CCV-TRENDANALYSE JEUGD & ALCOHOL

INLEIDING

De alcoholconsumptie van jongeren kan op steeds grotere belangstelling rekenen. Berichtgeving over
bingedrinken, uitgaansgeweld en zuipketen doen zorgen over alcoholgerelateerde gezondheidsrisico’s en
overlast toenemen. Inmiddels schieten de regionale alcoholmatigingsprojecten als paddenstoelen uit de
grond.
Deze trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zet actuele
ontwikkelingen in wetenschappelijke kennis over alcoholgerelateerde jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast
op een rij. Over de relaties tussen alcoholgebruik en uitgaansgeweld, huiselijk geweld en
vermogenscriminaliteit is al het nodige bekend. Maar hoe zit het met alcoholgebruik door jongeren in relatie
tot bijvoorbeeld brandstichting, fietsdiefstal, vernieling of graffiti? Op basis van een trendanalyse maakt het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een overzicht van beschikbare onderzoekskennis.
De trendanalyse maakt duidelijk dat de effectieve maatregelen tegen alcoholgerelateerde onveiligheid niet
voor het oprapen liggen.

ACHTERGROND

Het CCV houdt zich al geruime tijd bezig met het onderwerp jeugd & alcohol. Zo ondersteunt het CCV
gemeenten bij het ontwikkelen van lokaal alcoholbeleid. In de zomer van 2009 publiceerde het CCV in
samenwerking met het Trimbos Instituut een infosheet over middelengebruik en agressief gedrag in het
uitgaanscircuit. En in december 2009 organiseren het CCV en Trimbos Instituut de conferentie ‘Uitgaan onder
invloed’.
De voorliggende trendanalyse vormt een aanvulling op deze activiteiten. Het ontsluiten van
wetenschappelijke inzichten in de relaties tussen alcoholgebruik en veelvoorkomende criminaliteit,
buurtproblemen en onveiligheid kan veiligheidspartners helpen bij het ontwikkelen van beleid en
maatregelen.
Voor de trendanalyse zijn in het voorjaar van 2009 een honderdtal wetenschappelijke studies bekeken over
de verbanden tussen alcoholgebruik en veelvoorkomende criminaliteit, buurtproblemen en onveiligheid. De
focus lag op recente literatuur (vanaf 1999) uit binnen- en buitenland over alcoholconsumptie door jongeren
en geweld, vermogenscriminaliteit, vandalisme, overlast en verloedering. Ook reviews en effectevaluaties
van maatregelen tegen alcoholgerelateerde veiligheidskwesties zijn bij de trendanalyse betrokken.

RESULTATEN VAN DE TRENDANALYSE

In een aantal overzichtelijke tabellen zijn de resultaten van de literatuurverkenning samengevat. Hieronder
worden de belangrijkste bevindingen besproken.
Drinken en delinquentie
Een groot aantal onderzoeken die in de CCV-trendanalyse zijn bekeken, gaat er van uit dat een samenhang
bestaat tussen drinken en delinquentie. Jongeren die geen alcohol gebruiken, plegen meestal geen delicten,
blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Jongeren die wél alcohol drinken, maken zich vaker
schuldig aan (veelal lichte) vergrijpen en jongeren die bingedrinken plegen relatief de meeste en de meest
ernstige misdrijven. Maar of de effecten van alcoholconsumptie op criminaliteit direct causaal zijn, wordt
doorgaans (onder andere door het Sociaal en Cultureel Planbureau) betwijfeld.
Alcohol en geweld
Er is het nodige bekend over de aard van de relatie tussen alcoholgebruik en geweld. In brede kring wordt
erkend dat alcoholconsumptie niet de enige factor is die geweldsescalaties bepaalt, maar dat ook
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karaktereigenschappen van de dader en omgevingskenmerken een rol spelen. Ook de wederkerigheid van de
relatie wordt door veel onderzoekers onderschreven: bovenmatig drinken kan resulteren in (meer) geweld,
maar geweld kan ook tot meer alcoholgebruik leiden. Bovendien blijkt het risico van gewelddadig gedrag
groter bij personen met agressieve neigingen. Tenslotte staat vast dat alcoholgebruik niet alleen van invloed
is op het plegen van geweld, maar ook op slachtofferschap van geweld.
Alcohol en veelvoorkomende criminaliteit, buurtproblemen en onveiligheid
Over de verbanden tussen alcoholgebruik en andere delicten dan geweld geeft de wetenschappelijke
literatuur minder uitsluitsel. Zo laat een aantal Nederlandse onderzoeken naar hanggroepen zien dat deze
jongeren veel, vaak en op jonge leeftijd alcohol gebruiken. Maar er is niets bekend over de aard van de
relatie tussen alcoholgebruik en rondhangen: gaan jongeren drinken omdat ze hangen, hangen omdat ze
willen drinken, of allebei?
Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die inzichten bieden in de relatie tussen
alcoholconsumptie aan de ene kant en veelvoorkomende criminaliteit zoals inbraak, fietsendiefstal,
autodiefstal en zakkenrollerij, of buurtproblemen zoals mensen lastigvallen op straat, tasjesroof,
drugsoverlast, burenoverlast, graffiti, zwerfafval en hondenpoep aan de andere kant.
De aanpak van alcoholgerelateerd uitgaansgeweld
De uitkomsten van de CCV-trendanalyse leveren een aantal bruikbare inzichten op voor de aanpak van
uitgaansgeweld. Zo kan uit onderzoek naar geweld onder jongeren met agressieve neigingen worden
geconcludeerd dat een doelgroepspecifieke benadering nodig is. Zo’n benadering is ook verstandig gezien de
studies die laten zien dat alcoholgerelateerd geweld vooral voorkomt bij subgroepen waarin geweld
acceptabel wordt gevonden en waarin een sterke behoefte aan onderlinge ‘bonding’ bestaat.
Daarnaast lijkt een locatiespecifieke benadering een must, aangezien diverse onderzoeken aantonen dat
agressie zich sneller voordoet in openbare ruimtes dan binnen horecagelegenheden. Ook heeft een
Australisch studie een verband aangetoond tussen de hoeveelheid alcoholverkooppunten in een wijk en het
aantal geweldsincidenten. Bovendien is aandacht voor indrinken (bijvoorbeeld in hokken en huiskamers)
vereist, omdat alcoholconsumptie vóór het uitgaan de kans vergroot op vechtpartijen tíjdens het stappen.
Effectiviteit van maatregelen tegen alcoholgerelateerde criminaliteit, buurtproblemen en onveiligheid
Jammer genoeg is er, zoals het Trimbos Instituut enkele jaren geleden al heeft opgemerkt, relatief weinig
onderzoek verricht naar de effectiviteit van maatregelen tegen alcoholgerelateerde criminaliteit,
buurtproblemen en onveiligheid. Wel kunnen, op basis van internationale reviews, veelbelovende en minder
veelbelovende aanpakken worden geïdentificeerd. Zo is volgens de World Health Organization vooral heil te
verwachten van alcoholbelasting, strenge handhaving van een minimumleeftijd voor het mogen kopen van
alcohol, een overheidsmonopolie op alcoholverkoop via de detailhandel, juridische aansprakelijkheid voor
alcoholverkopers in de horeca, en een strikt gehanteerd horecabeleid om dronken personen geen alcohol te
schenken.
Voorlichting, met name massamediale campagnes die niet worden geflankeerd door andere maatregelen,
heeft daarentegen maar zeer beperkte invloed op alcoholconsumptie, blijkt uit onderzoek van onder andere
STAP. Ook de effectiviteit van vroege sluitingstijden, een verhoging van alcoholprijzen en alcoholverboden is
omstreden. Want deze interventies sorteren op sommige locaties wel effect, maar op andere weer niet.
De CCV-trendanalyse heeft geen wetenschappelijk (verantwoord) onderzoek gevonden naar de effecten van
actuele maatregelen zoals: een alcoholverbod tijdens evenementen (bijvoorbeeld carnaval), een poli voor
jonge alcoholverslaafden, een verbod op alcoholreclames op tijdstippen waarop kinderen tv kijken,
blaastesten bij schoolfeesten (om te controleren of jongeren hebben ingedronken), de aanpak van hokken en
keten, de aanpak van illegale feesten (om drankmisbruik onder minderjarigen te voorkomen), een verbod op
alcoholreclames in bioscopen, een verbod op happy hours en collectieve horecaverboden.
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Opvallende uitkomsten uit de CCV-trendanalyse
Een aantal opvallende uitkomsten van de trendanalyse:
 Mensen met een neiging tot agressief impulsief gedrag gaan vaker naar bars waarin al veel geweld
plaatsvindt; het is mogelijk dat deze locaties opzettelijk worden uitgezocht om frustratie of
boosheid te kunnen uiten. Dit kan betekenen dat de aanpak van uitgaansgeweld gebaat kan zijn bij
een specifieke focus op hot spots.
 Het risico op alcoholgerelateerd geweld speelt vooral bij zware drinkers en bingedrinkers. Deze
groepen zijn ook geneigd om alcohol te gebruiken als excuus voor hun gedrag of om de negatieve
gevolgen van drank te onderschatten.
 Bij jongeren bij wie alcohol een toename van geweld veroorzaakt, heeft het gelijktijdig gebruik van
marihuana geen invloed. Beleid gericht op het tegengaan van alcoholgerelateerd jeugdgeweld
vereist daarom een grotere focus op alcohol dan op marihuanagebruik.
 Het bezit van een wapen heeft een grotere invloed op geweldsescalaties dan alcoholconsumptie. Om
ernstige geweldsincidenten te voorkomen, kan controle op wapenbezit (bijvoorbeeld via preventief
fouilleren) daarom van belang zijn.
 De precieze omvang van de invloed van alcoholmarketing op drinkgedrag is moeilijk te bepalen,
maar lijkt in beperkte mate wel aanwezig. Een verbod op alcoholreclame zou daarom een
veelbelovende maatregel kunnen zijn om schadelijke gevolgen van alcoholconsumptie, waaronder
criminaliteit, te verminderen.
 Europees onderzoek geeft aanwijzingen dat advertenties voor prijsacties, zoals happy hours of ‘drink
all you can’-promoties, ertoe leiden dat jongeren tijdens het uitgaan grotere hoeveelheden alcohol
drinken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een verbod op (reclames voor) prijsacties
bovenmatig alcoholgebruik zou kunnen verminderen.
 Bij het toepassen van alcoholverboden op hotspots bestaat een reëel risico van verplaatsing van de
problematiek.
 Verschillende onderzoeken noemen de positieve effecten van regelmatig snacken tijdens het
uitgaan. Door gedurende de uitgaansavond af en toe iets te eten, wordt de kans op impulsieve
agressie verminderd. Bovendien worden op deze manier escalaties rond snackbars op hot times
vermeden.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De relatie tussen alcoholconsumptie en veiligheidskwesties zoals overlast door hangjongeren, slooproutes
rond uitgaansgebieden en knokken in kroegen lijkt op het eerste gezicht vanzelfsprekend. Maar over de aard
van de verbanden tussen drinkgedrag, (jeugd)criminaliteit en (jongeren)overlast is nog weinig bekend. Dat
komt naar voren in de trendanalyse over jeugd & alcohol die het CCV in het voorjaar van 2009 uitvoerde. De
wetenschappelijke literatuur over alcoholgebruik biedt weinig inzichten in het hoe en waarom van
alcoholgerelateerde criminaliteit, buurtproblemen en overlast, blijkt uit de verkenning van recent
onderzoek. Bovendien liggen de kosteneffectieve maatregelen tegen de problematiek niet voor het oprapen.
Het CCV heeft op basis van de beschikbare kennis een aantal veelbelovende beleidsrichtingen en kansrijke
aanpakken geïdentificeerd. Daarbij is een terugkerend thema dat voorlichting alléén – zonder flankerende
maatregelen in de handhavende sfeer – geen effect sorteert. Een benadering die zich richt op de mate van
alcoholconsumptie, persoonskenmerken én omgevingsfactoren heeft de grootste kans van slagen.
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