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Datum: 10 oktober Portefeuillehouder:  Burgemeester Niederer 
Onderwerp: Convenant alcoholgebruik 18-minners   

 

 
 

Voortzetting afspraken over verantwoord alcoholgebruik  
bij jongeren onder de 18 jaar 

 
 
Sportverenigingen, supermarkten, horeca en de gemeente Roosendaal blijven de handen ineen 
slaan als het gaat over verantwoord alcoholgebruik. Burgemeester Jacques Niederer maakt 
opnieuw afspraken met supermarkten, horeca en sportverenigingen over het niet verstrekken van 
alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Deze partijen verlengen op 10 oktober hun convenant met 
elkaar. 
 
Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn 
jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes. Die leeftijdsgrens 
is er niet voor niks. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid en kan de ontwikkeling van de hersenen van 
jongeren onder de 24 jaar flink beschadigen.  
 
Signaal 
Burgemeester Niederer maakte al eerder afspraken met sportverenigingen, horeca en supermarken over 
verantwoord alcoholgebruik bij jongeren. Het convenant wordt nu verlengd. 
“Als gemeente vinden we het belangrijk dat er verstandig wordt omgegaan met alcohol, met name onder 
jongeren. Sportkantines zijn laagdrempelig en worden door veel jongeren bezocht. Hierdoor bestaat de 
kans op overmatig alcoholgebruik. Datzelfde risico geldt ook voor supermarkten bij de verkoop van 
alcohol aan jongeren. Uiteraard heeft ook de horeca een rol als het gaat om verantwoord alcoholgebruik. 
Ik ben dan ook blij dat de betrokken partijen zich bewust zijn en blijven van hun verantwoordelijkheid en 
hun voorbeeldfunctie. De cijfers van het nalevingsonderzoek laten zien dat we op de goede weg zijn met 
elkaar”, aldus burgemeester Niederer. 

 
Cijfers nalevingsonderzoek  
Om te toetsen in hoeverre alcoholvertrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de 
verkoop van alcohol houden, heeft de Universiteit van Twente in samenwerking met het Nederlands 
Instituut voor Alcoholbeleid STAP in het voorjaar van 2017 een nalevingsonderzoek uitgevoerd in 
opdracht van de GGD West-Brabant. Het gemiddelde nalevingspercentage van de leeftijdsgrenzen in 
West-Brabant komt voor 2017 op 51% (tegenover 19% bij het nalevingsonderzoek in 2015). Het 
gemiddelde nalevingspercentage van gemeente Roosendaal bedraagt 63% (ten opzichte van 14% bij het 
nalevingsonderzoek in 2015). 
 
Wat kunnen jongeren zelf doen? 
Wat nog te weinig gebeurt, is dat jongeren zelf spontaan hun legitimatiebewijs laten zien bij de aankoop 
van alcohol, maar ook bij tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, 
tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van de kopers in te schatten. Dus ben je 
25 jaar of jonger, doe niet moeilijk en toon dan gewoon meteen je ID. 
 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

Noot aan de redactie / niet voor publicatie:  
 
Deze partijen sluiten op dinsdagmiddag 10 oktober een convenant met elkaar over alcohol en jeugd. 
U bent van harte uitgenodigd om bij dit moment aanwezig te zijn. 
Locatie: Tennisvereniging Vierhoeven, Visdonkseweg 32, 4707 PE, Roosendaal 
Tijd: dinsdag 10 oktober 2017 om 16.15 uur 
 
 
Voor meer informatie: Jeroen Steenmeijer | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 |  
4700 KA Roosendaal | (0165) 579 222 | j.steenmeijer@roosendaal.nl   
 

   


