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Achtergrond
• Fris Valley: alcoholmatigingsprogramma in de Regio 

FoodValley
• Deelnemers: Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen,

Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en 
Woudenberg

• 3 werkgroepen:
� Bewustwording en Educatie
� Regelgeving en handhaving
� Toezicht: regionaal samenwerkende toezichthouders



Handhaving DHW
• Voldoende middelen zonder bb?

• Bestuursrechtelijke sancties:
� Intrekken DHW vergunning, 31 DHW

� Schorsen DHW vergunning, 32 DHW (nieuw)

� Dwangsom/bestuursdwang, 125 Gemeentewet j˚ 5:32 Awb

� Sluiting van de horeca-inrichting, 174 Gemeentewet

� Verwijderen bezoekers, 36 DHW

� Three strikes out, 19a DHW (nieuw)

� Bestuurlijke boete, 44a DHW ev. (nieuw)



Toezicht

• Opleiding Toezichthouder: veel aandacht voor 
schrijven boeterapport

• Effectief middel en uiteindelijk eenvoudiger dan 
andere bestuursrechtelijke sancties

• Let op: bestuursrechtelijke strafbeschikking geldt niet 
voor DHW



Werkwijze bb
• Toezichthouder constateert overtreding
• Boeterapport aanzeggen
• Toezichthouder kan betrokkene horen (cautie)
• Boeterapport en pv van verhoor
• Voornemen tot boeteoplegging 
• Zienswijze
• Boeteoplegging en (losse) nota
• Bezwaar en beroep
• Aanmaningsbrief en daarna dwangbevel



Basis 
• Art 44a ev DHW

• Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet: 
- geeft per artikel boetebedrag
- mogelijkheid voor verhoging met 50% en 100%

• AWB art 5:40 ev bestuurlijke boete en 4:112 ev aanmaning en 
invordering bij dwangbevel.

• NVWA via www.handhavingdhw.nl
- voorbeeldbrieven
- beleidsstukken
- ondersteuning



Voordelen en nadelen bb
• Nadelen:

- nieuw instrument
- goede opleiding nodig voor opstellen boeterapport

• Voordelen
- burgemeester legt bb zonder tussenkomst rechter op
- effectief middel oa door hoge boete
- minder administratieve lasten en minder toezicht nodig dan bij last 
onder dwangsom
- grotere pakkans



Tips
• Bespreek de bb van tevoren met de burgemeester

• Sta achter je toezichthouder

• Matig alleen in zeer bijzondere gevallen

• Rouleer met toezichthouders bijv. samen met andere gemeenten

• Communiceer met horeca over de bb voor toepassing

• Gebruik bij leeftijdsovertreding het adagium: “Eén overtreding is geen overtreding”

• Boek de boete-inkomsten op hetzelfde product als de kosten 

• Leg de toepassing bb vast in je nalevingsbeleid

• Direct innen, evt na bezwaar



Vragen?

• horeca@barneveld.nl

• 0342-495 435 


