Onderzoekgegevens naleving Drank-en Horeca Wet (DHW) 2017-2018
In dit document worden de resultaten van onderzoek en bijbehorende statistieken van het
naleefgedrag DHW beschikbaar gesteld. Door onder andere de inzet van mystery-shoppers worden bij
de diverse alcoholverstrekkers aankooppogingen gedaan. Een mystery-shoppers heeft niet de
kennelijke leeftijd van 18 jaar en is ook geen 18. Een door hem of haar geslaagde aankooppoging
toont aan dat de alcoholverstrekker in strijd met artikel 20 van de DHW heeft gehandeld. Het beeld
wat opdoemt is dat er nog een wereld valt te winnen!
Inleiding
De naleving van normen gericht op de alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar in de
provincie Groningen is in 2015 door de werkorganisatie DEAL-gemeenten onderzocht ten aanzien
van supermarkten en slijterijen. Uit de landelijke evaluatie van de Drank- en Horecawet (brief van de
Minister van VWS d.d. 16-12-2016) en ook uit andere onderzoeken in het bijzonder die van Nuchter,
kenniscentrum leeftijdsgrenzen, komt naar voren dat met name in sportkantines nog een wereld valt
te winnen. In de provincie Groningen geven de cijfers van DEAL weer hoe de naleving in de provincie
in de jaren 2017 en 2018 is geweest op bij alle alcoholverstrekkers. De onderzoeken geven allen aan
het belang van voortdurend en permanent toezicht en handhaving. Van spontane naleving is bij nog
een te groot aantal alcoholverstrekkers geen sprake.
De cijfers en statistieken
In de bijlagen staan de volgende stukken opgenomen:
1. De verzamelde gegevens van werkorganisatie DEAL over de jaren 2017 en 2018 van de bij
hen aangesloten gemeenten. De gegevens zijn verkregen na inzet van de zgn. mysteryshoppers, zijnde medewerkers van de DEAL die nog geen 18 jaar waren en die
aankooppogingen deden bij de alcoholverstrekkers. Overigens worden deze medewerkers
onder strikte condities ingezet en ook vergezeld van medewerkers die ouder waren dan 18
jaar. (bijlage1)
2. De kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer,
d.d. 16-12-2016, bevat ook relevante statistiek over de naleving van alcoholverstrekkers (p. 9
e.v.) (bijlage 2)
3. Een recent onderzoeksrapport van Bureau Nuchter, kenniscentrum voor leeftijdsgrenzen
laten voor een viertal sportbonden (voetbal, hockey, tennis en volleybal) zien in welke mate
daarin de resp. sportkantines de leeftijdsgrenzen worden nageleefd. In 2016 heeft hetzelfde
bureau ook onderzoek gedaan bij de branche van supermarkten. Ook dit onderzoek is
bijgesloten. (bijlage 3 en 4)
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