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Lokaal toezicht

Per 1 januari 2013 is het toezicht op de naleving van de Drank- en 
Horecawet overgegaan naar de gemeenten. 

De burgemeester is in medebewind belast met de uitvoering van de 
Drank- en Horecawet.

Er is lokaal (of regionaal) handhavingsbeleid opgesteld.

De burgemeester kan een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding 
van de Drank- en Horecawet. 
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Lokaal toezicht

De burgemeester kan gemeenteambtenaren of 
politieagenten aanwijzen als toezichthouder. 

Aan deze toezichthouders zijn eisen gesteld.
Die staan in de Regeling toezichthoudend 

ambtenaren Drank- en Horecawet. 
(BOA domein I of II + examen)

2013 is een overgangsjaar. Toezichthouders 
kunnen meteen aan de slag, onder de voorwaarde 
dat ze binnen een jaar slagen voor het examen.

Tot nu toe zijn ongeveer 200 mensen opgeleid. 
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Strafbaarstelling jongeren

Jongeren onder de 16 jaar zijn strafbaar als ze alcohol aanwezig 
hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen (openbare weg, 
cafés) met uitzondering van die plaatsen waar bedrijfsmatig of 

anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan 
ter plaatse wordt verstrekt (detailhandel en supermarkt).

Vanaf 1 januari 2014 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 18 jaar. 

Tot nu toe maar een paar voorbeelden bekend. 
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Strafbaarstelling jongeren

Veel aandacht besteed aan
strafbaarstelling jongeren
tijdens de landelijke campagne 

eind 2012 / begin 2013 over de 
wijziging van de 

Drank- en Horecawet.

Er is een digitale toolkit met 

een aantal hulpmiddelen 
voor preventieprofessionals, 
gemeenten en bedrijfsleven. 
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Lokale verordening

Verplicht

Artikel 4 van de Drank- en Horecawet.

Het regelen van de alcoholverstrekking in sport- en andere kantines. 

Voor 1 januari 2014. 

Ruime bekendheid aan geven. 
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Lokale verordening

Facultatief

Artikel 25a: Het verstrekken van alcoholhoudende 

drank in horeca of slijterijen kan worden verboden 
of aan beperkingen worden onderworpen. 

Artikel 25b: Koppelen van een toegangsleeftijd 
aan de horecasluitingstijd.

Enkele voorbeelden van bekend. 
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Lokale verordening

Facultatief

Artikel 25c: Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank in 

supermarkten kan worden verboden of aan beperkingen 
worden onderworpen. Een dergelijk verbod of beperking heeft 

slechts betrekking op een beperkte tijdsruimte.

Artikel 25d: 

a. Verbod op happy hours in de horeca.
b. Verbod op prijsacties in supermarkten.  
Voorstel in o.a. Eindhoven, Dordrecht, Raalte. 

Geen meerderheid in de gemeenteraad. 
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Preventie en handhavingsplan

Verplicht

Artikel 43a, voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet.

De gemeenteraad stelt een preventie- en handhavingsplan alcohol 

vast. Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de 
preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de 

handhaving van de wet.

Uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van het voorstel tot 

wijziging (1 januari 2014). Daarna samenloop met lokale nota 

gezondheidsbeleid. 
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Leeftijdsgrenzen

De belangrijkste nieuwe taak voor gemeenten: de controle van de 
leeftijdsgrens, ongeacht of het 16 of 18 jaar is.

Landelijk nalevingsonderzoek met mystery shoppers, 2011: 
Internet 0 %

Sportkantines 4 %
Horeca 11 %
Supermarkten 30 %

Slijterijen 40 %

Reactie van de minister van VWS op Kamervragen, 2011: 

“Het huidige nalevingspercentage is volstrekt onvoldoende”.
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Leeftijdsgrenzen

Vanaf 1 januari 2014 wordt de leeftijdgrens voor alle 
alcoholhoudende drank 18 jaar.

De verkoop van sterke drank blijft exclusief voorbehouden aan 
vergunninghouders (horeca en slijterij). 

Geen verschil meer tussen 16 en 18 jaar bij de verkoop van 
alcoholhoudende drank. Het aantal te controleren plaatsen blijft 
gelijk. De taak van alle betrokken partijen wordt gemakkelijker.  
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Leeftijdsgrenzen
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Leeftijdsgrenzen

Artikel 20: 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.

De vaststelling blijft achterwege, indien het een persoon betreft 

die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 

Onmiskenbaar: boven iedere twijfel verheven. Ook de verkoop van 

alcohol aan een 19-jarige zonder ID check is een overtreding. 

Niet iedereen mag om een legitimatie worden gevraagd. 

Het invoeren van een algemene legitimatieplicht is niet toegestaan.
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Voorlichting leeftijdgrens

Er komt een landelijk communicatietraject. 

1) het bekend maken van de leeftijdsgrenswijziging,
2) een meer lange termijn campagne met als doel het 
versterken van de sociale norm dat het normaal is als je voor je 
18e niet drinkt (en rookt).

VWS stuurt binnenkort een brief naar alle gemeenten om te 
informeren over de leeftijdsgrensverhoging, het communicatietraject 
en de mogelijkheden om de communicatie ook lokaal in te zetten. 

Informatie via alle media, supermarkten, horeca, sportkantines etc
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Nieuwe bevoegdheden

De burgemeester kan de alcoholafdeling van een supermarkt of 
detailhandel sluiten voor een periode van minimaal 1 week tot 
maximaal 12 weken, als binnen een periode van 12 maanden 3 keer 

een overtreding van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol 
is geconstateerd. 

Dit kan via het opleggen van een last onder bestuursdwang. 

Het geldt alleen voor overtredingen begaan in dezelfde winkel.

Tot nu toe geen voorbeelden bekend.



Voettekst17

Nieuwe bevoegdheden

De burgemeester kan de vergunning van een horecagelegenheid of 
slijterij schorsen, voor een periode van ten hoogste 12 weken. 

Tot nu toe geen voorbeelden bekend.
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M am.hagens@minvws.nl

T 070 340 6290


