Bijlage 3: korte toelichting jong proef preventiemethodiek BHBW
De Jong Proef Preventie Methodiek is een manier van zelfregulering waarbij de verantwoordelijkheid
wordt teruggelegd bij de ondernemer. Ondernemers sluiten een convenant af met de gemeente waarbij
zij een bepaald bedrag inleggen en hiervoor akkoord gaan met een aantal controles per jaar. Als bij de
controles geen overtredingen worden geconstateerd krijgen de ondernemers hun geld terug. De kosten
voor het toezicht worden dan betaald door de gemeente. Indien blijkt bij de controles dat de ondernemer
de regels uit het convenant overtreedt en zichzelf dus niet kan reguleren, zal zij onder verscherpt toezicht
komen te staan en is de sanctionering zoals vermeld in dit plan op haar van toepassing.
Het doel van de eilanden om alcoholmisbruik (onder jongeren) tegen te gaan kan volgens de statistieken
het beste worden bereikt door het inzetten van mystery shoppers. Bij mystery shopping worden
toezichthouders ingezet om een aankoop in bijvoorbeeld een bar, restaurant, of supermarkt te doen.
Jonge mystery shoppers kunnen specifiek worden ingezet om leeftijdsgrenzen te controleren. In een
aantal landen is deze gang van zaken al langer succesvol.
In Nederland is hier echter nog geen wettelijke basis voor gelegd. De Jong Proef Preventie Methodiek
van bureau BHBW komt het dichtst in de buurt van een dergelijke aanpak. De gemeente sluit een
convenant met de ondernemers. In het convenant conformeren de ondernemers zich aan de werkwijze
van de mystery shoppers en laten zij zich zo toetsen via BHBW. Hierdoor valt de methode niet onder
uitlokking. De deelnemers zijn immers vooraf akkoord gegaan met de werkwijze.
Vooraf krijgen de bedrijven een uitgebreide voorlichting over de werkwijze, de wet en over de manieren
waarop zij een goed leeftijdsgrenzenbeleid kunnen voeren. Deze voorlichting wordt verzorgd door BHBW.
In ruil voor deze medewerking zal de gemeente, in principe, een jaar lang niet bestuurlijk handhaven bij
de bij het convenant aangesloten bedrijven. Als de bedrijven voldoen aan de voorwaarden krijgen ze het
volledige bedrag terug. Zij krijgen na afloop van de contractperiode bij een 100% score ook een
certificaat. Van de bedrijven die vaker in overtreding zijn, worden het convenant ontbonden en daar zal
verscherpt toezicht worden gehouden. De gemeente hoeft dus niet te investeren in toezichthouders, maar
mag ook geen bestuurlijke boetes meer opleggen. Het opleggen van boetes is echter ook geen doel. Het
verhogen van de naleving is het algemene streven. Het geven van meer eigen verantwoordelijkheid aan
ondernemers, zoals de methode van BHBW doet, heeft een positief effect op de naleving.
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