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Inleiding
De Drank- en Horecawet (DHW) geeft regels voor de verstrekking van alcoholhoudende drank in
Nederland. Op evenementen wordt vaak alcoholhoudende drank verstrekt, veel bepalingen uit de
wet zijn dan ook op evenementen van toepassing.
Sinds 1 januari 2014 geldt “geen alcohol onder 18 jaar”. Kinderen of jongeren onder 18 jaar mogen
geen alcohol kopen, consumeren of bij zich dragen en daarbij zijn zowel jongere als verstrekker
strafbaar. Ook tijdens evenementen moeten bezoeker en organisator zich hieraan houden.
Elke gemeente moet een Preventie- en handhavingsplan maken. Volgens de DHW moet het plan op 1
juli 2014 zijn vastgesteld door de raad.
Om duidelijkheid te scheppen over alles wat hieromtrent speelt, heeft de Vereniging Van
EvenementenMakers (VVEM), de brancheorganisatie voor de evenementenbranche, deze
Handreiking gemaakt. Een gemeente kan in zijn Preventie- en handhavingsplan met betrekking tot
het onderdeel evenementen volstaan met het verwijzen naar deze Handreiking.
In de Handreiking zijn de voorstellen van de campagne “Nix <18” die toepasbaar zijn op
evenementen meegenomen.

Betrokken partijen
Bij het beoordelen wie wat moet doen op en rond een evenement, moet rekening gehouden worden
met verschillende rollen.








De organisator is de aanvrager van de evenementenvergunning, verkoopt kaartjes of vraagt
op een andere wijze mogelijke bezoekers om te komen.
De organisator kan eventueel een derde partij inhuren om voor hem de “natte” horeca op
het evenement te regelen.
Er is een partij op wiens naam de vergunning DHW of Ontheffing art 35 DHW staat of moet
komen te staan. Dat kan de organisator zelf zijn, maar het kan ook een andere partij
betreffen.
Er kan sprake zijn van een uitzendbureau dat horecapersoneel levert.
Er is barpersoneel. Soms in dienst van de organisator, soms in dienst van een andere partij,
vaak geleverd door een uitzendorganisatie.
De gemeente heeft een rol als verlener van de evenementenvergunning, de DHWvergunning, als art 35 DHW ontheffingverlener, en als handhaver.

Regelgeving vanaf 1 januari 2014
Vanaf 1 januari 2014 is het voor personen onder 18 jaar bij wet verboden om alcohol te kopen, te
consumeren of bij zich te dragen. Wie onder de 18 is en toch alcohol drinkt of bij zich draagt, is
strafbaar en riskeert een boete.
Ook het verkopen (of andere vorm van verstrekken) van alcohol aan personen onder 18 jaar is
strafbaar. De verkoper moet altijd om legitimatie vragen, indien niet onomstotelijk vastgesteld kan
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worden dat de koper 18 jaar of ouder is. De verkoper mag geen alcohol aan personen boven 18 jaar
verkopen wanneer duidelijk is dat de alcohol voor iemand onder 18 jaar bestemd is
(wederverstrekking).
De verkoper mag ook geen alcohol verstrekken aan personen die zichtbaar onder invloed van
stimulerende middelen en/of alcohol zijn.

Voorbereiding
Voor een organisator is het goed de risico’s met betrekking tot het naleven van de Drank- &
Horecawet te beoordelen: welke problemen kunnen worden verwacht met betrekking tot
dronkenschap, met betrekking tot leeftijdsgrenzen? Waar en wanneer kunnen deze problemen
ontstaan? Wat is nodig om ze te voorkomen?

Contact met overheid
Maak eventueel met de gemeente1 in het vergunningproces afspraken; u kunt verwijzen naar de
maatregelen uit deze Handreiking. Bespreek bijvoorbeeld met de gemeente:
- Wat kan de organisator doen ten aanzien van de naleving DHW en waar zal de gemeente de focus
zal leggen bij eventueel toezicht?
- Wat is het beleid ten aanzien van “hangplekken”, “zuipketen” en verkooppunten van alcohol in de
omgeving van het evenement (bijvoorbeeld nachtwinkels, supermarkten), dit in verband met
indrinken?

Wat mag je schenken?
Alcoholvrije drank, sappen, fris schenken mag vanuit de DHW gezien altijd. De DHW begint bij drank
die voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat. Er zijn dranken tussen de 0% en de

1

De gemeente heeft een Preventie- en handhavingsplan volgens de DHW. Volgens de DHW moet het plan op 1
juli 2014 zijn vastgesteld door de raad. Artikel 43a lid 2 en 3 van de de Drank- en Horecawet omschrijft de
minimale eisen waaraan het Preventie- en handhavingsplan moet voldoen:
Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met
name onder jongeren, en de handhaving van de wet.
In het plan wordt in ieder geval aangegeven:
a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol;
b. welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen,
al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s als bedoeld in artikel 2,
tweede lid, onderdeel d, van de Wet publieke gezondheid;
c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de
door het plan bestreken periode worden ondernomen;
d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden.
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0,5%; deze vallen dus niet onder het verbod van de DHW. Sommige overheden stellen echter ook
regels voor alcoholvrije verstrekking.2
Het schenken van alcoholhoudende drank met meer dan een half volumeprocent alcohol is
vergunningplichtig. Bij vaste locaties kan hiervoor vergunning worden verleend. Bij tijdelijke locaties,
zoals bij evenementen in de openlucht, moet een aanvraag worden gedaan voor een ontheffing op
basis van artikel 35 DHW. Wordt deze ontheffing verleend, dan mag voor de aangegeven periode en
op de aangegeven plaats zwak-alcoholhoudende drank geschonken worden.
Alcoholvrije alternatieven aanbieden
Let op dat de zogenaamde ‘sterke drank’ is voorbehouden aan vergunninghouders. Indien u de
verstrekking hebt geregeld via de ontheffing van artikel 35, is het niet toegestaan sterke drank te
verstrekken.
In het kader van NIX<18: Bij een bar dient altijd een alcoholvrij alternatief aangeboden te worden. Bij
de reguliere bars wordt altijd fris en water verkocht, maar ook bij speciale bars (bijvoorbeeld de
speciale bierenbar) hoort een alternatief in het assortiment opgenomen te worden, zoals
bijvoorbeeld water. 3

Wie mag er schenken?
Degene die een vergunning heeft of de ontheffing van artikel 35 heeft gekregen, mag
alcoholhoudende drank schenken. Leidinggevenden beschikken tevens over voldoende kennis en
inzicht met betrekking tot sociale hygiëne4. Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn
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Toelichting: Verstrekt u in uw horecabedrijf alleen alcoholvrije drank? Dan hebt u daar in sommige
gemeenten een drank- en horecaverlof voor nodig. Het drank- en horecaverlof geldt ook voor sommige
verenigingen en stichtingen, zoals buurt- of sportverenigingen. (Bron: Antwoordvoorbedrijven.nl)
3
Maak de alcoholvrije keuze het makkelijkst. Liever dus geen bars waar alleen alcohol verkrijgbaar is, al is dat
voor leeftijdscontrole juist weer makkelijker. Tip: je kan zorgen voor een aantrekkelijke presentatie van
alcoholvrije alternatieven. Voorbeelden zijn de Waterbar, Happy Drinks, Koffie & Thee Lounge, Detox bar.
4

Toelichting: Het besluit Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet noemt:
Leidinggevenden beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot:
a. de invloed van alcoholgebruik en van alcoholgebruik in combinatie met het gebruik van soft- en harddrugs
op het menselijk lichaam en de menselijke geest;
b. de invloed van het gebruik van alcohol in combinatie met bepaalde geneesmiddelen;
c. alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid en de sociale gevolgen daarvan;
d. het gebruik van speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen en de daaraan verbonden risico's
van gokverslaving;
e. de Drank- en Horecawet en andere regelgeving die verband houdt met alcohol;
f. binnen de branche geldende codes voor alcoholhoudende dranken;
g. de technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting;
h. de verschillende bedrijfsformules en gedragskenmerken van de verschillende doelgroepen.
Leidinggevenden beschikken over de kennis en het inzicht nodig om hun bedrijfsvoering af te stemmen op hun
doelgroepen en het bedrijf te exploiteren met inachtneming van de bijzondere maatschappelijke
verantwoordelijkheid die zij hebben.
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Evenementen voor 18 jaar en ouder
De organisator van een evenement bepaalt welk publiek hij op het evenement toelaat. Indien het
evenement voor personen van 18 jaar en ouder wordt neergezet, moet de organisator ervoor zorgen
dat alleen die doelgroep binnen is. Pas dan kunnen maatregelen (bijvoorbeeld bij de bars om de
leeftijd te controleren) achterwege blijven.

Tips en adviezen voor het handhaven van de leeftijdsgrens van 18 jaar
Communicatie naar de bezoekers
Voor de bezoekers van het festival is het van belang om op de hoogte te zijn van de maatregelen die
getroffen worden op het festival. Hiervoor kunnen verschillende communicatiemiddelen gebruikt
worden. Denk aan:
- social media5
- website
- communicatie op het terrein d.m.v. led-schermen, posters, informatieboekje etc.6
- communicatie bij de bar
- opnemen van regels in het huisreglement7.
Tip: signs bij de toegang:
Bij de toegangen tot het terrein kan diverse signage geplaatst worden waarop de procedure voor het
publiek duidelijk leesbaar zal zijn.
5

Voorbeeld: Bij diverse festivals wordt voorafgaand aan het festival op de website en via social media
aangegeven welke maatregelen er getroffen worden, de regelgeving “geen 18 geen alcohol” benoemd, gesteld
dat alle bezoekers een legitimatie mee moeten nemen en dat er op vertoon van legitimatie een polsbandje
verkregen kan worden bij de mobiele teams. De mobiele teams zijn bij opening van het festival bij de ingang en
gedurende het festival lopen zij van bar naar bar.
6

Voorbeeld: Tijdens een festival kan deze informatie in de programmaboekjes komen, op de led-schermen
kenbaar worden gemaakt, op posters worden weergegeven. De poster komt onder andere achter alle bars te
hangen. Hier staat de regelgeving op, een voorbeeld van het Nixbandje en de datum vanaf wanneer de
bezoekers wel alcohol mogen nuttigen.
7

Voorbeeld: Huisregels
De organisator van een evenement met huisreglement kan onderstaande regels opnemen. Daarbij dient de
tekst op de borden bij de ingangen te worden vermeld en meegenomen te worden in de veiligheidsplannen en
briefings van de security.
 Het is op [naam evenement] voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of
consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te
geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede
overtreding verwijdering van het terrein.
 Op verzoek van bar personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen
worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld. Bezoekers jonger dan 18 jaar ontvangen een
afwijkend polsbandje waarmee geen alcohol kan worden besteld. [*Indien van toepassing].
 Roken is op [naam evenement] alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en/of onder
overkappingen mag niet worden gerookt. Bezoekers jonger dan 18 jaar kunnen op [naam evenement]
geen tabak kopen.

6

Tip: signs bij de bar:
Ook in de bars kan signage geplaatst worden die de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het kopen van
alcoholische dranken en de procedure weergeeft. Op de assortimentslijsten kan het logo “geen
alcohol onder de 18” worden geplaatst.

Communicatie naar de medewerkers
Medewerkers moeten geïnstrueerd worden over de regels die zij moeten toepassen tijdens de
werkzaamheden. Hiervoor kunnen de volgende middelen gebruikt worden:
-personeelsinstructies8
-briefing aan het begin van de werkdag/dienst
-duidelijke posters met belangrijke informatie

Visuele onderscheiding van bezoekers
De leeftijdsgroep 18 – 23 is een risicogroep, omdat op basis van bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken
lastig is te bepalen of iemand ouder of jonger is dan 18. Om de controle voor de medewerkers op de
festivals achter de bars en voor de beveiligers gemakkelijker te maken, wordt er vaak gewerkt met
hulpmiddelen als polsbandjes of stempels. Bij de entree of een ander handig punt, bijvoorbeeld een
infostand, bieden we bezoekers na controle van de legitimatiedocumenten een polsbandje of
stempel aan , waarmee we 18+ gemakkelijk zichtbaar maken.
Op vertoon van dit bandje kan bij de bars alcohol worden verstrekt, zonder steeds weer
legitimatiecontrole, waarmee de handelingssnelheid bij bars optimaal blijft.9

Handhaving door de organisatie van het evenement
Tijdens het evenement moet de regelgeving ook gehandhaafd worden. Dit kan bijvoorbeeld door:
- opnemen in de huisregels
- controles door beveiligers en barpersoneel
Wanneer er maatregelen opgenomen worden in de huisregels, is het ook voor de gemeentelijke
instanties duidelijk dat het festival eigen regelgeving gaat toepassen. Door het barpersoneel moeten
8

Voorbeeld: Bij een aantal festivals wordt in de personeelsinstructies en tijdens de briefing extra aandacht aan
dit onderwerp besteed. Ook hangen er posters achter de bars waar de regelgeving op staat, een voorbeeld van
het 18+ bandje en de datum vanaf wanneer de bezoekers wel alcohol mogen nuttigen. Die datum is van belang
omdat dit de controles voor de medewerkers gemakkelijker en sneller maakt.
Belangrijk om mee te nemen bij de instructies is dat het hebben van een rijbewijs niet meteen betekent dat
iemand 18 jaar is; iemand van 17 jaar kan namelijk ook al een rijbewijs hebben. En dat de polsbandjes bij
uitgifte worden omgedaan bij de bezoekers, zodat deze niet kunnen worden doorgegeven aan bezoekers onder
18 jaar.
9
Let op: we geven dus het polsbandje of stempel aan degene die 18+ is, niet aan de jongere. Want die zou
anders het polsbandje of stempel weer kunnen verwijderen. De extra handeling van het verstrekken van het
polsbandje of stempel zorgt ervoor dat er bij de bar sneller en makkelijker gewerkt kan worden.
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bezoekers gecontroleerd worden op de leeftijd, wanneer zij in de risicoleeftijd zitten en niet al
beschikken over bijvoorbeeld een polsbandje of stempel. Ook de beveiligers kunnen in de gaten
houden of bezoekers onder de 18 jaar in het bezit zijn van alcohol.

Interne toezichthouder
Het kan verstandig zijn iemand verantwoordelijk te maken voor het controleren en enthousiasmeren
van het barpersoneel voor het naleven van de procedure “geen alcohol schenken aan personen
onder 18 jaar”.
Die persoon kan eventueel ook verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van een verzoek tot
handhaving van de huisregels bij overtredingen. Zo’n verzoek kan dan bijvoorbeeld namens de
horeca aan de evenementenbeveiliging worden doorgegeven.

Wat te doen bij een constatering?
Het kan niet de bedoeling zijn dat bij een evenement de sfeer voor de bezoekers onder deze
regelgeving gaat lijden. Het is dus goed zoveel mogelijk maatregelen te treffen die bij de sfeer van
het evenement passen.
Voorbeeld sancties10: overwogen kan worden aan overtreders waarschuwingen uit te delen, en bij
herhaling eventueel de toegang tot het evenement te ontzeggen.
Lastige omstandigheden bij grotere evenementen:
Het is voor barmedewerkers die in deze omstandigheden werken niet altijd eenvoudig om de
beveiliging te laten weten welke persoon een waarschuwing heeft gehad.
Grote publieksdichtheid en drukte, in combinatie met het aantal verkooppunten, maken handhaving
lastig bij constatering van een poging tot aanschaffen of wederverstrekking van alcoholische drank
onder de 18 jaar.
Toch zal de barmedewerker, barhoofd of interne toezichthouder bij een vermoedelijke overtreding
de bezoeker waarschuwen. Wanneer wordt vastgesteld dat de betreffende bezoeker nogmaals
schuldig is aan aanschaf of wederverstrekking van alcoholische dranken door/voor personen onder
de 18 jaar, dan zal de barmedewerker via het barhoofd of de interne toezichthouder de beveiliging
laten oproepen.

10

Voorbeeld van een sanctiebeleid:
Wanneer een bezoeker jonger dan 18 jaar alcoholhoudende dranken probeert aan te schaffen, zal deze
persoon een waarschuwing krijgen. Bij de tweede poging wordt de persoon door de beveiliging van het terrein
verwijderd.
In het geval van wederverstrekking van alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar, zullen
beide personen een waarschuwing krijgen. Bij een tweede overtreding zullen beide personen door de
beveiliging van het terrein verwijderd worden.

8

In de praktijk blijkt dat de barmedewerker, barhoofd of interne toezichthouder de verdachte lastig
kan waarschuwen omdat de verkoopbalie, de grote publieksdichtheid en drukte dat slecht mogelijk
maken. Ook komt het voor dat de horeca-organisatie niet zelf verantwoordelijk is voor de aansturing
van de beveiliging. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat de beveiliging te laat is om de verdachte aan te
spreken op basis van de overtreding van de huisregels. De goede samenwerking die hiervoor nodig is
moet zoveel mogelijk van tevoren door verantwoordelijken binnen de organisatie besproken
worden.

Sancties van de overheid naar de organisator of horeca-uitbater
De sanctie voor het niet naleven van de wetgeving kan een boete voor de vergunninghouder11 of de
ontheffinghouder art. 35 tot gevolg hebben en in het uiterste geval tot intrekking van de drank
vergunning leiden. Een art 35 ontheffing wordt in basis per evenement en per gemeente verstrekt.
Ook bij een vaste horeca vergunning, art xxx, zoals bijvoorbeeld in het Gelredome en de Ahoy, geldt
dat er een sanctiebeleid is.

11

Voorbeeld van afspraken: Een organisator (of bv cateraar) kan contractueel vastleggen met de dienstverlener
van het barpersoneel, dat elke vorm van schade, direct en/ of indirect, die de organisator ondervindt door het
niet naleven van deze procedure door barmedewerkers of barhoofden, toezichthouders en/of
verantwoordelijken, op de dienstverlener zal worden verhaald. Let op: dit pleit de organisator / cateraar niet
vrij van haar verantwoordelijkheid als organisator en/of cateraar van het evenement.
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Checklist
VAN TEVOREN
- Afstemmen wie de vergunning heeft of wie de ontheffing van artikel 35 DHW aanvraagt.
- Inschatting maken (waar mogelijk op basis van verkoopcijfers van voorgaande edities) van het
aantal bezoekers dat jonger is dan 18 jaar.
- Mogelijke werkwijze leeftijdscontrole bepalen. Wordt legitimatie bij ingang gecontroleerd en krijgt
een bezoeker jonger dan 18 een ander bandje dan iemand die ouder is?
- Huisregels afstemmen met betrekking tot geen alcohol schenken onder de 18 jaar.
- Communicatie over geen alcohol onder de 18 jaar richting publiek afstemmen.
- Afspreken dat het beleid ook wordt gebrieft aan security i.v.m. handhaving.
- Bepalen of er interne toezichthouders in de bar worden ingezet.
- Taken uitzetten binnen medewerkers evenement.
- Benodigde materialen (denk aan stempels, polsbandjes) bestellen.
- Benodigde teksten en logo’s downloaden en vervaardigen.
- Procedure geen alcohol schenken aan personen jonger dan 18 jaar aanpassen aan aard van
evenement/publieksprofiel evenement. Werkwijze leeftijdscontrole en maatregelen beschrijven die
bij het specifieke evenement toegepast worden.
- Eventueel procedure geen alcohol schenken aan personen jonger dan 18 jaar naar gemeente
sturen.
- Instructies of scholing over verantwoord schenken geven aan het relevante personeel.
EVENEMENTSDAG
- Briefen van de horecamedewerkers en securitymedewerkers van het evenement.
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Veel gestelde en niet zo vaak gestelde vragen:
Definities: Wat is verstrekking?
Artikel 20 lid 1 van de DHW zegt:
‘Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een
persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken
als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende
drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke
drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd
van 18 jaar heeft bereikt.’
Interpreterend: verstrekken is overhandigen, ter beschikking stellen, uitdelen, uitreiken, geven,
leveren, toedienen, verlenen, verschaffen. Dat is heel breed. Hier gaat het erom dat je het niet mag
doen als 1/ het om alcoholhoudende drank gaat, 2/ je het bedrijfsmatig doet of 3/ tegen een
vergoeding (“anders dan om niet”).
Definities: Wat is wederverstrekking?
Wederverstrekking wordt in artikel 20 van de wet onder “verstrekken” gebracht. Het gaat hier om
het doorgeven. Iemand aan wie wel verstrekt mag worden geeft de drank door aan iemand aan wie
niet verstrekt mag worden.
Bij evenementen is het vaak lastig om wederverstrekking volledig tegen te gaan. We verwijzen voor
de discussie hierover graag naar het kabinetsstandpunt12.
Vraag: Drank meenemen naar de festivalcamping. Mag dat?
De organisator kan voor verschillende delen van het evenemententerrein verschillende regels stellen.
Maar de regels zijn altijd in aanvulling op de DHW. De jongeren onder de 18 mogen geen eigen
alcoholhoudende drank meenemen. Indien sprake is van een groep, mogen alleen de jongeren vanaf
18 jaar alcoholhoudende drank bij zich hebben. Indien op de camping alcoholhoudende drank
verkocht wordt, mag de drank alleen aan personen vanaf 18 jaar verkocht worden.
Vraag: Samen naar het evenement met de vrienden die wel 18 zijn. Hoe werkt dat?
De personen vanaf 18 jaar, mogen op het evenement alcoholhoudende drank bij zich hebben en
kopen. De organisator mag aan hen alcoholhoudende drank verkopen.
Personen onder de 18 jaar mogen op het evenement geen alcoholhoudende drank bij zich hebben of
kopen. De organisator mag aan hen geen alcoholhoudende drank verkopen.

12

‘Het kabinet is van oordeel dat er slechts sprake kan zijn van een overtreding van het verbod op
wederverstrekking als de drank «kennelijk» bestemd is voor iemand onder de … jaar. Dat betekent dat het
kenbaar moet zijn dat er sprake is van wederverstrekking. Vaak vindt het doorgeven van alcoholhoudende
drank pas plaats buiten het zicht van de ondernemer, bijvoorbeeld op het parkeerterrein van de supermarkt.
Dit kan een ondernemer niet (meer) worden aangerekend. Juist in deze gevallen kan straks gebruik worden
gemaakt van het nieuwe verbod op het aanwezig hebben van alcoholhoudende drank onder de … jaar op de
openbare weg. Het kabinet acht het dan ook niet nodig de in artikel 20 gebruikte definitie van
wederverstrekking aan te passen.’(Tweede Kamer, 2010, werd toen nog over 16 jaar gesproken, vanaf 2014 is
dat 18 jaar).
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De organisator zal zich inspannen om te voorkomen dat oudere vrienden drank doorgeven aan
jongere vrienden, al is dit in een festivalomgeving niet altijd makkelijk te constateren; zie daarvoor
mede het gestelde bij het onderwerp wederverstrekking.
Definities: Wat is alcoholhoudende drank?
Alcoholhoudende drank is de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer
dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat. (Bron: DHW)
Definities: Wat is zwak-alcoholhoudende drank?
Zwak-alcoholhoudende drank is alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank. (Bron:
DHW)
Definities: Wat is sterke drank?
Sterke drank is de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer
volumenprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn. (Bron: DHW)
Wetgeving: Wat staat er eigenlijk in artikel 35 DHW?
Artikel 35
1. De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op
aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 3 voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde
verbod, bij een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor
een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, mits de verstrekking geschiedt onder
onmiddellijke leiding van een persoon die:
a. de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt;
b. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.
De naam van deze persoon staat op de ontheffing vermeld.
2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorschriften
worden verbonden.
3. Ten aanzien van een ontheffing is artikel 31, eerste lid, onder a en c13, van overeenkomstige
toepassing.
4. De ontheffing, of een afschrift daarvan, is ter plaatse aanwezig.
5. Een burgemeester kan naar aanleiding van een aanvraag voor ontheffingen als bedoeld in dit
artikel, voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard,
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En in die leden staat (rest van de tekst van het artikel weggelaten):
Artikel 31
1. Een vergunning wordt door de burgemeester ingetrokken, indien:
a. de te harer verkrijging verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvrage een
andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend
waren geweest;
c. zich in de betrokken inrichting feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven
der vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;
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besluiten één ontheffing te verlenen, mits de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank
telkenmale geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon.
6. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3.
van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als
bedoeld in dit artikel.
Vraag: Mag ik op een personeels- of bedrijfsfeest schenken aan mensen van 17 jaar?
(bron: alcoholinfo.nl van het Trimbos Instituut)
Als er sprake is van een bedrijfsfeest kan het bedrijf de gasten op verschillende manieren van drank
voorzien. A. het bedrijf kan een cateringbedrijf inhuren. B. het bedrijf kan zelf drank inkopen en
schenken (of doorverkopen aan het personeel).
A. Als een bedrijf een cateringbedrijf inhuurt wordt de drank verstrekt aan de (volwassen)
opdrachtgever (het bedrijf). In dit geval hoeft men zich bij het verstrekken niet te houden aan
de leeftijdgrenzen.
B. Verstrekt het bedrijf rechtstreeks aan de deelnemers is er sprake van een partijencatering. In principe is hiervoor een vergunning nodig. (Brief van de minister van
Economische Zaken inzake cateringbedrijven, d.d. 22 juni 1990, n.a.v. de mondelinge
behandeling van de Wijziging van de Drank- en Horecawet, Kamerstukken I, nr. 21128.). In
dat geval moet de verstrekker ook voldoen aan de bepalingen m.b.t. leeftijdsgrenzen.
Criterium voor het moeten voldoen aan de leeftijdsgrenzen is dus of de alcoholhoudende drank
wordt verstrekt aan de opdrachtgever van het feest (dan niet) of rechtstreeks aan de deelnemers van
het feest (dan wel).
Op deze regel bestaat echter wel één uitzondering, die het gevolg is van de regelgeving over
indirecte verstrekking. Als het voor de verstrekker duidelijk is dat de drank die hij levert aan de
opdrachtgever van de party kennelijk bestemd is voor jongeren die niet de vereiste leeftijdsgrens
hebben bereikt, dan mag hij niet verstrekken. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als hij weet dat het
gaat om een feestje waar uitsluitend 16- en 17jarigen komen. Dan is iedereen per definitie onder de
leeftijdsgrens.
De VVEM raadt altijd af om drank te geven aan jongeren onder de 18.
Vraag: Hoe hoog is de boete voor een jongere onder 18 jaar als hij betrapt wordt op het bij
zich hebben van alcohol in het openbaar?
Vanaf 1 januari 2014 is deze boete € 45 als je 13, 14 of 15 jaar bent. Voor jongeren van 16 of 17 jaar
is de boete € 90. (Bron alcoholinfo.nl).
Vraag: Hoe hoog is de boete voor de ondernemer die de fout in is gegaan?
Dit bedrag kan verschillen, zie het “Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet”.
Bij de bepaling van het bedrag speelt mee:
- minder of meer dan vijftig werknemers op de dag waarop de overtreding is begaan;
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- herhaling: als 1 x eerder boete voor hetzelfde en nog geen 12 maanden verlopen: boete 50%
verhoogd; als 2 x of vaker boete voor hetzelfde en sinds de eerste keer nog geen 12 maanden
verlopen: boete 100% verhoogd.
- bijzondere omstandigheden: deze kunnen tot verlaging van de boete leiden.
Vraag: Wat gebeurt er als een jongere onder de 18 met een vals ID alcohol probeert te
kopen?
Er zijn twee mogelijkheden:
1. Een ID-kaart, oftewel identiteitskaart, wordt uitgeleend aan iemand anders. Dat mag niet. Een IDkaart is namelijk persoonsgebonden. Als dit wel gebeurt, dan wordt identiteitsfraude gepleegd. Dit is
een strafbaar feit.
De vraag of het de verkoper te verwijten valt als iemand de ID-kaart van bijvoorbeeld zijn broer of
zus meeneemt, zal afhangen van de omstandigheden per geval.
2. Daarnaast kan iemand ook een ID-kaart namaken. Als dat zo goed gedaan is, dat het niet op het
eerste gezicht als vals te herkennen valt, maar dat hier nader onderzoek voor nodig is, kan dit de
verkoper of de portier niet worden verweten.
Is het echter duidelijk een kopie met een andere foto eroverheen geplakt, waarvan meteen zichtbaar
is dat het om een valse kaart gaat, dan kan het de verkoper wel worden verweten.
(bron alcoholinfo.nl , die weer van ministerie van VWS)

Vraag: Mag ik nog wel jongeren van 16 en 17 in de bar laten werken?
Als jongeren 16 of 17 jaar zijn mogen ze wel alcohol verstrekken (schenken), maar ze mogen zelf
geen alcohol drinken. In de wet staat dat deze uitzondering geldt voor personen van 16 of 17 jaar die
dienst doen in een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waaronder inbegrepen, de
barvrijwilliger in een inrichting in beheer bij een paracommerciële rechtspersoon. Er dient overigens,
behalve in (sport)kantines, altijd een leidinggevende in de inrichting aanwezig te zijn.
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Meer informatie?
www.alcoholinfo.nl (info van Trimbosinstituut)
www.cvgu.nl (Centrum Veilig en Gezond Uitgaan)
www.handhavingdhw.nl Expertisecentrum Handhaving DHW
www.naar18jaar.nl (voor professionals van GGD, verslavingszorgpreventie en projectleiders
alcoholmatiging)
www.nix18.nl (campagne om roken en drinken onder de 18 niet meer toe te staan)
www.overheid.nl , zoek op ‘Landelijke wet- en regelgeving’: de Drank- en Horecawet
www.trimbos.nl (kennisinstituut)
www.vvem.nl (brancheorganisatie: Vereniging Van EvenementenMakers)
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