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Met deze notitie informeren wij u over de 
trends en ontwikkelingen in de jeugdcrimina-
liteit in Almere . Als eerste zoomen we in op 
de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit . 
Vervolgens geven wij duiding aan de factoren 
die van invloed zijn op de veranderingen in de 
jeugdcriminaliteit, zoals de ontwikkeling van 

INLEIDING

de online wereld, de signalen vanuit het 
onderwijs en een specifieke duiding voor 
Almere . Tegelijkertijd geeft dit de gelegen-
heid om u in het derde deel van deze notitie 
te informeren over de extra maatregelen die 
wij willen nemen naast onze reguliere aan-
pak . 
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Sinds 2019 is sprake van een duidelijke stijging van het 
aantal incidenten waarbij een wapen is gebruikt. In veel 
gevallen betrof het (bedreiging met) een mes, of er is 
gedreigd met het gebruik daarvan. Dit fenomeen zet zich 
tot op heden, maart 2020, voort. Dit feit is op zichzelf al 
zorgelijk, maar het feit dat zowel verdachten als slachtof-
fers zich bevinden in de categorie 12 – 18 jaar, maakt dat 
de driehoek van Almere en haar partners de urgentie 
voelen om snel en integraal te interveniëren waar dat kan.
De ontwikkelingen aangaande jeugdcriminaliteit zijn volop 
in beweging met veranderende trends, fenomenen en 
daaraan gerelateerde incidenten. Partners vanuit zorg, 
welzijn, onderwijs en veiligheid constateren een verharding 
in de jeugdcriminaliteit en zien dat de daders steeds 
jonger worden. Dit blijkt uit recente incidenten, bericht-
geving in de media en zorgen die geuit worden in de 
schoolveiligheidsnetwerken en de jeugdinterventieteams 
(JIT’s). Om een goede aanpak te ontwikkelen, die de 
weerbaarheid van jongeren vergroot en deze zorgelijke 
ontwikkelingen keert, hebben wij beter zicht nodig op de 
processen die bij jongeren leiden tot deze extreme keuzes. 
Hierna wordt ingezoomd op de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen rond jeugd. 

GEREGISTREERDE JEUGDCRIMINALITEIT
Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Almere is in 
2019 wederom gedaald, tot onder het niveau van 2016. 

1: ONTWIKKELINGEN JEUGDCRIMINALITEIT

Daarentegen lijkt de geregistreerde jeugdcriminaliteit toe 
te nemen, gezien de stijging van het aantal jeugdige 
verdachten. In de afgelopen jaren hebben wij juist een 
dalende trend gezien in de registratie van jeugdige 
verdachten. Deels kan deze stijging worden verklaard door 
een verandering in registratiewijze door de politie, 
ander zijds wordt een verharding van de jeugdcultuur op 
straat gesignaleerd. De politie levert de nodige 
inspanningen om steeds meer zicht te krijgen op deze 
dadergroepen.

STRAATROVEN/OVERVALLEN
In 2019 was sprake van een duidelijke stijging van het 
aantal straatroven door jeugdigen. Het aantal overvallen is 
licht gestegen. Hieronder bevinden zich ook incidenten 
waarbij een wapen is gebruikt. In veel gevallen betrof het 
(bedreiging met) een mes, een fenomeen dat zich in 2020 
voortzet. Wij zien dat in de eerste maanden van dit jaar 
zowel de straatroven als de overvallen hoog zijn. Op 
zichzelf is dit al zorgelijk, maar het feit dat zowel verdach-
ten als slachtoffers zich over het algemeen bevinden in de 
categorie 12 - 18 jaar, maakt dat wij de urgentie voelen om 
samen met onze partners snel en stevig integraal in te 
willen grijpen. De driehoek werkt aan een aanpak om 
samen met onderwijsbesturen en partners zoals de GGD 
Flevoland en het Veiligheidshuis Flevoland in te zetten op 
deze jonge doelgroep.
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EVALUATIEONDERZOEK ALS BASIS
In de tweede helft van 2019 hebben wij onderzoek laten 
uitvoeren door Bureau Beke, gespecialiseerd op het 
gebied van jeugd en veiligheid. Binnen dit evaluatief 
onderzoek naar het JIT zijn tevens de ontwikkelingen en 
trends in de jeugdcriminaliteit meegenomen. Het JIT is tot 
op heden stadsdeelgericht georganiseerd. Hier werken 
gemeente, politie, jongerenwerk en jeugdboa’s van 
stadstoezicht samen in de aanpak van problematisch 
groepsgedrag. Aanleiding voor het onderzoek was onder 
meer dat wij in de afgelopen tien jaar een forse terugloop 
hebben gezien van het aantal jeugdgroepen. De klassieke 
jeugdgroep op de hoek van de straat met een vaste 
samenstelling die wijk- of buurtgebonden is, zien wij niet 
meer. Dit wordt ook bevestigd door het onderzoek: er is 
meer sprake van zogenaamde fluïde jeugdnetwerken; niet 
locatiegebonden, wisselend van samenstelling.

ONTWIKKELING NAAR DE ONLINEWERELD
Een verklaring die voor de voornoemde ontwikkeling naar 
fluïde jeugdnetwerken wordt gegeven, is de ‘online‘ 
wereld; een wereld van gaming, online platforms en 
sociale media. Wij hebben er als het ware een ‘nieuwe 

wijk’ bij, zijnde de online wijk. Professionals zien ook niet 
per se minder criminaliteit onder jeugd de afgelopen 
jaren, zoals op basis van de geregistreerde cijfers zou 
kunnen worden verondersteld, maar meer een verschui-
ving naar digitale vormen van criminaliteit. De digitale 
wereld lijkt de onzichtbaarheid te versterken. Er is moeilijk 
zicht te krijgen op besloten online platforms en sociale 
media groepen. De toenemende mate van statusgevoelig-
heid onder jeugd, waarbij geld en mooie spullen de 
drijvende krachten zijn, in combinatie met de zwijgcultuur 
onder jeugdigen, is iets waar wij ons zorgen over maken. 
De jongere die praat wordt door de anderen als ‘snitcher’ 
(verklikker) bestempeld. Het gevolg voor de jongere is 
sociale uitsluiting of represailles van de groep. Onderzoe-
ken naar incidenten lopen stuk op deze zwijgcultuur. Een 
plek waar intimidatie en geweld online naar voren komen, 
is in zogenaamde drill raps. In drill raps verheerlijken de 
artiesten geweld en zijn messen en andere wapens 
veelvuldig zichtbaar. De opruiende teksten gaan onder 
andere over het geweld tussen rivaliserende bendes, het 
bezit van wapens en het kleineren van andere jongeren. 
Zie het kader hieronder voor een verdere toelichting over 
drill raps en de oorsprong hiervan.

Drill rap is een muziekstroming met bijbehorende 
subcultuur. De drill rap is vanuit Chicago en Londen 
overgewaaid naar Nederland, waar het na Amster-
dam en Rotterdam ook tot uiting komt in Almere. 
Deze rapvariant wordt gekenmerkt door monotone 
beats en gewelddadige teksten en videoclips, 
waarin veelvuldig drugs, (vuur)wapens, het afbake-
nen van territoria en vetes met anderen naar voren 
komen. Kenmerkend voor drill rap is dat de daad 
ook daadwerkelijk bij het woord wordt gevoegd. Dit 
uit zich erin dat deze jongeren vaker messen bij zich 
dragen en deze ook daadwerkelijk vaker gebruiken, 
waarbij sociale media een rol in de escalaties lijken 
te hebben. De drill rapscene moet worden gezien 
als een subcultuur binnen de jongerencultuur. Niet 
alle jongeren nemen deel aan deze scene, niet alle 
incidenten waarbij jongeren verdachte zijn, hebben 
hun oorsprong in de drill rapscene en niet in de 
laatste plaats: niet alle rap is drill rap.
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HIGH IMPACT CRIMES
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MEER COMPLEXITEIT IN HET GEZINSLEVEN
De toegenomen multiproblematiek in gezinnen is volgens 
professionals uit het onderwijs, zorg en welzijn een groot 
verschil ten opzichte van tien jaar geleden. Criminele 
jongeren komen negen van de tien keer uit multiproble-
matische gezinnen, waarbij jongere broertjes of zusjes 
worden meegetrokken op het criminele pad. Het aantal 
minderjarige verdachten in Nederland is landelijk gezien 
beduidend hoger bij eenoudergezinnen dan tweeouder-
gezinnen. Veel afwezigheid of onmacht met betrekking tot 
de opvoeding van een kind worden als oorzaken gezien. 
Daarnaast is het beeld dat een deel van de ouders uit 
schaamte de hulpverlening te weinig of te laat opzoekt. De 
hulpverlening heeft daardoor vaak weinig zicht op de 
problematiek binnen de gezinnen. 

SCHOOL ALS ‘VERPLICHTE’ ONTMOETINGS-
PLEK
Wij krijgen signalen vanuit het onderwijs dat de straat-
cultuur steeds meer de school in komt. Net als de 
geschetste verharding onder de jeugd, zijn dit geen nieuwe 
signalen. Circa tien jaar geleden werd dit ook al opge-
merkt in de grote steden en binnen het onderwijs. Wat wel 
is veranderd, is de aanwezigheid van de onlinewereld nu. 
Voor volwassenen is de off- en onlinewereld grotendeels 

gescheiden. Voor de jeugd is het één wereld, die naadloos 
in elkaar overloopt. Wat veranderd is voor scholen is dat zij 
nu dé fysieke ontmoetingsplek zijn voor de jeugd en 
daardoor een belangrijke signalerende functie hebben 
richting hun partners. Jongeren komen elkaar op school 
verplicht tegen. Waar je in de stad elkaar niet meer fysiek 
hoeft te ontmoeten, is dat op school verplicht. Dit gegeven 
leidt onder meer tot een andere dynamiek onder jeugd op 
scholen, die zich uit in de zogenaamde straatcultuur die 
het onderwijs binnenkomt; andersoortig taalgebruik, 
intimidatie, geweld, maar ook in benadering en bejegening 
van docenten. 

SPECIFIEKE DUIDING VOOR ALMERE
Wat een specifieke factor is voor Almere, is dat het een 
jonge stad is. Een jonge stad als het gaat om inwoners en 
daarmee de populatie jongeren, maar ook als het gaat om 
de stad zelf met bijvoorbeeld zijn infrastructuur en zijn 
onderwijs. Met de bus, de trein en ook per fiets of scooter 
ben je snel van A naar B. Zoals gezegd is de jeugd minder 
locatiegebonden. Sociale media zijn een belangrijke factor 
in online netwerkvorming. Aanvullend faciliteert de stad 
met zijn infrastructuur een snelle verplaatsing. Het 
uitgangspunt van ontmoeten voor jongeren is digitaal en je 
ontmoet elkaar alleen fysiek als dat nodig is. Scholen in 

het voortgezet onderwijs zijn steeds meer een stedelijke 
voorziening. Als je in Almere Buiten woont is het niet 
ongewoon om aan de andere kant van de stad naar school 
te gaan. De wijkgebondenheid en daaraan gerelateerd 
welke school je kiest, is niet per se aan de orde bij het 
kiezen van een VO-school. Dit zijn factoren die een stad als 
Almere anders maken dan andere grote steden, waar het 
gaat om de ontwikkeling van jeugdgroepen en jeugdnet-
werken.

Professionals zien in Almere steeds vaker jongere 
verdachten in de jeugdcriminaliteit. Zo is het steeds 
minder ongebruikelijk dat de politie te maken heeft met 
jeugd uit de basisschoolleeftijd. Een andere opvoeding, 
waarbij meer nadruk lijkt te liggen op vriendschap dan op 
gezag, leidt tot een jonge mondige jeugd met weinig gezag 
voor autoriteit. Een andere verklaring voor het feit dat 
Almere relatief veel jeugdcriminaliteit heeft in vergelijking 
tot andere grote steden in Nederland is de aanwezigheid 
van relatief veel eenoudergezinnen wat een risicofactor 
kan zijn voor jeugdcriminaliteit. De bindende factoren om 
betrokken te raken bij (criminele) jeugdgroepen lijken in 
Almere te zijn: school, wijk, broers in jeugdgroepen, 
sociale media en zogenoemde rapgroepen.
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Zoals hiervoor omschreven, zijn er diverse stakeholders 
betrokken bij het in kaart brengen en aanpakken van 
jeugdcriminaliteit. De gemeente werkt vanuit verschillen-
de invalshoeken samen met de GGD Flevoland, het 
Veiligheidshuis Flevoland, de politie, het onderwijs en 
diverse andere partners om de problematiek terug te 
dringen. Onze aanpak is gericht op risicogedrag tijdig 
signaleren en aanpakken met als doel te voorkomen dat 
het gedrag van jongeren zich doorontwikkelt tot (zwaar) 
overlastgevend of crimineel gedrag. Vervolgens is de inzet 
erop gericht om jongeren die in de criminaliteit zijn beland 
niet te laten recidiveren en via maatwerk in de aanpak 
perspectief geven op een succesvolle toekomst. Deze 
reguliere aanpak van jeugdcriminaliteit met de diverse 
partners zetten we onverkort voort. Vanwege de forse 
stijging van incidenten waarbij een (steek)wapen is 
gebruikt of mee is gedreigd in de eerste maanden van 
2020, wil de driehoek deze aanpak en de samenwerking 
met partners intensiveren. Wij zien een aantal belangrijke 
accenten in de preventie en repressie van jeugdcriminali-
teit. De driehoek zet in de samenwerking in op een op 
maat gemaakte aanpak, waar preventie en repressie 
naadloos op elkaar aansluiten. 

De driehoek Almere continueert het reeds ingezette beleid 
op diverse thema’s. Het betreft:
1. Persoonsgerichte aanpak
2. Groepsgerichte aanpak 
3. Gebiedsgerichte aanpak
4. Gezamenlijke aanpak met scholen
5. Gezamenlijke aanpak met ondernemers 

Hierna volgt per thema een toelichting op wat onder de 
reguliere en structurele aanpak valt en welke initiatieven 
worden ingezet als extra intensivering van de aanpak. De 
reguliere aanpak vindt zijn basis in het Actieplan Veiligheid 
2019 – 2022. De nieuwe initiatieven neemt de gemeente op 
basis van de ontwikkelingen in de laatste maanden, met 
betrekking tot een stijging het aantal straatroven, overval-
len en steekincidenten. Onder het kopje ‘wat willen we 
extra doen op dit thema’ leest u waar de driehoek extra op 
inzet. De maatwerkgerichte aanpak wordt door de 
driehoek opgepakt en uitgevoerd in samenwerking met 
zorgpartners en het onderwijs. 

3: NAAR EEN MAATWERKGERICHTE AANPAK

THEMA 1: PERSOONSGERICHTE AANPAK
Personen die herhaaldelijk voor zware overlast of crimina-
liteit zorgen, worden opgenomen in de persoonsgerichte 
aanpak (PGA). De meest criminele personen, plegers van 
geweldsmisdrijven en high impact crimes, komen op basis 
van gespecificeerde criteria in de TopX aanpak van het 
Veiligheidshuis Flevoland waar zorg, onderwijs en veilig-
heid deel van uitmaken. Personen die nog niet voldoen aan 
de criteria van de TopX worden aangemeld voor de Lokale 
PGA van de gemeente, die wordt uitgevoerd door de GGD 
Flevoland. 

Wat willen wij extra doen op dit thema?
PGA-straatroof: Intensief en actief inzetten van de per-
soonsgerichte aanpak (18-)
De gemeente heeft de GGD Flevoland opdracht gegeven 
om de expertise die zij in huis heeft voor de nazorg 
jeugdige ex-gedetineerden, PGA-aanpak, en procescoördi-
natie zorg voor jeugd in te zetten voor procesregie 
straatroof 18-. Hierdoor wordt snel een beeld verkregen 
van de zorgsituatie van deze jongeren en regie gevoerd op 
de integrale aanpak in samenwerking met betrokken 
partijen.
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Bestuurlijke waarschuwing aan ouders van wapenbezit-
tende kinderen
Om specifiek handelingsverlegen ouders van wapenbezit-
tende jeugd/jongeren te bereiken, willen wij een waar-
schuwingsbrief inzetten. Deze brief wordt door de politie 
namens de burgemeester aan de ouders overhandigd, 
nadat hun minderjarige wapen bezittende kind met de 
politie in aanraking is geweest. Het overhandigen van de 
brief biedt een aanknopingspunt voor een gesprek waarin 
actief de weg richting de hulpverlening kan worden 
gewezen.

Overweging opleggen last onder dwangsom bij overtreding 
messenverbod
Bij overtreding van het lokale messenverbod kan aan de 
overtreder een last onder dwangsom worden opgelegd 
(vergelijkbaar met de dwangsom inbrekerswerktuig en 
drugshandel op straat). Wanneer het messenverbod wordt 
overtreden, wordt de last aan de jongere (overtreder) 
opgelegd. Voor de invordering bij minderjarigen zullen 
ouders hierop worden aangesproken.

THEMA 2: GROEPSGERICHTE AANPAK
Bij problematisch groepsgedrag wordt binnen het JIT 
onder regie van de gemeente samengewerkt door politie, 
jeugdboa’s en jongerenwerk. Het JIT richt zich op gedrag 
van jeugdgroepen dat de openbare orde, de sociale norm 
en/of veiligheid verstoort, overlast veroorzaakt en/of 
crimineel van aard is, waarbij een integrale aanpak 
nodig is. 

Wat willen wij extra doen op dit thema?
Publiekscampagne die zich uitspreekt tegen wapenbezit 
en -gebruik
Communicatie draagt bij aan de bewustwording over de 
eigen rol en verantwoordelijkheid van iedere inwoner bij 
het voorkomen van wapenbezit en -gebruik. Een publieks-
campagne naar voorbeeld van #Amsterdam ontwapent, 
om zowel jongeren als ouders te bereiken, met als doel 
hen te activeren in de bewustwording en een tegengeluid 
en vooral maatschappelijke tegenbeweging in gang te 
zetten tegen wapenbezit.

Regioprogramma Straatwaarde(n)
Een onderdeel van het Actieplan tegen ondermijnende 
criminaliteit in Midden-Nederland; ‘Wie praat, die gaat’ 
van het RIEC Midden-Nederland is het regioprogramma 
Straatwaarde(n) waarin zowel repressief als preventief 
wordt ingezet op het tegengaan van cocaïnehandel en 
daaraan gerelateerde geweldsdelicten en specifiek het 
tegengaan van jonge aanwas. Preventief gaat het vooral 
om het voorkomen dat jongeren deze wereld instappen. 
Naast de aanpak van de problematiek die samenhangt 
met de cocaïnehandel, wordt in de aanpak ook een 
verband gelegd met incidenten waarbij een wapen is 
gebruikt en worden de ontwikkelingen aangaande het 
fenomeen van de drill rap meegenomen.
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THEMA 4: GEZAMENLIJKE AANPAK MET DE 
SCHOLEN 
Convenant Veiligheid op scholen
In 2014 zijn samenwerkingsafspraken over de verbinding 
tussen zorg, onderwijs en veiligheid vastgelegd in het 
convenant Veiligheid op scholen. Dit convenant is in 2019 
is hernieuwd en ondertekend door schoolbesturen van het 
voortgezet onderwijs, MBO, HBO, de politie, het Openbaar 
Ministerie en de wethouder Onderwijs namens de ge-
meente Almere. Doel van het convenant is om korte lijnen 
te hebben bij incidenten, elkaar snel weten te vinden en 
gevoelige onderwerpen onderling kenbaar en bespreek-
baar te maken. 

Schoolveiligheidsnetwerken
Het convenant Veiligheid op scholen voorziet onder andere 
in de structurele netwerkbijeenkomsten over schoolveilig-
heid op stadsdeelniveau. Trends en ontwikkelingen, maar 
ook signalen en ervaringen over incidenten worden met 
elkaar gedeeld. Dit leidt tot vertrouwen, afspraken en hoe 
te handelen.

Voorlichtingslessen weerbaarheid
De voorlichtingslessen worden uitgevoerd door professio-
nals van Vitree binnen het aanbod van Oké op School en 
richten zich op weerbaarheid van leerlingen. De lessen 
worden gegeven in het primair en voortgezet onderwijs. 
Het doel is om de weerbaarheid te vergroten tegen 
groepsdruk, criminaliteit, sociale media, voorkomen van 
pestgedrag, cybercriminaliteit (Cyber24) en straatintimida-
tie. Naast de voorlichtingslessen wordt door Vitree ook de 
ART (Agression replacement training) aangeboden. Naast 
het aanbod van Vitree zijn er tal van programma’s en 
trainingen die derden aanbieden (HALT, politie, Stichting 
School en Veiligheid). Een partij als HALT biedt spreekuren 
en intensieve groepstrainingen bij grensoverschrijdend 
gedrag.

Initiatief vanuit partners: Positief Leefklimaat in het on-
derwijs
In het schooljaar 2018 – 2019 is door Passend Onderwijs in 
samenwerking met Vitree en De Schoor gestart met het 
traject ‘positief leefklimaat’. Dit scholingstraject voor 
professionals geeft inzicht in de invloed van straatcultuur 
binnen de school en leert onderwijspersoneel om te gaan 
met de groepsdynamica van groepen leerlingen.

THEMA 3: GEBIEDSGERICHTE AANPAK
Deze aanpak concentreert zich op de hotspots in de wijken 
waar sprake is van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, op 
basis van informatiegestuurd werken. Jeugdboa’s signale-
ren en treden op bij overlast gevend gedrag door geluid of 
vervuiling, bij intimiderend gedrag op straat en bij overlast 
door drugs- of alcoholgebruik. 

Wat willen wij extra doen op dit thema?
Onderzoek naar uitbreiding/verruiming van het messen-
verbod
Wij onderzoeken of het bestaande messenverbod verruimd 
kan worden met specifiek aan te wijzen gebieden of naar 
een algemeen messenverbod. Om een algeheel messen-
verbod van kracht te laten zijn in Almere is instemming 
nodig van de gemeenteraad. Een algeheel messenverbod 
biedt handelingsperspectief voor de politie bij aantreffen 
van messen die niet vallen onder de Wet wapens en 
munitie.
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Wat willen wij extra doen op dit thema?
Intensiveren van de samenwerking met het onderwijs
Het onderwijs is een vindplek van jeugd, maar inmiddels 
ook steeds meer een werkplek als het gaat om jeugd in 
relatie tot veiligheidsproblematiek. Incidenten die op straat 
starten, verplaatsen zich naar school en andersom. Online 
ontstane wrevel kan zomaar offline worden uitgevochten in 
de aula van de school. Of jongeren die elkaar van school 
kennen, besluiten in de avonduren op rooftocht te gaan. 
Dat past in het beeld van jongeren die zich op school maar 
ook daarbuiten in verschillende netwerken en netwerken 
en van peers1 begeven. Die fluïditeit wordt versterkt door 
het online en offlineleven dat jongeren leiden. De afgelo-
pen jaren is hard gewerkt aan de schoolveiligheids-
netwerken waar onderwijs, politie en gemeente elkaar 
informeren over trends, ontwikkelingen, ervaringen en 
incidenten. De driehoek wil de samenwerking met de 
onderwijsbesturen intensiveren en gezamenlijk de 
mogelijkheden die de schoolbesturen hebben in de fysieke 
en sociale veiligheid op en rond de scholen maximaal 
benutten. 

1 Groep van met elkaar bekende leeftijdgenoten die gemeenschappe-
lijke gedragscodes hebben en die voor elkaar de basis van sociale 
vergelijking vormen, waaraan oordelen over slagen of falen worden 
ontleend.

THEMA 5: GEZAMENLIJKE AANPAK MET 
ONDERNEMERS
Horecakluizen
Vanuit het convenant Veilig uitgaan, een samenwerkings-
verband tussen de lokale horecaondernemers, politie en 
de gemeente Almere, is een van de afgesproken maat-
regelen voor een veilig uitgaansgebied het gebruik van 
horecakluizen. In deze kluizen stoppen horecaonder-
nemers afgepakte (steek)wapens en kleine hoeveelheden 
drugs van bezoekers. Ieder kwartaal, of eerder als 
ondernemer dit aangeeft, leegt de politie de kluizen. De 
ondernemers waarschuwen de politie direct bij het 
aantreffen van grote hoeveelheden drugs of bij het aantref-
fen van vuurwapens.

Wat willen wij extra doen op dit thema?
In gesprek met de verkopende partijen 
De gemeente gaat onderzoeken in welke mate samen met 
ondernemers afspraken kunnen worden gemaakt over de 
verkoop van messen aan minderjarigen. Diverse messen, 
zoals keukenmessen etc. vallen niet onder de Wet wapens 
en munitie, maar kunnen wel worden gebruikt als 
steekwapens. De gemeente wil samen met de onder-
nemers, zoals buitensportwinkels en detailhandel, 
verkennen wat de mogelijkheden zijn van registratie en 
identificatie bij de verkoop aan jongeren. 
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