FACTSHEET
NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS
TIJDENS SCHOLIERENCARNAVAL
Om een beter zicht te krijgen op de naleving van de leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet tijdens het
Scholierencarnaval in Sittard, is op vrijdag 8 februari 2013 een Mystery Guest-onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek
zijn in totaal 25 verschillende buitenbarren en cafés op de markt van Sittard bezocht. In totaal zijn er 190
aankooppogingen gedaan. Dit factsheet doet verslag van de bevindingen van het onderzoek.
Achtergrond
Het Scholierencarnaval in Sittard is een jaarlijks
terugkerend evenement op de Markt van Sittard dat gericht
is op jongeren uit de hele provincie. Sinds drie jaar werken
Gemeente Sittard-Geleen, Horeca Mert Zitterd en
Mondriaan, de regionale instelling voor Geestelijke
GezondheidsZorg (GGZ) samen op het gebied van
alcoholpreventie bij jongeren. Tijdens het
Scholierencarnaval is een samenhangend pakket aan
maatregelen getroffen dat moet voorkomen dat jongeren
onder de 16 jaar alcohol kunnen kopen en drinken.
Hieronder staan de verschillende onderdelen van de
samenhangende aanpak beschreven:
1. Polsbandjes
De jongeren kregen bij het betreden van het
scholierencarnaval - op vertoon van een geldig
legitimatiebewijs - een leeftijdsbandje. Afhankelijk van de
leeftijd was dat een groen polsbandje (16+) of een oranje
polsbandje (18+).
2. Geautomatiseerde leeftijdscontrole
Om de leeftijd van de jongeren snel en nauwkeurig vast te
stellen is er gebruik gemaakt van de ID-Swiper. Een
apparaat voor geautomatiseerde leeftijdscontrole.
3. Instructieavonden
Het personeel, werkzaam op het evenement, is vooraf
middels een instructieavond geïnformeerd over de risico's
van alcoholgebruik, de implicaties van de gewijzigde
Drank- en Horecawet en het omgaan met lastige situaties
aan de bar.
4. Communicatie campagne
Door middel van o.a. persbericht, verspreiding van posters
bij horeca en scholen en inzetten van social media werden
de bezoekers voorafgaand aan het evenement door de
gemeente Sittard-Geleen geïnformeerd over de geldende
huisregels tijdens het Scholierencarnaval.
5. Briefing
Vlak voor de start van het evenement hebben de preventief
toezichthouders alle medewerkers nog kort bijgepraat.
6. Zichtbaar (preventief) toezicht
Tijdens het evenement hebben de preventief
toezichthouders samen met de nieuwe gemeentelijke
bijzondere opsporingsambtenaren Drank- en Horecawet
toezicht gehouden op het drankgebruik van de jongeren.
7. Voorlichting
Mondriaan heeft een katerpelisie ingezet. Deze ludieke
'politie-eenheid' spoorde jongeren aan niet teveel te
drinken en informeerde hen over de strafbaarheidsstellingen en de leeftijdsverhoging.

Methode
Gedurende het evenement zijn in vier identieke
onderzoeksrondes 25 verstrekpunten herhaaldelijk
gecontroleerd op de naleving van de leeftijdsgrenzen uit
de Drank- en Horecawet. Met behulp van 4 vijftienjarige
mysterykids - 2 jongens en 2 meisjes - zijn er in totaal 190
metingen verricht. Ieder verstrekpunt is 4 keer bezocht.
Uiteindelijk zijn 10 van de 200 metingen niet uitgevoerd
door variaties in openingstijden. Elke aankooppoging
bestond eruit dat de Mystery Kids zwakalcoholhoudende
drank aan de bar bestelden. Direct na de poging
registreerde de begeleider of het artikel al dan niet werd
verkocht, met andere woorden of er sprake was van
correct naleving. Daarnaast is geregistreerd of de
barmedewerker de leeftijd van de jongere heeft
vastgesteld aan de hand van het verplichte polsbandje,
oftewel: of er sprake was van een interventie ter verificatie
van de leeftijd.
Resultaten
Figuur 1 beschrijft de naleving van de leeftijdsgrenzen uit de
Drank- en Horecawet.

Bij 137 van de in totaal 190 pogingen is correct nageleefd
(72%), bij 53 van de 190 metingen is niet correct nageleefd
(28%).
Figuur 2 beschrijft de keren dat barmedewerkers
hebben gevraagd naar polsbandjes en de naleving van de
leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet na deze
interventie. In 135 (71%) van de 190 aankooppogingen
vroeg de barmedewerker om een polsbandje. Op basis
van deze 135 interventies is de leeftijdsgrens in 134
pogingen correct nageleefd. Kortom; als barmedewerkers
om polsbandjes vragen, dan resulteert dit in een naleving
van 99%.

In contrast is in figuur 4 echter ook te zien dat de keren dat
er gevraagd werd naar polsbandjes in de tweede ronde
significant lager ligt.

Figuur 2: Vraag polsbandje en naleving na vraag
polsbandje
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Gedurende het evenement is ieder verstrekpunt, verspreid
over twee meetronden, door Mystery Kids vier maal
bezocht. Tijdens ieder bezoek zijn er telkens twee
aankooppogingen gedaan. Meetronde 1 is uitgevoerd
tussen 13:30-16:00 uur, meetronde 2 is uitgevoerd tussen
16:00-18:30 uur.

Figuur 5 beschrijft de drukte tijdens de aankooppogingen
die gerapporteerd zijn door de Mystery Kids en hun
begeleider gesplitst in ronde 1 en 2. De ervaren drukte
tijdens de wordt als 'rustig' gerapporteerd als er 1 of 2
consumenten in de rij aan de bar staan. De drukte is
'normaal' als er 3 of 4 consumenten in de rij staan aan de
bar. In die gevallen waarbij er meer dan 4 consumenten in
de rij aan de bar staan wordt de situatie als 'druk'
gerapporteerd.

Figuur 3 toont een significant verschil in naleving tussen
onderzoeksronde 1 (81% naleving) en onderzoeksronde 2
(63% naleving).
Figuur 3: Naleving totaal per onderzoeksronde
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Figuur 4 laat zien dat in de gevallen dat er werd gevraagd
om een polsbandje de naleving in beide rondes zeer hoog
bleef (resp.100% en 98%).
Figuur 4: Vraag polsbandje en naleving na vraag
polsbandje per onderzoeksronde
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Uit figuur 5 blijkt dat het in ronde 2 vaker druk is (resp. 54%
en 34%) en dat het in ronde 1 vaker rustig is (resp. 47% en
24%).
Conclusie
Het inzetten van polsbandjes tijdens het Scholierencarnaval
in Sittard heeft een duidelijke meerwaarde bij de naleving
van leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet. In 72%
van de metingen wordt er correct nageleefd. In 71% van de
aankooppogingen wordt er gevraagd om een polsbandje.
En wanneer men dit doet, is een correcte naleving erg
hoog (99%). Wel is er winst te behalen in de intensiviteit
waarmee de barmedewerkers controleren op de
polsbandjes op drukke momenten. Dit heeft direct invloed
op de naleving van de leeftijdsgrenzen.
Toezichthouders zouden zich op deze drukke momenten
meer moeten ophouden rond de diverse verstrekpunten
om het barpersoneel te ondersteunen. Ook tijdens de
trainingen kan er meer worden geoefend ter voorbereiding
op deze drukke momenten.
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