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Samen
vatting



Het huidige onderzoek heeft als hoofddoel zowel de naleving per ver-
koopkanaal als de landelijke naleving vast te stellen van de leeftijds-
grens van 18 jaar voor het verstrekken van alcohol en tabak. Ook werd 
onderzocht of het landelijke nalevingscijfer voor de verkoop van alco-
hol in 2015 (leeftijdsgrens van 18 jaar) veranderd is ten opzichte van 
2013 (leeftijdsgrens van 16 jaar) voor jongeren één jaar jonger dan de 
leeftijdsgrens. Interventies die worden ingezet door alcohol- en tabak 
verstrekkers (zoals het vragen naar leeftijd en/of naar een geldig legi-
timatiebewijs), zullen eveneens worden onderzocht, inclusief het effect 
hiervan op de naleving. 

e naleving voor de verkoop van 

alcohol en tabak is vastgesteld 

met behulp van Mystery-Shop 

onderzoek waarin 17-jarige jongeren een 

aankooppoging ensceneren. Een groten-

deels a-selecte steekproef met nationale 

representativiteit is gebruikt. In totaal zijn er 

1373 aankooppogingen alcohol en 1270 

aankooppogingen tabak uitgevoerd. 

Om zo representatief mogelijke landelijke 

nalevingscijfers te verkrijgen zijn, in tegen-
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stelling tot het landelijke nalevingsonderzoek 

uitgevoerd in 2011 en 2013, in het huidige 

onderzoek voor het eerst de landelijke nale-

vingscijfers voor alcohol en tabak berekend 

met behulp van weegfactoren. Deze weeg-

factoren zijn apart voor alcohol en tabak 

gebaseerd op schattingen van het deel van 

het nationale aanbod van alcohol en/of tabak 

dat via deze verkoopkanalen beschikbaar is. 

Op deze manier wordt er gecorrigeerd voor 

een onjuiste representatie in de steekproef 

van bepaalde verkoopkanalen in vergelijking 

met het nationale aanbod per verkoopkanaal.

In 2015 bedraagt het totale ongewogen na-

levingscijfer (incl. alle verkoopkanalen) voor 

de verkoop van alcohol 29.9% en voor de 

verkoop van tabak 32.4%. Na weging (excl. 

thuisbezorgkanalen) bedraagt de totale nale-

ving voor de verkoop van alcohol 21.5% en 

voor de verkoop van tabak 27.4%

De naleving van de leeftijdsgrens van 18 

jaar blijkt voor de verkoop van zowel alcohol 

(52.5%) als tabak (58.1%) het hoogst bij 

keten supermarktformules (beide significant). 

Slijterijen (32.9%) en de categorie overige 

alcoholverkoopkanalen (avondwinkels en 

zelfstandige supermarkten; 24.0%) staan 

bij de verkoop van alcohol op de tweede 

plek, evenals tabaksspeciaalzaken (36.3%) 

voor de verkoop van tabak. Voor de reste-

rende verkoopkanalen (horeca, cafetaria, 

thuisbezorgkanalen, categorie overige tabak 

en sportkantines) zijn de punt-schattingen 

voor de naleving (variërend van 8.5% voor 

sportkantines tot 19.0% voor de categorie 

overige tabak) significant lager en verschillen 

niet van elkaar. 

Concluderend blijkt uit de resultaten van dit 

onderzoek dat de naleving anno 2015 on-

voldoende is. Ook is het landelijke nalevings-

cijfer voor de verkoop van alcohol tussen 

2013 en 2015 voor jongeren één jaar jon-

ger dan de leeftijdsgrens significant gedaald. 

De resultaten geven tevens aan dat, met uit-

zondering van keten supermarktformules, er 

in het merendeel van de aankooppogingen 

bij de verschillende verkoopkanalen door 

de verkoper niet adequaat is gecontroleerd 

(gevraagd naar ID). Wanneer er naar ID 

wordt gevraagd blijkt dit echter een hogere 

naleving op te leveren. Ook blijkt dat bij een 

deel van de aankooppogingen waar wel ade-

quaat is gecontroleerd (naar ID is gevraagd) 

het product alsnog is verstrekt. Meer inzicht 

is nodig welke factoren het vragen naar ID 

stimuleren en bijdragen aan een juiste beoor-

deling van het ID. 
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Landelijke naleving 
van de leeftijdsgrens
van 18 jaar voor de 
Drank- en Horecawet 
en Tabakswet
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ding



Er zijn veel risico’s verbonden aan het gebruik van alcohol en tabak, 
zeker als deze producten al op jonge leeftijd worden genuttigd. Alcohol-
gebruik vermindert de zelfbeheersing, verhoogt risicovol gedrag (zoals 
onveilige seks) en is de hoofdoorzaak van verwondingen (zoals bij ver-
keersongevallen), geweld en vroegtijdige sterfte (1-4). Overmatig alcohol-
gebruik op jonge leeftijd kan mogelijk zowel direct als ook later in het 
leven leiden tot gezondheidsproblemen zoals blijvende hersenschade en 
een verhoogde kans op verslaving (1, 5-7). 
Nicotine, de stof die tabaksproducten bevat, is zeer verslavend. Gezond-
heidsverlies door roken is afhankelijk van de duur en hoeveelheid die 
men heeft gerookt (8). Dit maakt het beginnen met roken op jonge leef-
tijd gevaarlijk. Het gebruik van tabak verhoogt de kans op verschillende 
soorten kanker, hart- en vaatziekten en longziekten (9, 10). In Nederland is 
roken de belangrijkste oorzaak van voortijdige sterfte; de helft van alle 
rokers blijkt ten gevolge van het roken te overlijden (4, 10). 

ndanks de risico’s verbonden 

aan alcoholgebruik en het ge-

bruik van tabak op jonge leeftijd, 

zijn er jongeren die deze risicogedragingen 

vertonen. Bijna de helft (46.1%) van de Ne-

derlandse middelbare scholieren van 12 tot 

en met 16 jaar heeft ooit en 26.7% in de 

laatste maand alcohol gedronken (11). Deze 

percentages zijn de laatste 10 jaar scherp 

gedaald, voornamelijk bij scholieren van 12 

tot en met 14 jaar (11). Daarentegen, is het 

aantal scholieren (12-16 jaar) dat aangeeft 

5 of meer glazen te hebben gedronken bij 

één drinkgelegenheid in de maand voor-

afgaand aan het onderzoek gestegen van 

63.7% naar 72.1% in de laatste 10 jaar (11). 

Vergeleken met andere Europese jongeren, 

scoren 15- en 16-jarige Nederlandse jonge-

ren nog steeds boven gemiddeld (64% vs. 

gemiddeld 56%) als het gaat om het drinken 

van alcohol in 30 dagen voorafgaand aan het 

onderzoek in 2011 (12).

Het aantal Nederlandse scholieren van 12 tot 

en met 16 jaar dat ooit heeft gerookt is sterk 
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afgenomen in de afgelopen 12 jaar, van 46% 

in 2001 naar 22% in 2013. Ook is in deze 

periode het percentage scholieren (12-16 

jaar) dat dagelijks rookt sterk afgenomen van 

13% naar 4%. Toch rookt nog steeds 5.7% 

van de 14- en 15-jarige scholieren, en zelfs 

14.3% van de 16-jarige scholieren dagelijks 

in 2013 (11). In vergelijking met jongeren uit 

andere Europese landen hebben ongeveer 

evenveel Nederlandse jongeren van 15 en 

16 jaar in de 30 dagen voorafgaand aan het 

onderzoek gerookt (29% vs. 30%) (12). 

Een minimum leeftijd instellen voor het ko-

pen en/of gebruiken van alcohol en tabak is 

één van de strategieën om schadelijk gebruik 

onder jongeren terug te dringen. De mate 

waarin alcohol en tabak beschikbaar wordt 

gesteld voor jongeren is namelijk een sterk 

voorspellende factor voor hun drink- en rook-

gedrag (13-17). In Nederland is de wettelijke 

leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak-al-

coholhoudende dranken en van tabak per 1 

januari 2014 verhoogd van 16 naar 18 jaar. 

Verstrekkers van alcohol en tabak zijn ver-

plicht de leeftijd van potentiële kopers vast 

te stellen aan de hand van een geldig legi-

timatiebewijs, indien deze persoon niet on-

miskenbaar 18 jaar oud is. Het verhogen van 

de leeftijdsgrens voor risicovolle producten 

zoals alcohol en tabak blijkt uit eerder weten-

schappelijk onderzoek, uitgevoerd in de V.S. 

en Nieuw Zeeland, bij te kunnen dragen aan 

gezondheidswinst en een vermindering van 

maatschappelijke schade, zoals eerste hulp 

opnames en verkeersongevallen veroorzaakt 

door alcoholgebruik, criminaliteit, geweld en 

dronkenschap gerelateerde veroordelingen 

en een verlaagde prevalentie van roken in 

volwassenheid (13, 17-22). Het invoeren van een 

wettelijke leeftijdsgrens voor tabaksproduc-

ten in 2003 in Nederland, heeft eveneens 

geleid tot een daling in het aantal aankopen 

onder minderjarige jongeren, evenals tot een 

daling in de prevalentie rokende jongeren (16). 

De effectiviteit van leeftijdsgrenzen op de 

beschikbaarheid van deze risicovolle produc-

ten voor jongeren is echter ook afhankelijk 

van de mate waarin leeftijdsgrenzen worden 

nageleefd (14, 23). Horecagelegenheden 

(40.5%) en supermarkten (33.5%) bleken 

in 2011 voor 14-18-jarige jongeren ook de 

meest gebruikte bronnen te zijn voor het ko-

pen van alcohol in de laatste maand (24). De 

naleving van de wettelijke leeftijdsgrens voor 

alcohol van 16 jaar was in 2011 gemiddeld 

28.2% en steeg significant in 2013 naar 

46.5%, zowel voor de horeca (naleving van 

11% naar 36%) als voor de detailhandel 
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(naleving van 44% naar 64%) (25, 26). Echter, 

nog steeds kon meer dan de helft van de 

15-jarige jongeren in het nalevingsonderzoek 

van 2013 alcohol aankopen. Bovendien 

bleek de naleving van de leeftijdsgrenzen bij 

cafetaria en thuisbezorgkanalen onveranderd 

laag in 2013 (15% vs. 0%, respectievelijk) (25). 

Over de naleving van de leeftijdsgrens van 

tabak in Nederland zijn weinig cijfers bekend. 

In een kleinschalige Nederlandse studie 

waarbij 50 tabaksaankopen door 15-jarige 

jongeren werden uitgevoerd bij supermark-

ten (n=30), tabaksspeciaalzaken (n=10) en 

horecazaken (n=10), werd een gemiddelde 

naleving van 12% geconstateerd (27). In een 

pilotonderzoek naar de tabaksnaleving in 

drie verschillende Nederlandse gemeenten 

waar 220 aankooppogingen zijn uitgevoerd 

bij cafetaria, horeca, supermarkten, tabaks-

speciaalzaken en tankstations in 2014 werd 

een gemiddeld nalevingspercentage van 

23% gevonden. Het hoogste gemiddeld 

nalevingspercentage (52%) werd in deze 

pilot geconstateerd bij keten supermarkten 
(28). Er zijn nog geen landelijke Mystery-Shop 

onderzoekscijfers bekend over de naleving 

van tabaksproducten. 

Uit een vragenlijststudie uit 2013 onder 

15-24-jarige rokers in Nederland bleek 

dat supermarkten de meest gebruikte bron 

zijn voor het verkrijgen van tabak (49.6%), 

gevolgd door tabaksspeciaalzaken (17.4%) 

en tankstations (14.2%) 29). Observatione-

le handhavingsgegevens uit 2014 gaven 

echter aan dat bij evenementen (57.1%; 

95% BI 36.5; 75.5), tabaksspeciaalzaken 

(46.3%; 95% BI 41.2; 51.4) en tanksta-

tions (46.2%; 95% BI 41.8; 50.6) jongeren 

niet onmiskenbaar 18 jaar oud het vaakst 

een aankooppoging ondernemen. In de 

906 geobserveerde aankooppogingen bij 

horecagelegenheden, tabaksspeciaalzaken, 

tankstations en levensmiddelenzaken door 

jongeren niet onmiskenbaar 18 jaar oud, 

werd bovendien 185 keer tabak verstrekt 

zonder de leeftijd van de koper vast te 

stellen (30).

Het huidige onderzoek heeft als hoofddoel 

zowel de landelijke naleving als de naleving 

per verkoopkanaal vast te stellen van de 

leeftijdsgrens van 18 jaar voor het verstrek-

ken van alcohol en tabak in het kader van de 

Drank- en Horecawet en de Tabakswet. Ook 

wordt onderzocht of het landelijke nalevings-

cijfer voor de verkoop van alcohol in 2015 

(leeftijdsgrens van 18 jaar) veranderd is ten 

opzichte van 2013 (leeftijdsgrens van 16 

jaar) voor jongeren één jaar jonger dan de 

leeftijdsgrens. De prevalentie van de naleving 

verkregen uit dit onderzoek zal tevens wor-

den gebruikt om uitspraak te kunnen doen 

over eventuele veranderingen in naleving bij 

de vervolgmeting in 2016.

De naleving zal bij verschillende verkoopka-

nalen worden vastgesteld met behulp van 

Mystery-Shop onderzoek waarin 17-jarige 

jongeren een aankooppoging ensceneren. 

Specifieke onderzoeksvragen zijn weer-

gegeven in Box 1. Dit is het eerste onder-

zoek waarin de naleving van de verhoogde 

leeftijdsgrens voor alcohol en tabak in kaart 

wordt gebracht op basis van een grotendeels 

a-selecte steekproef met nationale represen-

tativiteit. Verstrekkers zijn volgens de Drank- 

en Horecawet en de Tabakswet verplicht de 

leeftijd van potentiële kopers vast te stellen 

aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, 

indien deze persoon niet onmiskenbaar 18 

jaar lijkt. Om deze reden zullen ook inter-

venties die worden ingezet door alcohol- en 

tabak verstrekkers (zoals het vragen naar 

leeftijd en/of naar een geldig legitimatiebe-

wijs) worden onderzocht, inclusief het effect 

hiervan op de naleving. 
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Onderzoeksvragen 
leeftijdsgrens alcohol

Onderzoeksvragen 
leeftijdsgrens tabak

 HOOFDVRAGEN

• In hoeveel procent van de aankooppo-

gingen kunnen jongeren van 17 jaar oud 

géén alcoholhoudende dranken kopen 

in supermarkten, slijterijen, sportkantines, 

horeca, cafetaria, via thuisbezorgkanalen 

en bij overige alcoholverstrekkers (zelf-

standige supermarkten en avondwinkels)?

• Is de totale naleving in 2015 (leeftijds-

grens van 18 jaar) veranderd ten opzichte 

van 2013 (leeftijdsgrens van 16 jaar) voor 

jongeren één jaar jonger dan de leeftijds-

grens?

• Is de totale naleving in 2016 veranderd 

ten opzichte van 2015? 

• In hoeveel procent van de aankooppo-

gingen kunnen jongeren van 17 jaar oud 

géén tabak kopen in supermarkten, ta-

baksspeciaalzaken, benzinestations, hore-

ca, cafetaria, via thuisbezorgkanalen en bij 

overige tabaksverstrekkers (drogisterijen, 

kiosken en avondwinkels) zowel aan de 

kassa als bij tabaksautomaten indien deze 

aanwezig zijn? 

• Is de totale naleving in 2016 veranderd 

ten opzichte van 2015?

DEELVRAGEN

• In hoeveel procent van de aankooppo-

gingen bij de verschillende alcoholver-

koopkanalen wordt er naar leeftijd en/

of een geldig legitimatiebewijs gevraagd 

(interventies)?

• In hoeveel procent van de aankooppo-

gingen waarbij interventies worden in-

gezet wordt de alcoholhoudende drank 

ook daadwerkelijk niet verkocht bij de 

verschillende verkoopkanalen?

• In hoeveel procent van de aankooppo-

gingen bij de verschillende tabaksver-

strekkers wordt er naar leeftijd en/of een 

geldig legitimatiebewijs gevraagd (inter-

venties)?

• In hoeveel procent van de aankooppo-

gingen waarbij interventies worden inge-

zet wordt de tabak ook daadwerkelijk niet 

verkocht bij de verschillende verkoopka-

nalen?

Box 1 Onderzoeksvragen landelijk nalevingsonderzoek 2015 en 2016
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De quota voor het aantal aankooppogingen voor alcohol en tabak per 
verkoopkanaal die zijn gebruikt in dit onderzoek zijn grotendeels vooraf 
vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en zijn evenredig verdeeld over vier regio’s (Tabel 1a en 1b). Er zijn een 
aantal veranderingen in de vooraf vastgestelde quota aangebracht, 
rekening houdend met een grotendeels gelijkblijvend totaal aantal aan-
kooppogingen. 

m een zo volledig mogelijk beeld 

te krijgen van de naleving van 

de verkoop van tabak binnen de 

verkoopkanalen horeca en cafetaria/snack-

bars werd in deze verkoopkanalen zowel de 

verkoop via automaten (minimaal 150 aan-

kooppogingen) als ook de losse verkoop van 

tabak gemeten. Het aantal aankooppogingen 

bij slijterijen is verlaagd van 400 naar 300 

om het aantal aankooppogingen bij tanksta-

tions te kunnen verdubbelen van 50 naar 

een redelijke grootte van 100. Een aantal 

van 300 aankooppogingen bij slijterijen is 

voldoende om een betrouwbare schatting te 

kunnen maken van de punt prevalentie van 

de naleving bij slijterijen in 2015 (uitgaan-

de van 95% betrouwbaarheidsinterval, een 

foutenmarge van 5% en een populatie van 

slijterijen van 1220). Echter, het is belangrijk 

te benoemen dat door het geringe aantal van 

50 of 100 aankooppogingen bij sommige 

verkoopkanalen (zoals thuisbezorgkana-

len en tankstations), veranderingen kleiner 

dan 25% en respectievelijk 20% niet met 

de benodigde power (80%) en alfa (0.05) 

aangetoond kunnen worden. Veranderingen 

in de naleving kunnen hierdoor mogelijk 

niet statistisch worden aangetoond of zijn 

Steekproef-
omvang

O
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mogelijk toe te schrijven aan steekproef-

fluctuaties voor sommige verkoopkanalen. 

Voor verkoopkanalen waar een hoger aantal 

aankooppogingen is uitgevoerd, zoals su-

permarkten (n=400) en slijterijen (n=300) 

kunnen veranderingen van 10% statistisch 

worden aangetoond met een power van 

80% en alfa van 0.05. Voor het totaal aantal 

aankooppogingen voor alcohol of tabak kan 

een verandering van 5% of meer worden 

aangetoond met een power van 80% en alfa 

van 0.05. 

WIJZE VAN STEEKPROEFTREKKING 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een 

a-selecte streekproef uit het landelijke aan-

bod van verstrekkers (m.u.v. thuisbezorg-

kanalen). Een schatting van het landelijke 

aanbod van de verschillende verkoopkanalen 

is in kaart gebracht door gebruik te maken 

van verschillende bronnen (Keten websites, 

KvK, Marketing data, Bedrijfschap horeca, 

databestanden sportbonden en Mulier Insti-

tuut, Direct Lease, NS retail en eigen data-

bestanden) resulterende in 30.373 locaties 

waar alcohol en 29.933 locaties waar tabak 

verkocht mag worden volgens de Neder-

landse wetgeving binnen de geselecteerde 

verkoopkanalen voor dit onderzoek. Aan-

kopen bij tabaksautomaten (n=150) zijn 

meegenomen in aankooppogingen bij ho-

recagelegenheden en cafetaria en/of snack-

bars. Tankstations zijn alleen geselecteerd 

als deze anders dan met de auto bereikbaar 

zijn (tankstations langs de snelweg zijn niet 

geselecteerd). Thuisbezorgkanalen zijn ge-

kozen aan de hand van woonadressen van 

auditoren waar de bestelling in ontvangst 

moest worden genomen. Indien dit mogelijk 

was, zijn AH.nl en de bierkoerier in de des-

betreffende regio’s geïncludeerd. De overige 

aankooppunten voor thuisbezorgkanalen zijn 

geselecteerd aan de hand van thuisbezorgd.nl 

(best match). Werving is gecontinueerd tot-

dat het gewenste aantal bereikt was.

In de steekproeftrekking is gebruik gemaakt 

van verschillende strata om een zo goed mo-

gelijke landelijk representativiteit van alcohol- 

en tabaksverstrekkers te kunnen garanderen 

(Figuur 1). De steekproef is gestratificeerd 

naar vier regio’s (noord, oost, zuid en west) en 

per regio gestratificeerd naar de verkoopka-

nalen en gewogen naar bevolkingsdichtheid. 

Voor de weging hebben we gebruik gemaakt 

van drie bevolkingsdichtheidscategorieën, 

namelijk groot (> 150.000 inwoners), mid-

den (tussen 30.000 en 150.000 inwoners 

en klein (< 30.000 inwoners). Om een zo 

goed mogelijke landelijke representatie van 

het aanbod van verstrekkers te verkrijgen is, 
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waar het aanbod het toeliet, de volgende we-

ging aangehouden in de bovenstaande drie 

categorieën; 26% in de categorie ‘groot’, 

48% in de categorie ‘midden’ en 26% in de 

categorie ‘klein’. Deze weging komt nage-

noeg overeen met het landelijke aanbod van 

verstrekkers in de verschillende bevolkings-

categorieën. Bij de steekproeftrekking van 

supermarkten is daarnaast de verdeling per 

supermarktformule bepaald naar rato van het 

aanbod van de verschillende ketens. De ver-

deling van aankopen over de verschillende 

kanalen binnen de categorie ‘overig alcohol’ 

en ‘overig tabak’ is gebaseerd op basis van 

het totale landelijke aanbod in deze catego-

rie. Verkoopkanalen binnen deze categorieën 

waar het aanbod hoger is worden in grotere 

aantallen gerepresenteerd. 

Alle locaties van de uiteindelijke steekproef 

zijn vooraf gecontroleerd op correctheid van 

informatie via vooronderzoek op internet. In-

dien een locatie niet meer bestond (bv. door 

faillissement) of indien de locatie niet het 

desbetreffende verkoopkanaal representeer-

de (bv. het is een lunchroom in plaats van 

een bar of café), zijn deze uit de steekproef 

verwijderd. Ook locaties waarbij de veilig-

heid van de MysteryKid niet kan worden 

gegarandeerd (bv. indien het seksshops of 

coffeeshops betrof) zijn verwijderd uit de 

steekproef. Vervolgens zijn de overige loca-

ties uit de a-selecte steekproef ingepland in 

routes voor de auditoren en MysteryKids tot 

het behaalde quotum per verkoopkanaal en 

per regio was behaald. 

STEEKPROEFOMSCHRIJVING
In totaal zijn er binnen de a-selecte trekking 

332 gemeenten geïncludeerd in het nale-

vingsonderzoek (West = 83; Oost = 91; 

Noord = 78; Zuid = 80), waarvan in totaal 

28% van de onderzochte verkooppunten uit 

de bevolkingscategorie ‘groot’ zijn meegeno-

men, 47% uit de categorie ‘midden’ en 25% 

uit de categorie ‘klein’. Bij de verkoopkanalen 

kiosken, avondwinkels en zelfstandige super-

markten is afgeweken van de aangegeven 

verdeling per bevolkingscategorie, vanwege 

een beperkt of geen aanbod in de desbe-

treffende bevolkingscategorieën. In Tabel 1a 

en Tabel 1b wordt een overzicht weerge-

geven van het aantal aankooppogingen per 

verkoopkanaal en per regio voor alcohol- en 

tabaksaankopen. Bij een aantal verkoop-

kanalen zijn meer aankooppogingen uitge-

voerd dan aanvankelijk gepland, doordat er 

rekening is gehouden met uitval tijdens het 

veldwerk. Ook zijn er voor de verkoopkana-

len horeca en cafetaria, wanneer deze geen 

alcohol of tabak verkochten, andere locaties 

• LANDELIJKE NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS VAN 18 JAAR VOOR DE DRANK- EN HORECAWET EN TABAKSWET •

METHODE 25

Fi
gu

ur
 1

: S
ch

em
at

isc
he

 w
ee

rg
av

e 
va

n 
de

 s
te

ek
pr

oe
ftr

ek
kin

g 
pe

r r
eg

io

Vo
et

no
ot

: 1  T
hu

isb
ez

or
gk

an
ale

n 
zij

n 
ni

et
 a

-s
el

ec
t g

ek
oz

en
; *

Zo
we

l a
lco

ho
l- 

als
 ta

ba
ks

aa
nk

op
en

Ee
rs

te
gr

aa
ds

 s
tr

at
a

Su
bs

tr
at

a W
ee

gf
ac

to
r o

p 
ba

sis
va

n 
ve

rs
te

de
lijk

in
g

A-
se

le
ct

e 
st

ee
kp

ro
ef

lo
ca

tie
s

Aa
nk

op
en

pe
r r

eg
io

Re
gi

o

Su
pe

rm
ar

kt
en

10
0* 20
0

aa
nk

op
en

10
0

Al
co

ho
l

10
0

Ta
ba

k
25 Ta
ba

k
50 Ta
ba

k
12

/1
3

Ta
ba

k
25 Ta
ba

k
75 Ta
ba

k
(z

ow
el

 a
ut

om
at

en
als

 lo
ss

e 
ve

rk
oo

p)

25 Ta
ba

k
(z

ow
el

 a
ut

om
at

en
als

 lo
ss

e 
ve

rk
oo

p)

75
Al

co
ho

l
25

Al
co

ho
l

25
Al

co
ho

l
25

Al
co

ho
l

12
/1

3
Al

co
ho

l
37

/3
8

Al
co

ho
l

(s
te

rk
)

37
/3

8
Al

co
ho

l
(z

wa
k)

75
aa

nk
op

en
15

0
aa

nk
op

en
50

aa
nk

op
en

25
aa

nk
op

en
25

aa
nk

op
en

50
aa

nk
op

en
25

aa
nk

op
en

50
aa

nk
op

en
To

ta
al

65
0

To
ta

al
33

7/
33

8
Al

co
ho

l

To
ta

al
31

2/
31

3
Ta

ba
k

37
/3

8*
75

*
25

*
25

25
50

12
13

*
5

15
12

/1
3

12
/1

3

Sp
or

tk
an

tin
es

Ta
nk

st
at

io
ns

Ta
ba

ks
-

sp
ec

ia
al

-
za

ke
n

Th
ui

sb
ez

or
g-

ka
na

le
n 

1

Ze
lfs

ta
nd

ig
e

su
pe

rm
ar

kt
en

Av
on

d-
w

in
ke

ls
Ki

os
ke

n
Dr

og
is

te
-

rij
en

Sl
ijt

er
ije

n
Ho

re
ca

Ca
fe

ta
ria

/
Sh

oa
rm

a-
za

ke
n/

Sn
ac

kb
ar

s



METHODE26

• LANDELIJKE NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS VAN 18 JAAR VOOR DE DRANK- EN HORECAWET EN TABAKSWET •

bezocht voor alcohol- en tabaksaankopen 

om de vooraf vastgestelde quota te bereiken.

ONDERZOEKSOPZET EN DESIGN 
De naleving bij verschillende verkoopkanalen 

is vastgesteld met behulp van Mystery-Shop 

onderzoek waarin 17-jarige jongeren een 

aankooppoging ensceneren onder bege-

leiding van een volwassen auditor. Deze 

onderzoeksmethodiek is gekozen vanwege 

de natuurgetrouwe weergave van de daad-

werkelijke beschikbaarheid van alcohol en 

tabak voor minderjarige jongeren met een 

koopintentie. Deze methodiek heeft zich in 

de afgelopen jaren bewezen als een valide 

en betrouwbare methode om de naleving van 

de Drank- en Horecawet te meten (o.a., 31). Het 

onderzoeksprotocol om de naleving van de 

Tabakswet in kaart te brengen is in samen-

spraak met diverse samenwerkingspartners 

(Trimbos, NVWA en Maastricht University) 

aangepast en ontwikkeld in 2014 (28). De 

gehanteerde onderzoeksprotocollen voldoen 

aan de hiervoor geldende ethische en juridi-

sche normen (32, 33). 

In dit nalevingsonderzoek werd gebruik 

gemaakt van een balanced design met be-

trekking tot het geslacht van de MysteryKid. 

Voor ieder verkoopkanaal werden steeds 

afwisselend aankopen gedaan door jongens 

en meisjes, zodat 50% van het totaal van de 

aankopen per verkoopkanaal door jongens 

wordt gedaan en de andere 50% door meis-

jes. Per locatie werd per dag door maximaal 

één MysteryKid een aankooppoging uitge-

voerd. Indien dezelfde locatie tweemaal be-

zocht werd, voor zowel alcohol als tabak of 

voor zowel sterke en zwakalcoholhoudende 

drank, werd de tweede aankooppoging op 

een andere dag uitgevoerd door een Myste-

ryKid van het andere geslacht. In totaal heb-

ben er 66 MysteryKids (jongens = 31) en 

14 auditoren (mannen = 9) meegewerkt aan 

het onderzoek. Bij de horecagelegenheden 

zijn aankooppogingen in nachtzaken/disco-

theken in tijdsblokken uitgevoerd voor en na 

22:00 uur vanwege mogelijk deurbeleid. Bij 

sportkantines zijn aankooppogingen wanneer 

mogelijk ingepland tijdens jeugdwedstrijden.

PROCEDURE
In de volgende paragrafen zal eerst een 

beschrijving van de algemene procedure 

op hoofdpunten worden beschreven voor 

alcohol (open en gesloten verpakkingen) en 

tabaksaankopen. Daarna zullen aspecten uit 

de procedure bij verkoopkanalen die afwij-

ken van deze algemene procedure (thuis-

bezorgkanalen en tabaksautomaten) worden 

beschreven.
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Tabel 1a Uitgevoerde aantal aankooppogingen alcohol per regio en verkoopkanaal 
(totale n = 1373)

 West Oost Noord Zuid Totaal 

Cafetaria 
(incl. snackbars en shoarmazaken)

26 28 26 26 106

Horecagelegenheden 75 77 75 75 302

Supermarkten 100 100 100 100 400

Slijterijen 80 78 76 76 310

Sportkantines* 25 25 25 25 100

Thuisbezorgkanalen/internet 12 15 13 15 55

Overig alcohol 
(avondwinkels en zelfstandige supermarkten)

25 25 25 25 100

* 6 aankooppogingen zijn niet meegenomen in de analyses vanwege schenktijden

Tabel 1b Uitgevoerde aantal aankooppogingen tabak per regio en verkoopkanaal 
(totale n = 1270)

West Oost Noord Zuid Totaal 

Cafeteria (incl. snackbars en 
shoarmazaken; tabaksautomaten n = 47)

26 27 25 25 103

Horecagelegenheden 
(tabaksautomaten n = 196)

78 76 78 77 309

Supermarkten 100 101 100 100 401

Thuisbezorgkanalen/internet 13 13 12 14 52

Tabakspeciaalzaken 50 53 51 50 204

Tankstations 26 25 25 25 101

Overig tabak 
(avondwinkels, drogisterijen en kiosken)

28 22 25 25 100
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Algemene procedure 

aankooppogingen

De volwassen en getrainde auditoren die de 

jongeren begeleiden tijdens de uitvoering 

van een onderzoekroute zijn verantwoordelijk 

voor de veiligheid en het welzijn van de Mys-

teryKids. Tijdens het onderzoek zijn te allen 

tijde de relevante regelingen van de Arbowet 

en de Arbeidstijdenwet gerespecteerd. 

Auditoren controleerden bij aanvang van een 

onderzoekroute de uitstraling van de Myste-

ryKids, om te garanderen dat zij tijdens de 

uitvoering normale/doorsnee kleding droe-

gen (bv. jeans en trui/t-shirt) en geen op-

vallende/overmatige make-up (meisjes) of 

baardgroei (jongens). MysteryKids bezoch-

ten zo veel mogelijk locaties die zich meer 

dan 20 kilometer buiten hun eigen woon-

plaats bevonden, om eventuele herkenning 

door verstrekkers te verminderen. Afgezien 

hiervan bleven de MysteryKids werkzaam 

binnen hun eigen regio met als doel dat het 

voorkomen en/of mogelijke accent van de 

MysteryKids aansluit bij de regio waar aan-

kooppogingen uitgevoerd worden. 

De MysteryKid die de aankooppoging moest 

uitvoeren ging alléén de locatie naar binnen. 

In alle gevallen observeerde de auditor on-

opvallend op gepaste afstand het aankoop-

proces van de MysteryKids. Een uitzondering 

hierop waren aankooppogingen alcohol 

bij horecagelegenheden. Hier gingen de 

MysteryKids om veiligheidsredenen in een 

tweetal (jongen en meisje) naar binnen. De 

MysteryKid die géén aankooppoging moest 

plegen van het tweetal, zorgde ervoor dat hij/

zij buiten zicht was (bv. gebruik maakte van 

het toilet) ten tijde van de aankooppoging.

De MysteryKid diende één keer te jokken 

tegen de verstrekker wanneer zijn of haar 

leeftijd werd gevraagd (zeggen dat hij/zij 18 

jaar oud is) en moest altijd tijdens het aan-

koopproces zijn/haar geldig ID-bewijs laten 

zien aan de verstrekker wanneer deze daar 

om vroeg. De MysteryKids waren geïnstru-

eerd om nooit in discussie te gaan met de 

verstrekkers. 

Om alle elementen van het aankoopproces 

vast te kunnen leggen werden de aankopen, 

indien van toepassing, volledig afgerond. 

Bij aankooppogingen van gesloten produc-

ten (bv. een blikje bier in een cafetaria of 

supermarkt, of een pakje sigaretten in een 

tabaksspeciaalzaak of drogisterij) werd het 

aangekochte product direct na het verlaten 

van de locatie aan de auditor overhandigd. 

Bij aankooppogingen van open producten 

(bij aankooppogingen van alcohol in horeca-

gelegenheden en sportkantines) verlieten de 

MysteryKids direct na de aankooppoging de 

locatie en lieten de eventueel aangekochte 

drank onaangeroerd achter op de bar. De 

auditoren leverden op hun beurt na hun 

onderzoekroute de aangekochte producten 

(zowel alcohol als tabak) in bij de backoffice. 

De producten werden vervolgens door de 

backoffice vernietigd. De gegevens werden 

direct na een aankooppoging door de au-

ditor (in samenspraak met de MysteryKid) 

geregistreerd. 

Aanvullende aspecten procedure

thuisbezorgkanalen

Het meten van de naleving bij thuisbezorgka-

nalen werd uitgevoerd bij auditoren thuis. De 

internetbezorgingen werden vooraf door een 

onderzoeker uit de backoffice geplaatst. Bij 

telefonische bezorgingen (bv. maaltijdbezor-

gers en bierkoeriers) plaatste de MysteryKid 

zelf de telefonische bestelling. Als voorberei-

ding werd ervoor gezorgd dat er geen auto’s 

op de oprijlaan/oprit geparkeerd waren. Ook 

bleef de auditor onzichtbaar voor de bezor-

ger als de producten werden thuisbezorgd. 

De MysteryKid stond de bezorger zelfstandig 

te woord, de auditor observeerde de situa-

tie onopvallend en onzichtbaar op gepaste 

afstand. 

Aanvullende aspecten procedure 

tabaksautomaten

Bij metingen aan tabaksautomaten probeer-

den MysteryKids eerst zelfstandig tabak aan 

te kopen aan de tabaksautomaat met gepast 

contant geld, zonder daarbij actief de ver-

strekker te benaderen. Indien dit niet lukte, 

werd de verstrekker actief benaderd voor 

de ontgrendeling van de tabaksautomaat 

(bijvoorbeeld door ontgrendeling met af-

standsbediening of door het verkrijgen van 

een age coin). 

AUDITOREN; SELECTIE EN TRAINING
De auditoren in dit onderzoek werden ge-

selecteerd op hun achtergrond en des-

kundigheid en beschikten allen over een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een 

APK-gekeurde auto met de benodigde ver-

zekeringen. Alle auditoren zijn voorafgaand 

aan het onderzoek uitvoerig geïnstrueerd 

over het onderzoeksprotocol en hun rol als 

auditor hierin. Zij hebben allen ervaring met 

het uitvoeren van Mystery-Shop onderzoek 

in een praktijksetting en met het werken met 

jongeren. De auditoren staan vóór, tijdens en 

na de uitvoering van het nalevingsonderzoek 

in contact met elkaar en met de backoffice 

(onderzoekers en planningsmedewerkers) in 

een contactgroep.
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MYSTERYKIDS EN HUN OUDERS; 
SELECTIE, TRAINING EN BEGELEIDING
Ouders van MysteryKids hebben allen schrif-

telijk toestemming gegeven voor deelname 

van hun adolescente kind in het onderzoek. 

Ook werden ouders voorafgaand aan het 

onderzoek ingelicht over de werkzaamheden 

van de MysteryKids en de achterliggende 

gedachte van nalevingsonderzoek en geïnfor-

meerd over de risico’s van alcohol- en tabaks-

gebruik voor jongeren en het belang van 

strikte regels voor het kopen en gebruiken 

van alcohol en tabak.

MysteryKids werden geselecteerd op een 

voor hun leeftijd gemiddelde uiterlijk en 

uitstraling, hetgeen werd beoordeeld door 

jongerenwerkers. Voorafgaand aan het 

onderzoek werden MysteryKids uitvoerig 

geïnstrueerd over het onderzoeksprotocol 

en getraind in het veld middels proef-aan-

kooppogingen om zo vertrouwt te raken met 

het protocol en ter plekke te kunnen worden 

gecoacht door een auditor. 

Om te voorkomen dat de MysteryKids na-

delige effecten ondervinden van hun werk-

zaamheden in het onderzoeksveld, werden 

zij vóór, tijdens en na het uitvoeren van het 

onderzoek professioneel begeleid. In een 

bijeenkomst voorafgaand aan het onderzoek 

werd door een professionele trainer het ge-

bruik en de beschikbaarheid van alcohol en 

tabak voor jongeren bediscussieerd. Tijdens 

de dataverzameling werden de MysteryKids 

gecoacht en begeleid door een hiervoor ge-

trainde auditor. Na afloop van de dataverza-

meling werd een debriefingsbijeenkomst ge-

organiseerd, waarin, onder begeleiding van 

een preventieprofessional, het belang van 

leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak en het 

belang van het onderzoek werd besproken. 

STRAFBAARSTELLING 
DRANK- EN HORECAWET 
De MysteryKids die deelnemen aan het on-

derzoek begaan tijdens het uitvoeren van 

de aankooppogingen géén overtreding van 

de Drank- en Horecawet. De MysteryKids 

ensceneren een aankoop, met andere woor-

den, zij hebben géén intentie tot gebruik, 

maar doen de aankoop in het kader van on-

derzoek. Bij alcoholaankopen in horecagele-

genheden en sportkantines werd de eventu-

eel aangekochte alcohol door de MysteryKid 

onaangeroerd achtergelaten op de bar, met 

als doel dat de eventueel aangekochte al-

cohol onder de verantwoordelijkheid van 

het barpersoneel bleef. Dit werd op gepaste 

afstand gesuperviseerd door de auditor die, 

indien dit nodig was, het bezit van het on-

aangeroerde biertje of wijntje kon claimen en 

ook zelf voor een onopvallende verwijdering 

hiervan kon zorgen.

GEMETEN VARIABELEN
Variabelen die worden meegenomen in deze 

studie zijn naleving (of het product verkocht 

is ja /nee), welke interventies (vragen naar 

leeftijd, vragen naar ID, vragen naar leeftijd 

en ID) zijn gepleegd door de verstrekker en 

product van aankoop. Indien er een geld-

transactie had plaatsgevonden tijdens het 

aankoopproces, werd het product als ver-

kocht beschouwd in deze studie. 

Nalevingscijfers zijn berekend door de fre-

quentie van naleving te delen door het totaal 

aantal aankooppogingen. Aangezien ver-

strekkers verplicht zijn de leeftijd van poten-

tiële kopers niet onmiskenbaar 18 jaar oud 

vast te stellen aan de hand van een geldig 

legitimatiebewijs, is er tevens een variabele 

geconstrueerd die resultaten weergeeft met 

betrekking tot ID vraag totaal (enkel ID ge-

vraagd en ID én leeftijd gevraagd). 

ANALYSE

Puntprevalenties 

Voor het uitvoeren van de analyses is SPSS 

versie 22.0 (34) gebruikt. Frequenties en 

percentages (puntprevalenties) zijn gerap-

porteerd per verkoopkanaal en per product 

(alcohol of tabak) voor aankooppogingen, 

naleving, gepleegde interventies en de na-

leving na het plegen van de interventie. Aan-

kooppogingen bij tabaksautomaten worden 

uitgelicht. Ook zullen 95% betrouwbaar-

heidsintervallen (BI) worden gerapporteerd 

met behulp van de Wilson Score voor alle 

nalevingspercentages. Het 95% BI van een 

gemeten percentage geeft aan dat als deze 

meting 100 maal wordt herhaald, de geme-

ten waarde 95 maal binnen het interval zal 

liggen dat wordt aangegeven. Bijvoorbeeld, 

wanneer de puntschatting 8.5% bedraagt 

met een 95% BI van 4.4% tot 15.9%, dan 

zal het nalevingscijfer bij 95 van 100 her-

haalde metingen tussen de 4.4% en 15.9% 

vallen. De breedte van het BI geeft de preci-

sie van de schatting weer; hoe smaller het BI, 

hoe preciezer de schatting. In gevallen waar 

betrouwbaarheidsintervallen niet overlappen 

mag men spreken van een significant verschil. 

Weegfactoren

In tegenstelling tot het nationale nalevingson-

derzoek uitgevoerd in 2011 en 2013, is in 

het onderzoek van 2015 voor het eerst een 

weging toegepast om tot een zo representa-

tief mogelijk landelijk nalevingscijfer te kun-

nen komen van alcohol en tabak.
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In een ideale situatie zou men moeten wegen 

op de aankoopkans van jongeren per product 

en per verkoopkanaal. Deze aankoopkans 

bestaat uit twee weegfactoren, namelijk het 

nationaal aanbod per verkoopkanaal en de 

relatieve frequentie waarin jongeren bij deze 

verkoopkanalen daadwerkelijk het product 

kopen (aantrekkelijkheid van verkoopkanaal 

onder jongeren). Aangezien er vooralsnog 

geen relatieve nationale cijfers bekend zijn 

voor 17-jairge jongeren met betrekking tot 

de aantrekkelijkheid per verkoopkanaal, is in 

dit onderzoek alleen gewogen op nationaal 

aanbod per verkoopkanaal en product. De 

gepresenteerde gewogen totaalcijfers in dit 

onderzoek zijn dus slechts een indicatie van 

de totale nalevingscijfers voor alcohol en ta-

bak bij 17-jarige jongeren. 

De weegfactoren per verkoopkanaal voor 

alcohol en tabak zijn in dit onderzoek geba-

seerd op schattingen van het deel van het 

nationale aanbod van alcohol en/of tabak 

dat via deze verkoopkanalen beschikbaar is. 

Deze schattingen zijn bepaald aan de hand 

van het nationale aanbod, verkregen uit ge-

gevens van verschillende bronnen (zie para-

graaf Wijze van steekproeftrekking). Echter, 

deze bronnen representeren niet altijd de 

meest actuele cijfers en bij een aantal ver-

koopkanalen (bv. cafetaria en zelfstandige 

supermarkten) mag er wel legaal alcohol en/

of tabak worden verkocht, maar wordt dit 

niet in alle gevallen gedaan. Om deze reden 

zijn de cijfers van het landelijke aanbod per 

verkoopkanaal vervolgens gecorrigeerd met 

het gemiddelde percentage uitval tijdens 

vooronderzoek en het veldwerk. De gege-

vens met betrekking tot de uitval zijn vervol-

gens geëxtrapoleerd naar het gehele aanbod 

van de desbetreffende verkoopkanalen per 

product. 

Weegfactoren voor de verschillende ver-

koopkanalen voor alcohol en tabak zijn be-

paald door de schatting van de proportie van 

het daadwerkelijke aanbod in Nederland van 

een verkoopkanaal te delen door de propor-

tie van het aandeel van dit verkoopkanaal in 

de steekproef 1. Voor iedere aankooppoging 

is vervolgens de weegfactor toegepast van 

het desbetreffende verkoopkanaal. In het ge-

wogen nalevingscijfer van 2015 is het nale-

vingspercentage van thuisbezorgkanalen niet 

geïncludeerd, omdat geen reële schatting 

kan worden gemaakt van het landelijke aan-

bod. Ook zullen er alleen schattingen wor-

den gepresenteerd van de 95% betrouw-

baarheidsintervallen van de gewogen totale 

nalevingscijfers die in werkelijkheid mogelijk 

breder of smaller zijn. 

Veranderingen in naleving

Om tot een vergelijk te kunnen komen van 

het nalevingscijfer voor alcoholverkoop 

resulterende uit het huidige nalevingson-

derzoek met het nalevingscijfer voor alco-

holverkoop van 2013, werd voor de cijfers 

resulterende uit het onderzoek van 2013 

dezelfde weging toepast als in het huidige 

onderzoek. Bovendien werden de verkoop-

kanalen vallend onder de categorie overige 

alcohol niet meegenomen in deze gewo-

gen totale nalevingsproporties, omdat deze 

verkoopkanalen niet zijn gemeten in 2013. 

Ook thuisbezorgkanalen werden, evenals 

in het gewogen totale nalevingspercentage 

van 2015, niet meegenomen in het ge-

wogen nalevingspercentage van 2013. De 

Chi-kwadraattoets werd gebruikt om te toet-

sen of het gewogen nalevingscijfer van 2013 

significant verschilde met het gewogen nale-

vingscijfer van 2015. 

1 Weegfactor i=  
ni/n
Ni/N
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Naleving 
voor de 
verkoop 
van alcohol 
in 2015

In de volgende paragrafen zullen de nalevingscijfers voor de verkoop 
van alcohol en tabak apart worden besproken. Tabel 2 en Tabel 3 geven 
een overzicht van het aantal aankooppogingen, gemiddelde naleving, 
ID-vraag en naleving na ID-vraag per verkoopkanaal voor alcohol en 
tabak respectievelijk en zijn weergegeven aan het einde van de para-
grafen. Eerst zal een overzicht worden gegeven van de nalevingscijfers 
per verkoopkanaal en wordt het totale ongewogen en gewogen nale-
vingscijfer per product besproken. Het totale gewogen nalevingscijfer 
voor aankooppogingen alcohol zal tevens vergeleken worden met het 
nalevingscijfer verkregen uit het onderzoek van 2013. Vervolgens zal het 
gebruik van interventies en de naleving na interventies per verkoopka-
naal worden weergegeven. 
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In Figuur 2 is het ongewogen en gewogen to-

tale nalevingscijfer en zijn de nalevingspercen-

tages weergegeven voor de aankooppogingen 

alcohol bij de verschillende verkoopkanalen. 

Het totale ongewogen nalevingscijfer voor 

alle geïncludeerde alcoholverkoopkanalen be-

draagt 29.9% [95% BI 27.6; 32.4]. Na we-

ging, bedraagt het totale nalevingscijfer  (excl. 

thuisbezorgkanalen) 21.5% [schatting 95% BI 

19.3; 23.9]. 

Van alle alcoholverkoopkanalen behalen keten 

supermarktformules significant het hoogste na-

levingscijfer van 52.5% [95% BI 47.6; 57.3], 

gevolgd door slijterijen met een nalevingscijfer 

van 32.9% [95% BI 27.9; 38.3] en de ver-

koopkanalen in de categorie overig alcohol met 

een nalevingscijfer van 24.0% [95% BI 16.7; 

33.2]. Hoewel de puntprevalentie voor nale-

ving bij horecagelegenheden (16.2% [95% BI 

12.5; 20.8]) hoger is dan bij cafetaria (10.4% 

[95% BI 5.9; 17.6]), thuisbezorgkanalen 

(9.1% [95% BI 3.9; 19.6]) en sportkantines 

(8.5% [95% BI 4.4; 15.9]), verschillen deze 

verkoopkanalen niet significant als het gaat om 

de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol 

(BI overlappend). Sportkantines en thuisbe-

zorgkanalen zijn de alcoholverkoopkanalen 

met de laagste nalevingscijfers. 

Verandering in de totale naleving ten 

opzichte van 2013

De totale ongewogen en gewogen nalevings-

cijfers geven aan dat in 2015 (leeftijdsgrens 

van 18 jaar) de naleving significant is gedaald 

ten opzichte van 2013 (leeftijdsgrens van 16 

jaar) voor MysteryKids één jaar jonger dan de 

leeftijdsgrens. Ten opzichte van het ongewogen 

nalevingscijfer  van 2013 voor de verkoop van 

alcohol van 46.5% [95%BI 43.9; 49.2], is 

de naleving in 2015 (excl. categorie ‘overige’) 

significant gedaald met 16.1% [95% BI 12.5; 

19.8] naar 30.4% (Chi-kwadraat = 78.51; 

p < 0.05). Om ook een vergelijk mogelijk te 

maken met gewogen totale nalevingscijfers 

tussen 2013 en 2015, zijn thuisbezorgka-

nalen ook in 2013 geëxcludeerd*, evenals 

de categorie ‘overige’ in 2015. Ten opzichte 

van dit nieuwe gewogen nalevingscijfer van 

2013 voor de verkoop van alcohol van 33.6% 

[schatting 95% BI 31.1; 36.3], is de naleving 

in 2015 tevens significant gedaald (Chi-kwadraat 

= 80.61; p < 0.05) met 12.2% [schatting 

95% BI 8.7; 15.7] naar 21.4% [schatting 

95% BI 19.2; 23.9]. 

TOTALE NALEVING VOOR DE VERKOOP VAN ALCOHOL IN 2015
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* het nalevingspercentage van thuisbezorgkanalen is niet geïncludeerd, omdat geen reële schatting 
kan worden gemaakt van het landelijk aanbod.
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NALEVINGSCIJFERS EN INTERVENTIES PER ALCOHOLVERKOOPKANAAL

Aankooppogingen alcohol bij 
cafetaria
In 11 van de 106 aankooppogingen alco-

hol bij cafetaria (10.4% [5.9; 17.6]) werd 

een naleving geconstateerd (Figuur 4). In 

Figuur 3 en 4 wordt ook het gebruik van in-

terventies in cafetaria en de naleving na het 

gebruik hiervan weergegeven. In het meren-

deel (73.6%) van de aankooppogingen bij 

cafetaria werden er geen interventies door 

de alcoholverkoper gedaan. In 13.2% van 

de aankooppogingen werd naar leeftijd en 

een geldig legitimatiebewijs (ID) gevraagd, in 

10.4% enkel naar ID en in 2.8% enkel naar 

hun leeftijd.

Bij alle aankooppogingen in dit onderzoek 

(voor zowel alcohol als tabak) waar geen 

interventies werden uitgevoerd, werd er een 

naleving van 0% geconstateerd. In alle aan-

kooppogingen bij cafetaria waar enkel naar 

leeftijd gevraagd was, werd tevens géén na-

leving geconstateerd. De naleving na het vra-

gen van het ID van de MysteryKid bedroeg 

44.0%, waarvan 45.5% naleving indien de 

verkoper alleen naar het ID had gevraagd 

en 42.9% naleving indien de verkoper naar 

leeftijd en ID had gevraagd. Het nalevings-

percentage na het uitvoeren van deze inter-

venties door de verkoper is significant hoger 

dan het totale nalevingscijfer van 10.4% van 

cafetaria. 

Figuur 3 Gebruik interventies bij cafetaria (totale n=106)

Nalevingscijfer Cafetaria

Figuur 4 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij cafetaria
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Aankooppogingen alcohol bij
horecagelegenheden
Het totale nalevingscijfer voor de verkoop 

van alcohol in de horeca bleek 16.2% 

[12.5; 20.8] (Figuur 6).

In Figuur 5 en 6 is tevens het gebruik van 

interventies in horecagelegenheden en de 

naleving na het gebruik van de verschillende 

interventies weergegeven voor aankooppo-

gingen alcohol. In het merendeel (71.5%) 

van de aankooppogingen in de horeca zijn er 

geen interventies door verkopers uitgevoerd. 

In 20.2% van de aankooppogingen is enkel 

naar ID gevraagd, in 6% is er leeftijd en ID 

gevraagd en in 2.3% is er enkel naar leeftijd 

gevraagd.

Bij de 7 aankooppogingen waar enkel naar 

leeftijd is gevraagd, werd er 2 keer nage-

leefd. De naleving na enkel naar de leeftijd 

van de MysteryKid te vragen blijkt niet sig-

nificant hoger dan het totale nalevingscijfer 

van de horeca van 16.2%. De naleving na 

het vragen van het ID van de MysteryKid 

bedroeg 59.5%, waarvan 59.0% naleving 

indien de verkoper alleen naar het ID had 

gevraagd en 61.1% naleving indien de ver-

koper naar leeftijd en ID had gevraagd. Het 

nalevingspercentage na het uitvoeren van in-

terventies waar ook het ID van de MysteryKid 

werd gevraagd door de verkoper blijkt sig-

nificant hoger dan het totale nalevingscijfer 

van 16.2%. 

Figuur 5 Gebruik interventies bij horecagelegenheden (totale n=302)

Nalevingscijfer Horecagelegenheden

Figuur 6 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies horecagelegenheden
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Aankooppogingen alcohol bij 
supermarkten
In 210 van de 400 aankooppogingen 

(52.5% [47.6; 57.3]) alcohol uitgevoerd bij 

supermarkten werd een naleving geconsta-

teerd (Figuur 8). In Figuur 7 en 8 wordt ook 

het gebruik van interventies in keten super-

markten en de naleving na het gebruik van 

de verschillende interventies weergegeven 

voor aankooppogingen alcohol. In het me-

rendeel (59.3%) van de aankooppogingen 

in de supermarkten is enkel het ID gevraagd 

aan de MysteryKids, in 28.5% zijn geen in-

terventies uitgevoerd en in 12.3% is naar 

leeftijd en ID gevraagd door de verkoper.

Bij aankooppogingen waar enkel het ID werd 

gevraagd door de verkoper bleek de nale-

ving 70.9% [95% BI 64.8; 76.3] en indien 

er naar leeftijd en ID werd gevraagd, werd er 

een nalevingspercentage van 85.7% [95% 

BI 73.3; 92.9] geconstateerd. De naleving 

bij aankooppogingen waar minimaal naar ID 

werd gevraagd door de verkoper (73.4% 

[95% BI 68.0; 78.2]) bleek in alle gevallen 

significant hoger te zijn dan de totale naleving 

bij supermarkten. 

Figuur 7 Gebruik interventies bij supermarkten (totale n=400)

Nalevingscijfer Supermarkten

Figuur 8 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij supermarkten 
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Aankooppogingen alcohol bij 
slijterijen
Het nalevingscijfer in slijterijen voor de ver-

koop van alcohol bleek 32.9% [27.9; 38.3] 

(Figuur 10). In Figuur 9 en 10 is tevens het 

gebruik van interventies in slijterijen en de 

naleving na het gebruik van de verschillende 

interventies weergegeven voor aankooppo-

gingen alcohol. In het merendeel (44.8%) 

van de aankooppogingen in de slijterijen 

werden geen interventies uitgevoerd door 

verkopers. In slechts 11 (3.5%) aankoop-

pogingen werd enkel leeftijd gevraagd, in 

33.2% van de aankooppogingen werd enkel 

naar ID gevraagd en in 18.4% werd naar 

leeftijd en ID gevraagd door de verkoper. 

De naleving na enkel naar leeftijd te hebben 

gevraagd door de verkoper blijkt 9.1% [95% 

BI 1.6; 37.7]. De naleving na enkel ID ge-

vraagd (60.2% [95% BI 50.5; 69.1]) en de 

naleving na leeftijd en ID gevraagd (68.4% 

[95% BI 55.5; 79.0]) verschillen niet signi-

ficant van elkaar. De naleving bij aankoop-

pogingen waar minimaal naar ID werd ge-

vraagd door de verkoper bleek echter in alle 

gevallen significant hoger te zijn dan de totale 

naleving bij slijterijen. 

Figuur 9 Gebruik interventies bij slijterijen (totale n=310)

Nalevingscijfer Slijterijen

Figuur 10 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij slijterijen
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Aankooppogingen alcohol bij
sportkantines
In 8 van de 94 aankooppogingen alcohol 

(8.5% [4.4; 15.9]) bij sportkantines werd 

er nageleefd (Figuur 12). Het gebruik van 

interventies en de naleving als gevolg hier-

van is weergegeven in Figuur 11 en 12. In 

81.9% van de aankooppogingen (n=94) bij 

sportkantines werden er geen interventies 

uitgevoerd door verkopers. In 11.7% van 

alle aankooppogingen werd er enkel naar ID 

gevraagd en in 5.3% werd er naar leeftijd 

en ID gevraagd. Er werd slecht 1 maal enkel 

naar leeftijd gevraagd. 

In de aankooppoging in sportkantines waar 

enkel naar leeftijd werd gevraagd, werd geen 

naleving geconstateerd. Bij de aankoop-

pogingen waar de verkoper minimaal de 

MysteryKid naar ID gevraagd had, werd een 

naleving van 50.0% [95% BI 28.0;72.0] 

geconstateerd en deze bleek significant 

hoger te zijn dan de totale naleving in sport-

kantines van 8.5%. 

Figuur 11 Gebruik interventies bij sportkantines (totale n=94)

Nalevingscijfer Sportkantines

Figuur 12 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij sportkantines

8.5%  
[95% BI 4.4; 15.9] 

Voetnoot: sportkantines die schenktijden hanteerden in 2015 en hierdoor geen alcohol verkochten 
zijn geëxcludeerd.
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Aankooppogingen alcohol bij
thuisbezorgkanalen
Bij thuisbezorgkanalen werd er in 9.1% 

[95% BI 3.9; 19.6] van de bezorgingen na-

geleefd (Figuur 14). In Figuur 13 en 14 is 

tevens het gebruik en de naleving na gebruik 

van interventies voor thuisbezorgkanalen ge-

rapporteerd. Bij thuisbezorgkanalen werd er 

in het merendeel (85.2%; n=47) van de be-

zorgingen geen interventie uitgevoerd door 

bezorgers In 7.3% van de bezorgingen werd 

naar leeftijd en ID gevraagd, in 5.5% naar 

enkel ID, en in 1 aankooppoging werd enkel 

naar leeftijd gevraagd door de bezorger.

Binnen alle bezorgingen waar enkel naar 

leeftijd werd gevraagd, werd geen naleving 

geconstateerd. Bij bezorgingen waar mini-

maal naar ID werd gevraagd door de bezor-

ger bleek de naleving significant hoger te zijn 

dan de totale naleving van thuisbezorgkana-

len (71.4% [95% BI 35.9; 91.8] vs. 9.1% 

[95% BI 3.9; 19.6], respectievelijk). 

Figuur 13 Gebruik interventies bij thuisbezorgkanalen (totale n=55)

Nalevingscijfer Thuisbezorgkanalen

Figuur 14 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij thuisbezorgkanalen 
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Aankooppogingen alcohol bij
overige 
alcoholverkoopkanalen
De naleving voor de verkoop van alcohol in 

overige alcoholverkoopkanalen (avondwin-

kels en zelfstandige supermarkten) bleek 

24.0% [16.7; 33.2] (Figuur 16). In Figuur 

15 en 16 zijn tevens het gebruik van inter-

venties en de naleving na gebruik weergege-

ven. Bij overige alcoholverkoopkanalen werd 

in 61% van alle aankooppogingen geen in-

terventie uitgevoerd door verkopers. In 21% 

van alle aankooppogingen werd enkel naar 

ID gevraagd, in 13% naar leeftijd en ID en in 

5% werd enkel naar leeftijd gevraagd.

In alle aankooppogingen waar enkel naar 

leeftijd werd gevraagd, werd slecht in één 

van de vijf aankooppogingen alcohol gewei-

gerd. In alle aankooppogingen waar ten min-

ste naar ID gevraagd werd, bleek de nale-

ving significant hoger dan de totale naleving 

bij deze categorie alcoholverkoopkanalen 

(67.6% [95% BI 50.8; 80.9] vs. 24% [95% 

BI 16.7; 33.2], respectievelijk). 

Figuur 15 Gebruik interventies bij overige alcoholverkoopkanalen (totale n=100)

Nalevingscijfer Overige alcoholverkoopkanalen

Figuur 16 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij overige alcoholverkoopkanalen 
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Tabel 2 Overzichtstabel aankooppogingen alcohol

Voetnoot: De categorie overige verkoopkanalen voor alcohol bestond uit avondwinkels en zelfstandige 
supermarkten.

Naleving 
voor de 
verkoop 
van tabak 
in 2015

Verkoopkanaal n totaal
Gemiddelde naleving ID-vraag totaal Naleving na ID-vraag

n % 95% BI n % 95% BI  n % 95% BI

Cafetaria 106 11 10.4 5.9; 17.6 25 23.6 16.5; 32.5 11 44.0 26.7; 62.9

Horeca 302 49 16.2 12.5; 20.8 79 26.2 21.5; 31.4 47 59.5 48.5; 69.6

Supermarkten 400 210 52.5 47.6; 57.3 286 71.5 66.9; 75.7 210 73.4 68.0; 78.2

Slijterijen 310 102 32.9 27.9; 38.3 160 51.6 46.1; 57.1 101 63.1 55.4; 70.2

Sportkantines 94 8 8.5 4.4; 15.9 16 17.0 10.8; 25.9 8 50.0 28.0; 72.0

Thuisbezorgkanalen 55 5 9.1 3.9; 19.6 7 12.7 6.3; 24.0 5 71.4 35.9; 91.8

Overige 100 24 24.0 16.7; 33.2 34 34.0 25.5; 43.7 23 67.6 50.8; 80.9



• LANDELIJKE NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS VAN 18 JAAR VOOR DE DRANK- EN HORECAWET EN TABAKSWET •

RESULTATEN56

• LANDELIJKE NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS VAN 18 JAAR VOOR DE DRANK- EN HORECAWET EN TABAKSWET •

RESULTATEN 57

Fi
gu

ur
 1

7:
 N

ale
vin

gs
pe

rc
en

ta
ge

 (9
5%

 B
I) 

ta
ba

ks
ve

rk
oo

pk
an

ale
n

Vo
et

no
ot

: G
ew

og
en

 to
ta

le
 n

ale
vin

gs
pe

rc
en

ta
ge

 is
 g

er
ap

po
rte

er
d 

ex
clu

sie
f h

et
 n

ale
vin

gs
pe

rc
en

ta
ge

 v
an

 th
ui

sb
ez

or
gk

an
ale

n;
 D

e 
ca

te
go

rie
 o

ve
rig

e 
be

st
aa

t u
it 

dr
og

ist
er

ije
n,

 a
vo

nd
wi

nk
el

s 
en

 k
io

sk
en

.

In Figuur 17 is het ongewogen en gewogen 

totale nalevingscijfer en zijn de nalevingsper-

centages weergegeven voor de aankoop-

pogingen van tabak voor de verschillende 

verkoopkanalen. Het totale ongewogen na-

levingscijfer voor alle tabaksverkoopkanalen 

bedraagt 32.4% [95% BI 29.8; 35.0]. Na 

weging, bedraagt het totale nalevingscijfer 

(excl. thuisbezorgkanalen) 27.4% [schatting 

95% BI 24.9; 29.9]. De naleving is signi-

ficant het hoogst bij keten supermarktfor-

mules; van de 401 aankooppogingen door 

17-jarige MysteryKids, werd de verkoop 

van tabak 233 keer (58.1% [95% BI 53.2; 

62.8]) geweigerd. Het nalevingspercentage 

van tabaksspeciaalzaken van 36.3% [95% 

BI 30.0; 43.1] is, na het nalevingspercen-

tage tabak bij de keten supermarkten, ook 

significant hoger dan de resterende verkoop-

kanalen. 

De resultaten geven geen significant verschil 

weer in nalevingspercentage tussen de res-

terende verkoopkanalen. Desalniettemin, is 

de puntprevalentie van de naleving in thuis-

bezorgkanalen het laagst, de bezorging van 

tabak werd van de 52 bezorgingen 5 keer 

(9.6% [95% BI 4.2; 20.6]) geweigerd. Ca-

fetaria (18.4% [95% BI 12.1; 27.0]), tank-

stations (17.8% [95% BI 11.6; 26.4]) en 

overige tabaksverkoopkanalen (bestaande 

uit drogisterijen, kiosken en avondwinkels; 

19.0% [95% BI 12.5; 27.8]) scoren allen 

onder de 20% naleving en de horecagele-

genheden (13.9% [95% BI 10.5; 18.2]) 

scoren onder de 15% naleving. 

TOTALE NALEVING VOOR TABAKSAANKOPEN IN 2015
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NALEVINGSCIJFERS EN INTERVENTIES PER TABAKSVERKOOPKANAAL

Aankooppogingen tabak bij 
cafetaria
Van de in totaal 103 aankooppogingen 

tabak bij cafetaria, werd in 18.4% [95% BI 

12.1; 27.0] nageleefd (Figuur 19). In Figuur 

18 en 19 wordt tevens het gebruik van in-

terventies en de naleving na gebruik weerge-

geven. De aankooppogingen bij tabaksauto-

maten die binnen dit verkoopkanaal 47 keer 

zijn voorgekomen, worden in de paragraaf 

aankooppogingen tabak bij tabaksautomaten 

uitgelicht en nader beschreven. 

In het merendeel (68.0%) van de aankoop-

pogingen uitgevoerd bij cafetaria werden 

geen interventies gepleegd door verkopers. 

Van de 103 aankooppogingen werd 31 keer 

op zijn minst om ID gevraagd. In 23.3% van 

de gevallen werd enkel ID gevraagd en in 

6.8% van de gevallen werd leeftijd en ID 

gevraagd. 

Wanneer er enkel om de leeftijd van de 

MysteryKid (1.9%) werd gevraagd, werd er 

niet nageleefd. Naleving werd enkel gecon-

stateerd indien er naar een geldig ID werd 

gevraagd tijdens de aankooppogingen. De 

naleving na ten minste het vragen naar ID 

bedroeg 61.3% [95% BI 43.8; 76.3]) en is 

significant hoger dan de totale naleving van 

18.4% [95% BI 12.1; 27.0] in cafetaria. 

Figuur 18 Gebruik van interventies bij cafetaria (totale n=103)

Nalevingscijfer Cafetaria

Figuur 19 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij cafetaria 
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Aankooppogingen tabak bij
horecagelegenheden
In 43 van de 309 aankooppogingen tabak 

bij horecagelegenheden (13.9% [95% BI 

10.5; 18.2]; Figuur 21) werd een naleving 

vastgesteld. In Figuur 20 en 21 wordt het 

gebruik van interventies en de naleving na 

gebruik bij horecagelegenheden weerge-

geven. De aankooppogingen bij tabaks-

automaten die binnen dit verkoopkanaal 

196 keer zijn voorgekomen, worden in 

de paragraaf aankooppogingen tabak bij 

tabaksautomaten uitgelicht en nader be-

schreven. In 72.8% van de aankooppo-

gingen bij horecagelegenheden werden 

er geen interventies gepleegd door ver-

strekkers. Er werd door de verstrekkers in 

totaal 74 keer om ID gevraagd; 53 keer 

(17.2%) enkel om ID en 21 keer (6.8%) 

om leeftijd en ID. Bij 10 aankooppogingen 

(3.2%) werd enkel de leeftijd gevraagd 

aan MysteryKids door verkopers. 

Naleving door enkel naar leeftijd te vragen 

leverde 1 van de 10 aankooppogingen een 

naleving op (de desbetreffende verstrekker 

wees in deze aankooppoging de MysteryKid 

zonder verdere leeftijdsverificatie direct de 

deur). Naleving als gevolg van het vragen 

naar ID of het vragen naar leeftijd en ID (ge-

middeld nalevingspercentage van 56.8% 

[95% BI 45.4; 67.4], leverde een signi-

ficant hogere naleving op, vergeleken met 

het totale nalevingscijfer van 13.9% [95% 

BI 10.5; 18.2]. 

Figuur 20 Gebruik van interventies bij horecagelegenheden (totale n=309)

Nalevingscijfer Horecagelegenheden

Figuur 21 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij horecagelegenheden
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Aankooppogingen tabak bij 
supermarkten 
De naleving bij aankooppogingen tabak 

in supermarkten bleek 58.1% [95% BI 

53.2; 62.8%] (Figuur 23). In Figuur 22 

en 23 wordt ook het gebruik van inter-

venties en de naleving na gebruik weer-

gegeven bij de verkoop van tabak bij 

supermarkten. In het merendeel (62.3%) 

van de aankooppogingen werd enkel naar 

ID gevraagd door caissières. In 23.7% van 

alle aankooppogingen tabak werden geen 

interventies gepleegd, in 13.5% werd 

naar ID en leeftijd gevraagd en in slechts 2 

aankooppogingen (0.5%) werd enkel naar 

leeftijd gevraagd. 

Naleving na enkel leeftijd gevraagd be-

droeg 50% (bij 1 van de 2 pogingen). 

De naleving na het enkel vragen naar ID 

(73.6% [95% BI 67.8; 78.7]) en het vra-

gen naar leeftijd en ID (88.9% [95% BI 

77.8; 94.8]) bleek in beide gevallen signi-

ficant hoger dan de totale naleving gecon-

stateerd in supermarkten (58.1% [95% BI 

53.2; 62.8%]). 

Figuur 22 Gebruik van interventies bij supermarkten (totale n=401)

Nalevingscijfer Supermarkten

Figuur 23 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij supermarkten
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Aankooppogingen tabak bij 
tabaksspeciaalzaken  
Het nalevingspercentage voor de verkoop 

van tabak bij tabaksspeciaalzaken bleek 

36.3% [95% BI 30.0; 43.1] (Figuur 25). 

Het gebruik van interventies en de naleving 

na gebruik van interventies is tevens weer-

gegeven in Figuur 24 en 25. Er werden in 

evenveel aankooppogingen geen interven-

ties uitgevoerd (43.6%; n=89) dan dat er 

enkel naar ID werd gevraagd. In 24 van 

de 204 aankooppogingen werd er zowel 

naar leeftijd als ID gevraagd (11.8%) en in 

slechts 1% (n=2) naar enkel leeftijd.

In de aankooppogingen waar enkel naar 

leeftijd was gevraagd door de verkoper, 

is geen naleving van de leeftijdgrens voor 

tabak geconstateerd. Enkel in aankoop-

pogingen waar op zijn minst naar ID werd 

gevraagd door verkopers werd er naleving 

van de leeftijdsgrens voor tabak vastge-

steld. De naleving na het vragen naar enkel 

ID (66.3% [95% BI 56.0; 75.3]) en het 

vragen naar leeftijd en ID (62.5% [95% 

BI 42.7; 78.8]) bleek in beide interventies 

significant hoger te zijn vergeleken met het 

totale nalevingscijfer (36.3%) geconstateerd 

bij tabaksspeciaalzaken. 

Figuur 24 Gebruik van interventies bij tabaksspeciaalzaken (totale n=204)

Nalevingscijfer Tabaksspeciaalzaken

Figuur 25 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij tabaksspeciaalzaken
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Aankooppogingen tabak bij 
tankstations
In 18 van de in de totaal 101 aankoop-

pogingen tabak bij tankstations (17.8% 

[95% BI 11.6%; 26.4%]) werd een nale-

ving geconstateerd (Figuur 27). In Figuur 

26 en 27 is ook het gebruik van interventies 

en de naleving na gebruik van interventies 

weergegeven voor tankstations. In 70.3% 

(n=71) van de aankooppogingen bij tank-

stations werd geen interventie uitgevoerd 

en in 25.7% (n=26) werd enkel naar ID 

gevraagd. Het enkel vragen naar leeftijd 

(n=3) en het vragen naar leeftijd en ID 

(n=1) komt zeer weinig voor bij tankstations. 

Bij de aankooppoging waar enkel naar 

leeftijd gevraagd werd, werd de verkoop 

van tabak aan 17-jarige MysteryKids niet 

geweigerd. De naleving van 62.1% [95% 

BI 44.0%; 77.3%] na het vragen van ID 

(zowel enkel ID als leeftijd en ID) bleek 

significant hoger dan het totale nalevings-

cijfer (17.8% [95% BI 11.6%; 26.4%]) 

vastgesteld bij tankstations. 

Figuur 26 Gebruik interventies bij tankstations (totale n=101)

Nalevingscijfer Tankstations

Figuur 27 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij tankstations

17.8%
[95% BI 11.6; 26.4]

100%

80%

60%

40%

20%

0%

17.8%
[11.6; 26.4]

n=18

0.0%
n=0

61.5%
[42.5; 77.6]

n=16

66.7%
[20.8; 93.9]

n=2
62.1%

[44.0; 77.3]
n=18

Naleving
(n=101)

Nal. na niets
gevraagd 
(n=71)

Nal. na enkel
leeftijd gevraagd 

(n=1)

Nal. na enkel
ID gevraagd 

(n=26)

Nal. na leeftijd
en ID gevraagd 

(n=3)

Naleving na 
ID-vraag totaal

(n=29)

0.0%
n=0

Niets gevraagd

Enkel ID gevraagd

Enkel leeftijd gevraagd

Leeftijd en ID gevraagd

D

C

B

A
70.3%

n=71

1.0% 
n=1

25.7% 
n=26

3.0% 
n=3



• LANDELIJKE NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS VAN 18 JAAR VOOR DE DRANK- EN HORECAWET EN TABAKSWET •

RESULTATEN68

• LANDELIJKE NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS VAN 18 JAAR VOOR DE DRANK- EN HORECAWET EN TABAKSWET •

RESULTATEN 69

Aankooppogingen tabak bij 
thuisbezorgkanalen
De naleving bij bezorgingen tabak bleek 

9.6% [4.2; 20.6] en is weergegeven in 

Figuur 29. In Figuur 28 en 29 wordt te-

vens het gebruik van interventies en de 

naleving na gebruik bij thuisbezorgkana-

len weergegeven. In het merendeel van 

de bezorgingen (86.5%; n=45) werden 

er geen interventies gepleegd. Slechts in 

11.5% van het totaal aantal bezorgingen 

werd er naar ID gevraagd (zowel enkel ID 

gevraagd als leeftijd en ID gevraagd). Het 

enkel vragen naar leeftijd kwam slechts in 

1 van de 52 bezorgingen (1.9%) voor.

In de aankooppoging waar enkel naar 

leeftijd was gevraagd door de bezorger, 

is geen naleving van de leeftijdgrens voor 

tabak geconstateerd. De naleving na 

het vragen naar enkel ID (75.0% [95% 

BI 30.1; 95.4]) en na het vragen naar 

leeftijd en ID (100.0% [ 95% BI 34.2; 

100.0]) bleek in beide interventies sig-

nificant hoger te zijn vergeleken met het 

totale nalevingscijfer van 9,6% geconsta-

teerd bij tabaksspeciaalzaken. 

Figuur 28 Gebruik interventies bij thuisbezorgkanalen (totale n=52)

Nalevingscijfer Thuisbezorgkanalen

Figuur 29 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij thuisbezorgkanalen 
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Aankooppogingen tabak bij 
overige 
tabaksverkoopkanalen
In Figuur 31 is weergegeven dat de ver-

strekkers binnen de categorie ‘overig tabak’ 

(bestaande uit drogisterijen, kiosken en 

avondwinkels) van de 100 aankooppo-

gingen 19 keer (19.0% [12.5; 27.8]) de 

leeftijdsgrens naleefden. Het gebruik en 

de naleving na het gebruik van interven-

ties is weergegeven in Figuur 30 en 31. 

In meer dan de helft van de aankooppo-

gingen (58%) werden er geen interventies 

uitgevoerd door de verkoper. Enkel het ID 

werd in 37% van alle aankooppogingen 

gevraagd en in 5% werd er naar leeftijd 

en ID gevraagd. 

Indien verkopers naar ID hadden gevraagd 

tijdens de aankooppoging (ID vraag totaal) 

bleek de naleving 45.2% [31.2; 60.1], 

hetgeen een significant hogere naleving 

opleverde vergeleken met de totale nale-

ving van 19% bij overige tabaksverkoop-

kanalen. 

Figuur 30 Gebruik interventies bij overige tabaksverkoopkanalen (totale n=100)

Nalevingscijfer Overige tabaksverkoopkanalen

Figuur 31 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij overige tabaksverkoopkanalen 
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Aankooppogingen tabak bij 
tabaksautomaten
De 412 aankooppogingen bij zowel 

snackbars, shoarmazaken en cafetaria 

(n=103) als ook de aankooppogingen 

bij de horecalocaties (n=309), hebben 

geresulteerd in 243 aankooppogingen 

(58.9%) aan tabaksautomaten. Van deze 

243 aankooppogingen, werden er 47 

(19.3%) uitgevoerd bij snackbars, shoar-

mazaken en cafetaria en er werden 196 

(80.7%) aankooppogingen uitgevoerd bij 

horecalocaties. In 22 van de 243 aan-

kooppogingen (9.1% [95% BI 6.1; 13.3]) 

aan tabaksautomaten werd er de leeftijds-

grens voor tabak nageleefd (Figuur 33). In 

Figuur 32 en 33 wordt het gebruik en de 

naleving na gebruik bij aankooppogingen 

aan tabaksautomaten weergegeven.

In het merendeel (75.7%; n=184) van 

de aankooppogingen bij tabaksautomaten 

werden er geen interventies uitgevoerd en 

kon de tabak door de 17-jarige Mystery-

Kids worden aangekocht. In 15.2% van 

de aankooppogingen werd er enkel naar 

ID gevraagd, in 5.3% naar zowel leeftijd 

en ID en in 3.7% alleen naar leeftijd. 

In alle aankooppogingen waar geen inter-

venties werden uitgevoerd door de verko-

per voor de eventuele ontgrendeling van 

de automaat werd de tabak versterkt aan 

de 17-jarige MysteryKids. In 20 van deze 

184 aankooppogingen (10.9%) werd dit 

veroorzaakt door het ontbreken van een 

vergrendeling van de tabaksautomaat 

(n=11), of omdat de vergrendeling kon 

worden opgeheven zonder dat daarbij de 

hulp van de verkoper vereist was (zoge-

noemde ‘age coin’ aanwezig bij automaat; 

n=9). Naleving na enkel leeftijd gevraagd 

kwam slechts in 1 van de 9 keren voor 

(11.1% [95% BI 2.0; 43.5]). In 42.0% 

[95% BI 29.4; 55.8] kon er geen tabak 

aan automaten worden aangekocht, nadat 

de verkoper naar ID of naar leeftijd en ID 

gevraagd had voor de ontgrendeling van 

de automaat. Deze naleving (naleving na 

ID gevraagd totaal) bleek significant hoger 

dan het totale nalevingscijfer van 9.1% bij 

tabaksautomaten. 

Figuur 32 Gebruik interventies bij tabaksautomaten (totale n =243) 

Nalevingscijfer Tabaksutomaten

Figuur 33 Nalevingspercentages [95% BI] na interventies bij tabaksautomaten
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Tabel 3 Overzichtstabel aankooppogingen tabak

Verkoopkanaal n totaal
Gemiddelde naleving ID-vraag totaal Naleving na ID-vraag

n % 95% BI n % 95% BI  n % 95% BI

Cafetaria 103 19 18.4 12.1; 27.0 31 30.1 22.1; 39.5 19 61.3 43.8; 76.3

Horeca 309 43 13.9 10.5; 18.2 74 23.9 19.5; 29.0 42 56.8 45.4; 67.4

Supermarkten 401 233 58.1 53.2; 62.8 304 75.8 71.4; 79.7 232 76.3 71.2; 80.7

Tabaksspeciaalzaken 204 74 36.3 30.0; 43.1 113 55.4 48.5; 62.1 74 65.5 56.3; 73.6

Tankstations 101 18 17.8 11.6; 26.4 29 28.7 20.8; 38.2 18 62.1 44.0; 77.3

Thuisbezorgkanalen 52 5 9.6 4.2; 20.6 6 11.5 5.4; 23.0 5 83.3 43.6; 97.0

Overige 100 19 19.0 12.5; 27.8 42 42.0 32.8; 51.8 19 45.2 31.2; 60.1

Voetnoot: De categorie overige tabaksverkoopkanalen bestond uit drogisterijen, avondwinkels en 
kiosken.
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Naleving 
anno 2015
Het hoofddoel van dit onderzoek was zowel de naleving per 
verkoopkanaal als de totale landelijke naleving vast te stellen 
van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het verstrekken van al-
cohol en tabak. Het gebruik van interventies en de naleving na 
interventies voor de verschillende verkoopkanalen van alcohol 
en tabak zijn tevens in kaart gebracht, evenals de veranderin-
gen in de naleving voor de verkoop van alcohol ten opzichte van 
het landelijke nalevingsonderzoek uitgevoerd in 2013. 

NALEVING VOOR DE VERKOOP VAN 
ALCOHOL EN TABAK PER VERKOOP-
KANAAL
De resultaten van dit onderzoek geven aan 

dat de puntschattingen voor de naleving van 

alcohol en tabak tussen de 8.5% en 58.1% 

liggen voor de verschillende verkoopkanalen. 

Bij de aankopen door 17-jarige MysteryKids 

werd bij zelfs het verkoopkanaal met de bes-

te naleving in bijna de helft (47.5%) van de 

aankooppogingen voor alcohol en in 41.9% 

van de aankooppogingen tabak het product 

niet geweigerd. Dit geeft aan dat er bij alle 

verkoopkanalen nog veel ruimte is voor ver-

betering van de naleving.

De naleving van de leeftijdsgrens van 18 

jaar voor alcohol blijkt in 2015 het hoogst 

bij keten supermarktformules (significant, 

52.5%), gevolgd door slijterijen (32.9%) en 

de categorie overige alcoholverkoopkanalen 

(avondwinkels en zelfstandige supermark-

ten; 24.0%). Hoewel de puntschatting voor 

de naleving van de verkoop van alcohol bij 
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horecagelegenheden (16.2%) hoger ligt dan 

bij de resterende verkoopkanalen, blijkt er 

geen significant verschil met de resterende 

verkoopkanalen. De laagste puntschattingen 

voor de naleving van alcoholverkoop werden 

geconstateerd bij sportkantines (8.5%) en 

thuisbezorgkanalen (9.1%). 

Evenals voor de naleving van de leeftijds-

grens van 18 jaar voor alcohol, blijkt ook 

bij tabaksverkoop de naleving het hoogst 

bij keten supermarktformules (significant, 

58.1%), gevolgd door tabaksspeciaalzaken 

(36.3%). De resultaten geven geen signifi-

cant verschil weer in nalevingspercentage 

tussen de resterende verkoopkanalen waar 

de puntschattingen variëren van 9.6% voor 

thuisbezorgkanalen tot 19.0% voor overige 

tabaksverkoopkanalen (bestaande uit drogis-

terijen, kiosken en avondwinkels).

Met uitzondering van keten supermarktfor-

mules en tabaksspeciaalzaken, blijkt bij het 

merendeel van de aankooppogingen bij de 

resterende verkoopkanalen geen interventies 

(leeftijd en/of ID gevraagd) te zijn uitgevoerd 

door verkopers. In aankooppogingen waar 

naar ID gevraagd werd, bleek de naleving 

significant hoger. Van alle verkoopkanalen, 

werd in keten supermarktformules het meest 

naar ID gevraagd bij aankooppogingen alco-

hol en tabak. 

TOTAAL GEWOGEN NALEVINGSCIJFERS 
VOOR ALCOHOL EN TABAKSVERKOOP
Het gewogen totale nalevingscijfer voor de 

verkoop van alcohol aan 17-jarige MysteryKids 

in 2015 (leeftijdsgrens van 18 jaar) bedraagt 

21.5% [schatting 95% BI 19.3; 23.9]. In 

2015 bedraagt na weging de totale nale-

ving van de leeftijdsgrens voor tabak 27.4% 

[schatting 95% BI 24.9; 29.9]. 

De naleving voor de verkoop van alcohol 

aan jongeren één jaar jonger dan de leef-

tijdsgrens blijkt in 2015 significant te zijn 

gedaald met 12.2%-punten [schatting 95% 

BI 8.7; 15.7] ten opzichte van 2013. Deze 

daling in de naleving voor alcoholverkoop 

kan mogelijk samenhangen met een be-

perkte handhavingsdruk op lokaal niveau in 

2014 (35). De leeftijdsgrensophoging van 16 

naar 18 jaar tussen 2013 en 2015 speelt 

mogelijk ook een rol. De nieuwe norm voor 

het niet verkopen van alcohol en tabak aan 

17-jarige jongeren is mogelijk nog niet vol-

doende geaccepteerd door verkopers van 

deze producten. Ook verschillen in de manier 

waarop de steekproeftrekking is uitgevoerd 

in 2013 in vergelijking met 2015 kan een 

mogelijke rol hebben gespeeld. In 2013 is 
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er, in vergelijking met 2015, geen a-selecte 

steekproef getrokken en lag de focus op de 

zogenoemde hotspots (locaties waar jonge-

ren vaak naar toe gaan) in het onderzoek. De 

naleving bij hotspots is mogelijk hoger door 

bijvoorbeeld een hogere handhavingsdruk bij 

deze locaties in vergelijking met andere lo-

caties waar alcohol wordt verkocht. 

Het is echter belangrijk om te benoemen 

dat de uit de resultaten van dit onderzoek 

blijkende daling in de naleving voor jonge-

ren één jaar jonger dan de leeftijdsgrens 

tussen 2013 en 2015 niet geconcludeerd 

mag worden dat de leeftijdsgrensverhoging 

in 2014 geen effecten heeft gehad op het 

aankoop- en/of drinkgedrag van jongeren. In 

dit onderzoek is namelijk het effect van de 

leeftijdsgrensverhoging op de naleving voor 

jongeren jonger dan 17 jaar niet meege-

nomen. 

Ook mocht er in 2013 bij alle mogelijke aan-

kooppogingen van 17-jarige jongeren zwak-

alcoholhoudende drank verkocht worden met 

de toen hiervoor geldende leeftijdsgrens van 

16 jaar, terwijl de schikbaarheid van alcohol 

voor 17-jarige jongeren anno 2015 al enigs-

zins beperkt is. Uit eerder onderzoek blijkt dat, 

naarmate jongeren verder verwijderd zijn van 

de leeftijdsgrens (jonger), zij het moeilijker 

vinden om alcohol aan te kopen en ook min-

der alcohol aankopen (24). Verder onderzoek 

zal moeten aantonen of de naleving bij aan-

kooppogingen door jongeren jonger dan 17 

jaar is veranderd na de leeftijdsgrensopho-

ging en welk effect de leeftijdsgrensophoging 

heeft op hun drinkgedrag. 

CONCLUSIE
Concluderend blijkt uit de resultaten van dit 

onderzoek dat de naleving anno 2015 on-

voldoende blijkt en ook significant is gedaald 

tussen 2013 en 2015 voor jongeren één 

jaar jonger dan de leeftijdsgrens. De resul-

taten geven tevens aan dat, met uitzonde-

ring van keten supermarktformules, er in het 

merendeel van de aankooppogingen bij de 

verschillende verkoopkanalen door de verko-

per niet adequaat is gecontroleerd (gevraagd 

naar ID). Wanneer ID wordt gevraagd blijkt 

dit echter een hogere naleving op te leveren. 

Ook blijkt dat bij een deel van de aankooppo-

gingen waar wel adequaat is gecontroleerd 

(naar ID is gevraagd) het product alsnog is 

verstrekt. Verder onderzoek is nodig om te 

onderzoeken wat de oorzaken zijn van het 

niet naleven van de leeftijdsgrens na het vra-

gen naar ID. Tevens is er meer inzicht nodig 

in welke factoren de ID vraag stimuleren en 
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bijdragen aan een juiste beoordeling van het 

ID.

STERKTES EN BEPERKINGEN VAN DIT 
ONDERZOEK
Het huidige onderzoek onderscheidt zich van 

voorgaande nalevingsonderzoeken doordat 

er een a-selecte steekproef is getrokken en 

doordat het totale nalevingscijfer is gewogen 

op het aanbod per verkoopkanaal in Neder-

land. Hoewel deze weging een meer valide 

schatting geeft van het landelijke nalevings-

cijfer in vergelijking met een ongewogen 

cijfer, zou het meenemen van een tweede 

weegfactor (de frequentie waarin jongeren bij 

deze verkoopkanalen daadwerkelijk het pro-

duct kopen) een nog representatiever beeld 

geven van de landelijke naleving voor leef-

tijdsgrenzen. Echter, landelijke cijfers hiervan 

zijn vooralsnog niet bekend. De gepresen-

teerde gewogen totaalcijfers in dit onderzoek 

zijn hierdoor slechts een indicatie van de lan-

delijke nalevingscijfers voor alcohol en tabak 

bij aankooppogingen door 17-jarige jonge-

ren. Een andere beperking van dit onderzoek 

zijn de lage aantallen aankooppogingen bij 

sommige verkoopkanalen. Dit vermindert de 

betrouwbaarheid met betrekking tot uitspra-

ken over veranderingen en/of verschillen in 

de naleving bij deze verkoopkanalen. 
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