Informatie voor afdelingen van Jong Nederland

Informatie Drank- en horecawet en de kantine van de stichting
Alcohol is in ons land het meest gebruikte genotmiddel. De overheid stelt reeds lange tijd
regels aan het verkopen van alcohol. Sinds 1 november 2000 is de drank- en horecawet
veranderd.
De nieuwe wet is gericht op verantwoorde alcoholverstrekking, om gezondheidsrisico's en
maatschappelijke problemen te voorkomen. De veranderingen hebben belangrijke gevolgen
voor de verkoper. Zo is deze verplicht vast te stellen hoe oud een koper is.
Deze wetgeving is ook op afdelingen van Jong Nederland van toepassing. Als je dus een bar
of kantine hebt in je accommodatie, bekijk dan eens in hoeverre je voldoet aan de regels van
de Drank- en horecawet. Hieronder vind je alles nog even op een rijtje.
Algemene regels
• Dranken met 0,5% alcohol of meer beschouwt de overheid als alcoholhoudende dranken.
• Aan jongeren onder de 16 jaar mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt.
• Gedistilleerde drank met 15% of meer alcohol (zogenaamde sterke drank) mag niet
verkocht worden aan jongeren onder 18 jaar. (voor veel gemeenten geldt dat een
stichting geen sterke drank mag verkopen)
• De leeftijdsgrenzen gelden ook voor indirecte verstrekking. Iemand die voldoet aan de
wettelijk vastgestelde leeftijdsgrenzen mag geen drank kopen voor iemand die daaraan
niet voldoet.
• Personeelsleden en vrijwilligers moeten minimaal 16 jaar zijn.
• Het is verboden personen toe te laten die in kennelijke staat van dronkenschap zijn of die
kennelijk onder invloed van andere drugs of medicijnen verkeren.
Bedrijfsinrichting
• Het is verplicht om de leeftijdsgrenzen te vermelden.
• In de kantine moet duidelijk aangegeven zijn op welke tijden alcoholhoudende dranken
worden geschonken. Een terras hoort in de nieuwe regelgeving bij de kantine en moeten
als zodanig worden vermeld in de Drank- en Horecavergunning.
Bedrijfsvoering
• Het is verplicht om een bestuursreglement te hebben dat het beleid met betrekking tot
alcoholverkoop vastlegt. Verder moeten in dat reglement de schenktijden van
alcoholhoudende dranken, de wijze waarop de barvrijwilligers worden ingewerkt en de
handhaving van de eigen regels, vermeld staan.
• De kantine staat tijdens uren waarop alcoholhoudende drank wordt geschonken onder
toezicht van een leidinggevende met een Verklaring Sociale Hygiëne of van een
barvrijwilliger die een instructie over verantwoord alcoholgebruik heeft gehad.
• Twee leidinggevenden dienen te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne. Deze
leidinggevenden dienen met naam en toenaam vermeld te zijn op de Drank- en
Horecavergunning.
• Er moet worden geregistreerd welke barvrijwilligers een instructie over verantwoord
alcoholgebruik hebben gehad.
• Kantines die alcoholhoudende drank schenken zijn verplicht de leeftijd van jongeren die
om alcohol vragen vast te stellen aan de hand van een leeftijdsbewijs (paspoort, rijbewijs,
brommerbewijs, OV-studentenkaart).
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Straffen en sancties
Bij overtreding van de drank- en horecawet kunnen de volgende straffen en sancties worden
opgelegd:
•
•
•
•

Intrekken van de Drank- en horecavergunning door de gemeente. Beroep hiertegen is
mogelijk bij de bestuursrechter.
Besturen kunnen strafrechtelijk vervolgd worden op basis van de Wet op de
economische delicten.
Bij schenken aan jongeren beneden de vastgestelde leeftijdsgrenzen is niet de koper,
maar de verkoper strafbaar.
De politie en de Keuringsdienst van Waren hebben een opsporingsbevoegdheid op
grond van de Wet op de economische delicten. De Keuringsdienst van Waren houdt
toezicht op naleving van de Drank- en horecawet.

Meer informatie
Veel informatie over alcohol, wetgeving en instanties kun je vinden op:
www.alcohol.pagina.nl
www.minvws.nl
www.stiva.nl
Of bel eens met:
Keuringsdienst van Waren: 0800-0488 (gratis)
Cursussen:
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA): 0900 500 2021 of
ww.alcoholvoorlichting.nl
Cursus Sociale Hygiëne: 079 320 3636
Voorbeeld bestuursreglement: www.vog.nl
Stickers met minimumleeftijden bestellen: www.stiva.nl
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