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Gezonde en duurzame voeding.  

Gezonde mensen in een gezonde omgeving. 
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‘Wetten zijn net als worsten:  

je kunt beter niet zien hoe ze gemaakt 

worden.’ 



 

Uitgangspunten 

 

• Onderdeel lokale preventiebeleid 

• Uitwerken alle bevoegdheden 

• Beleidsrijk 

• Aparte verordening 

• Handhaafbaarheid 

• Indeling naar domeinen 



Artikel 3: Verbod prijsacties 

• Verbod extreme prijsacties 

• Happy hours, ladies nights, … 

• ≤24 uur  

• > 40% korting (op reguliere prijs 

ter plekke) 

• Alleen op plekken waar regulier 

verkocht wordt 

• Ter bescherming volksgezond-

heid of in belang openbare orde 

• Afspraken via convenant?  

 

 

 

 

 

 

 



Prijsacties 

 



Effectieve beleidsmaatregelen 

  Effectiviteit Hoeveelheid onderzoek 

Verhogen van de prijs +++ +++ 

Verkoopverboden +++ +++ 

Minimum verkoopleeftijd +++ +++ 

Beperken verkooptijden ++ ++ 

Beperken aantal verkooppunten ++ +++ 

Meer handhaving in verkooppunten ++ ++ 

Beperken alcoholreclame +/++ +++ 

Trainen barpersoneel 0/+ +++ 

Bron: Babor e.a. (2010) Alcohol no ordinary commodity            

Oxford University Press 



Prijs en consumptie 

 

(MacKillop & Murphy, 2007) 

 



Hulp bij monitoring 

• STAP ontwikkelt een prijsmonitor tool voor gemeenten 

(pilot) 

• Gemeenten die interesse hierin hebben kunnen zich 

aanmelden via info@stap.nl o.v.v. monitor prijsacties 

mailto:info@stap.nl


Artikel 4/5: Toelatingsleeftijd 

• Vroeg op Stap 

• <18 moet voor 23:00 binnen zijn 

• >23:00: te weinig invloed op jonge 

stappers 

• <23:00: problematisch voor andere 

avondactiviteiten 

• Nachthoreca (tussen 2:00 en 8:00 

open) altijd 18+ 

• Niet bij vroege sluitingstijden (bv 

24:00) 

• Portier verplicht: kosten! 



Artikel 7: Schenktijden paracommercie 

• Verplicht, voor 1-1-2014 

• Lokaal maatwerk, oog voor 

functie en geen onnodige 

beperking 

• Eén regime, met uitzonde-

ringen beter handhaafbaar 

• Ma-do: 17:00-23:00 

• Vrij-zo: 15:00-21:00 

 

Woensdagmiddag … 

 

 

 

 

 

 

… als de ‘Benjamins’ trainen 



Artikel 8: Andere schenktijden voor bepaalde type 

paracommercie 

• Uitzonderingen voor bepaalde 

typen (aard) 

• Door raad vastgesteld 

• Doelstelling xxx 

• Doelgroep yyy 

• Transparant en controleerbaar! 

• Ruimer maar ook krapper 



Schenken/schenktijden 



Effectieve beleidsmaatregelen 

  Effectiviteit Hoeveelheid onderzoek 

Verhogen van de prijs +++ +++ 

Verkoopverboden +++ +++ 

Minimum verkoopleeftijd +++ +++ 

Beperken verkooptijden ++ ++ 

Beperken aantal verkooppunten ++ +++ 

Meer handhaving in verkooppunten ++ ++ 

Beperken alcoholreclame +/++ +++ 

Trainen barpersoneel 0/+ +++ 

Bron: Babor e.a. (2010) Alcohol no ordinary commodity            

Oxford University Press 



9: Verbod alcohol bijeenkomsten privé en derden 

• Verplicht, voor 1-1-2014 

• Niet verbonden aan 

hoofdactiviteit 

• Alleen verbod op verstrekken 

alcohol, niet op de bijeenkomst! 

• Geen onderscheid privé en 

derden vanwege 

handhaafbaarheid 

 

 

Afscheid voorzitter 

Wel alcohol  

 

Huwelijksfeest voorzitter 

Geen alcohol  

 

Bijeenkomst politieke partij 

Geen alcohol 

  

 



Artikel 10: Verbod sterke drank 

• Veel gemeenten hebben al 

verbod 

• Duidelijk: voor sterke drank moet 

je naar commerciële horeca 

 

  

 



Sterke drank? 



Percentage jongeren dat de afgelopen maand sterke drank heeft 

gekocht in de horeca (Intraval, 2012) 



Effectieve beleidsmaatregelen 

  Effectiviteit Hoeveelheid onderzoek 

Verhogen van de prijs +++ +++ 

Verkoopverboden +++ +++ 

Minimum verkoopleeftijd +++ +++ 

Beperken verkooptijden ++ ++ 

Beperken aantal verkooppunten ++ +++ 

Meer handhaving in verkooppunten ++ ++ 

Beperken alcoholreclame +/++ +++ 

Trainen barpersoneel 0/+ +++ 

Bron: Babor e.a. (2010) Alcohol no ordinary commodity            

Oxford University Press 



6: Commerciële kantines 

• Commerciële inrichting (met 

reguliere vergunning), maar in 

paracommercële omgeving, 

soms met behoud van subsidie 

en barvrijwilligers 

• Meestal veel jongeren 

• Verbod sterke drank en zelfde 

schenktijden als in paracom-

mercie zodat rechtsvorm niet 

meer uitmaakt 

 

 

 

Multifunctionele accomodatie 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek, sport,  

zaalverhuur  

 

 

 



Artikel 12: Prijsacties detailhandel 

• ≤ 7 dagen  

• > 30% korting (t.o.v. reguliere 

prijs ter plekke) 

• Ook: korting op koppelverkoop 

• Ter bescherming 

volksgezondheid of in belang 

openbare orde 

 

 



Artikel 17-19: Ontheffingen 

• Maken maatwerk mogelijk 

 

• Artikel 17: mandatoir 

– burgemeester moet verlenen, 

– op verzoek, 

– bij ontbreken effectieve concurrentie 

 

• Artikel 18: Facultatief 

– artikel 6/10: permanent of tijdelijk 

– artikel 7-9: bijeenkomsten bijzondere 

aard van max 12 dagen 

 

 

 

 

 

Ontheffing 

 

Mandatoir 

(Artikel 17) 

 

Facultatief 

(Artikel 18) 

 

Permanent 

 

Art 9 

 

Art 6 

Art 10 

 

 

Tijdelijk 

 

Art 6 

Art 7 * 

Art 8 * 

Art 9 * 

Art 10 

 

* Max  

12 dgn 



Tot slot: integraal beleid noodzakelijk 

  (Nieuwe) DHW 

Verhogen van de prijs Prijsacties verbieden 

Verkoopverboden Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop 

Minimum verkoopleeftijd Toegangsleeftijd invoeren voor de horeca 

Beperken verkooptijden Schenktijden/sluitingstijden invoeren 

Beperken aantal verkooppunten Geen sterke drank in paracommercie 

Geen alcoholverkoop op scholen 

Meer handhaving in verkooppunten Lokaal toezicht 

Beperken alcoholreclame Verbieden alcoholreclame op straat 

Prijsacties verbieden 

Trainen barpersoneel Geven van (verplichte)bartraining 

Bron: Babor e.a. (2010) Alcohol no ordinary commodity            

Oxford University Press 



 

DANK 

VOOR UW AANDACHT 

 

 

 

 

Vragen?  

 

 

Info@stap.nl 

Infostand STAP 


