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Beste jongere,
Waarschijnlijk heb je al gehoord dat op 1 januari 2014 de leeftijd waarop je alcohol mag hebben
omhoog gaat naar 18 jaar. Deze wijziging van de Drank- en Horecawet kan direct gevolgen hebben
voor jou. Daarom wil ik je persoonlijk informeren.
In de afgelopen jaren is er veel bekend geworden over de gezondheidsrisico’s van alcohol.
Duidelijk is dat hersenen van jongeren zich aanmerkelijk minder goed ontwikkelen door
alcoholgebruik. Vanaf 1 januari 2014 geldt daarom een minimumleeftijd van 18 jaar voor het
kopen, drinken en bij je hebben van alle alcoholhoudende drank. Voor degenen die nu 16 of
17 jaar zijn, en dus tot en met 31 december 2013 zwakalcoholhoudende drank mogen gebruiken,
geldt géén overgangsregeling. Sterke drank mocht al niet voor je 18e, nu geldt dat dus voor alle
alcoholhoudende drank. Geen 18? Geen alcohol!
Als je voor je 18e jaar alcohol bij je hebt of drinkt, op straat en op andere openbare plekken zoals
een park, strand, horeca of sportkantine, kan je een boete krijgen. Dus ook als de fles of het
blikje nog dicht is. De politie of een toezichthouder van de gemeente kan deze boete uitdelen.
De hoogte van de boete is vastgesteld op € 45 voor jongeren tot 16 jaar en € 90 voor 16- en
17-jarigen.
Voor verkopers van alcohol betekent de verhoging van de leeftijdsgrens dat zij nog vaker naar een
ID-kaart zullen vragen om de leeftijd te controleren en zij zonder ID-check bij jongeren geen
alcohol kunnen verkopen. Verkopers kunnen flinke boetes krijgen als ze toch alcohol verkopen aan
jongeren onder de 18 jaar. Ook na je 18e verjaardag zul je dus nog enkele jaren je ID-kaart
moeten laten zien als je alcohol wilt kopen.
De minimumleeftijd waarop je mag werken in de horeca verandert niet. Dit blijft 16 jaar. Je mag
in de bediening, of als barmedewerker of barvrijwilliger, de alcohol straks dus nog wel verkopen,
maar niet meer drinken.

Bijlagen

--

Ons nummer

13.UP05675

In schema ziet de nieuwe situatie er zo uit:
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Tot 16 jaar

16 tot 18 jaar

kopen

Tot ca. 25 jaar
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geen idee =
geen alcohol!
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geen idee =
geen alcohol!
Geen ID =
geen idee =
geen alcohol!

nuttigen

bezit

Toegang tot
slijterij

Vanaf 18 jaar

Alleen onder
begeleiding van
een volwassene
≥ 21 jaar

Alleen onder
begeleiding van
een volwassene
≥ 21 jaar

Werken in horeca

De Texelse horecabedrijven hebben laten weten dat na 1 januari 2014 jongeren vanaf 16 jaar nog
steeds welkom zijn. Er zijn voldoende alcoholvrije dranken te krijgen en sommige horecabedrijven
zullen meer alcoholvrije dranken gaan aanbieden. Wel zullen de horecabedrijven strenger gaan
optreden als je toch probeert alcoholhoudende drank te krijgen als je nog geen 18 jaar bent.
Als je dit probeert ben je namelijk niet alleen zelf strafbaar, maar ook de horecaondernemer.
Iemand van 18 jaar of ouder die alcoholhoudende drank doorgeeft aan jongeren beneden de
18 jaar, kan uit een horecabedrijf verwijderd worden door de horecaondernemer of door iemand
van het personeel. Als je ergens anders al hebt ingedronken kan een horecabedrijf je de toegang
weigeren, ongeacht je leeftijd.
Ook de leeftijd waarop jongeren tabak mogen kopen wordt per 1 januari 2014 verhoogd naar
18 jaar.
Wil je meer informatie over alcohol en/of de verhoging van de leeftijdsgrens, kijk dan op de
volgende websites:
• de publiekscampagne over verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak: www.nix18.nl
• alles over alcohol: www.alcoholinfo.nl
• van en voor jongeren op Texel: www.ondertussenoptexel.nl
• leuke recepten voor alcoholvrije cocktails: www.happydrinks.nl
• informatie van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.
Voor vragen kun je ook contact opnemen met de gemeente Texel via het telefoonnummer 14 0222
of via gemeente@texel.nl.
Het is misschien even wennen, maar ik wens je veel plezier en gezondheid toe, thuis, op school en
tijdens het uitgaan.
Met een vriendelijke groet,
De burgemeester van Texel,
Francine Giskes

