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Ondersteuning gemeenten

� Expertisecentrum

� Leeftijdsgrenzenteam

� Examen DHW
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� Ondergebracht bij de NVWA

� Overdracht van kennis en ervaring

� Specifiek: toezicht en vergunningverlening

� Tot 1 januari 2015

� Activiteiten: website, symposia/bijeenkomsten, (tel.)helpdesk, etc.

� Website www.handhavingdhw.nl

� Publiek deel en afgeschermd deel voor gemeenten

� Tel. 0800-4200400

Expertisecentrum Handhaving DHW



Expertisecentrum Handhaving DHW

Cijfers
� Gemiddeld 500 bezoekers per week

� Ruim 1000 personen met een account voor het afgeschermde deel

� Circa 25 vragen per week 

(digitaal en telefoon)

� Ruim 200 vragen en antwoorden

in de helpdesk



� Toezicht leeftijdsgrenzen op aanvraag van gemeenten

� Toezicht op naleving artikel 20 DHW

� Gemeente verantwoordelijk voor sanctie-oplegging

� Tot 1 januari 2014

� Randvoorwaarden:

�Aangewezen DHW-toezichthouder

�Overzicht van de hotspots

�Sanctiebeleid art 20 DHW

� Cijfers: circa 45 gemeenten hebben zich aangemeld

Leeftijdsgrenzen team NVWA (weekendpoule)



� Verplicht examen voor DHW-toezichthouder

� Binnen 1 jaar na aanstelling

� Soms ontheffing voor NVWA- en pilot toezichthouders

� 4 examens per jaar

� Twee delen:

�Theorie

�Boeterapport schrijven a.h.v. case

� NVWA is examencommissie

Examen DHW



Cijfers
� 4 examens afgenomen 

� Tot nu toe 290 toezichthouders op examen geweest

� Volgend examen 11 oktober

Examen DHW



Meest gestelde vragen
Waar moet een 

toezichthouder aan 
voldoen?

Mag ik externe BOA’s 
inhuren?

Welke regels gelden 
voor de PC-horeca als 
de verordening nog 

niet klaar is?

Kan ik de alcohol 
inbeslag nemen als ik 
een 15 jarige aantref 

met alcohol?

Welke taken heeft de 
NVWA nog?



Eisen Toezichthouder

‘Regeling Toezichthoudende ambtenaren DHW’

� Ambtenaar 

� BOA - domein I of II

� Examen (NVWA) behaald - binnen 1 jaar na aanstelling

� Externe inhuur van BOA’s?

� BOA automatisch bevoegd?

� Ontheffing examen DHW?

� Mag de politie ook handhaven op de DHW?



Artikel 45 – strafbaarstelling jongere

� Afhandeling via OM (strafrecht)

� Feitencode E211

� Hoogte boete 45 euro

� Halt straf mogelijk?

� DHW of APV?

� Onderzoek tassen?



PC-verordening

� Verplicht voor 1-1-2014

� Modellen STAP, VNG, BEM

� Regelt in elk geval:
Schenktijden

Bijeenkomsten van persoonlijke aard

Bijeenkomsten van derden

� Nieuwe aanvraag 2013 – nog geen verordening?

� Wat als we geen verordening hebben op 1-1-2014?

� Ontheffing burgemeester?



Handhavingsmiddelen

� Bestuurlijke boete
� Proces verbaal 
� Intrekken DHW-vergunning 
� Schorsen DHW-vergunning
� Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop in de detailhandel
� Toepassen bestuursdwang 
� Opleggen dwangsom 
� Sluiten van een horecagelegenheid 
� Verwijderen van bezoekers

NIEUW

� Moet de bestuurlijke boete?

� Hoogte bestuurlijke boetes?

� Three strikes out? – Drank uit de winkel?



Resterende taken NVWA ?

Toezicht op:

� Personenvervoer 

� Legerplaatsen

� Taxfree shops op vliegvelden

� Ambulante handel (vervoermiddelen)

� Alcoholreclame (evt. toekomst)



En dan nog even dit……….

� Check SVH-verklaring leidinggevende op www.svh.nl/register

� Het aanhangsel (met leidinggevenden) is een beschikking in de zin van 
de AwB

� Proeven van alcohol in detailhandel alleen in slijterij (niet in een 
wijnwinkel, geen wijnproeverij)

� Geen verplichting SVH-diploma voor leidinggevende evenement (kan 
wel als aanvullende eis opgenomen worden in ontheffing)



Bent u werkzaam bij een gemeente 
en heeft u nog geen account op onze website 

www.handhavingdhw.nl ?

Aanmelden kan nu bij de stand van het Expertisecentrum of later 
via de website!




