


 



1. Inleiding

Nederland kent sinds enige  jaren het fenomeen hokken en keten. Hokken en keten zijn semi-
particuliere  settingen  zoals  schuren  en  caravans  waar  jongeren  samenkomen  voor  de 
gezelligheid  en  om te  drinken.  De  veiligheid  van  de  keten  laat  op  verschillende  punten  te 
wensen  over.  Zo  wordt  over  de  brandveiligheid  van  de  keten  door  de  jongeren  maar  zeer 
beperkt nagedacht. Daarnaast wordt in veel keten alcoholhoudende dranken verkocht, terwijl zij 
niet beschikken over een Drank- en Horecavergunning.

Eind 2009 heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in opdracht van het ministerie van VWS 
een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal hokken en keten in Nederland. Hiertoe zijn in de 
maanden  november  en  december  alle  438  gemeenten  in  Nederland  benaderd.  Aan  de 
gemeenteambtenaar die verantwoordelijk zijn over hokken en keten zijn de volgende vragen 
voorgelegd:

1. Bevinden zich in uw gemeente hokken en keten? 
2. Kunt u aangeven hoeveel hokken en keten zich in uw gemeente bevinden?
3. Kunt u een indicatie geven waar de hokken en keten zich voornamelijk bevinden?
4. Weet u de naam en het adres van deze hokken en keten?
5. Mag  de  door  u  verstrekte  informatie  worden  doorgeven  aan  de  Voedsel-  en 

Warenautoriteit?

Van de 438 gemeenten weigerde slechts één gemeente expliciet aan het onderzoek mee te doen. 
Drie  gemeenten  konden  niet  voor  de  gestelde  deadline  antwoord  geven  op  de  vragen. 
Uiteindelijk hebben derhalve 434 gemeenten meegedaan aan deze inventarisatie, een respons 
van 99 procent. 

In  de  tweede paragraaf  worden de resultaten in  tabelvorm gepresenteerd,  gevolgd door een 
grafische presentatie van de gemeenten met en zonder (bekende) hokken en keten.

Daarnaast is van de hokken en keten waarvan wij de adressen hebben ontvangen een aparte 
spreadsheet gemaakt. Overigens wilden niet alle gemeenten de adresgegevens verstrekken.
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2. Resultaten inventarisatie

Tabel 1 Aanwezigheid hokken en keten

N %

Ja 138 32

Nee 273 63

Onbekend 23 5

Totaal 434 100

Tabel 2 Aantallen hokken en keten

N %

Geen 273 63

1 – 10 87 20

11 – 30 18 4

31 of meer 7 2

Wel aanwezig, maar aantal onbekend 26 6

Aanwezigheid onbekend 23 5

Totaal 434 100

Tabel 3 Ligging hokken en keten

N %

Binnen de bebouwde kom 17 12

Buiten de bebouwde kom 20 14

Buitengebied 62 45

Overig 28 20

Onbekend 11 8

Totaal 138 100

Tabel 4 Naam en adresgegevens hokken en keten

N %

Gemeenten waar naam en 
adresgegevens bekend zijn

75 54

Gemeenten waar naam en 
adresgegevens niet bekend zijn

63 46

Totaal 138 100
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Tabel 5 Verstrekken van gegevens aan VWA

N %

Gegevens mogen worden verstrekt 17 23

Gegevens mogen niet worden verstrekt 58 77

Totaal 75 100

Tabel 6 Reden weigering doorgeven adresgegevens

N %

Alleen in overleg 17 29

Alleen als duidelijk is wat er met de 
gegevens gaat gebeuren

4 7

Alleen na officieel verzoek 3 5

Voeren zelf beleid 15 26

Privacybezwaar 9 16

Algehele weigering 10 17

Totaal 58 100
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