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Open brief 

Uitgeest, 20 november 2012, 

Geachte mevrouw Jorritsma, 

Middels deze brief willen wij graag onze mening kenbaar maken betreffende het op handen 

zijnde voorstel tot het verhogen van de leeftijd voor alcoholverstrekking van 16 naar 18 jaar. 

In bijgevoegde bijlage kunt u onze standpunten lezen. 

Wij zijn verbaasd, zover wij weten, dat de politieke partijen geen advies over dit onderwerp 

hebben gezocht bij de Horeca, Ouders organisaties, en de Gemeentes die straks het beleid 

moeten gaan uitvoeren. 

Daarom willen we graag, als direct betrokkenen en expert op dit gebied, met u de dialoog aan 

over dit onderwerp.  

Ook maak ik u middels dit schrijven er graag op attent dat de Horeca de afgelopen jaren zich 

uitermate heeft ingezet om de naleving van de huidige Drank en Horeca Wet te 

bewerkstelligen. Wij zien onszelf als partners van de overheid en ook van de ouders en 

jongeren als het gaat om opvoeding en het bijbrengen van normen en waarden. 

Wij (HorecaBrains & DiscoBrains) staan voor een groep van 250 horecaondernemers in 

Nederland die graag op een positieve wijze meedenken met de overheid als het gaat om 

Horeca gerelateerde problematiek. 

Wij wachten uw reactie met belangstelling af, 

Met vriendelijke groet, 

Martijn Veen 

Voorzitter HorecaBrains & DiscoBrains  
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Standpunten Horecabrains/Discobrains Alcohol 16 > 18 jaar 

Inleiding: 

In de horeca gebeurt het schenken van alcohol altijd onder toezicht. Ook aan jongeren 

ouder dan 16 jaar. Hiervoor hebben horecaondernemers en hun medewerkers een cursus 

sociale hygiene doorlopen. Een belangrijk onderdeel van deze cursus is het verantwoord 

kunnen omgaan met alcohol en waar op gelet dient te worden.  

Horeca ondernemers doen alles wat zij in hun macht hebben om te voorkomen dat 

gasten jonger dan 16 jaar alcohol verstrekt krijgen. 

Helaas zijn er situaties bekend dat oudere jongeren of ouders indirect jongeren onder de 

16 jaar alcohol in de Horeca verstrekken. Hier zal, indien bekend,  een horecaondernemer 

of zijn personeel direct tegen optreden. 

De Horeca is zich welbewust van zijn verantwoording en een partner van de overheid als 

het gaat om de uitvoering van het huidige alcoholbeleid. 

Het drinken van alcohol onder jongeren buiten de Horeca is niet gereguleerd. Er zijn 

ruimschoots mogelijkheden om alcohol te consumeren. Naast het illegale circuit zoals 

zuipkeeten, hangplaatsen, en sportkantine’s (vaak minder toezicht) is het drinken in de 

huiselijke sfeer de normaalste zaak van de wereld. 

Het fenomeen thuis indrinken (horeca is te duur) is welbekend. 

Onze stelling is OPVOEDEN DOE JE THUIS. Helaas hebben veel ouders geen tijd 

en zin in de opvoedtaak en hebben daarom de stelling dat dit maar op school of in de 

Horeca moet gebeuren. 

Inmiddels hebben we contact gelegd met oudervereniging Mama weet alles om over dit 

onderwerp van gedachten te wisselen. Zij zijn ook van mening dat plotse 

leeftijdverhoging alcoholgrens van 16 naar 18 niet verstandig is. 



                 
 

Standpunten Horecabrains/Discobrains Alcohol 16 > 18 jaar 

Naar onze mening is het zaak om de huidige wetgeving strenger te gaan handhaven 

en van huis uit er voor te zorgen dat kinderen onder de 16 niet in aanraking komen met 

alcohol. 

Wij zijn blij dat in de nieuwe Drank En Horecawet diegene onder de 16 alcohol 

consumeert ook strafbaar is.  

Als je vanuit de opvoeding/bewustwording thuis er voor zorgt dat het gebruiken van 

alcohol niet normaal is onder de 16 jaar en vervolgens dit buitenshuis doorzet dan is dit 

een grote kans om op succesvolle wijze alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. 

Door nu onder Europese druk de lat nog hoger te gaan leggen van 16 naar 18 jaar is de 

“omgekeerde” wereld en naar ons idee niet uitvoerbaar.  

1) De wet is onuitvoerbaar. 

In de huidige praktijk blijkt dat de huidige wetgeving nauwelijks is te handhaven.  De 

eventueel nieuwe wet alcohol van 16 naar 18 jaar is het dan zeker niet ! 

Visueel onderscheiden onder de 16 jaar is al moeilijk laat staan als dit verschuift naar 18 

jaar. 

Draagkracht Horeca. Als binnen de Horeca geen draagkracht is voor deze nieuwe wet dan 

zal ook het toezicht minimaal zijn evenals de bereidheid tot optreden. 

Denk aan een vol terras of restaurant waar moet worden uitgekeken naar gasten onder de 

18 die geen alcohol mogen. 

Hierdoor verliest overheid medewerking van zijn grootste partner; namelijk de Horeca 

Het rookbeleid is een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. De grootschalige Horeca 

ondersteunde al dan niet onder dwang het rookverbod (waardoor 50% zijn deuren heeft 

moeten sluiten) en de overige Horeca trok zijn eigenplan hetgeen nu in de praktijk een 

situatie oplevert van oneerlijke concurrentie en dat “overal” gewoon in de Horeca gerookt 

wordt. 

De overheid heeft een regel bedacht om het roken aan te pakken in de horeca die ze zelf 

niet wil of kan handhaven. 

 



                 
 

Bijkomend probleem is dat de lokale overheid vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk 

wordt voor de nieuwe Drank en Horecawet. 

Naar onze informatie geeft dit veel extra werkzaamheden voor de gemeentes en is deze 

nieuwe extra maatregel onmogelijk uit te voeren op korte termijn. 

2) Illegaliteit. 

Wat niet mag is des te leuker. Jongeren tussen de 16 en 18 voelen zich betutteld, ze zijn 

niet opgevoed met de nieuwe alcohol afspraken en zullen zich daarom verzetten door 

ongehoorzaam gedrag. 

Het gebruik van alcohol in de illegaliteit zal steeds meer toenemen met de daarbij 

behorende excessen. 

“ drinken onder de 18 jaar is slecht voor jeugd”, dat is een van de hoofdredenen om  

alcohol van 16 naar 18 jaar in te stellen, bizar dat juist door het instellen van deze 

maatregel de doelgroep waar het voor ingesteld wordt de illegaliteit in gaat vluchten en er 

veel overlast en vernielingen op straat zullen plaatsvinden.  

Overheid zal hierdoor fors extra moeten investeren in politie inzet, opvang jongeren 

middels jongeren centra, poppodia etc.   

3) Sociaal aspect 

De Horeca is “de gereguleerde huiskamer van Nederland”. Maak gebruik van deze unieke 

positie door inname van alcohol juist hier toe te staan, onder toezicht ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

Publiciteit omtrent Comazuipen 

Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan het fenomeen Comazuipen. 

Naar onze mening zijn dit excessen die bijna altijd buiten de Horeca plaatsvinden. 

Indien een Horecaondernemer binnen zijn locatie bewust toestaat dat gasten zich 

onbeperkt volzuipen voldoet hij niet aan zijn toezicht plicht en is hij een 

onverantwoordelijke ondernemer . 

Wat ons betreft reden om per direct zijn zaak te sluiten en vergunning in te nemen. 

 

Tot slot blijkt een hoop publiciteit ontrent dit onderwerp enigszins “gekleurd” te zijn en  

heeft onderzoek van de WHO (niet de geringste partij) uitgewezen dat de Nederlandse 

jongeren juist minder alcohol zijn gaan consumeren de afgelopen 5 jaar en ook dat de 

Nederlandse jeugd tot de gelukkigste  in de wereld behoort. 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12043376/__Jonge_tieners_drinken_minder__.html 
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