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Programma 

 
• Van beleid tot toezicht 
• Toezicht op Prijsacties 
• Toezicht op Schenktijden 
• Toezicht op Toelatingsleeftijd 
 

 



Wat heb je nodig: Beleid 

3 

Analyse lokale situatie 

Lokale visie met doelen 

Beleidsnota 

Beleidsregels 

Verordening 

Sanctiebeleid 

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 



Wat heb je nodig: Nalevingstrategie 
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Naleving-
strategie 

Actieplan 

Doelgroep 

Effectmeting 

Interventiemix 

Doelen 

Toezicht & 
handhaving 

Communicatie 
Aanvullende 

regels 

Financiële 
interventies 

Wie 

Wat 

Wanneer 

Hoe 

Omvang 

Naleefmotieven 



Wat heb je nodig: de Toezichthouder 
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Communicatie-
vaardig 

Rapportagevaardig 
Standvastig 

Inventief 

Bereid in weekenden te 
werken en avond/’s 

nachts 

Ambtenaar 

Aangewezen door de Burgemeester 

BOA 
Domein I of II 

Kennis DHW (verplicht 
examen) 

Wettelijke verplichting 

Hij/zij kent zijn/haar 
bevoegdheden 



Wat heb je nodig: de Backoffice 
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Juridische 
ondersteuning 

Communicatie rondom 
controles 

Afhandelen sancties 

Aannemen 
meldingen 

Registratie en analyse 
van controles 

Behandelen van 
Bezwaar en beroep 

Verlenen van vergunningen en 
ontheffingen 

Faciliteren: computer, 
telefoon, voertuig, ed. 



Toezicht op: prijsacties in de supermarkt 



Artikel 12 van de modelverordening 

 

 Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de 
openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet 
alcoholhoudende drank aan te bieden voor gebruik elders dan ter 
plaatse tegen een prijs die voor een periode van 1 week of korter lager 
is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk 
wordt gevraagd. 

Toezicht op: prijsacties in de supermarkt 



Bedrijfsmatig of anders dan om niet 

 

Alcoholhoudende dranken 

Aanbieden 

Gebruik elders dan ter plaatse 

 

Prijs lager dan 70% van de prijs die 
gewoonlijk gevraagd wordt in dat 
verkooppunt 

 

Periode van 1 week of korter 

NB. Kopie folder, schapkaart of ander bewijs (internetpagina) toevoegen aan relaas van bevindingen  

Toezicht op: prijsacties in de supermarkt 
- Tegen betaling, prijsaanduiding 
- Ook gratis verstrekken is een vorm van bedrijfsmatige verstrekking 
 

- Soort drank, hoeveelheid, alcoholpercentage 
- Verwijzing naar definitie in artikel 1 DHW  

- Aanbieden in de winkel, uitstallen 
- Aanbieden in folder, krant, internet, ed. 

- Personen kopen de drank in gesloten verpakking en nemen het mee 
- Geen nuttiging van drank ter plaatse 

- Actieprijs benoemen 
- Normale prijs in die winkel benoemen (aangeven hoe je dat weet en  
wanneer je wat hebt geconstateerd) 
- Dus er is sprake van een korting van ….%, dat is meer dan 30%  

- Duur van de actie benoemen en waaruit dat blijkt (advertentie, administratie) 



 
Ten laste legging artikel 12 modelverordening (t.b.v. het Boeterapport) 

 

 Hieruit bleek mij dat …….., hetgeen een overtreding is van artikel 12 
van Verordening ….., gebaseerd op artikel 25d, eerst lid onder b van de 
Drank- en Horecawet, hetgeen ingevolge het bepaalde in artikel 44a, 
eerste lid van de Drank- en Horecawet een beboetbaar feit is. 

Toezicht op: prijsacties in de supermarkt 



Tips voor het toezicht: 

• Prioriteren: hotspots waar jeugd komt 

• Plan acties rondom bijzondere gebeurtenissen 

• Monitor vooraf aan een actie de ‘normale’ prijs 

• Houd de folders in de gaten 

• Je bent bevoegd de administratie van de supermarkt te checken 

• Prijsacties vanuit de brouwers -> supermarkt blijft eindverantwoordelijke 

• Genereer meldingen vanuit de samenleving of van concurrenten 

• Websites: www.goedkoopbier.nl en www.supermarktcheck.nl en 

 applicatie ‘Bieraanbiedingen’ (app store) 

 

Toezicht op: prijsacties in de supermarkt 

http://www.goedkoopbier.nl/
http://www.supermarktcheck.nl/


Mag dit? 



Mag dit? 



Mag dit? 



Mag dit? 



Mag dit? 



Vragen ??? 



Toezicht op: Schenktijden sportkantine 



Artikel 7 van de modelverordening 
 
 Het is verboden in paracommerciële inrichtingen alcoholhoudende drank te 

verstrekken buiten de in onderstaand schema opgenomen schenktijden. 
 
 maandag tot en met donderdag 17.00 – 23.00 uur 
 vrijdag, zaterdag en zondag 15.00 – 21.00 uur 
 
 
 

Toezicht op: Schenktijden sportkantine 

NB1. Ook schenktijden mogelijk voor commerciële kantines in sportcomplexen, scholen, wijk- en jongerencentra (artikel 6). 
NB2. Schenktijden kunnen verschillen per soort inrichting (artikel 8) 
NB3. Er kan ontheffing verleend worden van de schenktijden 
 



Toezicht op: Schenktijden sportkantine 
Paracommerciële inrichting 

Alcoholhoudende drank 

Verstrekken 

 

Schenktijden 

 

Verwijzing naar definitie artikel 1, lid 1 onder e van de  

verordening en artikel 1, lid 1, 13e gedachtenstreepje  

van de DHW 

Soort drank die verstrekt wordt (met alcoholpercentage) 
 
Verwijzing naar definitie in artikel 1 DHW  

De verstrekkingshandeling (het overhandigen van de  

alcoholhoudende drank) 
 

Refereren naar de toegestane schenktijden in de verordening 
 
Benoemen van het tijdstip waarop de alcoholhoudende  
drank verstrekt wordt 



 
Ten laste legging artikel 7 modelverordening (t.b.v. het Boeterapport) 

 

 Hieruit bleek mij dat …….., hetgeen een overtreding is van artikel 7 van 
Verordening ….., gebaseerd op artikel 4, derde lid onder a van de 
Drank- en Horecawet, hetgeen ingevolge het bepaalde in artikel 44a, 
eerste lid van de Drank- en Horecawet een beboetbaar feit is. 

Toezicht op: Schenktijden sportkantine 



Tips voor het toezicht: 

• Bekendheid geven aan deze regel (preventieve actie) 

• Goede voorbereiding noodzakelijk: 
ivm de mogelijkheid op ontheffing 

verschillende schenktijden voor verschillende inrichtingen 

• Observeren kan ook buiten de inrichting 

Toezicht op: Schenktijden sportkantine 



 
 Er geldt een verordening met schenktijden tot 21.00 uur. 

 Je ziet in een sportkantine personen bier drinken.  

 Het is 22.00 uur.  

  

 Kun je optreden tegen het overtreden van de schenktijden? 

 

Vraag 



 
 Er geldt een verordening met schenktijden tot 21.00 uur.  

 Een sportvereniging organiseert aan het eind van het seizoen 
op een zaterdagavond een feest voor de vrijwilligers.  

 Het feest duurt tot in de late uurtjes. 

  

 Tot welk tijdstip mag er alcoholhoudende drank verstrekt 
worden? 

 

Vraag 



Vragen ??? 



Toezicht op: Toelatingsleeftijd vs. sluitingstijd 



Artikel 4 van de modelverordening 
 
 1. Het is verboden tussen 23.00 en 8.00 uur bezoekers van wie niet is 

vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt toe te laten 
tot horecalokaliteiten en terrassen. 

 
 2. Met betrekking tot de vaststelling bedoeld in het eerste lid is artikel 

20, vierde lid, van de wet van toepassing. 
 

Toezicht op: Toelatingsleeftijd / sluitingstijd 



Artikel 20, vierde lid DHW 
 
 De vaststelling  
 a. geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht 
 b. blijft achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar 

de vereiste leeftijd heeft bereikt. 

Toezicht op: Toelatingsleeftijd / sluitingstijd 



Toezicht op: Toelatingsleeftijd / sluitingstijd 
Tussen 23.00 – 8.00 uur 

Bezoekers 

 

Van wie niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 
18 jaar hebben bereikt 

Toelaten tot horecalokaliteit of terras 

Tijdstip van de controle benoemen irt de tijden in de verordening 
 

Het zijn bezoekers, geen personeel, ed. 
 

Vindt er vaststelling van de leeftijd plaats (bij bezoekers die niet  
onmiskenbaar 18 zijn) en zo ja op welke wijze 
Toezichthouder checkt:  
1. leeftijd bezoeker ahv ID 
2. of de bezoeker al bekend is bij het personeel (als 18 jaar of ouder) 

Gegevens betreffende jongere vastleggen 

De bezoeker krijgt toegang tot de horecalokaliteit/terras 
 



 
Ten laste legging artikel 4 modelverordening (t.b.v. het Boeterapport) 

 

 Hieruit bleek mij dat …….., hetgeen een overtreding is van artikel 4 van 
Verordening ….., gebaseerd op artikel 25b, eerste lid van de Drank- en 
Horecawet, hetgeen ingevolge het bepaalde in artikel 44a, eerste lid 
van de Drank- en Horecawet een beboetbaar feit is. 

Toezicht op: Toelatingsleeftijd / sluitingstijd 



Tips voor het toezicht: 

• Hotspots selecteren (Waar komt de jeugd?) 

• Onopvallend observeren van de toegang  

• Ondervragen jongere is noodzakelijk 

• Het gaat om toelaten, niet om aanwezig zijn 

 

Toezicht op: Toelatingsleeftijd / sluitingstijd 



 

 Verordening: toegangsleeftijd 18 jaar vanaf 23.00 uur. 

 Een jongen van 19 jaar is voor het eerst uit in Eindhoven. Hij 
wordt zonder dat zijn leeftijd wordt vastgesteld bij de toegang 
tot café decibel om 24.00 uur toegelaten tot het café.  

  

 Is er sprake van een overtreding van artikel 4 van de 
verordening? 

Vraag 



Vraag: Moet je de leeftijd van deze personen vaststellen? 



Vraag: Moet je de leeftijd van deze personen vaststellen? 



Vraag: Moet je de leeftijd van deze personen vaststellen? 



Vraag: Moet je de leeftijd van deze persoon vaststellen? 



Vragen ??? 


