PERSBERICHT

NIEUW SENSIBILISERINGSONDERZOEK ROND ALCOHOLVERKOOP AAN MINZESTIENJARIGEN IN
DE HORECA

In samenwerking met lokale overheden en Horeca Vlaanderen start de Vereniging voor Alcohol- en
andere Drugproblemen (VAD) een nieuw preventieonderzoek. Hierin willen we nagaan in hoeverre
jongeren van 15 en 16 jaar alcohol kunnen aankopen op café. Het is de bedoeling
horecaondernemers te sensibiliseren om de wet op alcoholverkoop correct toe te passen. Het
onderzoek kan bijvoorbeeld gebruikt worden om na te gaan of er nood is aan meer duiding over de
wetgeving rond de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Het lokale preventiebeleid kan hier
vervolgens op inspelen door de sector verder te sensibiliseren en te ondersteunen. Het onderzoek
komt er in navolging van een vergelijkbare monitor die reeds succesvol wordt toegepast in de
detailhandelsector.
De volledig anonieme monitor wordt enkel gebruikt om horecaondernemers op de bestaande
wetgeving te wijzen en tips aan te reiken over hoe de wetgeving nog beter nageleefd kan worden.
De monitor wordt in geen geval gebruikt om caféuitbaters te sanctioneren en is dus louter
sensibiliserend van aard. Dit sensibiliserende aspect wordt benadrukt doordat we cafés voor
afname van de monitor informeren over de mogelijkheid dat ze minderjarigen over de vloer krijgen
die alcohol zullen proberen aanschaffen. De deelnemende jongeren worden bovendien zo
geselecteerd dat ze er duidelijk minderjarig uitzien en worden tijdens hun bezoeken steeds
vergezeld door een medewerker van de preventiedienst van de stad of gemeente.

***

Meer informatie
Marijs Geirnaert, Directeur VAD

marijs.geirnaert@vad.be

Tel: +32 (0) 2 423 03 35
Gsm: +32 (0) 495 36 76 79
www.vad.be
Over VAD/De DrugLijn VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het
merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs,
psychoactieve medicatie en gokken. De vereniging wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de
Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met
alcohol en andere drugs. VAD is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het
preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. De DrugLijn is de publieksservice van VAD.
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