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Bij verkoop van 
alcohol is bij 
Ageviewers een 
leeftijdscontrole 
standaard.

De kassa wordt 
geblokkeerd door
Ageviewers.

De klant geeft
toestemming voor 
leeftijdscontrole.

De klant kijkt in 
de camera.

Bij twijfel over de 
leeftijd wordt om
legitimatie gevraagd.
De klant plaatst
het legitimatiebewijs
op de Ageviewer.

Op afstand wordt
de leeftijd van de
klant beoordeeld.

De klant kan
afrekenen als hij 
oud genoeg wordt 
beoordeeld of, bij 
jong uitziende mensen, 
als het legitimatiebewijs 
laat zien dat de klant 
oud genoeg is.

Hoe werkt Ageviewers?
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Biertjes kopen? Nog geen 16 jaar? Dan blijft de kassa op slot
Door onze redacteur
Ingmar Vriesema
Amsterdam. De verkoop van alco-
hol bezorgt Jan Pollemans kopzor-
gen. Pollemans, filiaalhouder van
een Albert Heijn in Etten-Leur,
merkt dat minderjarige klanten „re-
gelmatig” agressief worden als zij
geen alcohol meekrijgen. Ze zetten
een grote mond op, schelden zijn
caissières uit.

Die caissières, hoe goed getraind
ook, zijn te beïnvloeden. En ze ma-
ken fouten. Het controlesysteem,
zegt Pollemans, is verre van water-
dicht: hij schat dat 60 tot 70 procent
van de minderjarige klanten de alco-
hol mee krijgt.

Een onprettige gedachte, want de
gezondheid van jongeren is in het ge-
ding. Ook zeer onprettig: de ge-
meente mag sinds 1 januari de
drankafdeling van supermarkten
sluiten als er drie maal in een jaar al-

cohol is verkocht aan klanten onder
de 16.

Er bestaat een oplossing voor zijn
probleem, zegt Pollemans. Een leef-
tijdcontrolesysteem dat nagenoeg
waterdicht is. Ageviewers heet het.
De kassamedewerker hoeft dan geen
leeftijden te controleren, dat wordt
op afstand gedaan, op het hoofdkan-
toor van Ageviewers in Breda. De su-
permarktklanten zien alleen naast
de kassa een kastje met ingebouwde
camera en een touchscreen. Alle
drankkopers, jong én oud moeten
het touchscreen aanraken. Op dat
moment gaat de camera aan en ziet
de leeftijdscontroleur in Breda de
klant op zijn scherm verschijnen.
Lijkt de klant jong? Dan moet hij z ij n
legitimatiebewijs op het kastje leg-
gen. Als hij nog geen 16 jaar blijkt te
zijn, blijft de kassa dicht. Alleen de
controleur op afstand kan de kassa
deblokkeren.

Jongeren en drank Supermarkten zijn niet te porren voor het Ageviewers-systeem voor het checken van leeftijden, omdat álle klanten zich moeten laten controleren

Hoe voorkom je drankverkoop aan
kinderen? Hoe voorkom je agressie
tegen caissières die weigeren
kinderen alcohol te verkopen?
Cameracontrole lijkt een oplossing.
Maar vooral supermarkten vinden
zo’n systeem te klantonvriendelijk.

Onderzoek van Universiteit
Twente uit 2011 wijst uit dat met
Ageviewers jongeren slechts 4 pro-
cent kans maken dat zij de alcohol
meekrijgen. Aanschaf van het appa-
raat kost 3.000 euro. De meeste win-
keliers kiezen voor huur, circa 100
euro per week. Ongeveer tachtig slij-
terijen en vijftien supermarktwin-
kels gebruiken het systeem.

Pollemans wil dat het Ageviewers-
systeem in zijn winkel wordt inge-
voerd. En collega’s ook. Zij hebben
dezelfde bezwaren tegen de status
quo: de schade voor de gezondheid
van jongeren, de agressie tegen cais-
sières, het hogere risico op een boete.
Marcel van Meerendonk bijvoor-
beeld, eigenaar van drie Jumbo’s in
Noord-Brabant.

Karel Bol, filiaalhouder van een
Albert Heijn in Tilburg, is ook toe
aan een beter systeem. Bols hoofd-
caissière vroeg onlangs een klant om

diens identiteitsbewijs. De klant
spuugde haar in het gezicht.

GGD Nederland, het Trimbos-in-
stituut en het Nederlands Instituut
voor Alcoholbeleid STAP riepen eer-
der deze maand alle supermarkten
op om het „effectief gebleken leef-
t ij d c o n t r o l e s y s t e e m ” in te voeren.
Maar de grote supermarktketens leg-
gen de oproepen naast zich neer. Me-
dewerking van de hoofdkantoren is
nodig, omdat Ageviewers moet wor-
den gekoppeld aan het kassasysteem
in de afzonderlijke supermarkten.
„Voorlopig gaan we niet met Agevie-
wers in zee”, liet het hoofdkantoor
van Albert Heijn deze krant onlangs
weten. Van Meerendonk: „Jumbo Su-
permarkten zei: dit heeft niet onze
prioriteit.” Ook het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (CBL), de
branchevereniging van circa 25 su-
permarktketens met samen 4.000 fi-
lialen, wijst Ageviewers af.

Wa a r o m ?
Marktleider Albert Heijn vindt

Ageviewers niet klantvriendelijk.
„Een aantal jaren geleden is een
proef gedaan met Ageviewers, bij een
supermarkt in Alphen aan den Rijn”,
zegt een woordvoerster. „Die leidde

niet tot het gewenste resultaat. Ou-
dere klanten hadden er moeite mee
om voor de camera te moeten staan.”

Albert Heijn experimenteert met
een andere controletechniek De ID-
reader, een apparaatje dat het ID-be-
wijs scant. Is de klant jonger dan 16,
dan brandt er een rood lampje. Is de

klant ouder, dan is het lampje groen.
Volgens de woordvoerster is de ID-
reader klantvriendelijker dan Age-
viewers. „Alleen de jong uitziende
mensen worden gecontroleerd.”
Jumbo Supermarkten experimen-
teert met een soortgelijke ID-scan-
ner. Het CBL benadrukt dat er ver-
schillende controlesystemen be-
staan. Een woordvoerder: „We zijn
altijd bezig om die systemen te ver-
beteren, met elektronische hulpmid-
delen, trainingen aan kassamede-
werkers en leidinggevenden.”

Het klopt: supermarktketens on-
dernemen veel om de leeftijdscon-
trole te verbeteren. Controleurs die
steekproeven houden in de eigen su-
permarkt, flyers op de kassa om de
nieuwe Drankwet toe te lichten, gad-
gets om de caissière te ondersteunen.
Maar die initiatieven leiden niet tot
significant betere naleving van de
wet. Sterker, die blijft steken ver on-

der de 50 procent. Hoe komt dat?
„Omdat supermarkten de verant-

woordelijkheid voor de uitvoering
van de leeftijdscontrole blijven leg-
gen bij de kassamedewerker”, zegt
directeur Wim van Dalen van STAP.
ID-scanners verhelpen dat probleem
niet: kassamedewerkers moeten nog
steeds het initiatief nemen tot de
controle. Amerikaans wetenschap-
pelijk onderzoek toont dan ook aan:
winkels met een ID-scanner vragen
klanten niet vaker om hun identi-
teitsbewijs dan winkels zonder.

Albert Heijn gaat niet in op dat in-
herente probleem van de ID-scanner.
De woordvoerster benadrukt dat het
bedrijf „open” het gesprek wil aan-
gaan met filiaalhouders die vragen
om Ageviewers.

Hoe denkt Albert Heijn dan over
de argumenten vóór Ageviewers die
verschillende filiaalhouders aandra-
gen, zoals minder verkoop van alco-

‘Het gebruik van
Ageviewers is goed
aan klant uit te leggen’

Ageviewers: alcoholcontrole niet langer door de caissière, maar op afstand
De drank-toptien
van jongeren

Deze krant vroeg vorig jaar aan
115 scholieren van vmbo, havo
en vwo, 69 jongens en 46
meisjes, welke drank(jes) ze
drinken. Hun gemiddelde leef-
tijd: 15 jaar en 2 maanden.

1. Bier

2. Bacardi

3. Flügel

4. Malibu

5. Whisky

6. Smirnoff Ice

7. Wijn

8. Wodka

9. Bacardi Breezer

10. Safari

Drankfabrikanten spelen han-
dig in op het maximale alco-
holpercentage in supermarkten
van 14,9 procent. Zij maken
een supermarktvariant van hun
drank, die precies aan het
maximum voldoet. Zo heeft
Safari bij de slijter een alco-
holpercentage van 20 procent.
Safari Senza, de supermarkt-
variant, heeft 14,9 procent al-
cohol. Zo staat Safari toch in
de supermarktschappen.

hol aan minderjarigen? „Ik kan niet
voor andere partijen spreken. Ons
gaat het om die klanttevredenheid.
Die is essentieel.”

Ontevredenheid bij klanten is
voor Jan van der Meer geen pro-
bleem. Van der Meer is directeur van
Superrr, de enige supermarktketen
die Ageviewers gebruikt. Bij Superrr
werken kassamedewerkers die reïn-
tegreren op de arbeidsmarkt, na een
auto-ongeluk bijvoorbeeld. En men-
sen met een handicap. „Ik merk niets
van onvrede bij klanten. Het valt ook
goed uit te leggen waarom we het
systeem gebruiken: onze kassamede-
werkers beschermen en geen alcohol
voor kinderen.”

Gaan die kinderen niet naar een
andere supermarkt dan? „M i s s ch i e n
wel. Het meest effectief is het invoe-
ren van het systeem in alle super-
markten. Dan is er geen ontkomen
aan.”

1. Grotere kans op hersenschade
Hersenen ontwikkelen zich tot ongeveer het
24ste levensjaar. Drink je voor die tijd alcohol,
dan kan de ontwikkeling van het brein schade op-
lopen. Zo zijn er aanwijzingen dat de prefrontale
cortex zich onder invloed van alcohol niet goed
kan ontwikkelen. Dat heeft mogelijk invloed op
het karakter van een jongere.
Drank beïnvloedt schoolprestaties. Eind 2010 pu-
bliceerden kinderarts Nico van der Lely en jeugd-
psycholoog Mireille de Visser het rapport Vo o r k o m
alcoholschade bij jongeren. Daarvoor werden 356
jongeren onder de achttien jaar onderzocht die
met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis wa-
ren opgenomen. Over een periode van zes maan-
den werden verschillende tests afgenomen.
Bij het neuropsychologisch onderzoek scoorde 41
procent van deze jongeren, die meer dan vijf een-
heden alcohol op een avond drinken, een lager in-
telligentieniveau dan hun score op de Cito-toets

of het schooladvies van hun basisschool.
De onderzoekers vermoeden dat die uitslag ver-
band houdt met het alcoholgebruik van de jonge-
ren. Daarnaast is bij jongens onder meer bewezen
dat alcoholconsumptie de botontwikkeling remt.

2. Andere reactie op alcohol
Dat zoveel jongeren met een alcoholvergiftiging
in het ziekenhuis eindigen, komt doordat ze in
korte tijd veel drinken, maar ook doordat het ef-
fect van de alcohol hen overvalt. Ze voelen zich in
tegenstelling tot volwassenen meestal niet lang-
zaam dronken worden, maar vallen in één klap
om. Kinderarts Nico van der Lely vermoedt dat
dit met de ontwikkeling van de hersenen te ma-
ken heeft. Zolang de hersenen nog niet volledig
ontwikkeld zijn, reageer je anders op alcohol. In
de kleine hersenen bijvoorbeeld, waar de moto-
riek geregeld wordt, heeft de alcohol daardoor
veel minder effect dan bij volwassenen. Vandaar

dat een dronken kind niet altijd slingerend loopt.
Bovendien zorgt alcohol ervoor dat je bloedvaten
wijder worden en je bloeddruk daalt. Bij jongeren
die niet gewend zijn te drinken gaat dat zo snel,
dat ze plotseling het bewustzijn verliezen. Daar-
naast breken jongeren alcohol minder snel af dan
volwassenen. Ze zijn na het drinken dus langer
onder invloed.

3. De kans op verslaving neemt toe
Nog een langetermijnrisico: op jonge leeftijd
drinken vergroot de kans op alcoholproblemen
later. Volgens het Nederlands Instituut voor Alco-
holbeleid (STAP) hebben jongeren die voor hun
vijftiende beginnen met drinken vier keer meer
kans op alcoholverslaving dan jongeren die er op
hun 21ste mee beginnen. Ook gaan die jongeren
vaker roken of drugs gaan gebruiken.

Lineke Nieber

Ageviewers is in 2007 ontwikkeld door Holland-
sche Exploitatie Maatschappij (HEM) uit Breda.
Het controlesysteem voor leeftijdsgebonden pro-
ducten als alcohol wordt nu gebruikt bij circa
honderd verkooppunten van alcohol, vooral slij-
terijen.

Kritiek op Ageviewers betreft onder meer de pri-
vacy: wat gebeurt er met de camerabeelden die
de controleurs-op-afstand kunnen zien? Per-
soonsgegevens en beeldinformatie worden niet
opgeslagen, meldt Ageviewers. „Die beelden be-

staan alleen tijdens de transactie”, zegt onder-
nemer Dirk Benschop van Ageviewers. „Zodra de
controleur de transactie heeft beoordeeld, worden
de beelden automatisch verwijderd.”

De controleurs-op-afstand zien alleen de klant,
niet welk product hij of zij koopt, of waar in Ne-
derland hij of zij zich bevindt. Er wordt, meldt
Ageviewers, altijd toestemming gevraagd voor de
leeftijdscontrole. Maar zegt de klant nee, dan kan
die geen alcohol kopen.

Supermarktketens noemen Ageviewers niet klant-
vriendelijk. Oudere klanten hebben er bezwaar te-
gen dat ze voor een camera moeten gaan staan,
zeggen ze. Ageviewers zegt dat 2 procent van de
klanten niet meerwerkt aan controle.

Het doorverkopen van drank aan jongeren onder
16 jaar kan Ageviewers niet voorkomen. Dat geldt
voor elk controlesysteem in winkels. Mede daarom
is sinds dit jaar voor jongeren onder de 16 het
bezit van alcohol in publieke ruimtes strafbaar.

Waarom drank slecht is voor jongeren

Ageviewers in een slijterij in Leeuwarden. Foto Kees van de Veen

14,9%
is het maximum
alcoholpercentage in
de supermarkt
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