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TEAM
OVER OBJECTIEF
Wij geloven dat we met de kennis van wetenschap en de kracht van gedragsver-
andering een gezonde maatschappij kunnen stimuleren. Door inzicht te geven in 
menselijke drijfveren, bieden we mogelijkheden om het gedrag van je doelgroep 
op een positieve en duurzame manier te veranderen.

Vanuit een stevig fundament waarin wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten, 
hebben we ons gespecialiseerd op het gebied van leeftijdsgrenzen en door-
schenken. We werken aan het verbeteren van de naleving van leeftijdsgrenzen 
en het verbod op doorschenken, om zo verkopers, gemeenten en de overheid te 
begeleiden naar een optimale en stabiele naleving.

Om de doelgroep beter te leren begrijpen voert Objectief verschillende nale-
vingsonderzoeken uit en doet daarnaast onderzoek naar motieven en weerstan-
den omtrent het leeftijdscontroleproces en het verbod op doorschenken: Wat 
zijn redenen voor kassamedewerkers om het leeftijdscontroleproces goed uit te 
voeren of juist niet? Wat zijn redenen voor barmedewerkers om een dronken gast 
alcohol te weigeren of juist niet? Met deze inzichten geven we advies en ontwik-
kelen we methoden en gedragsinterventies voor verschillende doelgroepen om 
hen te motiveren het gewenste gedrag te vertonen, in dit geval het naleven van 
de leeftijdsgrens.



4

OPDRACHTGEVER
Gemeente Rotterdam

ONDERZOEKSTEAM OBJECTIEF
Milou Geerlings (onderzoekscoördinator)
Gijs van Amerongen
Myrthe Veeger
Tim Wolters

HOOGSTEDE ONTWERPT
Lonneke Hoogstede

Wij bedanken alle auditoren en mysteryshoppers voor hun inzet tijdens het veld-
werk.
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VOORUIT DOOR 
INZICHT
DOEL GEMEENTE ROTTERDAM 
Alcoholgebruik brengt veel risico’s met zich mee, zeker voor minderjarigen. 
Voorbeelden zijn verminderde zelfbeheersing1 en een grotere kans op risicovol 
gedrag2, ongevallen3, geweld4 en vroegtijdige sterfte5. Daarnaast kan overmatig 
alcoholgebruik zowel direct als later in het leven leiden tot gezondheidsproblemen. 
Voorbeelden daarvan zijn hersenschade en een hogere kans op verslaving6, 7.

Gemeente Rotterdam wil een cultuur stimuleren waarin jongeren veilig en geo-
znd op kunnen groeien. Ze wil schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tegen 
gaan en alcoholgerelateerde openbaarde ordeproblemen terugdringen8. Het op 
een verantwoorde manier verkopen en gebruiken van alcohol is hierbij belangrijk. 
Naast preventieve maatregelen zijn toezicht en handhaving op de naleving van 
alcoholwetten onmisbaar bij het bereiken van dit doel. Om de effectiviteit van 
deze maatregelen in kaart te brengen, worden nalevingsonderzoeken uitgevoerd.

NALEVINGSONDERZOEK LEEFTIJDSGRENS 2017
In het huidige onderzoek in gemeente Rotterdam staat de volgende onder-
zoeksvraag centraal:

In welke mate leven ketensupermarkten, slijterijen, 
avondwinkels, sportverenigingen en horecagelegenheden 

de leeftijdsgrens na bij de verkoop van alcohol?
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Representatief en hotspots
In de voorgaande nalevingsonderzoeken in 2012, 2013 en 2015 richtte gemeente
Rotterdam zich op de hotspots om in kaart te brengen hoe deze locaties de leef-
tijdsgrens naleven*. In het nalevingsonderzoek 2016 koos gemeente Rotterdam 
voor een uitbreiding. Gemeente Rotterdam voerde naast de focus op hotspots 
ook een nalevingsonderzoek uit dat een representatief beeld gaf van de naleving 
van de leeftijdsgrens van de verschillende sectoren.

Ook in 2017 voerde de gemeente Rotterdam naast het hotspotonderzoek een 
representatief nalevingsonderzoek uit. Zij kan nu na 2 jaar voor het eerst een 
vergelijking maken op representatief niveau.  

Representatief
Om een representatieve uitspraak te kunnen doen per sector, bepaalde Objec-
tief voorafgaand aan het onderzoek hoeveel locaties bezocht moesten worden 
en welke statistische analyses vereist waren. Het berekenen van het juiste aantal 
locaties is mogelijk door de totale populatiegrootte als uitgangspunt te nemen. 
De totale populatiegrootte is het aantal gelegenheden of locaties per sector in 
gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld het totaal aantal drankverstrekkende hore-
cagelegenheden of het totaal aantal slijterijen. Daarnaast bepaal je de gewenste 
betrouwbaarheid van je resultaten. In dit onderzoek hanteerden we een onder-
grens van 85% betrouwbaarheid. Deze twee zaken (de totale populatiegrootte 
en de gewenste betrouwbaarheid) leidden tot een minimum aantal locaties dat 
bezocht moest worden om gefundeerde uitspraken te kunnen doen per sector.

Hotspots
Voor het hotspotonderzoek leverde gemeente Rotterdam hotspotlocaties aan. 
Hotspotlocaties zijn locaties die populair zijn onder jongeren. Bij deze locaties 
komen veel jongeren die mogelijk alcoholhoudende drank aankopen. Dit zorgt 
ervoor dat de kans op overtreding van Artikel 20 lid 1 van de Drank- en Hore-
cawet (leeftijdsgrens) hier groter is dan op locaties waar weinig tot vrijwel geen 
jongeren komen (niet-hotspots).

      *De onderzoeken die in 2012 en 2013 plaatsvonden richtten zich op de leeftijdsgrens van 16 jaar.
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‘ALCOHOLGEBRUIK 
BRENGT VEEL 
RISICO’S MET 
ZICH MEE, 
ZEKER VOOR 
MINDERJARIGEN.’



NALEVING
LEEFTIJDSGRENS  
REPRESENTATIEF EN 
HOTSPOTMETHODIEK



We gaan in op de methode en resultaten van het representatieve- en hotspotonder-
zoek. We geven de resultaten van het nalevingsonderzoek per sector overzichtelijk 
weer in factsheets. 

Objectief onderzocht representatief en voor hotspotlocaties in hoeverre alcohol-
verkopers in ketensupermarkten, slijterijen, avondwinkels, sportverenigingen en 
horecagelegenheden in gemeente Rotterdam zich houden aan deze wet.

Daarnaast werd onderzocht:
•  of verkopers vragen naar een ID en in welke mate dit leidde tot naleving;
•  of verkopers een hulpmiddel gebruiken en in welke mate dit leidde tot 

naleving;
•  hoe de naleving in de Rotterdamse sectoren zich verhoudt tot de landelijke 

naleving uit 2016;
•  hoe de naleving in de Rotterdamse sectoren zich verhoudt tot de naleving 

in eerdere jaren. 

‘Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende 
drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze 
de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (DHW; artikel 20, lid 1).’

Bij twijfel aan de leeftijd van de koper is de verkoper dus verplicht om actie 
te ondernemen en de leeftijd vast te stellen aan de hand van een geldig 
legitimatiebewijs.
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METHODE NALEVING LEEFTIJDSGRENS
De naleving van de leeftijdsgrens onderzochten we in de periode september- 
december 2017 middels mysteryshoponderzoek. Bij deze methode proberen 
17-jarige jongeren (mysteryshoppers) volgens een beproefd protocol alcohol te 
kopen onder begeleiding van een volwassen auditor.

Representatief
Voorafgaand aan het nalevingsonderzoek berekenden we hoeveel aankooppo-
gingen er minimaal nodig zijn bij elke sector om een representatief beeld te krij-
gen van de naleving per sector in Rotterdam (met een betrouwbaarheidsniveau 
van minimaal 85%). Dit deden we op basis van locatielijsten die we ontvingen van 
de gemeente Rotterdam. Op basis van deze locatielijsten trokken we aselecte 
steekproeven om de totale populatie per sector zo goed mogelijk te weerspie-
gelen. Onze mysteryshoppers deden bij elke locatie uit de steekproeven één 
aankooppoging.

Hotspotmethodiek
Onze mysteryshoppers bezochten 48 hotspotlocaties. Deze locaties zijn aan-
geleverd door gemeente Rotterdam. De mysteryshoppers deden bij elke locatie 
één aankooppoging.

RESULTATEN NALEVING LEEFTIJDSGRENS
We vergelijken eerst de verschillende sectoren met elkaar, waarbij we onderscheid 
maken tussen de nalevingscijfers uit het representatieve onderzoek en het hot-
spotonderzoek. Daarna geven we per sector de resultaten van het onderzoek naar 
de naleving van de leeftijdsgrens weer. Dit doen we steeds eerst voor het repre-
sentatieve onderzoek en daarna voor het hotspotonderzoek. We besteden hierbij 
aandacht aan de ID-vraag en de naleving na ID-vraag.

*Van de 48 hotspots zijn er 4 in januari 2018 bezocht.  
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De sectoren vergelijken
Figuur 1 is een weergave van de naleving per sector en onderzoek.

Figuur 1. Vergelijking nalevingscijfers leeftijdgrens per sector, apart voor representatief en hot-

spotonderzoek.

Het is belangrijk om op te merken dat een deel van de hotspots die zijn meege-
nomen in het hotspotonderzoek ook in de representatieve steekproeven vielen. 
In het hotspotonderzoek zijn bijvoorbeeld drie slijterijen meegenomen, die alle 
drie ook in de representatieve steekproef vielen.  
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LEEFTIJDSGRENS
KETENSUPERMARKTEN | REPRESENTATIEF

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

72% 63%

LANDELIJKROTTERDAM
2017 2016

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Rotterdamse ketensupermarkten middels 
mysteryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 78 locaties een aankooppoging om 
representatieve uitspraken te kunnen doen over deze sector. Bij 56 van de 78 aankooppogingen 72% is er nageleefd. Bij de 
overige 22 aankooppogingen (28%) werd er alcohol verkocht en is er dus niet nageleefd. In bovenstaande figuren is te zien 
hoe het nalevingscijfer zich verhoudt tot het landelijke nalevingscijfer uit 2016 en het Rotterdamse nalevingscijfer uit 20161, 2.

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij ketensupermarkten dat er bij 13 van de 78 aankoop-
pogingen van alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen leidde 
tot niet naleven. Bij deze stap in het proces verliezen verkopers een deel van de naleving. Van de 65 aankooppogingen waarbij 
wel naar ID is gevraagd is 56 keer nageleefd en 9 keer niet. Hier verliezen verkopers nog eens een deel van de naleving. Dit 
procesverlies resulteert in een uiteindelijke naleving van 72%.
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1. Nuchter. (2016). Alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren 2016.
2. Objectief. (2016). Nalevingsonderzoek gemeente Rotterdam 2016.
1. Nuchter. (2016). Alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren 2016.
2. Objectief. (2016). Nalevingsonderzoek gemeente Rotterdam 2016.
1. Nuchter. (2016). Alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren 2016.



15

Naleving leeftijdsgrens bij ketensupermarkten
Van de 78 bezochte Rotterdamse ketensupermarkten werd er bij 56 locaties 
(72%) nageleefd en bij 22 locaties (28%) niet. Als we inzoomen op het proces, 
dan kunnen we het volgende rapporteren over de verschillende stappen die bij 
het leeftijdscontroleproces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 65 keer (83%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 56 keer (86%) nageleefd.
•  Er werd 38 keer (58%) waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te 

controleren: 31 verkopers controleerden de leeftijd door de geboortedatum 
in te toetsen in het kassasysteem en 7 verkopers gebruikten een ID-scanner.

• Als er een hulpmiddel werd gebruikt, dan werd er 36 keer (95%) nageleefd.
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LEEFTIJDSGRENS
KETENSUPERMARKTEN  |  HOTSPOTS

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

54%

ROTTERDAM
2017

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Rotterdamse ketensupermarkten middels 
mysteryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 13 hotspotlocaties een aankooppo-
ging. Bij 7 van de 13 aankooppogingen (54%) is er nageleefd. Bij de overig 6 aankooppogingen (46%) werd er alcohol ver-
kocht en is er dus niet nageleefd. In bovenstaande figuren is te zien hoe het nalevingscijfer zich verhoudt tot het Rotterdamse 
nalevingscijfer uit eerdere jaren 1, 2.

*In het hotspotonderzoek in 2015 en 2016 zijn alle locaties dubbel bezocht. 

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij ketensupermarkten dat er bij 4 van de 13 aankoop-
pogingen van alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen leidde 
tot niet naleven. Bij deze stap in het proces verliezen verkopers een deel van de naleving. Van de 9 aankooppogingen waarbij 
wel naar ID is gevraagd is 7 keer nageleefd en 2 keer niet. Hier verliezen verkopers nog eens een deel van de naleving. Dit 
procesverlies resulteert in een uiteindelijke naleving van 54%.
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Naleving leeftijdsgrens bij ketensupermarkten (hotspots)
Van de 13 bezochte Rotterdamse ketensupermarkten werd er bij 7 locaties (54%) 
nageleefd en bij 6 locaties (46%) niet. Als we inzoomen op het proces, dan 
kunnen we het volgende rapporteren over de verschillende stappen die bij het 
leeftijdscontroleproces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 9 keer (69%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 7 keer (78) nageleefd.
•  Er werd 4 keer (44%) waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te 

controleren: 4 verkopers controleerden de leeftijd door de geboortedatum 
in te toetsen in het kassasysteem. 

• Als er een hulpmiddel werd gebruikt, dan werd er 4 keer (100%) nageleefd.
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LEEFTIJDSGRENS
SLIJTERIJEN  |  REPRESENTATIEF

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

55% 62%

LANDELIJKROTTERDAM
2017 2016

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Rotterdamse slijterijen middels myste-
ryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 77 locaties een aankooppoging om repre-
sentatieve uitspraken te kunnen doen over deze sector. Bij 42 van de 77 aankooppogingen (55%) is er nageleefd, waarvan 1 
keer door het deurbeleid. Bij de overige 35 aankooppogingen (45%) werd er alcohol verkocht en is er dus niet nageleefd. In 
bovenstaande figuren is te zien hoe het nalevingscijfer zich verhoudt tot het landelijke nalevingscijfer uit 2016 en het Rotter-
damse nalevingscijfer uit 20161, 2.

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij slijterijen dat er bij 26 van de 77 aankooppogingen 
van alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen leidde tot niet 
naleven. Bij deze stap in het proces verliezen verkopers een deel van de naleving. Van de 51 aankooppogingen waarbij wel naar 
ID is gevraagd is 42 keer nageleefd en 9 keer niet. Hier verliezen verkopers nog eens een deel van de naleving. Dit procesverlies 
resulteert in een uiteindelijke naleving van 55%.
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1. Nuchter. (2016). Alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren 2016.
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1. Nuchter. (2016). Alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren 2016.
2. Objectief. (2016). Nalevingsonderzoek gemeente Rotterdam 2016.
1. Nuchter. (2016). Alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren 2016.
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Naleving leeftijdsgrens bij slijterijen
Van de 77 bezochte Rotterdamse slijterijen werd er bij 42 locaties (55%) nage-
leefd en bij 35 locaties (45%) niet. Als we inzoomen op het proces, dan kunnen 
we het volgende rapporteren over de verschillende stappen die bij het leeftijds-
controleproces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 51 keer (66%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 42 keer (82%) nageleefd.
•  Er werd 13 keer (25%) waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te 

controleren: 12 verkopers controleerden de leeftijd door de geboortedatum 
in te toetsen in het kassasysteem en 1 verkoper gebruikten een ID-scanner. 

• Als er een hulpmiddel werd gebruikt, dan werd er 13 keer (100%) nageleefd.

Vaker naleving bij ketenslijterijen dan bij zelfstandige slijterijen
Van de 77 aankooppogingen bij slijterijen zijn er 34 aankooppogingen gedaan 
bij ketenslijterijen en 43 aankooppogingen gedaan bij zelfstandige slijterijen. Bij 
de ketenslijterijen is er 29 keer (85%) van de 34 aankooppogingen nageleefd, 
terwijl bij de zelfstandige slijterijen 13 keer (30%) van de 43 aankooppogingen 
is nageleefd. 
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LEEFTIJDSGRENS
SLIJTERIJEN  |  HOTSPOTS

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

0%

ROTTERDAM
2017

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Rotterdamse slijterijen middels myste-
ryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 3 hotspotlocaties een aankooppoging. Bij 
0 van de 3 aankooppogingen (0%) er nageleefd. Bij alle 3 de aankooppogingen (100%) werd er alcohol verkocht en is er dus 
niet nageleefd. In bovenstaande figuren is te zien hoe het nalevingscijfer zich verhoudt tot het Rotterdamse nalevingscijfer uit 
eerdere jaren1, 2.

*In het hotspotonderzoek in 2015 en 2016 zijn alle locaties dubbel bezocht. 

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij slijterijen dat er bij 1 van de 3 aankooppogingen van 
alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen leidde tot niet na-
leven. Bij deze stap in het proces verliezen verkopers een deel van de naleving. Van de 2 aankooppogingen waarbij wel naar 
ID is gevraagd is er beide keren niet nageleefd. Hier verliezen verkopers nog eens een deel van de naleving. Dit procesverlies 
resulteert in een uiteindelijke naleving van 0%.
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1. Trimbos-instituut (2015). Onderzoek naleving Drank- en Horecawet gemeente Rotterdam 2015.
2. Objectief. (2016). Nalevingsonderzoek gemeente Rotterdam 2016.
1. Trimbos-instituut (2015). Onderzoek naleving Drank- en Horecawet gemeente Rotterdam 2015.
2. Objectief. (2016). Nalevingsonderzoek gemeente Rotterdam 2016.
1. Trimbos-instituut (2015). Onderzoek naleving Drank- en Horecawet gemeente Rotterdam 2015.
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Naleving leeftijdsgrens bij slijterijen (hotspots)
Van de 3 bezochte Rotterdamse slijterijen werd er bij 0 locaties (0%) nageleefd 
en bij 3 locaties (100%) niet. Als we inzoomen op het proces, dan kunnen we het 
volgende rapporteren over de verschillende stappen die bij het leeftijdscontrole-
proces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 2 keer (67%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 0 keer (0%) nageleefd.
•  Er werd niet waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te controleren.
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LEEFTIJDSGRENS
AVONDWINKELS  |  REPRESENTATIEF

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

43%

ROTTERDAM
2017

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Rotterdamse avondwinkels middels 
mysteryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 23 locaties een aankooppoging om 
representatieve uitspraken te kunnen doen over deze sector. Bij 10 van de 23 aankooppogingen (43%) is er nageleefd. Bij de 
overige 13 aankooppogingen (57%) werd er alcohol verkocht en is er dus niet nageleefd. In bovenstaande figuren is te zien hoe 
het nalevingscijfer zich verhoudt tot het Rotterdamse nalevingscijfer uit 20161.

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij avondwinkels dat er bij 9 van de 23 aankooppogingen 
van alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen leidde tot niet 
naleven. Bij deze stap in het proces verliezen verkopers een deel van de naleving. Van de 14 aankooppogingen waarbij wel naar 
ID is gevraagd is 10 keer nageleefd en 4 keer niet. Hier verliezen verkopers nog eens een deel van de naleving. Dit procesverlies 
resulteert in een uiteindelijke naleving van 43%.
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Naleving leeftijdsgrens bij avondwinkels
Van de 23 bezochte Rotterdamse avondwinkels werd er bij 10 locaties (43%) 
nageleefd en bij 13 locaties (57%) niet. Als we inzoomen op het proces, dan 
kunnen we het volgende rapporteren over de verschillende stappen die bij het 
leeftijdscontroleproces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 14 keer (61%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 10 keer (71%) nageleefd.
• Er werd niet waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te controleren.



24

LEEFTIJDSGRENS
AVONDWINKELS  |  HOTSPOTS

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

50%

ROTTERDAM
2017

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Rotterdamse avondwinkels middels mys-
teryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 4 locaties een aankooppoging. Bij 2 de 
4 aankooppogingen (50%) is er nageleefd. Bij de overige 2 aankooppogingen (50%) werd er alcohol verkocht en is er dus 
niet nageleefd. In bovenstaande figuren is te zien hoe het nalevingscijfer zich verhoudt tot het Rotterdamse nalevingscijfer uit 
eerdere jaren1, 2.

*In het hotspotonderzoek in 2015 en 2016 zijn alle locaties dubbel bezocht. 

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij avondwinkels dat er bij 2 van de 4 aankooppogingen 
van alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen leidde tot niet 
naleven. Bij deze stap in het proces verliezen verkopers een deel van de naleving. Van de 2 aankooppogingen waarbij wel naar 
ID is gevraagd is beide keren nageleefd. Dit resulteert in een uiteindelijke naleving van 50%.
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Naleving leeftijdsgrens bij avondwinkels (hotspots)
Van de 4 bezochte Rotterdamse avondwinkels werd er bij 2 locaties (50%) nage-
leefd en bij 2 locaties (50%) niet. Als we inzoomen op het proces, dan kunnen 
we het volgende rapporteren over de verschillende stappen die bij het leeftijds-
controleproces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 2 keer (50%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 2 keer (100%) nageleefd.
• Er werd niet waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te controleren.
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LEEFTIJDSGRENS
SPORTVERENIGINGEN | REPRESENTATIEF

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

19% 17%

LANDELIJKROTTERDAM
2017 2016

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Rotterdamse sportverenigingen middels 
mysteryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 52 locaties een aankooppoging om 
representatieve uitspraken te kunnen doen over deze sector. Bij 10 van de 52 aankooppogingen (19%) is er nageleefd. Bij de 
overige 42 aankooppogingen (81%) werd er alcohol verkocht en is er dus niet nageleefd. In bovenstaande figuren is te zien 
hoe het nalevingscijfer zich verhoudt tot het landelijke nalevingscijfer uit 2016 en het Rotterdamse nalevingscijfer uit 20161, 2.

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij sportverenigingen dat er bij 10 van de 52 aankoop-
pogingen van alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen leidde 
tot niet naleven. Bij deze stap in het proces verliezen verkopers een deel van de naleving. Van de 15 aankooppogingen waarbij 
wel naar ID is gevraagd is 10 keer nageleefd en 5 keer niet. Hier verliezen verkopers nog eens een deel van de naleving. Dit 
procesverlies resulteert in een uiteindelijke naleving van 19%.
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Naleving leeftijdsgrens bij sportverenigingen
Van de 52 bezochte Rotterdamse sportverenigingen werd er bij 10 locaties (19%) 
nageleefd en bij 42 locaties (81%) niet. Als we inzoomen op het proces, dan 
kunnen we het volgende rapporteren over de verschillende stappen die bij het 
leeftijdscontroleproces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 15 keer (29%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 10 keer (67%) nageleefd.
• Er werd niet waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te controleren.
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LEEFTIJDSGRENS
SPORTVERENIGINGEN  |  HOTSPOTS

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

36%

ROTTERDAM
2017

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Rotterdamse sportverenigingen middels 
mysteryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 11 hotspotlocaties een aankooppo-
ging. Bij 4 van de 11 aankooppogingen (36%) is er nageleefd. Bij de overige 7 aankooppogingen (64%) werd er alcohol ver-
kocht en is er dus niet nageleefd. In bovenstaande figuren is te zien hoe het nalevingscijfer zich verhoudt tot het Rotterdamse 
nalevingscijfer uit eerdere jaren1, 2.

*In het hotspotonderzoek in 2015 en 2016 zijn alle locaties dubbel bezocht. 

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij sportverenigingen dat er bij 7 van de 11 aankooppo-
gingen van alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen leidde tot 
niet naleven. Bij deze stap in het proces verliezen verkopers een deel van de naleving. Van de 4 aankooppogingen waarbij wel 
naar ID is gevraagd is 4 keer nageleefd. Dit resulteert in een uiteindelijke naleving van 36%.
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Naleving leeftijdsgrens bij sportverenigingen (hotspots)
Van de 11 bezochte Rotterdamse sportverenigingen werd er bij 4 locaties (36%) 
nageleefd en bij 7 locaties (64%) niet. Als we inzoomen op het proces, dan kun-
nen we het volgende rapporteren over de verschillende stappen die bij het leef-
tijdscontroleproces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 4 keer (36%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 4 keer (100%) nageleefd.
• Er werd niet waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te controleren.
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LEEFTIJDSGRENS
HORECA  |  REPRESENTATIEF

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

16% 27%

LANDELIJKROTTERDAM
2017 2016

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in Rotterdamse horecagelegenheden mid-
dels mysteryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 144 locaties een aankooppoging 
om representatieve uitspraken te kunnen doen over deze sector. Bij 23 van de 144 aankooppogingen (16%) is er nageleefd, 
waarvan 3 keer door het deurbeleid. Bij de overige 121 aankooppogingen (84%) werd er alcohol verkocht en is er dus niet 
nageleefd. In bovenstaande figuren is te zien hoe het nalevingscijfer zich verhoudt tot het landelijke nalevingscijfer uit 2016 en 
het Rotterdamse nalevingscijfer uit 20161, 2.

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij horecagelegenheden dat er bij 114 van de 144 aan-
kooppogingen van alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen 
leidde bij 1 aankooppoging tot naleven en bij 114 aankooppogingen tot niet naleven. Bij deze stap in het proces verliezen verko-
pers een deel van de naleving. Van de 30 aankooppogingen waarbij wel naar ID is gevraagd is 22 keer nageleefd (*waarvan 3 
keer door het deurbeleid) en 8 keer niet. Hier verliezen verkopers nog eens een deel van de naleving. Dit procesverlies resulteert 
in een uiteindelijke naleving van 16%.
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**Bij 1 van de 144 aankooppogingen is er nageleefd zonder naar ID te vragen.
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Naleving leeftijdsgrens bij horecagelegenheden 
Van de 144 bezochte Rotterdamse horecagelegenheden werd er bij 23 locaties 
(16%) nageleefd (waarvan 3 keer door het deurbeleid) en bij 121 locaties (84%) niet. 
Als we inzoomen op het proces, dan kunnen we het volgende rapporteren over de 
verschillende stappen die bij het leeftijdscontroleproces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 30 keer (21%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 22 keer (73%) nageleefd.
• Er werd niet waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te controleren.
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LEEFTIJDSGRENS
HORECA  |  HOTSPOTS

PROCESVERLIES LEEFTIJDSGRENS

29%

ROTTERDAM
2017

Objectief onderzocht de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in  Rotterdamse horecagelegenheden 
middels mysteryshoponderzoek (beproefde methode). Onze 17-jarige mysteryshoppers deden bij 17 hotspotlocaties een aan-
kooppoging. Bij 5 van de 17 aankooppogingen (29%) is er nageleefd, waarvan 1 keer door het deurbeleid. Bij de overige 12 
aankooppogingen 71% werd er alcohol verkocht en is er dus niet nageleefd. In bovenstaande figuren is te zien hoe het Rotter-
damse nalevingscijfer uit eerdere jaren1, 2.

*In het hotspotonderzoek in 2015 en 2016 zijn alle locaties dubbel bezocht. 

De naleving van de leeftijdsgrens is op te delen in verschillende stappen. Door dit proces in kaart te brengen wordt inzichtelijk 
waar interventies nodig zijn om de naleving te verbeteren. Zo zien we bij horecagelegenheden dat er bij 11 van de 17 aankoop-
pogingen van alcohol door de 17-jarige mysteryshoppers niet naar ID is gevraagd door de verkoper. Niet naar ID vragen leidde 
tot niet naleven. Bij deze stap in het proces verliezen verkopers een deel van de naleving. Van de 6 aankooppogingen waarbij 
wel naar ID is gevraagd is 5 keer nageleefd en 1 keer niet. Hier verliezen verkopers nog eens een deel van de naleving. Dit 
procesverlies resulteert in een uiteindelijke naleving van 29%.
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Naleving leeftijdsgrens bij horecagelegenheden (hotspots)
Van de 17 bezochte Rotterdamse horecagelegenheden werd er bij 5 locaties 
(29%) nageleefd (waarvan 1 keer door het deurbeleid) en bij 12 locaties (71%) 
niet. Als we inzoomen op het proces, dan kunnen we het volgende rapporteren 
over de verschillende stappen die bij het leeftijdscontroleproces komen kijken:

• Onze mysteryshoppers werden 6 keer (35%) naar hun ID gevraagd.
• Als er naar ID werd gevraagd, werd er 5 keer (83%) nageleefd.
• Er werd niet waarneembaar een hulpmiddel gebruikt om het ID te controleren.
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