Kuiken. ,,Als gemeente
hebben we als vergunningverlener
aan de voorkant hier wel aandacht

‘Ik denk dat het
met alcohol
net zo gaat
als met roken’
voor, maar blijkbaar zijn de effecten
onvoldoende.”

Alcoholverkopers kunnen het
beste meteen vragen naar een ID-be-
wijs, in plaats van eerst naar de leef-
tijd. Dat werkt beter, merkten de on-
derzoekers: meer dan vier op de vijf
aankooppogingen van zeventienja-
rigen strandde hierdoor. Het plat-
form Nuchtere Fries gaat evenemen-
ten, scholen en andere plaatsen
waar jongeren komen, bijstaan om
alcohol uit beeld te halen. ,,Het heeft
geen zin om jongeren middels een
campagne te waarschuwen voor de
risico’s van alcoholgebruik, daar is
het puberbrein niet gevoelig voor.
Dus moeten we de omgeving alco-
holarm maken”, zegt Hagedoorn. In
sportkantines, waar bier er vaak nog
bij hoort, zijn de resultaten daarvan
steeds zichtbaarder. Kuiken: ,,Tien-
tallen verenigingen schenken al
geen alcohol meer als er jeugdwed-
strijden worden gespeeld. De hou-
ding verandert. De panelen gaan
schuiven. Het kan nog vijf jaar du-
ren, of tien jaar, maar de panelen
verschuiven.”
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Naleving alcoholverbod per
type verkooppunt in Friesland

Alcoholverkoop aan minderjarigen

Percentage geslaagde aankooppogingen van alcohol door minderjarigen

Terschelling
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Ameland

10%

Leeuwarden
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61%
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61%

Opsterland

62%

Weststellingwerf

54%
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72%

Súdwest-Fryslân

62%

De Fryske Marren

47%
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62%
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17%
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37%
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