Check de leeftijd
U organiseert een evenement en wilt daarbij
alcohol verkopen. U weet dat u daarvoor
aan bepaalde regels moet voldoen. Zo
heeft u een ontheffing volgens art. 35 van
de Drank en Horecawet nodig. Ook bent u
ervoor verantwoordelijk dat er geen alcohol
wordt geschonken aan jongeren onder
de 18 jaar. Hiervoor bent u verplicht een
leeftijdscontrole uit te voeren aan de hand
van een identiteitsbewijs. Alleen wanneer er
geen twijfel over bestaat dat iemand ouder
is dan 18 jaar mag de leeftijdscontrole
achterwege blijven.
In de praktijk ligt de uitvoering van de leeftijdscontrole bij uw barpersoneel. Dat is een
lastige taak, zeker bij grote drukte. Toch is
het belangrijk dat u de regels naleeft,
anders kunt u een forse boete krijgen. U
kunt uw barpersoneel ondersteunen door
het instellen van een leeftijdcontrolesysteem. Leeftijdscontrole kunt u uitvoeren
bij de ingang of bij de bar. Zorg er in ieder
geval voor dat bezoekers en medewerkers
goed op de hoogte zijn waar en hoe u
controleert. Bedenk ook dat het barpersoneel
altijd de verantwoordelijkheid heeft om zelf
te beoordelen of de koper oud genoeg is
om alcohol te drinken.

Controle bij de ingang
De meest eenvoudige manier is ervoor zorgen
dat jongeren onder de 18 jaar niet naar
binnen mogen of geen alcohol kunnen
bestellen. Hiervoor kunt u de toegangsleeftijd van minimaal 18 jaar invoeren of
bezoekers bij binnenkomst categoriseren
op leeftijd (bijvoorbeeld door alle bezoekers
die alcohol mogen kopen te voorzien van
een polsbandje. Er geldt dan: géén bandje
= géén alcohol).
Controle bij de bar
Met een leeftijdscanner kan de leeftijd eenvoudig worden berekend door het scannen
van identiteitskaart of paspoort. Dit maakt
het rekenen met geboortedata aan de
bar overbodig en ontlast de verkoper van
het nemen van een beslissing. Ook zijn er
systemen met beoordeling via een webcam
op afstand (Age-viewers).
U kunt bovenstaande maatregelen ook
combineren, of uw eigen controlesysteem
inzetten. Als u ontheffing vraagt van de
Drank- en horecawet, moet u aangeven op
welke manier u de leeftijd van bezoekers
gaat controleren. Zorg ervoor dat u het
leeftijdcontrolesysteem goed omschrijft.
Uw gemeente denkt graag met u mee.

Deze folder is geschreven voor organisatoren van evenementen, zoals braderieën,
festivals, danceparty’s etc. In deze folder
vindt u maatregelen waarmee u verantwoord alcoholgebruik kunt stimuleren
en alcoholgebruik onder de 18 kunt
voorkomen. Overmatig alcoholgebruik en
alcoholgebruik op jonge leeftijd is zowel op
korte termijn als lange termijn schadelijk.
Jongeren onder invloed van alcohol
vertonen eerder risicovol seksueel en
agressief gedrag. Bovendien lopen ze
kans op hersenbeschadiging.
Door maatregelen te treffen om overmatig
alcoholgebruik te voorkomen zorgt u ervoor
dat uw evenement voor iedereen een feest
wordt!

Colofon
Deze folder wordt u aangeboden door
de campagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’.
Onder deze naam werken alle Zeeuwse
gemeenten samen met GGD Zeeland,
Indigo Preventie, Politie Zeeland en andere
maatschappelijke partners om het overmatig
alcoholgebruik onder jongeren aan te
pakken.

Verantwoord
gebruik van
alcohol bij
evenementen

Wilt u meer weten, neem dan contact op
met de betreffende gemeente of kijk op
www.laatzenietverzuipen.nl

Fotografie
Bart van der Putten
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Maatregelen voor
verantwoord gebruik
van alcohol tijdens uw
evenement
Voor, tijdens en na afloop van het evenement kunt u zelf
maatregelen treffen om verantwoord alcoholgebruik te
stimuleren en om te voorkomen dat jongeren onder de
18 jaar alcohol kunnen drinken.

01.

02.

Voor het
evenement

Tijdens het
evenement

Maak duidelijke afspraken
Bepaal vooraf wat er gedaan wordt bij
(openbare) dronkenschap onder bezoekers.
Spreek af bij welke kenmerken iemand
alcoholhoudende drank geweigerd wordt
aan de bar. Overleg eventueel met de
Buitengewoon opsporingsambtenaar
Drank- en Horecawet van de gemeente.
Hij of zij geeft u graag advies.

Houd medewerkers alcoholvrij
De medewerkers hebben een voorbeeldfunctie naar de bezoekers. Als het personeel
onder invloed is, bemoeilijkt dit het ingrijpen
in situaties of het ‘nee’ verkopen. Het
personeel drinkt dus geen alcohol
tijdens het evenement.

Communiceer het alcoholbeleid
Maak aan bezoekers duidelijk hoe wordt
omgegaan met alcohol en alcoholmisbruik.
Gebruik hiervoor persberichten en vermelding
op flyers en internet. Geef ook de medewerkers hierover duidelijke instructies.
Zorg voor kundig en ervaren en
meerderjarig (bar)personeel
Zorg ervoor dat alle medewerkers over
voldoende kennis beschikken om risico’s
rond alcoholgebruik goed in te schatten.
Zorg er ook voor dat de medewerkers
meerderjarig zijn, zij hebben meer overwicht
op jeugdige bezoekers.
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Controleer op doorschenken
Let extra op of niet wordt doorgeschonken,
of bezoekers niet dronken worden en of
er geen drank wordt doorgegeven aan
jongeren onder de 18. Stel hiervoor speciale
toezichthouders aan.
Stel duidelijke regels
Denk hierbij aan leeftijdsgrenzen, ongewenst
gedrag en consequenties bij het niet
naleven van regels. Voeg deze regels toe
aan het huisreglement en hang dit duidelijk
zichtbaar op.

03.

Na het
evenement
Check de leeftijd
Hanteer een systeem voor leeftijdscontrole,
bijvoorbeeld een apparaat als de ID-swiper.
Maak de leeftijdsgrens
zichtbaar
Hang bij elke bar een affiche met de
leeftijdsgrenzen voor de verkoop van
alcoholhoudende dranken.
Hang een harde datum
bij de bar
Hang bij elke bar op een zichtbare plek
de ‘harde’ datum (dag, maand, jaar) vanaf
wanneer een bezoeker ouder dan 18 is.
Controle aan de hand van een paspoort of
identiteitskaart kan dan snel en makkelijk
plaatsvinden.

Gebruik aangepaste
schenktijden
Schenk geen alcohol of pas later indien er
groepen minderjarigen aanwezig zijn.
Hanteer een alcoholvrije bar
Als er meerdere bars aanwezig zijn, zorg er
dan voor dat er minimaal één bar is waar
uitsluitend alcoholvrije dranken verkocht
worden en maak dat goed zichtbaar.
Bied een ruime keuze
in alcoholvrij
Zorg ervoor dat op plaatsen waar wel
alcohol wordt verkocht er ook alcoholvrije
dranken verkrijgbaar zijn. Stel een ruime
alcoholvrije drankenkaart op, en promoot
deze, bijvoorbeeld door een duidelijk prijsverschil.

Richt rustruimtes in
met watertaps
Richt voor bezoekers chill out ruimtes in om
een moment van rust te creëren en zorg
daar voor (gratis) watertappunten, of een
bar waar uitsluitend alcoholvrije dranken
worden geschonken.

Evalueer
Bespreek of de genomen maatregelen
voldoende zijn geweest om overlast door
alcohol te voorkomen. Stel als dat nodig is
verbeterpunten op voor een volgende keer.

Vermijd happy hours
Van happy hours is bekend dat er in korte
tijd veel alcohol gedronken wordt. Het is
dan ook af te raden happy hours te organiseren.
Sluitingstijd van de bar
Kondig tijdig aan wanneer de bar sluit. Als
er gebruik wordt gemaakt van drankbonnen,
sluit dan het verkooppunt voor de
bonnen eerder dan de bar.
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