Tieners op auditie om krantenwinkels te mogen controleren
Het Nieuwsblad* - 26 Mar. 2015
Pagina 6
* Het Nieuwsblad/Aan Gent gebonden, Het Nieuwsblad/Antwerpen, Het Nieuwsblad/Brugge-Oostkust, Het Nieuwsblad/Brussel-Noordrand, Het Nieuwsblad/Dender,
Het Nieuwsblad/Kempen, Het Nieuwsblad/Kortrijk-Waregem-Menen, Het Nieuwsblad/Leuven-Hageland, Het Nieuwsblad/Limburg, Het Nieuwsblad/Mechelen-Lier, Het
Nieuwsblad/Meetjesland - Leiestreek, Het Nieuwsblad/Oostende-Westhoek, Het Nieuwsblad/Pajottenland, Het Nieuwsblad/Roeselare-Tielt-Izegem, Het Nieuwsblad/Vlaamse
Ardennen - Gentse Rand, Het Nieuwsblad/Waasland

De minderjarigen die de Nationale Loterij inzet om te controleren of krantenwinkels geen kansspelen verkopen aan tieners, moeten
voortaan eerst een strenge 'auditie' overleven. 'Als de jury vindt dat zo'n minderjarige te oud lijkt, dan wordt die afgekeurd.' Veel
krantenverkopers voelden zich immers in de val gelokt. Werner Rommers
In bijna 5.400 winkels in ons land kan je kansspelen van de Nationale Loterij kopen, gaande van een Lotto-formulier tot een Win-forLife-krasbiljet. De verkoop ervan aan minderjarigen is wel streng verboden, iets wat de Nationale Loterij zelf controleert. Ze schakelt
daarvoor minderjarigemysteryshoppers in, tieners die een krantenwinkel binnenstappen en om een biljet vragen. Winkeliers die daarop
ingaan, worden streng gestraft.
Maar de strenge controles zorgden voor veel wrevel bij de dagbladverkopers. 'Sommige tieners die de Nationale Loterij op
pad stuurde, hadden het uiterlijk van iemand van 21 jaar', zegt Hendrik Blommaert, bestuurslid van de Vlaamse Federatie van
Persverkopers (VFP).
De Nationale Loterij heeft oor naar die verzuchtingen. 'Er worden daarom voortaan twee keer per jaar audities georganiseerd', klinkt
het.
Eerlijkere controles
'Alle tieners die de maanden erop zulke controles zullen doen - allemaal 15 of maximaal 16 jaar oud - moeten eerst voor een jury
verschijnen, met daarin ook twee vertegenwoordigers van de krantenverkopers', zegt Kiki Vervloessem van de Nationale Loterij. 'Vindt
één van de juryleden dat zo'n kandidaat- mysteryshopper er ouder uitziet dan zijn leeftijd, wordt die kandidaat afgekeurd. We willen op
die manier elke zweem van meerderjarigheid voorkomen, gelet op de discussies die dat teweegbrengt.'
Dat zegt ook Hendrik Blommaert, die voor de VFP in deze jury zetelt. 'Zo'n auditie lijkt wat vreemd, maar het maakt de controles
eerlijker en ook meer aanvaard door de krantenverkopers. Overigens moeten de betrokken minderjarigen ook beloven dat ze hun
uiterlijk tussen het moment van de auditie en de controles in de winkel niet veranderen. Jongens mogen bijvoorbeeld niet plots hun
baard laten staan.'
Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) drong aan op de audities. 'Je moet zo'n minderjarige kunnen zien én horen om
er goed over te kunnen oordelen: een 16-jarige met de baard in de keel komt helemaal anders over dan een leeftijdsgenoot met nog
een tienerstem', aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.
120.000 euro sancties
Vorig jaar liep bij dergelijke controles van de Nationale Loterij één op de vier dagbladwinkels tegen de lamp, zo blijkt uit cijfers die
CD&V-Kamerlid Griet Smaers bij minister van Begroting Hervé Jamar (MR) opvroeg. De controles leverden voor bijna 120.000 euro
aan financiële sancties op. 'Dat de discussies over een té oude look van de minderjarigemysteryshoppers tot het verleden behoren, is
een goede zaak', zegt Smaers. 'Maar zulke controles blijven nodig. Het kan niet de bedoeling zijn dat minderjarigen zich inlaten met
kansspelen.'
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