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Alcohol
Vanaf 1 januari geldt een nieuwe wet en mag alleen alcohol worden verkocht aan mensen
vanaf 18 jaar en ouder.
Stel: Op 2 januari werk jij in het lokale café.
Een bekende (17 jaar, vriend/kennis) bestelt bij jou een biertje.
Er staan diverse mensen bij de bar. Wat doe je?

1 Geef je hem / haar een biertje?
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Toelichting:
1: ja, 2: alleen als niemand kijkt, 3: nee, 4: anders











4: Is erg moeilijk, zal zeggen dat het niet meer mag, kan zijn dat hij het iemand van 18 jaar laat
halen.
4: Ga echt niet uit
4: Blijft moeilijk, 31 december mocht het nog wel.
3: Vind ik moeilijk, als die vriend/kennis het pilsje door een ander laat kopen die boven de 18 is,
dan krijgt hij/zij het toch wel. Ik zou hem/haar adviseren om dit te doen.
3: Uitzonderingen maken geeft ellende later
3: Regels zijn regels.
3: Regels zijn regels in op die leeftijd is het nog beter van niet om alcohol te drinken. Laat eerst
de hersenen van de jeugdigen maar eens volgroeien.
3: Met uitleg
3: Je kunt het niet eens zijn met de regels, maar dat moet je op een andere manier laten blijken
3: Ik zou me aan de regels houden, omdat ik nu eenmaal zo ben, maar ik zou het wel vervelend
1

























vinden.
3: Ik werk in de gezondheidszorg en af en toe ook in een kroeg. Ik kan uit ervaring vertellen
hoeveel ellende overmatig alcoholgebruik kan veroorzaken. Helaas weten veel jongeren en
ouders niet hoeveel gevolgen alcohol kan hebben op jonge leeftijd. (Trouwens ook op oudere
leeftijd).
3: Ik vind het een rare wet , maar regels zijn regels .Ik ben voor een overgangsregeling , 31-122013 mag wel ,2-1-2014 mag niet .
3: Ik vind dit wel moeilijk, handhaving tot 16 is al lastig. Ik zou het beter vinden als de sterke
dranken tot op hogere leeftijd niet mochten en zwak-alcoholisch b.v. wel v.a.16. Ben bang dat
deze wet alleen maar het drinken in Keten (waar geen wettelijk toezicht en vergunning is)
stimuleert. en of we dat willen?!
3: De baas van het café zal de boete moeten betalen als er controle is dus dat risico neem je
niet.
3: Als het mijn eigen zoon of dochter zou zijn zou ik hem haar thuis onder mijn toezicht wel
alcohol laten nuttigen
3: Alhoewel ik de regel belachelijk vind, waarom niet een geleidelijke invoering, zal ik me wel
aan de regels houden in de horeca. Thuis zou ik een zoon van 17 zomaar een biertje geven.
2: Ik weet het, de wet is de wet. Maar ik vind het lastig om iemand iets te verbieden waar ik ook
nooit last van heb gehad.
2: het is een belachelijke regel. doe het in het café dan is er toezicht. kinderen van 16 jaar
mogen waarschijnlijk thuiswel drinken. dit komt niet ten goede van de kastelijns
1: Van 17 jaar drinken ze wel en sommige niet .en anders toen ze het stiekem .praat er over
,hoe ze er zelf over denken
1: Ook in de Vlies kreeg je vroeger bier, jeugd zoekt dan toch een alternatief. Excessen
uitbannen, jeugd zelf de consequenties laten ervaren .
1: Omdat ik een overgangsregeling belangrijk vindt. Als iemand al een jaar lang alcoholische
drank heeft kunnen bestellen vindt ik niet dat je dit zomaar terug kunt draaien.
1: Ik vind het prima dat de grens is verhoogd naar 18 jaar, echter ik ben van mening dat men
niet iemand die al 1,5 jaar heeft mogen drinken, weer een half jaar kan uitsluiten en daarna
weer wel mag drinken. Ik vind dat er een overgangsregeling had moeten komen voor jongeren
die op 1 jan 2014 ouder dan 16 jaar waren.
1: Ik vind de leeftijdsgrens namelijk nergens op slaan.
1: Huidige 16+ moeten een overgangsregeling hebben.
1: eerst wel mogen en dan weer niet dat werkt niet. de lichting 16 en 17 jarige niks aan
veranderen en de 15 jarige met 18 jaar de nieuwe regel toepassen. over 1 jaar zijn er nog maar
weinig te jong.
1: Een 17-jarige heeft al meer dan 1 jaar mogen drinken. Absurd dan die het nu niet meer mag.
Het is beter als het voor de jeugd ingevoerd wordt die in 2014, 16 jaar wordt.
1: Als je je kinderen van 16 een biertje laat drinken, zou t vreemd zijn als je er op tegen bent dat
ze drinken. Maar je mag ervan uit gaan dat professionals zich aan de wet houden.
1: Als ik het niet doe doet een andere bezoeker het wel
1: Alcohol onder de 10 % moet boven 16 jaar zijn. meer dan 10 % alcohol boven de 18 omdat
jongeren toch iets zoeken en dan aan iets anders beginnen bv verdovende middelen xtc of zo.
1: Als je iets wil doen als overheid, verbied dan de sterke drank tot 18 jaar.
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2 Wat zou jij doen als je nu 17 was?
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Anders

Vrienden van 18 jaar laten bestellen
Vriend van 18 laten bestellen
Vriend mee laten nemen die mss wel 18 jaar is
Via vrienden
Thuis een lekker pilsje drinken .
Thuis drinken – 2x
Samen met vrienden wat drinken, daarna naar het café met fris
Proberen van de alcohol af te blijven
Proberen de overheid duidelijk te maken dat dit een belachelijke regel is. Draagt echt niet bij
aan minder alcohol gebruik.
Proberen
Nog langer wachten dan 1 jaar
Niets want ik lust geen bier
Naar de zuipkeet gaan
Naar de keet gaan
Met vrienden bij iemand thuis.
Ik zou het iemand anders laten kopen om geen gezeik te krijgen.
Ik zou het denk ik wel proberen (hoort bij de leeftijd hè), maar als ik nee" verkocht zou krijgen,
zou ik me daar wel makkelijk bij neerleggen."
Ik vind alcohol vies
Ik drink geen alcohol – 4x
Ik denk dat ze oudere vrienden het laten hale
Ik ben geen 17
Hetzelfde als toen, ik dronk nl. geen alcohol op mijn 17e
Geen oordeel
Geen bier drinken
Geen alcohol nodig om te genieten op die prachtleeftijd
Geen alcohol drinken
Een keet opzoeken
Daar drinken waar het wel kan
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Bij vrienden bier in slaan en daar onder het afdak genieten van het verboden middel, het kan
op die manier ook ergens anders. Is wel zo dat als je dronken op de openbare weg begeeft ben
je alsnog strafbaar en kun je beboet worden.
Als ik nu 17 was en nog niet de levenservaring had , die ik nu heb zou ik gewoon bestellen, denk
ik
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