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Leeftijdsgrenzen

Artikel 20 (verstrekking)

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 16/18 jaar heeft bereikt.

Artikel 45 (aanwezigheid)

Het is degene die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt 

verboden op de voor publiek toegankelijke plaatsen 

alcoholhoudende drank aanwezig te hebben, met uitzondering van ….

Per 1-1-2014 
18 jaar

Per 1-1-2014 
18 jaar
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Planmatig toezicht

analyse

interventie

actie

evaluatie
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analyse

Wat is het probleem?

Hoe groot is het probleem?

Wat is het risico van dit probleem?

Wie hebben er last van dit probleem?

Wat zijn de oorzaken van dit probleem?

Welke doelgroep staat centraal bij dit probleem?

Waar doet het probleem zich voor (hot spots)?

Waarom worden de regels niet nageleefd?

Etc.
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interventie

Welke interventies zijn effectief bij welke 
doelgroep? 

- Regels & Toezicht & Handhaving

- Handhavingscommunicatie

- Cursus

- Financiële prikkels

- Sociale prikkels

- Fysieke barrières/hulpmiddelen

- Etc.

Samenhang van interventies
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Praktijkvoorbeelden 

Bij driekwart controles geen overtredingen 

na ruim 100 controles in de eerste 100 dagen 

regionaal toezicht Drank- en Horecawet

(Project FrisValley, 25-4-2013)
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Controle locaties

Bij alcoholverstrekkers waar jongeren alcohol proberen te kopen, 
de HOT SPOTS:

- Cafés/discotheken

- Supermarkten

- Slijterijen

- Sportkantines

- Buurthuizen

- Evenementen

- Hokken & keten

- Etc.
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Voorbeeld van een reguliere LG-dienst (zaterdag)

15.00 – 16.00 uur 
Bureau onderzoek

19.00 – 21.00 uur 
Supermarkten

16.00 – 19.00 uur 
Sportverenigingen

22.00 – ……. uur 
horeca/

evenementen
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Combineren art. 20,1 en/of art. 45 DHW
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Tips & Tricks

- Probeer de subjectieve pakkans te verhogen
- Wees onvoorspelbaar
- Wees consequent in je handhaving
- Preventie en repressie vullen elkaar aan
- Communiceer actief
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Vragen?

Marian Gacsbaranyi-Smink
Projectleider Expertisecentrum Handhaving DHW
06-15036040 
marian.smink@vwa.nl

Michiel van Baardewijk
Toezichthouder gemeente Lingewaard
06-52549250
m.vanbaardewijk@lingewaard.nl

19-09-201311


