
Niet comazuipen, maar cola drinken! 

Inleiding  

Het is voor veel jongeren een vast patroon: Vrijdag- en zaterdagnacht gieten ze zich vol.  Maandag 

zitten ze met een kater in de schoolbanken. Maar dat is nog niet het ergste. Het alcoholgebruik op 

jonge leeftijd laat diepe sporen achter. Steeds vaker komen jongeren met een alcoholvergiftiging op de 

spoedeisende hulp terecht. Het aantal jong volwassenen met Korsakov neemt toe. En jongeren die met 

een glas teveel op achter het stuur gaan zitten, veroorzaken verkeersongelukken. Niet zelden met 

dodelijke afloop. 

De Nederlandse jongeren hebben de twijfelachtige eer om koploper in Europa te zijn als het gaat om 

alcoholgebruik op zeer jonge leeftijd 1[1]. Jongeren drinken bovendien niet alleen op steeds jongere 

leeftijd, ze drinken vaker en ze drinken meer, in een kortere tijd en sterkere alcohol. ‘Hoe kun je zo 

snel mogelijk dronken worden’, lijkt nu het devies. Veel jongeren drinken thuis al stevig in, al dan 

niet, onder het toeziend oog van hun ouders. Dit wordt ook wel binge-drinking’ genoemd. Thuis is de 

alcohol goedkoper dan in de kroeg en bovendien ben je losser en durf je meer als je al met een flinke 

slok op uitgaat, is een veel gehoord argument van jongeren. Drinken wordt gezien als ‘gezellig en 

stoer’. Het hoort erbij. Veel ouders gaan mee in die redenatie en denken dat het zo’n vaart niet zal 

lopen met hun kind. Totdat ze ’s nachts een telefoontje krijgen dat hun kind zich in een coma heeft 

gezopen en op de intensive care ligt. Het is voor ouders niet alleen vreselijk om hun zoon of dochter 

laveloos te zien liggen, maar dergelijk zwaar alcoholgebruik op zulke jonge leeftijd zorgt bovendien 

voor blijvende schade voor de jonge, zich nog ontwikkelende hersenen.  

 De Partij van de Arbeid vindt deze ontwikkelingen zeer ernstig en daarom komt Kamerlid Lea 

Bouwmeester deze zomer met een Actieplan Alcohol. Het plan is vooral gericht op het vestigen, en 

zonodig afdwingen van de norm dat alcohol onder de zestien jaar niet toegestaan is. Daarnaast worden 

er allerlei voorstellen gedaan om misbruik van alcohol bij alle jongeren tegen te gaan. Deskundigen op 

het gebied van alcohol voorspellen een ramp. Om het tij te keren, zijn forse maatregelen noodzakelijk. 

Het gaat de verkeerde kant om met jongeren als gevolg van overmatig alcoholgebruik, dit moet 

worden aangepakt.  

Goedschiks en zonodig kwaadschiks willen wij toewerken naar een oplossing voor het probleem bij 

jongeren die teveel alcohol gebruiken. Bij de branche, jongeren en ouders!  

Hoofdstuk 1 

De afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de schadelijke gevolgen van alcohol op de 

ontwikkelingen van de hersenen van jonge kinderen. Hersenen van kinderen zijn nog niet 

uitontwikkeld. Het voorste deel van de hersenen moet nog rijpen. Als dat proces wordt verstoord, 

bijvoorbeeld door overmatig drankgebruik, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de 

persoonlijkheidsontwikkeling. Gedragneuroloog Arts 2[2] waarschuwt zelfs dat er op dit moment een 

generatie opgroeit waarbij persoonlijkheidsstoornissen veelvuldig zullen voorkomen. Ook voorspelt 

hij meer en steeds jongere Korsakovpatiënten. En als gevolg van veel drinken en slecht eten neemt het 

aantal gevallen van maag- en slokdarmkanker en leverbeschadigingen toe. 

Door alcoholgebruik gaan de remmen bij jongeren los. Het afgelopen jaar zijn er tussen de vijfhonderd 

en duizend kinderen met een alcoholvergiftiging binnengebracht op de intensive care. Dit is 16 (!) keer 

zoveel als in 1999. Zestig procent van de kinderen die daar binnen werden gebracht, was een meisje. 

                                                 
1[1] Van alle 12- jarige scholieren, blijkt bijna de helft, namelijk 47% ´al eens gedronken te hebben´en meer dan 

de helft, 52% van de groep 15-jarigen zelfs ´wekelijks´.  L.E. van Kleef en N. van der Lely, in Nederlands 

Tijdschrift geneeskunde, , 18 november2006  p.2521,  

2[2] ´Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat op vroeg leeftijd drinken, het risico op het krijgen van het 

korsakovsyndroom 4 keer zo groot maakt´. Neuroloog Klaas Arts van het Korsakov-centrum, de Winkler 

Kliniek Wolfheze, in Medisch Contact, van 23 februari 2007, 62 e jaargang nr. 8.  



Verreweg de meeste ouders zagen het ernstige drankgebruik niet aankomen en lieten zich verrassen 

door het gedrag van hun puber.  Veel ouders weten wel dat er jongeren zijn die te veel drinken. Zij 

denken alleen dat het de kinderen van een ander zijn die zich te buiten gaan aan drank.  

De gevaren van alcohol voor kinderen worden vaak onderschat. Uit de gesprekken die Lea 

Bouwmeester met jongeren heeft gevoerd over overmatig alcoholgebruik, heeft zij gemerkt dat 

jongeren die al eens gedronken hebben de risico's niet op waarde schatten. 

Ook veel ouders onderschatten het gevaar. Het effect dat alcohol op onvolgroeide hersenen kan 

hebben is bij ouders onvoldoende bekend. Er zijn nog steeds groepen ouders die denken dat als je 

kinderen jong leert omgaan met alcohol, dit alcoholmisbruik leert tegen gaan. Uit onderzoek komt 

naar voren dat hoe eerder jongeren met alcohol beginnen, hoe groter de kans is dat zij later een zware 

drinker worden. Dit is vaak niet bekend, de voorlichtingscampagnes ten spijt.  

Ook worden waarschuwingen die wel gehoord worden, niet altijd serieus genomen. Onder het motto 

‘Je bent toch zelf ook jong geweest' wordt er veel door de vingers gezien. Te veel, want ouders 

vergeten dat zij ouder waren toen ze gingen drinken en minder sterke drank dronken en al helemaal 

niet in een korte periode. Bovendien waren jongeren vroeger minder welvarend, waardoor sterke drank 

niet kon worden gekocht en de zoete, toegankelijke mixdranken waren er niet.  

Kinderen hebben recht op bescherming en een veilige omgeving om in op te groeien en om zich in te 

kunnen ontplooien. Ouders zijn daarvoor primair verantwoordelijk. Soms hebben ze hulp nodig om 

die gezonde en veilige omgeving waar te kunnen maken voor hun kinderen. Goede voorlichting is 

belangrijk. Wat je niet weet, kun je niet doorgeven. Maar ook als ouders wel doordrongen zijn van de 

schadelijke gevolgen, kan hulp zeer gewenst zijn. Ouders kunnen immers niet dag en nacht toezicht 

houden op hun, soms opstandige pubers en alcohol is gemakkelijk te krijgen. Ouders moeten zicht 

krijgen op wat hun kinderen doen. Daarnaast moeten kinderen weerbaar worden gemaakt tegen de 

verleiding van alcohol.  
 

Hoofdstuk 2 Preventie  

Voorlichting is een belangrijk wapen in de in de strijd tegen alcoholgebruik door jongeren. Het is de 

kurk op de fles. Dat alcoholgebruik onder de zestien niet kan en misbruik van alcohol kan leiden tot 

grote lichamelijke, maatschappelijk en vooral ook geestelijke schade, moet de heersende norm 

worden. Dit kan door goede en deskundige voorlichting via de media en rechtstreeks bij ouders door 

professionals. De centra voor jeugd en gezin, jeugdartsen, leraren, jongerenwerkers en schoolartsen 

hebben ook een functie in de voorlichting. Zij spreken ouders en jongeren regelmatig en kunnen 

daardoor voorlichten, vroegtijdig signaleren en jongeren weerbaar maken tegen de verleiding van 

alcohol. Het is van groot belang dat er 1 centraal punt is waar meldingen worden gedaan, zodat van 

daar uit bepaald kan worden wie de regie voert.  

Op lokaal niveau zijn goede initiatieven ontwikkeld, die aansluiten bij de situatie van ouders en 

jongeren. Ervaringsdeskundige ouders en soms zelfs jongeren, politie, jongerenwerkers en 

verslavingsartsen zoeken jongeren en ouders actief op en zij waarschuwen jongeren en hun ouders 

voor de gevaren van alcohol en zetten jongeren die (dreigen) het slechte pad op te gaan weer op het 

juiste spoor.  

Opvoedondersteuning  

Goed voorbeeld doet volgen… Slecht voorbeeld overigens ook. De grootste verstrekkers van alcohol 

aan jongeren zijn nog steeds de ouders van het kind. Als ouders problemen met een fles drank 

oplossen en/of kinderen het gevoel meegeven dat de dag pas echt begonnen is als de drank op tafel 

staat dan is het niet onwaarschijnlijk dat kinderen opgroeien met het idee dat alcohol het antwoord is 

op je problemen en/of een vast onderdeel van de dag is. Ouders zijn zich vaak te weinig bewust van 



hun voorbeeldfunctie. Ouders zouden al bij het consultatiebureau op hun voorbeeldfunctie moeten 

worden gewezen en vervolgens bij de schoolarts. Als alle ouders immers vertellen en uitstralen dat 

alcohol voor je zestiende ongezond en niet normaal is, dan zou de nieuwe norm al een stap dichterbij 

zijn. Ouders zullen kinderen en daarmee het gehele gezin, moeten leren omgaan met de verleiding van 

alcohol en hun kinderen weerbaar maken.  

Voorlichting door de media  

De maatschappij staat tolerant ten opzichte van alcohol. De beeldvorming over alcohol is positief. 

Reclame sluit hier naadloos op aan. Daarom is er een verbod op alcoholreclame tot negen uur in de 

maak. Het is bekend dat internet, reclame, tv en tijdschriften invloed hebben op jongeren. De 

beeldvorming straalt uit dat alcohol stoer en gezellig is. De norm dat alcoholgebruik voor je zestiende 

onverantwoord en niet toegestaan is, is nauwelijks terug te vinden in de media. Naast de al bestaande 

campagnes kan de entertainmentindustrie ook een belangrijke bijdrage leveren aan het stellen van de 

norm. Sporthelden en beroemdheden kunnen in campagnes tegen alcohol bij jongeren optreden als 

rolmodel.  

Jongeren drinken niet zelden teveel door de groepsdruk en geldingsdrang binnen de groep. Er zijn 

zelfs drankflessen in de handel met een aanmoediging om met drank te gaan mixen en experimenteren. 

Dit zet niet aan tot verantwoord alcohol gebruik. Jonge helden die zich uitspreken over drankgebruik 

sluiten aan bij het imago dat drinken voor je zestiende en zuipen na je zestiende niet stoer, gezellig en 

volwassen is.  

Preventie en voorlichting door professionals  

Professionals dragen al een steentje bij aan voorlichting en de organisatie van zelfhulp. Het 

consultatiebureau, het centrum voor jeugd en gezin en bijvoorbeeld de schoolarts kunnen ouders 

wijzen op hun voorbeeldfunctie. Ook op basisscholen moet er een belangijke plek worden ingeruimd 

voor alcoholpreventie. Bijvoorbeeld bij lessen biologie. Voorlichting, voordat ze gaan drinken. 

Leraren zien jongeren elke dag en zijn vaak de eerste die een alcoholprobleem signaleren. Het 

signaleren door professionals is heel belangrijk, maar men moet er vervolgens wel wat mee kunnen 

doen. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat er goede opvang is en er geen wachtlijsten zijn bij de 

hulp. Bij jonge kinderen geldt vaak hoe langer je wacht hoe groter de schade. Kinderarts Van der Lely 

is een bevlogen vakman, die uit pure nood een kinder-alcohol poli in het Reinier de Graafgasthuis te 

Delft, is begonnen. Deze poli biedt de gespecialiseerde hulp bij voorlichting en behandeling van 

kinderen met overmatig alcoholgebruik. Dergelijke poli’s en werkwijze dienen navolging te vinden in 

de rest van het land. En dan wel op zo’n manier dat ze zichzelf uiteindelijk overbodig maken.  

Lokale/regionale aanpak  

De plekken waar jongeren alcohol nuttigen zijn lokaal en meestal bij meerdere instanties bekend, zoals 

het jongerenwerk, de (sport) verenigingen, wijkagent, huisarts, GGD, horeca en noem maar op. Een 

effectieve lokale aanpak kan betekenen dat het probleem zich verschuift naar buurtgemeenten. Daarom 

heeft een regionale aanpak de voorkeur. Gemeenten kunnen gezamenlijk een regionaal 

alcoholmatigingsplan opstellen (onderdeel lokaal gezondheidsplan en veiligheidsplan). In een 

dergelijk plan kan worden vastgelegd welke preventieve activiteiten worden ondernomen in 

samenwerking met commerciële (horeca) en maatschappelijke partners. Zo kan er regionaal een vuist 

worden gemaakt. De regio Eindhoven is hier al heel ver mee en de samenwerking verloopt daar goed, 

juist omdat men daar de handen ineen heeft geslagen en de verantwoordelijkheden van betrokkenen 

heeft vastgelegd. Voorwaarde is een heldere taakafbakening en het aanwijyen van een regievoerder.  

De PvdA is van mening dat er een landelijk dekkend netwerk moet komen van regio's die hierin 

samenwerken. De VNG you gemeenten hierin kunnen ondersteunen.  

Initiatieven in het land 



De afgelopen honderd dagen is de PvdA het land in geweest en heeft daar gesproken met tal van 

deskundigen. Het is nu zaak om te leren van elkaar en niet opnieuw het wiel uit te vinden. Een paar 

goede projecten worden hier toegelicht:  

•         Voorlichtingsproject van verslaving- en kinderartsen op middelbare scholen. Doel van de 

voorlichting is ouders en kinderen te informeren over de schadelijke gevolgen van alcohol, 

op welke signalen er moet worden gelet en hoe je hier het beste over kunt praten met 

kinderen. Ook de rol van de voorbeeldfunctie van ouders komt hierbij aan bod. 

•         Voorlichting door ervaringsdeskundigen. Zo zijn de moedige moeders actief door heel 

Nederland. Ze geven informatie en advies over alcohol en drugsgebruik onder jongeren en 

kunnen vanuit hun ervaring (met eigen kind) tevens een troostende schouder bieden. 

Tijdens een bijeenkomst van de moedige moeder in Volendam was er zelfs een jongere 

die zijn ervaring deelde met ouders.  

•         De betrokkenheid van ouders blijkt ook uit het initiatief van de actiegroep `Vroeg op 

stap'. Deze groep ouders (afkomstig uit Friesland) zet zich in om de sluitingstijden van de 

horeca te vervroegen. Ze willen het indrinken op deze manier voorkomen. Samen met de 

gemeente en horeca zal men in overleg moeten om ook te zorgen dat de jeugd dan niet 

gaat `uitdrinken', oftewel na sluitingstijd nog even door gaat.  

•         Ook in de gemeente Deventer worden de problemen voortvarend aangepakt. De politie is 

sinds kort begonnen met het thuisbrengen van jongeren die dronken over straat zwalken. 

Het concept is vrij eenvoudig. Op de avond zelf belt de politie bij de ouders aan en draagt 

de jongere over aan de ouders. In de week daarop volgend worden de ouders en de 

jongeren nogmaals bezocht. De ouders en de jongeren worden voor de keuze gesteld; of 

zij betalen een boete (wegens verooraken van overlast) of ze gaan met hun kind naar een 

voorlichtingsproject van verslavingszorg. Hiermee wil de politie criminaliteit en 

overlastgevende situaties voorkomen.  

        • De GGD in de Achterhoek is een proef gestart met voorlichting bij de schoolarts. 

Kinderen (uit groep 8) komen daar standaard met hun ouders voor een periodieke 

controle. Tijdens dit bezoek wordt aandacht besteed aan het weerbaar maken van kinderen 

en grenzen stellen door ouders. Daarnaast is gekozen voor een confronterende aanpak. 

Ouders en kind krijgen een foto te zien waarop te zien is wat de schadelijke gevolgen zijn 

van alcohol op de hersenen van kinderen. Dit brengt een schokreactie teweeg, aldus de 

ervaring van de GGD.  

Deze goede initiatieven laten zien dat er in het land al heel wat projecten zijn op het gebied van 

alcoholpreventie. Goede projecten moeten voortgezet worden en worden uitgerold over het land.  

Tenslotte  

De plekken waar jongeren alcohol nuttigen zijn lokaal bekend. En meestal bij meerdere instanties 

zoals het onderwijs, jongerenwerk, wijkagent, huisarts, horeca en in het ergste geval AMK. Dit zijn 

plekken waar voorlichting gegeven kan worden, jongeren aangesproken kunnen worden en waarvan 

signalen afgegeven worden, indien het niet goed gaat. Voorlichting, signalering en tijdige aanpak, 

voordat het te laat is.  

Het begint bij de erkenning op lokaal/regionaal niveau en een samenwerkende aanpak. Gemeenten en 

regio’s kunnen hierin meer dan nu wordt gedaan. Deze verantwoordelijkheid moet men nemen. Vanuit 

Den Haag kan de politiek zorgen voor het scheppen van de juiste voorwaarden, in gemeenten voor een 

effectieve uitvoering.  

Maatregelen 



1.                  Gerichte opvoedondersteuning voor ouder en kind (gericht op het hele gezin) om 

kinderen en ouders te wijzen op gevaren van alcohol en kinderen weerbaar te maken 

tegen de verleiding. Uitruil van bewezen preventie projecten over het land. Leren van 

elkaar staat centraal. Samenwerking en uitvoeringsafspraken worden vastgelegd.  

2.                  Er wordt melding gemaakt bij jeugdzorg indien ouders zich onvoldoende inspannen 

om kinderen van de drank te houden. Als sanctie wordt hulp verplicht gesteld.  

3.                  Multimediale campagne als aanvulling op opvoedondersteuning, waarbij 

rolmodellen zich uitspreken tegen drank onder de 16.   

 

Hoofdstuk 3 Handhaving  

Kinderen weten het: het is in Nederland een koud kunstje om als 14- of 15-jarige in het bezit van 

alcohol te komen. Sommige jongeren van 15 jaar lijken wel 20 en kunnen alcohol gewoon kopen. 

Andere jongeren van 15 jaar vragen een oudere vriend of vriendin om alcohol voor hen te kopen. De 

makkelijkste manier om aan alcohol te komen is het krijgen van je ouders. De beschikbaarheid van 

alcohol voor kinderen en jongeren dient te worden beperkt. De ene duidelijke grens: onder de 16 geen 

alcohol moet worden gehandhaafd. Het aanhouden van de eenduidige grens is hiervoor noodzakelijk.  

De maatschappelijke norm ombuigen tot verantwoord alcoholgebruik zal alleen werken als de 

afgesproken wetten en regels nagekomen worden. Adequate wet- en regelgeving, strikte controle en 

handhaving is noodzakelijk en dienen hand in hand te gaan. Ik stel daarom de volgende maatregelen 

voor:  

•         Stel het voor handen hebben van alcohol in de publieke ruimte onder de 16 strafbaar.  

•         Indrinken in het park of op een hangplek wordt steeds populairder en jongeren zijn hier 

moeilijk op aan te pakken. Het wordt jongeren daarmee gemakkelijk gemaakt. Ook het 

zogenaamde `doorgeven' van alcohol in een supermarkt is hierdoor makkelijk. Als jongere 

onder de 16 jaar laat je een ander alcohol kopen en drinkt het vervolgens zelf op. Niemand 

kan je wat maken! Op dit moment is alleen de verkoop van alcohol strafbaar. De PvdA is 

van menig dat het `voor handen hebben van alcohol in het publiek domein' strafbaar moet 

worden gesteld. Hierdoor kan er op een eenvoudige wijze worden opgetreden tegen 

jongeren die drinken op een hangplek of  bij een (sport) vereniging. Ook kan het 

doorgeven bij supermarkten worden voorkomen. De boete kan bestaan uit een geldbedrag 

of verplichte cursus. Bij herhaling wordt de boete verhoogd en het bijwonen van een 

cursus met ouders verplicht.  

•         Alcoholverkoop wordt altijd verbonden aan een vergunning. Drie keer fout, einde 

vergunning. Een stok achter de deur voor de verstrekkers, waaronder supermarkten, is  

alcohol overal vergunningsplichtig te maken. En met een systeem van ‘drie keer in de fout 

beteken einde vergunning. Wordt een supermarkt voor de eerste keer betrapt op de 

verkoop van alcohol aan jongeren, betekent dit een forse boete. Wordt een supermarkt 

voor de tweede keer betrapt op het verkopen van alcohol aan jongeren volgt er een hogere 

boete. Wordt een supermarkt voor de derde keer betrapt op de verkoop van alcohol aan 

jongeren dan raakt de supermarkt zijn vergunning voor bepaalde tijd (minimaal 3 

maanden!) kwijt. De verstrekker blijft dus primair verantwoordelijk. Een dergelijke 

benadering geldt uiteraard ook lokaal voor bijvoorbeeld, (sport) verenigingen, culturele 

instellingen, horeca etc. Indien de handhaving stevig ter hand wordt genomen is de 

discussie over het weghalen van alcohol of alleen bepaalde drankjes uit de supermarkt een 

schijnmaatregel. De eerste stap is dus wederom handhaven, daarna kan gedacht worden 

aan andere maatregelen.  



•         De boetes bij onwettige verkoop moeten fors worden verhoogd. Er moet een 

afschrikwekkende werking vanuit gaan. Zo blijft de verantwoordelijkheid van 

onrechtmatig verstrekken bij de verkoper en deze zal een forse boete serieuzer nemen, dan 

een boete die momenteel relatief laag is.  

Door hogere boetes en door het hanteren van een strikt stelsel van sancties, zullen verstrekkers van 

alcohol hun taak serieus nemen. Met deze maatregelen gaat er tevens een duidelijk signaal uit. De wet 

moet dan echter wel goed te handhaven zijn. Hiervoor zijn duidelijke regels en voldoende 

handhavingcapaciteit nodig zijn. Indien boetes bij onrechtmatige verkoop om de oren vliegen zal de 

verkoper zijn rol serieuzer nemen. De Pakkans moet worden vergroot!  

•         Controlerende en sanctionerende taken ook naar lokale overheden. Zodat in 

supermarkten, horeca, (sport) verenigingen, culturele instellingen en alle plekken waar 

alcohol onder de 16 jaar wordt gekocht en/of gedronken, makkelijk kan worden 

opgetreden. Gemeenten moeten dus de mogelijkheid krijgen om onrechtmatige verkoop en 

bezit van alcohol onder de 16  op te sporen en te beboeten. Een goede samenwerking met 

de Voedsel en warenautoriteit en uitbreiding van het politie instrumentarium kan overlast 

voorkomen. Het Kabinet heeft reeds aangekondigd hiertoe een proef te starten, wij 

wachten de resultaten met belangstelling af. Als blijkt dat de huidige wetgeving op dit 

punt belemmeringen oproept, dan moet de wetgeving worden aangepast.  

•         Versterk de positie van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). De VWA zou als 

landelijk expertisecentrum kunnen fungeren. Zodat de gegevens over boetes centraal 

worden geregistreerd en gemonitord, zodat nieuwe trends tijdig kunnen worden herkend 

en aangepakt.  

•         Door een centrale registratie van `alcoholboetes' zou de samenwerking en afstemming 

met de hulpverlening effectiever kunnen zijn. Er vindt immers registratie van personen 

plaats. Tevens zou een koppeling gemaakt moeten worden met alcohol gerelateerde 

verkeersongevallen bij jongeren.  

•         Stel meer controleurs aan en vereenvoudig de procedure om boetes uit te delen. De 

Voedsel en Warenautoriteit (VWA) is belast met toezicht op naleving van de drank- en 

horecawet. Er is een alcohol- en tabaksteam dat zich primair richt op oneigenlijk 

verstrekken van alcohol en tabak aan jongeren onder de 16 jaar. De VWA controleren 

horecagelegenheden, supermarkten, maar ook op festivals op het verstrekken van drank 

aan minderjarigen. Twee belangrijke factoren bemoeilijken het werk van de VWA. Er is 

ten eerste te weinig mankracht. Er werken in totaal 80 mensen voor heel Nederland. Ten 

tweede zit de wetgeving lastig in elkaar, waardoor de bewijslast bij onrechtmatige verkoop 

bij de VWA ligt en niet bij de verstrekker. De VWA moet aantonen dat de jongere niet 

alleen jonger is dan 16 jaar, maar dat deze jongere er ook jonger uitziet en of dat de 

caissière uit andere zaken had kunnen opmaken dat de jongere de leeftijd van 16 jaar nog 

niet heeft bereikt. Dit maakt het uitschrijven van boetes een tijdrovende klus. Dat blijkt 

onder andere uit het feit dat afgelopen jaar ongeveer 400 boetes zijn uitgedeeld. Terwijl 

het aantal overtredingen vele malen groter is. De pakkans bij een overtreding is zo klein, 

dat er geen krachtig signaal van uitgaat. Waar de wet handhaving in de weg staat, moet 

deze aangepast worden.  Het coalitieakkoord stelt dat: “De controle op de handhaving van 

de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol wordt verscherpt”. Meer controleurs zou 

onderdeel van de uitwerking van het regeerakkoord kunnen zijn.  

•         Hardere aanpak drankketen 

Ook voor handhaving geldt dat gemeenten, verenigd in regio’s de handen ineen moeten slaan om een 

gezamenlijke aanpak te bewerkstelligen.  



Maatregelen 

4.      Het voorhanden hebben van alcohol in de publieke ruimte onder de 16 jaar wordt 

strafbaar gesteld.  

5.       Verkoop van alcohol wordt overal vergunningsplichtig met een systeem ‘drie keer  

in de fout is einde vergunning’. 

6.     Lokale overheid krijgt meer mogelijkheden om een effectievere aanpak van 

onrechtmatige verkoop en gebruik aan te pakken.  Zowel in de publieke ruimte als 

bij bijvoorbeeld ‘zuipketen’.  

7.     Voedsel en warenautoriteit krijgt meer handhavers om gemeenten te versterken.   

8.     Fors hogere boetes bij onrechtmatige verstrekking. 

 
 

Hoofdstuk 4 Behandeling van jongeren met een alcoholprobleem  

Voorkomen van overmatig alcoholgebruik en bestraffen bij onrechtmatige verkoop of gebruik zijn 

belangrijke middelen om de norm te stellen. Met bestraffen is een kind of zijn ouders nog niet van het 

probleem af. Overmatig alcoholgebruik heeft vaak verschillende oorzaken. Een individueel probleem, 

problemen in de gezinssituatie, en groepsdruk kan eraan ten grondslag liggen. Het is van belang om 

een probleem zo vroeg mogelijk te signaleren en adequaat te behandelen.  

Tijdens een bezoek aan de jeugd Detox van de Parnassiagroep in Den Haag is Lea Bouwmeester 

geconfronteerd met kinderen van 14, 15 en 16 jaar die al meerdere jaren aan alcohol en drugs 

verslaafd zijn. Het gaat hier om kinderen op zeer jonge leeftijd al beschadigd zijn voor de rest van hun 

leven. Ingrijpen in een vroeg stadium is daarom van essentieel belang.  

Zeer jonge kinderen met een drankprobleem, is een nieuwe ontwikkeling in Nederland. Het is een 

groot probleem met desastreuze gevolgen. De verslavingszorg heeft zich jaren lang gericht op mensen 

boven de 18 jaar. De behandeling van kinderen vergt een andere aanpak en is complex. Waar komt dit 

gedrag uit voort? Puberteit of is het een gevolg van de verslaving?  

In Nederland is er een zeer beperkt aanbod aan ambulante en klinische behandelplekken voor jongeren 

met een verslavingsprobleem. Erger nog is de situatie als een kind of jongere opgenomen moet 

worden. Daarvoor zijn wachtlijsten, omdat er over heel Nederland slechts 30 klinische 

behandelplekken beschikbaar zijn. 

 Om de verslavingsproblematiek van jongeren van preventie tot herstel adequaat aan te pakken, is er 

meer  opvang nodig voor verslaafden en vervolgens uiteraard aan nazorg. Jongeren met een 

verslavingsprobleem zijn enorm kwetsbaar en een makkelijke prooi voor het criminele circuit en 

bijvoorbeeld loverboys.  

De alcohol polikliniek voor kinderen is uit nood geboren, maar is inmiddels helaas onmisbaar. Deze 

kennis en expertise dient uitgebreid te worden in het hele land. Gespecialiseerde hulp bij kinderen die 

zich in coma hebben gezopen of anderszins met een alcoholvergiftiging in een ziekenhuis belanden, is 

gezien de mogelijke desastreuze gevolgen cruciaal. Elke kind met een alcohol of verslavingsprobleem 

moet zo snel mogelijk worden opgevangen en behandeld!  

Maatregelen  



9.    Meer behandelprogramma’s voor jongeren met een verslavingsprobleem, zowel ambulant als 

klinisch. 

  

 
 

Hoofdstuk 5 Ten Slotte  

De PvdA maakt zich zorgen om jongeren met wie het niet goed gaat als gevolg van overmatig 

alcoholgebruik. In eerste instantie is dit een opvoedtaak van ouders. Gezien de ernstige gevolgen en de 

trend tot comazuipen aan toe, zien wij het als een taak van de landelijke politiek om hier het voortouw 

in te nemen. 

De norm over kinderen en alcoholgebruik moet worden gewijzigd. Duidelijk mag zijn dat het inzetten 

van één enkele maatregel niet voldoende is. Het gaat om samenhangende maatregelen. En harde 

maatregelen die bijdragen aan het normherstel. Onder de 16, geen alcohol!  

-          Preventie: ouders moeten grenzen stellen 

-          Handhaving: de regels moeten gehandhaafd worden 

-          Hulp: jongeren met een alcoholprobleem moeten adequate hulp krijgen. 

Het inzetten van een breed pakket aan maatregelen zal helpen om de norm in te slijpen en overtreders 

aan te pakken. Het beperken van de beschikbaarheid en het handhaven van wet- en regelgeving is 

hierbij een absolute voorwaarde.  

Lokaal en regionaal weet men precies waar het probleem zich voordoet en wat een effectieve aanpak 

is. Het idee achter dit plan is leren van elkaar, samenwerken op regionaal niveau en voorkomen dat 

iedereen het wiel gaat uitvinden. De nadruk ligt heel sterk op het handhaven van de norm: onder de 16 

jaar geen alcohol. Boven de 16 jaar verantwoord alcoholgebruik. Van gemeenten verwacht de PvdA 

een actieve inzet. Vanuit Den Haag kunnen wij de instrumenten aanreiken, maar een effectieve 

implementatie zal lokaal en regionaal moeten doorwerken. Hier zal de PvdA de komende jaren 

concrete voorstellen voor doen.  

De PvdA wil alle mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming van dit actieplan danken 

voor de gastvrije ontvangst, de tijd die men beschikbaar heeft gesteld en de ter beschikking 

gestelde informatie.  

 

 

 
  

  

  

 

 


