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1. Waarom een Preventie- en handhavingsplan Alcohol? 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

Op 22 september 2014 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur het Preventie- en 

handhavingsplan Alcohol vastgesteld. Omdat de periode van dit eerste Preventie- en 

handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet reeds is afgelopen 

volgt een nieuw Preventie- en handhavingsplan. Dit nieuwe plan geldt voor de periode 

2020 en 2021. Hierna worden de doelen voor het alcoholbeleid, net als die voor 

andere beleidsterreinen, meegenomen in de vierjaarlijkse beleidsactualisatie. 

 

Alcoholgebruik op jonge leeftijd is ongezond omdat kinderen én hun hersenen nog in 

ontwikkeling zijn. Ook over gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik op volwassen 

leeftijd komt steeds meer onderzoek beschikbaar. Er zijn daarnaast op 

maatschappelijk niveau gevolgen: onveilige situaties, verkeersongelukken, agressie, 

ongewenste seksuele handelingen, overlast, studievertraging en werkloosheid (zie: 

Wat alcohol met je doet). 

 

1.2 Integrale aanpak 

De kracht van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol zit in de verbinding van de 

drie pijlers: 

 

Het model van Reynolds (2003) laat zien dat preventie het meest effectief wordt door 

een combinatie van maatregelen op het gebied van regelgeving, handhaving en 

educatie, een integrale aanpak. Ook in Etten-Leur kiezen we voor deze integrale 

aanpak. 

  

  

https://www.alcoholinfo.nl/publiek/risicos?gclid=EAIaIQobChMI7-q5zpWg5QIVCJzVCh02DQluEAAYAiAAEgLLffD_BwE
https://www.alcoholinfo.nl/publiek/risicos?gclid=EAIaIQobChMI7-q5zpWg5QIVCJzVCh02DQluEAAYAiAAEgLLffD_BwE
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Een integrale aanpak is ook van belang als we kijken naar de factoren die het 

alcoholgebruik beïnvloeden. Dat zijn de factoren mens, milieu en middel. 

We halen Novadic-Kentron hier aan: ‘Het basisidee, dat later de grondslag zal vormen 

van het Mens-Middel-Milieu-model (MMM-model) wordt in 1984 geformuleerd door de 

psychiater Norman Zinberg. Hij wijst op het feit dat het effect van een drug niet 

constant is. Het effect wordt beïnvloed door een complexe verwevenheid van 

mensfactoren en sociale factoren. Zinberg sprak over: drug, set and setting’).  

Bij milieu (omgeving) kan bijvoorbeeld gedacht worden aan normen, beschikbaarheid, 

reclame en regels. Bij mens bijvoorbeeld aan ‘omgaan met groepsdruk’ en 

‘onzekerheid’. Alcoholgebruik en problemen door alcoholgebruik zijn altijd een 

resultaat van een combinatie van factoren. De persoon, de sociale omgeving, de 

beschikbaarheid van alcohol en het overheidsbeleid vormen samen een systeem, dat 

uiteindelijk het gedrag van de gebruiker bepaalt. Alcoholpreventie moet daarom niet 

alleen op het individu gericht zijn, maar ook op de omgeving. Onder andere scholen, 

sportverenigingen, ouders en alcoholverstrekkers moeten in de aanpak worden 

betrokken. 

1.3 Juridisch kader 

Artikel 43a van de Drank- en Horecawet regelt waaraan het Preventie- en 

handhavingsplan moet voldoen. Hierin is het volgende geregeld: 

• De gemeenteraad stelt elke vier jaar (gelijktijdig met de nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid; artikel 13 Wet publieke gezondheid) een preventie- en 

handhavingsplan alcohol vast.1  

• Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van 

alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet; 

• In het plan wordt in ieder geval aangegeven: 

a) wat de doelstellingen zijn; 

b) welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder 

jongeren te voorkomen, al dan niet in samenhang met andere 

preventieprogramma’s; 

c) de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke 

handhavingsacties worden ondernomen; 

d) welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal dienen 

te worden behaald. 

  

                                           
1 De uitgangspunten voor het gezondheidsbeleid in Etten-Leur zijn onderdeel van de 

Beleidsactualisatie 2018 – 2021 
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2. Evaluatie 2014 -2018  
Wat is er gebeurd in de vorige periode? Een terugblik op de aanpak en de resultaten. 

 

2.1. De activiteiten 

Op het gebied van Preventie zijn in de periode 2014–2018 onder meer de volgende 

activiteiten ondernomen: 

- Lokale vertaling van activiteiten van Think before you drink, bijvoorbeeld de 

inzet van acteurs tijdens carnaval, uitnodiging van ouders voor deelname aan 

Happy Ouders Breda, Homeparty (initiatief inwoner); 

- Lokale vertaling van activiteiten van NIX18, onder meer actie NIX zonder ID; 

- Bijeenkomst voor sportverenigingen i.s.m. NOC NSF over de Gezonde 

Sportkantine; 

- Activiteiten in het VO-onderwijs, onder meer ouderavonden met inzet van 

Helder Theater, ouderavonden over het Puberbrein; 

- Wateractie tijdens het Zomerfestival. 

 

Toezicht en handhaving 

- Het toezicht op de Drank- en horecawet (Dhw) is sinds 2013 aan de 

gemeenten opgedragen. Hiermee hebben gemeenten bevoegdheden gekregen 

om het alcoholgebruik terug te dringen door het stellen van regels. Deze regels 

zijn opgenomen in de Drank- en horecawet en in de Algemene Plaatselijke 

Verordening; 

- De burgemeester is belast met de uitvoering van de Dhw en heeft een Alcohol- 

en Horecasanctiebeleid voor Etten-Leur vastgesteld, met daaraan gekoppeld 

een sanctiestrategie en sanctietabel Dit sanctiebeleid wordt ongewijzigd 

voortgezet (zie bijlage 2); 

 

Op het gebied van toezicht en handhaving zijn in de periode 2014-2018 onder andere 

de onderstaande activiteiten uitgevoerd:  

- Horecapool: Etten-Leur heeft samen met 11 andere gemeenten binnen het 

district de Baronie een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij een 

uitwisseling van Dhw-gecertificeerde toezichthouders plaatsvindt. Dit houdt in 

dat in elkaars gemeenten het toezicht op de horeca en de alcoholverstrekkende 

partijen wordt uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat optimaal gebruik gemaakt 

kan worden van de beschikbare toezichthouders, de kwetsbaarheid van 

personele capaciteit wordt ondervangen en efficiency kan worden behaald. 

Etten-Leur beschikt nu over drie Dhw-gecertificeerde toezichthouders. Jaarlijks 

wordt 100 uur toezicht ingezet bij de andere gemeenten en 100 uur toezicht 

wordt ingezet in Etten-Leur. Juridisch is er 194 uur ingezet op dit toezicht 

onderdeel. 

- Jaarlijks worden gemiddeld 16 controlesessies uitgevoerd in Etten-Leur. 

Gecontroleerd is bij cafés, restaurants, slijterijen, supermarkten, evenementen 

en paracommerciële instellingen (zoals sportkantines). Daarbij is gecontroleerd 

op het vergunningenbestand, leeftijdsgrenzen en het naleven van de 

voorschriften. Tijdens evenementen wordt gecontroleerd op leeftijdsgrenzen en 

vergunningsvoorschriften. Een aantal jongeren heeft een Halt-verwijzing 

opgelegd gekregen. 

- Voor 2019 is op grond van de samenwerkingsovereenkomst weer 200 uur 

ingepland. Voor juridische werkzaamheden op dit taakvlak is in 2019 in 180 

uur voorzien. 
 

In volgend overzicht is het aantal locaties weergegeven waar alcohol wordt verstrekt. 

We streven ernaar deze locaties minstens een maal per jaar te bezoeken. Bij de 

paracommerciële instellingen, supermarkten, slijterijen en evenementen wordt de 

nadruk gelegd op schenken en verkoop aan minderjarigen. Bij deze controles worden 

mysteryshoppers ingezet.  
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  Controles Etten-Leur   

Inrichting Aantal  Soort controle inzet 

Reguliere Horeca 45 Algemeen DHW pool 

Café 10 Algemeen DHW pool 

Paracommercieel 13 Schenken minderjarigen DHW pool 

Lunchroom 0 Algemeen DHW pool 

Afhaalzaak 7 Algemeen DHW pool 

Cafetaria 11 Algemeen DHW pool 

Evenement 11 Schenken aan minderjarigen DHW pool 

Supermarkt/slijterij 11 Verkoop aan minderjarigen DHW pool 

Wijkgebouw 9 Algemeen DHW pool 

Coffeeshop 1 Algemeen DHW pool 

 

 
2.2. Doelstellingen en resultaten 

Onderstaand overzicht geeft per doel uit het vorige plan aan of het beoogde resultaat 

behaald is. 

 

 

Doel met beoogd resultaat 

 

 

Meest recente gegevens 

 

Behaald? 

De leeftijd waarop jongeren 

hun eerste glas alcohol drinken 

in Etten-Leur: 

a) jonger dan 12 jaar: 1% 

b) 12-13 jaar: minder dan 

10% 

c) 14-15 jaar: minder dan 

20% 

d) 16-18 jaar: minder dan 

50% 

Er zijn geen recente gegevens bekend voor de 

12-18 jarigen uit Etten-Leur. 

 

-- 

Het percentage 12-18 jarige 

jongeren in Etten-Leur dat 

recent alcohol heeft gedronken 

in de afgelopen vier weken 

minder is dan 30% 

▪ In 2VO (13-14 jarigen) wordt jongeren 

gevraagd of zij alcohol drinken. 

- Schooljaar 2013/2014: 20% 

- Schooljaar 2014/2015: 14% 

- Schooljaar 2015/2016: 14% 

- Schooljaar 2016/2017: 13% 

- Schooljaar 2017/2018: 13% 

Er is sprake van een daling in het 

alcoholgebruik onder 2VO-scholieren. 

 

 

▪ Over de totale groep 12-18 jarigen zijn geen 

recente gegevens beschikbaar (de laatste 

cijfers zijn uit 2011 en 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13-14 
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Doel met beoogd resultaat 

 

 

Meest recente gegevens 

 

Behaald? 

▪ Wel geeft de Leefstijlmonitor van het RIVM de 

volgende landelijke gegevens: 

 
 

We veronderstellen gelijkluidende cijfers voor 

Etten-Leur. 

 

▪ Voorjaar 2020 komen uit de Jongerenmonitor 

gegevens over het alcoholgebruik in 2VO en 

4VO beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15-18 

Het percentage 12-18 jarige 

jongeren in Etten-Leur dat 

recent aangeschoten of 

dronken is geweest in de 

afgelopen vier weken is minder 

dan 12 % 

▪ In 2VO (13-14 jarigen) wordt jongeren zelf 

gevraagd of zij ‘problematisch alcohol 

gebruiken’ (niet hetzelfde als ‘recent 

aangeschoten of dronken’). 

- Schooljaar 2013/2014: 3% 

- Schooljaar 2014/2015: 3% 

- Schooljaar 2015/2016: 2% 

- Schooljaar 2016/2017: 3% 

- Schooljaar 2017/2018: 1% 

 

▪ Over de totale groep 12-18 jarigen zijn geen 

recente gegevens beschikbaar (de laatste 

cijfers zijn uit 2011 en 2007). 

 
13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 
15-18 

 

Het percentage bingedrinkers 

in Etten-Leur in de afgelopen 

vier weken bij één gelegenheid 

5 glazen alcohol of meer 

gedronken is minder dan 18% 

▪ Hierover zijn geen lokale gegevens bekend. -- 
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Doel met beoogd resultaat 

 

 

Meest recente gegevens 

 

Behaald? 

Het percentage ouders dat het 

goed vindt dat hun kinderen 

wel eens alcohol drinkt is 

minder is dan 45% 

▪ In de Gezondheidsmonitor 0 – 11 jarigen is 

aan ouders van 8 – 11 jarigen gevraagd naar 

hun mening over alcoholgebruik: 

 
Mening ouder 8-11 jarige 2013 2017  

Ouder vindt < 15 jaar 
verantwoorde leeftijd voor 
eerste slokje alcohol 

31% 26%  

Ouder vindt < 15 jaar 
verantwoorde leeftijd voor 
eerste glas  alcohol 

7% 4%  

Ouder vindt < 15 jaar 
verantwoorde leeftijd voor 
regelmatig zelfstandig 
alcoholgebruik 

1% 0%  

Ouder vindt 16-17 jaar 
verantwoorde leeftijd voor 
eerste slokje alcohol 

46% 48%  

Ouder vindt 16-17 jaar 
verantwoorde leeftijd voor 
eerste glas  alcohol 

52% 45%  

Ouder vindt 16-17 jaar 
verantwoorde leeftijd voor 
regelmatig zelfstandig 
alcoholgebruik 

12% 10%  

Ouder vindt < 18 jaar 
verantwoorde leeftijd voor 
eerste slokje alcohol 

77% 74%  

Ouder vindt < 18 jaar 
verantwoorde leeftijd voor 
eerste glas  alcohol 

59% 49%  

Ouder vindt < 18 jaar 
verantwoorde leeftijd voor 
regelmatig zelfstandig 
alcoholgebruik 

13% 10%  

 

▪ Hoewel voor alle leeftijdsgroepen sprake is 

van een dalende trend tussen 2013 en 2017, 

liggen niet álle percentages onder de 45%. 

 

 

 

 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat het alcoholgebruik op jongere leeftijd lijkt af 

te nemen.  
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Andere interessante gegevens uit de looptijd van de vorige nota zijn: 

 

- de nalevingscijfers: in opdracht van de West-Brabantse gemeenten deed 

bureau STAP onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens: 

 

 
 

 

 Totaal 

nalevingspercentage 

2015 

Totaal 

nalevingspercentage 

2017 

 

Etten-Leur 

 

 

20% 

 

30% 

 

West-Brabant 

 

 

19% 

 

51% 

 

Hoewel het nalevingspercentage gestegen is tussen 2015 en 2017 kan nog 

steeds 70% van de jongeren onder de 18 jaar aan alcohol komen. 

 

- De cijfers van Novadic Kentron over jongeren tot 18 jaar die met een 

alcoholintoxicatie vanuit het ziekenhuis naar hen zijn doorverwezen (Nb: gaat 

om totaalaantallen voor regio West-Brabant): 

 

Jaar Amphia ziekenhuis Bravis ziekenhuis 

2013 59 Niet bekend 

2014 61 Niet bekend 

2015 76 29 

2016 77 28 

2017 83 38 

 

Geconcludeerd kan worden dat op dit aspect zeker geen sprake is van een 

daling. 
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3. Integrale aanpak 2020 en 2021 
 

3.1 Beleidskaders 

In het Raadsprogramma 2018-2021 ‘Samen maken we Etten-Leur’ is onder andere 

het thema ‘Samen positieve gezondheid stimuleren’ opgenomen. Het bestrijden van 

alcohol- en drugsgebruik is hier een onderdeel van. De raad richt zich op het samen 

met een netwerk van betrokkenen veranderen van de mindset van onze inwoners en 

het organiseren van preventieve activiteiten ter bestrijding van ongezond gedrag. We 

continueren een goed werkende ketenaanpak voor het bestrijden van drugs- en 

alcoholmisbruik zowel voor jongeren als voor ouderen. 

 

In het kader van de preventiecyclus publieke gezondheid sluiten lokale en landelijke 

gezondheidsdoelen op elkaar aan. De landelijke gezondheidsnota heeft de preventie 

van alcoholmisbruik als een van de speerpunten. 

Tegen die achtergrond is op 23 november 2018 het Nationaal Preventieakkoord tot 

stand gekomen. In dit plan is de ambitie uitgesproken in 2040 een “Gezonder 

Nederland” te willen zijn.  

Het akkoord richt zich op 3 onderwerpen, namelijk roken, overgewicht en 

problematisch alcoholgebruik.  

Wat betreft jongeren onder de 18 jaar zijn de ambities: 

1. Het aantal scholieren (12-16 jaar) dat ooit alcohol heeft gedronken daalt van 

45% naar maximaal 25%.  

2. Het deel van de scholieren dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken 

gaat omlaag van 25% naar 15% procent.  

3. Onder het aantal jongeren dat de afgelopen maand heeft gedronken, daalt het 

aantal dat binged van 71% naar 45%. 

Uiteindelijk is de doelstelling om tot 0% alcoholgebruik te komen onder de 18 jaar. 

Maatregelen in dit landelijke plan zijn onder meer gericht op sportkantines, de 

Gezonde scholen en vroegsignalering. Verder stelt het Nationaal Preventieakkoord de 

ambitie om ten aanzien van de leeftijd van 18 jaar voor de verkoop van 

alcoholhoudende drank in 2030 een naleefgedrag van 100% te realiseren. 

Landelijk wordt de campagne NIX18 gevoerd, waarbij lokaal aangesloten kan worden. 

Het Trimbos Instituut kan gemeenten bij hun lokale alcoholbeleid ondersteunen en 

doet onderzoek naar effectieve interventies. Een van de meest recente onderzoeken is 

dat naar het zogeheten IJslands model. Dit model richt zich vooral op het versterken 

van de preventieve factoren (zoals vrijetijdsbesteding en tijd doorbrengen met 

ouders) en het verkleinen van risico vergrotende factoren (zoals rondhangen op straat 

en verveling) om middelengebruik te voorkomen. De vraag is of dit IJslands model 

naar Nederland kan worden vertaald. 

Naar verwachting wordt de Drank- en Horecawet op korte termijn omgedoopt tot de 

Alcoholwet. Dit heeft, mede door het Nationaal Preventieakkoord, een aantal 

wijzigingen tot gevolg. Zo wordt het strafbaar als een meerderjarige alcohol koopt 

voor een minderjarige (wederverstrekking). 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft via internetconsultatie 

overwegend positief op de voorstellen gereageerd. ‘Een aantal onderwerpen waar 

gemeenten moeite mee hebben wordt beter gereguleerd. Te denken valt daarbij aan 

verkoop op afstand, van de prijsacties, de strafbaarstelling van de wederverstrekking 

en de afschaffing van de inrichtingseisen,’ aldus de VNG. 
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3.2 Doelen 

Ons hoofddoel is ‘het voorkomen van problematisch alcoholgebruik. Dat betekent: 

- Jongeren onder de 18 jaar drinken geen alcohol; 

- Jongeren boven de 18 jaar vertonen geen problematisch gebruik én zijn het goede 

voorbeeld zijn voor de groep onder de 18 jaar. 

 

Onze boodschap is ‘Geen alcohol onder de 18, geen schadelijk gebruik boven de 18’. 

We streven minimaal naar een dalende trend.  

 

Vanzelfsprekend behoren ook volwassenen tot de doelgroep, waar problematisch 

alcoholgebruik moet worden voorkomen. Prioriteit ligt in dit tweejarig plan bij de 

jongeren; uitrol naar ook meer preventie bij volwassen volgt daarna. 

 

 

3.3 Plan van aanpak 

Een kernteam, bestaande uit de beleidsmedewerker volksgezondheid, de juridisch 

adviseurs handhaving en de juridisch medewerker Apv en bijzondere wetten van de 

gemeente en de beleidsadviseur van de GGD West-Brabant, stuurt de uitvoering van 

dit actieplan aan. Afhankelijk van de activiteit vullen we het kernteam aan met andere 

betrokkenen, zoals bijvoorbeeld een communicatieadviseur, de beleidsmedewerker 

sport, Boa’s of medewerkers van Novadic-Kentron, de jeugdgezondheidszorg, het 

jongerenwerk of de horeca. Dit kernteam is al in 2019 van start gegaan. 

 

De beoogde activiteiten zijn ingedeeld per categorie.  

 

 

BELEID en WETGEVING 
 

Wat (/doel) Wanneer Wie Beoogd resultaat 

Combi Preventie & 
handhaving 

leeftijdsgrens  

Reeds gestart in 
2019 

Kernteam aangevuld 
met andere 

betrokkenen, o.a. 

Boa’s, wijkmanagers, 
beleidsmedewerker 
sport 

Geen alcohol onder de 18 jaar. 
Aanmoedigen frisgebruik onder 

de 18, complimenteren goede 

naleving door verstrekkers, en 
in gesprek komen met 
jongeren en verstrekkers. 

Handhaving 
leeftijdsgrens  

 
(zie uitgebreide 
toelichting in bijlage 1) 

2019-2022 Boa’s en Bureau Halt Geen alcohol onder de 18 jaar.  
Jongeren <18 weten dat 

alcoholgebruik in de openbare 
ruimte en de horeca verboden 
is en zowel jongeren als ouders 
leren het belang hiervan door 
Halt afdoening. 

Deelname aan de 
regionale 
handhavingspool 

Doorlopend Boa’s Inzet van ‘onbekende’ Boa’s. 

Handhavings-
communicatie 

Doorlopend Kernteam aangevuld 
met 
communicatieadviseur 

en andere 

betrokkenen 

Inwoners van Etten-Leur zijn 
op de hoogte de werkwijze van 
handhaving en de resultaten 

van de controles. 

Aansluiten bij landelijke 
(en regionale) 
campagnes en deze 

verbinden met lokale 
partners en activiteiten 

Aansluitend bij 
kalender, 
bijvoorbeeld 

NIXzonderID, Ik 
pas, BOB. 

Kernteam aangevuld 
met 
communicatieadviseur 

en andere 
betrokkenen. 

Bereiken van jongeren, ouders 
en andere betrokkenen met de 
boodschap ‘Geen alcohol onder 

de 18, geen schadelijk gebruik 
boven de 18’. 
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SCHOOL 
 

Wat (/doel) Wanneer Wie Beoogd resultaat 

Gebruik maken van het 
13-jarigen moment JGZ 
(ook bijvoorbeeld door 

uitreiken van Quest-
bijlage over NIX18) 

Met ingang van 
schooljaar 
2019/2020 

Beleidsmedewerker 
volksgezondheid, 
beleidsadviseur GGD, 

JGZ en jongeren/hun 
ouders. 

Bewustwording van norm en 
belang geen alcohol onder de 
18. 

Indien van toepassing, 
doorverwijzing naar 
preventiewerker Novadic-
Kentron. 

Alcoholpreventie als 
onderdeel van 

lesprogramma op VO 
scholen (DGSG; de 
gezonde school en 
genotmiddelen). 

2020-2021 en in 
samenspraak 

met scholen 

Beleidsmedewerker 
volksgezondheid, 

beleidsadviseur GGD, 
GGD-medewerkers, 
scholen en 
preventiewerker 

Novadic-Kentron. 

Bewustwording van belang 
geen alcohol onder de 18. 

Ouders handvatten geven voor 
het uitdragen van de 
boodschap ‘Geen alcohol onder 
de 18’.  

Homeparty’s In 2019 ophalen 
ervaringen van 
eerdere groepen. 
In 2020 en 
volgende jaren 
op basis hiervan 
plan van aanpak. 

Beleidsmedewerker 
volksgezondheid, 
beleidsadviseur GGD 
en Novadic-Kentron. 

Opvoedondersteuning voor 
ouders: zij wisselen onderling 
ervaringen en uitdagingen uit 
over het opvoeden van een 
puber en het (willen) drinken 
van alcohol. 

 

 
 

COMMUNITY 
 

Wat (/doel) Wanneer Wie Beoogd resultaat 

Samen mét doelgroep 
praten we aan de hand 

van het 

gespreksinstrument 
positieve gezondheid 
over alcohol gebruik 
(focusgroepen). 

 

In 2020 praten 
we met: 

a. een groep 

jongeren < 
18 

b. een groep 
jongeren > 
18 jaar 

c. een groep 
ouders 

d. een groep 
verstrekkers 

Beleidsmedewerker 
volksgezondheid, 

beleidsadviseur GGD 

en betrokkenen. 

In 2019/ 2020: 
Ophalen hoe de doelgroepen 

het alcoholverbod/ -gebruik 

beleven, welke problemen zij 
ervaren en welke kansen zij 
zien. 
In 2021 – 2022: 
Samen oplossingen uitvoeren, 
evalueren en finetunen. 

Vervolg Gezonde 
sportkantine en 
verbinden met 

ontwikkelingen rondom 
Preventieakkoord en 
Lokaal Sportakkoord. 

Per 2020 
integrale uitrol 
en implementatie 

via Lokaal 
Sportakkoord. 

Beleidsmedewerkers 
volksgezondheid en 
sport, Novadic-

Kentron, beleids-
adviseur GGD en 
andere betrokkenen. 

Met de verenigingen verder in 
gesprek over de inrichting van 
een gezonde sportkantine, ook 

ten aanzien van (momenten 
van) alcohol-verstrekking. 

Onderzoek naar 

herinvoering 
rijbewijsproject ‘Wat 

drank met je doet’. 

In 2020-2022 Beleidsmedewerker 

volksgezondheid, 
Novadic-Kentron en 

beleidsadviseur GGD. 

Jongeren die net hun rijbewijs 

behaald hebben zijn zich 
bewust van de gevaren van 

rijden met alcohol. 

Doelen van KHN op 
terugdringen 
problematisch alcohol-
gebruik lokaal en 

integraal vertalen 
(bijlage 3). 

Met bestuur KHN 
Etten-Leur per 
eind 2019 al in 
gesprek. 

Kernteam van de 
gemeente en 
bestuur/leden KHN 
Etten-Leur 

In de loop van 2020 concrete 
(samenwerkings)afspraken op 
de gezamenlijke doelen. 
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ZORG 
 

Wat (/doel) Wanneer Wie Beoogd resultaat 

Vroegsignalering 
(voorliggend veld verwijst 
bij verontrustende 

signalen naar 
preventiewerker Novadic-
Kentron die 
geprotocolleerde 
interventies uitvoert) 

Doorlopend Zorg Advies Teams 
scholen, CJG, 
jongerenwerk en 

preventiewerker 
Novadic-Kentron 

Voorkomen van 
verslaving, met ook 
aandacht voor de 

combinatie van alcohol 
en drugs. 

Intoxicatie bij 

minderjarigen (jongeren 
en hun ouders krijgen een 
preventiegesprek 
aangeboden nadat een 

jongere in het ziekenhuis 
is opgenomen met een 

intoxicatie door alcohol 
en/ of andere middelen) 

Doorlopend Amphia en Novadic-

Kentron 

Geen alcohol onder de 

18, geen schadelijk 
gebruik boven de 18 

 

3.4 Financiën 

Voor de uitvoering van het actieplan kunnen we qua inzetbare middelen een beroep 

op de volgende bronnen: 

- lokale middelen bestemd voor alcoholmatiging ad € 20.000 per jaar 

- jaarlijks inzetbare uren uit het maatwerk preventieprogramma’s van GGD 

West-Brabant 

- regulier inzetbare medewerkers van onze gemeente 

- inzetbare uren van de lokale beleidsadviseur van GGD West-Brabant 

- inzetbare uren van Novadic Kentron, wat in regionale afstemming wordt 

geregeld via de Bredase thematafel. 

 

 

3.5 Meetbaarheid van resultaten 

Voor het meten van onze beoogde resultaten kunnen we gebruikmaken van de 4-

jaarlijkse Gezondheidsmonitor Jongeren. In september/oktober 2019 is aan alle VO-

scholen een digitale vragenlijst voor hun leerlingen uit de 2e en 4e klas voorgelegd.  

 

De resultaten van deze Jongerenmonitor komen voorjaar 2020 in de vorm van een 

gemeenteprofiel voor Etten-Leur beschikbaar. In 2023 wordt opnieuw een meting 

uitgevoerd. 

 

In bijlage 4 zijn ter informatie de in de Jongerenmonitor opgenomen vragen omtrent 

alcohol weergegeven. 

 

Voor wat betreft het ophalen van gegevens over meningen van ouders is het van 

belang te weten dat naar verwachting in 2021 een nieuwe Jeugdmonitor 0 tot 11 

jarigen wordt uitgezet. 

 

Jaarlijks wordt de raad automatisch al geïnformeerd over de resultaten van de 

handhavingsacties. Daar waar ook periodieke gegevens beschikbaar zijn over de 

andere indicatoren (zie in paragraaf 3.6) zullen deze worden toegevoegd aan die 

rapportage. 

  

https://brabantscan.nl/
https://brabantscan.nl/
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3.6 Ambities en beoogde resultaten 

Op basis van enerzijds de evaluatie van het vorige plan en anderzijds de 

meetbaarheid van resultaten, formuleren wij, in aansluiting op onze doelen uit 

paragraaf 3.2, als beoogd resultaat van dit plan: 

 

 

Omschrijving indicator 

Beoogde 

beweging van 

2020 naar 2024 

 

Het aantal jongeren in zowel 2VO als 4VO, in Etten-Leur dat zegt 

nooit alcohol gedronken. 

 

 

 

 

Het aantal jongeren in zowel 2VO als 4VO, in Etten-Leur dat zegt 

de laatste 4 weken vijf of meer drankjes met alcohol gedronken 

te hebben bij één gelegenheid. 

 

 

 

Het aantal jongeren in zowel 2VO als 4VO, in Etten-Leur dat zegt 

ooit dronken of aangeschoten te zijn geweest. 

 

 

 

Het percentage ouders dat een eerste slok alcohol, een eerste 

glas alcohol of regelmatig zelfstandig alcoholgebruik onder de 18 

jaar goed vindt. 

 

 

 

De naleving van alcohol-gerelateerde wet- en regelgeving door 

alcoholverstrekkers en jongeren, o.a. Dhw en APV is verbeterd 

ten opzichte van het basisjaar 2019: 

o Aantal overtredingen onderverdeeld naar horeca, 

para-commercieel, supermarkten en slijterijen en 

evenementen; 

o Aantal alcohol gerelateerde HALT-zaken en boetes;  

o Aantal alcohol gerelateerde bestuurlijke 

handhavingsprocedures door gemeente. 

 

 

 

 

Het nalevingspercentage van verstrekkers tussen 2020 en 2022. 

 

 

 

 

 

 

Hierbij zij opgemerkt dat preventie een lange termijn effect heeft en dat het lastig is 

om te bepalen of concreet ons plan van aanpak hieraan heeft bijgedragen. 
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Bijlage 1 

 

 

Sanctiemaatregelen bij overtredingen Drank- en horecawet 

In deze bijlage worden de sanctiemaatregelen beschreven voor de meest 

voorkomende overtredingen bij alcoholverstrekkers. Het betreft hier 

voorkeurssancties die in het algemeen direct kunnen worden toegepast. In de bijlage 

is een sanctietabel opgenomen. 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Uitgangspunten handhaving bij verstrekken alcohol aan minderjarigen 

 

• Bewustwording bij en verantwoordelijkheid van ouders voor de jongeren 

We willen steviger inzetten op het aanspreken van jongeren en hun ouders op 

hun verantwoordelijkheid. Uiteraard in preventieve zin door het voortzetten 

van bewustwording bij en verantwoordelijkheid van ouders voor de jongeren. 

 

• Doorverwijzing HALT bij eerste overtreding 

Ook leggen we de verantwoordelijkheid voor een overtreding op de drank- en 

horecawet niet langer meer volledig bij alcoholverstrekkers, maar ook bij de 

jongeren zelf en bij hun ouders. Minderjarigen die in een horecagelegenheid 

alcohol drinken of op straat alcohol drinken krijgen een boete. Bij de eerste 

overtreding krijgen zij, als zij dat willen, in plaats hiervan een verwijzing naar 

Bureau Halt.  

 

• Gesprek met ondernemers 

Met ondernemers die alcohol hebben verstrekt aan minderjarigen, wordt eerst 

een gesprek gevoerd. Bij het opleggen van een sanctie worden zijn in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de voorgenomen maatregelen. 

 

• Afstemming preventie en handhaving 

Preventie en handhavingsacties kunnen elkaar versterken, meer navolging 

krijgen en nog beter op elkaar worden afgestemd. In de komende periode 

zetten we handhaving gerichter in en monitoren we onze inzet. We hebben in 

ieder geval aandacht voor gebeurtenissen met een verhoogd risico, zoals 

evenementen en sportfeesten. Daarnaast zetten we in op plekken waar wordt 

gedronken en/of waar veel jongeren tot met 25 jaar samenkomen. 

 

• Zelfregulering 

Samen met de horeca willen we onderzoeken of een zelfregulerend systeem, 

waarin de horeca zelf verantwoordelijkheid neemt voor controles haalbaar is. 

Wij zijn verplicht om onze wettelijke DHW controles te blijven uitvoeren, maar 

kunnen onze controles dan wel gerichter en probleemgestuurd gaan inzetten 

bij alcoholverstrekkers waar het moeizaam gaat. 

 

1.2 Basis handhaven 

De wettelijke bevoegdheid tot het doen naleven van wetten en regels is gelegen in 

artikel 125 van de Gemeentewet en in hoofdstuk 5 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb), met name in de artikelen 5:21 en 5:32. In enkele bijzondere 

gevallen is de handhavingsbevoegdheid geregeld in de desbetreffende bijzondere wet. 

Verder zijn in de artikelen 172 tot en met 178 van de Gemeentewet diverse 

bevoegdheden toegekend aan de burgemeester in het kader van handhaving van de 

openbare orde, het toezicht op openbare gelegenheden, ordeverstoring vanuit 

woningen, ongeregeldheden e.d. 
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1.3 Sanctiemaatregelen 

De Awb en andere wetten (waaronder de Drank- en Horecawet) geven aan welke 

sancties het bevoegde gezag kan inzetten tegen het voorkomen of voortduren van 

overtredingen. Deze zijn: 

- Opleggen van een last onder bestuursdwang, waarbij door feitelijk 

handelen de overtreding door of namens gemeente ongedaan wordt gemaakt 

(artikel 125 van de Gemeentewet en titel 5.3 van de Awb). Hieronder valt ook 

het sluiten en verzegelen van gebouwen en terreinen. De kosten van het 

toepassen van bestuursdwang kunnen worden verhaald op de overtreder;  

- Opleggen van een last onder dwangsom, waarbij onder dreiging van het 

invorderen van een geldbedrag de overtreding ongedaan moet worden 

gemaakt en/of voortduring en herhaling moet worden voorkomen; de last kan 

ook preventief worden opgelegd (artikel 5:7 van de Awb); 

- Intrekken van de vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) en/of de Drank- en Horecawet; 

- Schorsen van de Drank- en Horecavergunning (artikel 32 van de Drank- 

en Horecawet); 

- Sluiting van de inrichting ingevolge de APV, artikel 174 van de 

Gemeentewet of artikel 13b van de Opiumwet; 

- Ontzeggen van de toegang tot een ruimte indien in strijd met de Drank- en 

Horecawet alcoholhoudende drank wordt verstrekt (artikel 36 van de Drank- en 

Horecawet); 

- Opleggen van een bestuurlijke boete (artikel 44a Drank- en Horecawet); 

- Tijdelijk stilleggen van de alcoholverkoop in de detailhandel (three strikes out 

op grond van artikel 19a Drank- en Horecawet). 

Daarnaast kan op basis van artikel 1 van de Wet economische delicten en artikel 45 

van de Drank- en Horecawet (strafbaarstelling jongeren < 18 jaar) strafrechtelijk 

worden opgetreden door boa's, politie en OM. 

 

 

1.4 Sanctiestrategie 

Er is een sanctiestrategie voor overtredingen van de Drank- en Horecawet. De 

strategie deelt overtredingen grofweg op in 3 categorieën, met elk hun eigen aanpak. 

De categorieën zijn, van zwaar naar licht: 

• Categorie 0 (spoedeisend):  

Bij Categorie O-overtredingen gaat het om urgente, ernstige zaken die direct 

dan wel binnen de kortst mogelijke termijn dienen te worden beëindigd. Er is 

sprake van acuut gevaar voor de gezondheid of veiligheid. Er is snelheid 

vereist om tot beëindiging van de overtreding te komen. 

• Categorie 1: 

Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake 

van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 

worden aangemerkt als er verzwarende omstandigheden met betrekking tot de 

overtreder aan de orde zijn. 

• Categorie 2:  

Categorie 2-overtredingen zijn de overige overtredingen. Deze overtredingen 

zijn minder ernstig/van minder dringende aard, bijvoorbeeld administratieve 

vereisten, signaleringen en gedragingen. 
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Overtreding  Acties 

Categorie 0   Last onder bestuursdwang of spoedbestuursdwang 

Categorie 1 Vooraankondiging sanctie met termijn voor 

zienswijze 

Zienswijze verwerken en sanctiebeschikking 

opstellen en verzenden (last onder bestuursdwang 

of dwangsom dan wel bestuurlijke boete) 

a. Indien niet tijdig hersteld invorderen dwangsom 

of uitvoeren bestuursdwang; dan wel 

b. Invorderen bestuurlijke boete 

 

Categorie 2 Vooraanschrijving met voornemen tot handhaving 

met hersteltermijn en termijn voor zienswijze 

Indien overtreding niet tijdig ongedaan gemaakt of 

herhaald: zienswijze verwerken en 

sanctiebeschikking opstellen en verzenden (last 

onder bestuursdwang of dwangsom dan wel 

bestuurlijke boete) 

a. Indien niet tijdig hersteld invorderen dwangsom 

of uitvoeren bestuursdwang; dan wel 

b. Invorderen bestuurlijke boete 

 

 

 

Spoedeisende bestuursdwang 

Spoedeisende bestuursdwang in de vorm van sluiting van een horecabedrijf (door de 

burgemeester) kan bijvoorbeeld geschieden wanneer: 

• Daar door misdrijf verkregen voorwerpen zijn verworven, voorhanden zijn of 

worden overgedragen dan wel zijn bewaard of verborgen; 

• Daar wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig 

zijn waarvoor geen ontheffing, vergunning dan wel verlof is verleend; 

• Zich daar andere feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de vrees 

wettigen dat het geopend blijven van die ruimte ernstig gevaar oplevert voor 

de openbare orde; 

• Daar is gehandeld in strijd met het bepaalde in de Opiumwet. 

Het spoedeisend optreden zal in deze gevallen veelal niet plaatsvinden op grond van 

de Drank- en Horecawet maar bijvoorbeeld op grond van artikel 2:30 van de APV, 

artikel 174 van de Gemeentewet of artikel 13b van de Opiumwet. 

 

1.5 Uitvoeringstrategie 

Als uitgangspunt geldt: “Wie A zegt, moet ook B zeggen"! Zodoende zal een eenmaal 

opgestart handhavingstraject ook moeten worden afgerond. Het handhavend optreden 

door gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (OM) moet immers effectief en 

geloofwaardig zijn. Anders wordt het sanctiebeleid een papieren tijger en zal het 

naleefgedrag afnemen. Elke overtreding dient dus in beginsel te leiden tot 

handhavend optreden. Uiteraard indien en voor zover de partners daartoe bevoegd 

zijn en voor zover hun prioriteitenstelling daarmee strookt. 

De opgelegde bestuurs- en strafrechtelijke maatregelen dienen daadwerkelijk ten 

uitvoer te worden gelegd°. Dit betekent het daadwerkelijk invorderen van opgelegde 

bestuurlijke boeten en verbeurde dwangsommen“ en het effectueren van de 

bestuursdwang. Indien er proces-verbaal is opgemaakt, dient dit bij voorkeur te 

leiden tot een strafrechtelijke vervolging. 
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1.6 Bepalen zwaarte sanctie 

De hoogte van de dwangsom dient proportioneel te zijn (in redelijke verhouding te 

staan) tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de 

dwangsomoplegging. Voor het bepalen van de dwangsom kunnen bijvoorbeeld de 

kosten voor het ongedaan maken van de overtreding(en) als uitgangspunt worden 

genomen. De daardoor verkregen hoogte van de dwangsom mag in het kader van de 

beoogde werking worden verhoogd met een “toeslag”, bijvoorbeeld van 25%. Dit is 

volgens jurisprudentie toegestaan. De dwangsom mag immers niet worden gezien als 

een afkoopsom. Om die reden en om de beoogde werking van de dwangsomoplegging 

veilig te stellen, mag de dwangsom hoger zijn dan het bedrag voor het ongedaan 

maken van de overtreding. 

 

Het opleggen van sancties is geen doel op zich. Sancties zijn in eerste instantie 

bedoeld als pressiemiddel om de overtredingen ongedaan te maken. Ook gaat er van 

het hebben van sanctiemiddelen een preventieve werking uit. Blijft een ondernemer of 

burger echter volharden in zijn overtreding, dan wordt de sanctie ook daadwerkelijk 

toegepast of uitgevoerd. 

 

Ook bij het inzetten van een last onder bestuursdwang dient de zwaarte van de 

dwangmaatregel in proportie te staan tot de aard, de gevaarzetting en de urgentie 

van de overtreding. Als de maatregel is gericht op een tijdelijke sluiting van een 

bedrijf, dan dient zowel! de sluiting zelf, als de duur van de sluiting in een redelijke 

verhouding te staan tot de zwaarte van de overtreding. 

 

In specifieke situaties kan er worden afgeweken van de in deze beleidsnota 

voorgestelde sancties en termijnen. Hierbij is artikel 4:84 Awb van belang. Het 

bestuursorgaan handelt namelijk overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een 

of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere 

omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen 

doelen. Het afwijken van de beleidsregels moet in het besluit worden gemotiveerd. 

 

1.7 Uitwisseling informatie/gegevens 

Bij het gezamenlijk handhavend optreden worden desgevraagd de relevante gegevens 

uitgewisseld tussen gemeenten onderling en tussen gemeente en politie, indien en 

voor zover deze noodzakelijk zijn voor een adequaat bestuurs- en/of strafrechtelijk 

optreden. Voor persoonlijke en gevoelige gegevens geldt uiteraard een 

geheimhoudingplicht. Deze data dienen vertrouwelijk te worden behandeld. 

3 Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, zoals overmacht en niet-voorzienbare 

zaken. Op basis van het opportuniteitsbeginsel zal het Openbaar Ministerie vanuit 

haar wettelijke bevoegdheid beslissen over strafrechtelijke vervolging. 

Denk aan de fatale invorderingstermijn van een jaar (art. 5:35 Awb). 

 

2. Sanctietabel en horecasanctiebeleid  

Dit beleid is uitgewerkt in een sanctietabel die in bijlage 2 is opgenomen. Voor zover 

noodzakelijk geacht is hieronder een aantal begrippen uit de sanctietabel verder 

uitgewerkt. 

 

2.1 Begrip ‘recidive’ 

Bij recidive is aansluiting gezocht bij de eerder genoemde Brabantse 

Handhavingsstrategie. Wanneer een alcoholverstrekker of alcoholgebruiker een 

overtreding begaat en daarvoor een sanctiebeschikking krijgt, wordt dezelfde 

overtreding van de dezelfde overtreder binnen 2 jaar na de 1° sanctiebeschikking 

beschouwd als recidive. 

Voor zover de periode van 2 jaar verstrijkt zonder overtreding door de 

alcoholverstrekker (exploitant) of alcoholgebruiker, vervalt deze termijn en wordt bij 

een nadien gepleegde overtreding in beginsel weer gestart met de eerste stap in de 

sanctiestrategie in de oorspronkelijke sanctiecategorie, 
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2.2 Begrip ‘overtreder’ 

Als een overtreding vaker heeft plaatsgevonden, maar de overtreder vanwege 

juridische constructies verschillend is, is in formele zin geen sprake van recidive. Als 

kan worden aangetoond dat de overtreder dezelfde natuurlijke persoon betreft dan 

dient de overtreding te worden aangemerkt als recidive. In de sanctiebeschikking 

dient dit expliciet te worden verantwoord. 

 

2.3 Scope 

Dit beleid beperkt zich tot overtredingen en de daartegen te treffen aanbevolen 

sancties bij horeca- en alcohol gerelateerde zaken. Er wordt per overtreding voor een 

bepaald sanctiemiddel gekozen. Als de gekozen sanctie niet effectief blijkt te zijn, ligt 

het evenwel voor de hand te kiezen voor een ander (effectief) sanctiemiddel. 

 

2.4 Wet- en regelgeving 

In de sanctietabel zijn alleen de direct horeca- en alcohol gerelateerde overtredingen 

op grond van de Drank- en Horecawet, de Algemene Plaatselijke Verordening en de 

Wet op de kansspelen uitgewerkt. 

 

2.5 Dwangsom 

Bij het sanctiemiddel ‘dwangsom’ zijn de hoogtes van de dwangsommen vermeld die 

opgelegd kunnen worden. Bij deze bedragen is de hoogte van de bestuurlijke boete 

als uitgangspunt genomen. Het maximum van de dwangsom is gesteld op 3 x de 

opgelegde dwangsom. 

 

2.6 Bestuurlijke boete 

De bestuurlijke boete is in een aparte kolom opgenomen. Er dient rekening gehouden 

te worden met verhoging van de genoemde bestuurlijke boetebedragen in verband 

met recidive (zie hiervoor het Besluit Bestuurlijke boete Drank- en Horecawet). 

 

3. Concreet zicht op legalisatie 

De ondernemer wordt de kans geboden om een vergunning aan te vragen en/of de 

aanvraagprocedure af te wachten (legalisatie) (gedurende deze procedure is het 

bedrijf dus open) onder voorwaarde dat: 

• het geldende bestemmingsplan horeca toestaat op dat perceel; 

• er geen (andere) wettelijke belemmeringen (o.a. antecedenten; sociale 

hygiëne) bestaan; 

• er geen aanleiding is om aan te nemen dat er sprake zal zijn van verstoringen 

van de openbare orde en veiligheid waardoor gevaarlijke situaties kunnen 

ontstaan als de exploitatie doorgaat; 

• er geen sprake is van een onderneming op een nieuwe locatie; 

• er naar het oordeel van de burgemeester concreet geen aanleiding is te 

veronderstellen dat niet handhavend optreden leidt tot verstoringen van 

concurrentieverhoudingen, een ongewenste precedentwerking of schadeclaims; 

• de ondernemer kan aantonen dat hij juridisch en feitelijk over de onderneming 

kan beschikken; er sprake is van een ongewijzigde voortzetting van de aard 

van de exploitatie; 

• voor het over te nemen bedrijf een rechtsgeldige Drank- en Horecavergunning 

is verleend; 

• een ontvankelijke vergunningaanvraag - voor zover nog niet ingediend - 

binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt ingediend en een in deze 

aanvraag opgenomen leidinggevende tijdens de openingsuren van het bedrijf 

steeds aanwezig is; 

• de onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel; 

• er geen BIBOB-tip van het Openbaar Ministerie is ontvangen. 

Bij de vooraankondiging wordt daarom - voor zover al niet in het bezit van de 

ondernemer c.q. al aangevraagd - tevens een set aanvraagformulieren 

meegezonden. De termijn voor het indienen van de aanvraag en/of zienswijzen 

bedraagt 14 dagen. 
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Bijlage 2 

 

  Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecaplan Etten-Leur 2020 en 2021 
 

Regel- 

geving 

Artikel Overtreding Toelichting Cate- 

gorie 

Sanctiemiddel 

(geadviseerd) 

Bestuursdwang 

toepassing 

Dwangsom in euro's 

* Maximum: 3 x opgelegde dwangsom. 

* De genoemde m2 is van toepassing op 

de lokaliteiten van het bedrijf (zie o.a. DH 

vergunning), mits anders vermeld. 

Sanctie per … Begunstigingstermijn 

(termijn voor het 

ongedaan maken van de 

onrechtmatige situatie) 

Bestuurlijke boete in 

euro's                 -> 

bij < 50 werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 

recidive 

Bestuurlijke boete in 

euro's -> 

bij 50 of meer 

werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 
recidive 

DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder 

(rechtsgeldige) vergunning 

Geen vergunning, wel zicht op 

legalisatie 
1 Last onder dwangsom   €750,- week 2 weken 680 

(vergunning nog niet verleend) 

1360 

(vergunning nog niet verleend) 

DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder 

(rechtsgeldige) vergunning 

Geen vergunning, geen zicht op 

legalisatie 
1 Bestuursdwang    maximaal 1 week 1360 

(vergunning niet aangevraagd of 

geweigerd) 

2720 

(vergunning niet aangevraagd of 

geweigerd) 

DHW 8 Leidinggevende voldoet niet 

langer aan een of meerdere aan 

hem gestelde vereisten 

Artikel 31 verplicht in dat geval 

tot intrekking vergunning 
0 Intrekking vergunning  Niet mogelijk   Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 10 Inrichting voldoet niet langer aan 

een of meerdere gestelde 
inrichtingseisen 

Artikel 31 verplicht in dat geval 

tot intrekking vergunning 
0 Intrekking vergunning  Niet mogelijk   Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 12, lid 1 en 2 Verstrekken alcoholhoudende 

drank in een niet op de 

vergunning vermelde lokaliteit 

 2 Last onder dwangsom  €1.000,- overtreding 1 week 1020 2040 

DHW 13, lid 1 Verbod verstrekking alcohol voor 

gebruik elders dan ter plaatse 
 2 Last onder dwangsom  €1.500.- overtreding 1 dag 1360 2720 

DHW 13, lid 2 Verbod verstrekking alcohol voor 

gebruik ter plaatse in 

slijtersbedrijf 

Slechts toegestaan indien een 

klant erom vraagt de 

alcoholhoudende drank eerst te 
proeven 

2 Last onder dwangsom  €1.500.-. overtreding 1 dag 1360 2720 

DHW 14, lid 1 Verbod andere 

bedrijfsactiviteiten in 

slijtersbedrijf 

In het Besluit aanvulling 

omschrijving slijtersbedrijf staat 

welke activiteiten in het 

slijtersbedrijf zijn toegestaan 

2 Last onder dwangsom  €1.000,- overtreding 1 dag 1020 2040 

DHW 14, lid 2 en 15, lid 

1 

Verbod kleinhandel in 

horecalokaliteit of op terras 
 2 Last onder dwangsom  €1.000,- overtreding 1 dag 1020 2040 

DHW 15, lid 2 Verbod rechtstreekse verbinding 

tussen slijterij en andere 

neringruimte voor kleinhandel 

 2 Last onder dwangsom  €1.000,- week 1 week 1020 2040 

DHW 16 Verbod automatenverkoop 

alcohol 

M.u.v. hotelkamers 2 Last onder dwangsom  €1.000,- overtreding 1 dag 1020 2040 

DHW 17 Verbod verstrekken 

alcoholhoudende drank anders 

dan in gesloten verpakking 

Dit geldt voor supermarkten en 

slijterijen, niet voor horeca- 

inrichtingen 

2 Last onder dwangsom  €1.000,- overtreding 1 dag 1020 2040 

DHW 18, lid 1 en 2 Verkoopverbod zwak- 

alcoholische drank anders dan in 

slijtersbedrijf of 

levensmiddelenbedrijf voor 

gebruik elders dan per plaatse 

 1 Last onder dwangsom  €1.500,- overtreding 1 dag 1360 2720 

DHW 18, lid 3 Onderscheid tussen zwak- 

alcoholhoudende en alcoholvrije 

dranken ontbreekt in ruimte van 

het levensmiddelenbedrijf 

 2 Last onder dwangsom  €1.000,- overtreding 1 dag 1020 2040 

DHW 19, lid 1 Verbod op bestelservice sterke 

drank voor ander bedrijf dan 

slijtersbedrijf en partijen-catering 

 1 Last onder dwangsom  €1.000,- overtreding 1 dag 1020 2040 
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Regel- 

geving 

Artikel Overtreding Toelichting Cate- 

gorie 

Sanctiemiddel 

(geadviseerd) 

Bestuursdwang 

toepassing 

Dwangsom in euro's 

* Maximum: 3 x opgelegde dwangsom. 

* De genoemde m2 is van toepassing op 

de lokaliteiten van het bedrijf (zie o.a. DH 

vergunning), mits anders vermeld. 

Sanctie per … Begunstigingstermijn 

(termijn voor het 

ongedaan maken van de 

onrechtmatige situatie) 

Bestuurlijke boete in 

euro's                 -> 

bij < 50 werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 

recidive 

Bestuurlijke boete in 

euro's -> 

bij 50 of meer 

werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 
recidive 

DHW 19, lid 2 Verbod bestelservice zwak- 

alcoholhoudende drank, behalve 

vanuit de uitzonderingen 

genoemd in artikel 19 lid 2 

 1 Last onder dwangsom  €1.000,- overtreding 1 dag 1020 2040 

DHW 20, lid 1 Verkoop alcohol aan persoon < 

18 jaar 
 1 Bestuurlijke boete. Bij derde 

constatering schorsing 

vergunning of tthree strikes 

out 

minimaal 1 week, 

maximaal 12 weken 

   * 1360 

* Geen bestuurlijke boete 

mogelijk bij toepassing van art. 

19a DHW (three strikes out). 

* 2720 

* Geen bestuurlijke boete 

mogelijk bij toepassing van art. 

19a DHW (three strikes out). 

DHW 20, lid 2 Verkoop sterke drank < 18 jaar  1 Bestuurlijke boete. Bij derde 

constatering schorsing 

vergunning of tthree strikes 

out 

minimaal 1 week, 

maximaal 12 weken 

   * 1360 

* Geen bestuurlijke boete 

mogelijk bij toepassing van art. 

19a DHW (three strikes out). 

* 2720 

* Geen bestuurlijke boete 

mogelijk bij toepassing van art. 

19a DHW (three strikes out). 

DHW 20, lid 3 Persoon < 16 jaar, zonder 

toezicht van persoon 21 jaar of 

ouder, toegelaten in 
slijtersbedrijf 

 2 Last onder dwangsom  €1.500,- overtreding Geen termijn; gericht op 

voorkomen van herhaling 
1360 2720 

DHW 20, lid 5 Niet duidelijk aangegeven 

leeftijdsgrenzen 

 2 Last onder dwangsom  €750,- week 1 dag 680 1360 

DHW 20, lid 6 Dronken personen of onder 

invloed van drugs toegelaten in 

horeca- en slijtersbedrijf 

 1 Last onder dwangsom  €1.500,- overtreding Geen termijn; gericht op 

voorkomen van herhaling 
Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 20, lid 7 Onder invloed (dronken of drugs) 

aan het werk zijn in horeca- en 
slijtersbedrijf 

 1 Last onder dwangsom  €1.500,- overtreding Geen termijn; gericht op 

voorkomen van herhaling 
Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 21 Alcohol verstrekken wat tot 

verstoring openbare orde, 

veiligheid of zedelijkheid leidt 

 0 Last onder bestuursdwang Sluiting alcoholverkoop  overtreding Zeer korte termijn Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 22, lid 1 en 2 Verbod alcoholhoudende drank 

te verstrekken in tankstations 
e.d. 

 1 Last onder dwangsom  €1.500,- overtreding 1 dag 1360 2720 

DHW 24, lid 1 en 2 Geen leidinggevende of vereiste 

persoon aanwezig in horeca- en 

slijtersbedrijf 

Bij eerste constatering 

gelegenheid bieden overtreding 

terstond te beëindigen 

1 Bestuurlijke boete en bij 

herhaling schorsing of 

intrekking vergunning 

    1020 2040 

DHW 24, lid 3 Verkoop alcohol/dienst door 

personen < 16 jaar 

 1 Bestuurlijke boete en bij 

herhaling schorsing of 

intrekking vergunning 

    1020 2040 

DHW 25, lid 1 Verbod aanwezigheid 

alcoholhoudende drank 

behoudens uitzondering 

 2 Last onder dwangsom  €1.500,- overtreding 1 dag 1360 2720 

DHW 25, lid 2 Verbod nuttiging 

alcoholhoudende drank ter 

plaatse, in niet zijnde 

horecabedrijf, behoudens 
uitzondering 

 1 Last onder dwangsom  €1.500,- overtreding 1 dag 1360 2720 

DHW 25, lid 3 Verbod alcoholhoudende drank 

in vervoermiddel, behoudens 

enkele uitzonderingen 

 2 Last onder dwangsom  €1.000,- overtreding 1 dag Niet mogelijk door burgemeester 

(art. 44a DHW), wel door NVWA 

(art. 44aa lid 1 DHW) 

Niet mogelijk door burgemeester 

(art. 44a DHW), wel door NVWA 

(art. 44aa lid 1 DHW) 

DHW 29, lid 3 Vergunning, aanhangsel e.d. niet 

aanwezig in inrichting 
 2 Last onder dwangsom  €750,- overtreding 1 dag 680 1360 

DHW 30 Vergunninghouder heeft geen 

melding gedaan van wijziging in 
inrichting 

Imperatieve intrekkingsgrond 0 Intrekking vergunning  Niet mogelijk   Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 
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Regel- 

geving 

Artikel Overtreding Toelichting Cate- 

gorie 

Sanctiemiddel 

(geadviseerd) 

Bestuursdwang 

toepassing 

Dwangsom in euro's 

* Maximum: 3 x opgelegde dwangsom. 

* De genoemde m2 is van toepassing op 

de lokaliteiten van het bedrijf (zie o.a. DH 

vergunning), mits anders vermeld. 

Sanctie per … Begunstigingstermijn 

(termijn voor het 

ongedaan maken van de 

onrechtmatige situatie) 

Bestuurlijke boete in 

euro's                 -> 

bij < 50 werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 

recidive 

Bestuurlijke boete in 

euro's -> 

bij 50 of meer 

werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 

recidive 

DHW 30a, lid 1 Geen melding nieuwe 

leidinggevende of doorhaling 
gedaan 

Imperatieve intrekkingsgrond 0 Intrekking vergunning  Niet mogelijk   Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 31, lid 1 Gevaar voor openbare orde, 

veiligheid of zedelijkheid door 
voorgedane feiten 

Imperatieve intrekkingsgrond 0 Intrekking vergunning  Niet mogelijk   Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 31, lid 2 Handelen in strijd met 

vergunningvoorschriften of regels 

uit DHW 

Facultatieve intrekkingsgrond 1 * Schorsing vergunning (art. 

32 DHW) 
* Intrekking vergunning 

  overtreding 1 week Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 31, lid 3 Resultaat Wet bibob en minimaal 

3x weigering bijschrijving persoon 

op aanhangsel 

Facultatieve intrekkingsgrond 1 * Schorsing vergunning (art. 

32 DHW) 

* Intrekking vergunning 

  overtreding 1 week Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 35, lid 1 Zonder ontheffing zwak- 

alcoholhoudende drank 
verstrekken 

 0 Last onder bestuursdwang Sluiting alcoholverkoop  overtreding 1 uur Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

DHW 35, lid 2 Niet voldoen aan 

beperkingen/voorschriften die 

gekoppeld zijn aan ontheffing 

 0 Last onder bestuursdwang Sluiting alcoholverkoop  overtreding 1 uur 1020 2040 

DHW 35, lid 4 Ontheffing niet aanwezig Eenmalig mondeling verzoek 

ontheffing te halen 

2 Bestuurlijke boete   overtreding 1 uur 680 1360 

DHW 44 Niet meewerken aan artikel 5:20 

Awb 
 0 Last onder bestuursdwang Afhankelijk van 

waaraan niet 

meegewerkt wordt 

 overtreding Zeer korte termijn, aangezien de 

werkzaamheden door moeten 

kunnen gaan 

Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

PARACOMMERCIE 
          

DHW 

APV 
4 DHW 

2:34b APV 

Paracommercieel horecabedrijf 

houdt zich niet aan de 

schenktijden voor 

alcoholhoudende drank 

APV 2 Last onder dwangsom  € 1.000 overtreding 1 dag 1020 2040 

DHW 

APV 
4 DHW 

2:34c APV 

Paracommercieel horecabedrijf 

schenkt alcoholhoudende drank 

tijdens verboden genoemde 

bijeenkomsten 

APV 2 Last onder dwangsom  € 1.000 overtreding 1 dag 1020 2040 

DHW 4, lid 5 Ontheffing niet aanwezig 
 

2 Last onder dwangsom 
 

€ 750 overtreding 1 dag 680 1360 

DHW 9 Geen registratie van 

barvrijwilligers of reglement 

aanwezig bij paracommercieel 

horecabedrijf 

 2 Last onder dwangsom  € 750 week 1 week 680 1360 
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Regel- 

geving 

Artikel Overtreding Toelichting Cate- 

gorie 

Sanctiemiddel 

(geadviseerd) 

Bestuursdwang 

toepassing 

Dwangsom in euro's 

* Maximum: 3 x opgelegde dwangsom. 

* De genoemde m2 is van toepassing op 

de lokaliteiten van het bedrijf (zie o.a. DH 

vergunning), mits anders vermeld. 

Sanctie per … Begunstigingstermijn 

(termijn voor het 

ongedaan maken van de 

onrechtmatige situatie) 

Bestuurlijke boete in 

euro's                 -> 

bij < 50 werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 

recidive 

Bestuurlijke boete in 

euro's -> 

bij 50 of meer 

werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 

recidive 
ALCOHOLMATIGING 

          

DHW 

APV 
2:34d APV 

25d DHW 

Horecabedrijf past happy hours 

toe, of bedrijf hanteert 

prijsacties, ondanks verbod 

APV 1 Last onder dwangsom  € 1.000 overtreding 1 dag 1020 2040 

DHW 45 Alcohol bij zich hebben op 

publiek toegankelijke plaatsen 

door < 16 jaar, m.u.v. in winkels 

 x Strafrechtelijk (PV)     Niet mogelijk (art. 44a DHW) Niet mogelijk (art. 44a DHW) 

APV 2:48 Persoon gebruikt alcohol of heeft 

aangebroken flessen, blikjes e.d. 

bij zich op een openbare plaats, 

ondanks verbod 

Afhankelijk van door college 

aangewezen gebied 
x Strafrechtelijk (PV)       

TERRAS 
           

APV 2:10 

2:28-2:27 

Bedrijf exploiteert terras zonder 

(rechtsgeldige) vergunning 

Terras: via vergunning voor 

voorwerpen op of aan de weg te 

plaatsen of via 

exploitatievergunning (onderdeel 

daarvan). Terrassennota 

1 Last onder dwangsom / 

bestuursdwang 
Evt. verwijderen terras €750,- dag 1 uur tot enkele dagen, 

afhankelijk van situatie; o.a. 

veiligheid, blokkeren doorgang 

hulpdiensten 

  

APV 2:10, 2:27 

2:28 

1:4 

Overtreding voorschriften voor 

terras 

Terras: via vergunning voor 

voorwerpen op of aan de weg te 

plaatsen of via 

exploitatievergunning (onderdeel 

daarvan). Terrassennota 

1 Last onder dwangsom / 

bestuursdwang 
Evt. verplaatsen terras €750,- dag 1 uur tot enkele dagen, 

afhankelijk van situatie; o.a. 

veiligheid, blokkeren doorgang 

hulpdiensten 

  

EXPLOITATIE 
           

APV 2:28 Inrichting wordt geëxploiteerd 

zonder (rechtsgeldige) 

exploitatievergunning 

Geen vergunning, wel zicht op 

legalisatie 
1 Last onder dwangsom  €750,- week 2 weken   

APV 2:28 Inrichting wordt geëxploiteerd 

zonder (rechtsgeldige) 

exploitatievergunning 

Geen vergunning, geen zicht op 

legalisatie 
1 Bestuursdwang Sluiting inrichting   maximaal 1 week   

APV 2:28 

1:4 

Overtreding voorschriften 

exploitatievergunning 
 1 Last onder dwangsom  €750,- overtreding 1 week tot 4 weken, afhankelijk 

van ernst van feiten 
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Regel- 

geving 

Artikel Overtreding Toelichting Cate- 

gorie 

Sanctiemiddel 

(geadviseerd) 

Bestuursdwang 

toepassing 

Dwangsom in euro's 

* Maximum: 3 x opgelegde dwangsom. 

* De genoemde m2 is van toepassing op 

de lokaliteiten van het bedrijf (zie o.a. DH 

vergunning), mits anders vermeld. 

Sanctie per … Begunstigingstermijn 

(termijn voor het 

ongedaan maken van de 

onrechtmatige situatie) 

Bestuurlijke boete in 

euro's                 -> 

bij < 50 werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 

recidive 

Bestuurlijke boete in 

euro's -> 

bij 50 of meer 

werknemers 

* Rekening houden met 

verhoging boete i.v.m. 
recidive 

SLUITINGSTIJDEN 
          

APV 2:29 Horecabedrijf is geopend na 

sluitingstijd of houdt zich niet 

aan de regels t.a.v. sluitingstijden 

Al dan niet met ontheffing van de 

sluitingstijd 
1 * Last onder dwangsom 

* Tijdelijk afwijkende 

sluitingstijd of sluiting (2:30 

APV) 

 € 750,- overtreding Geen termijn: gericht op 

voorkomen van herhaling 
  

APV 2:30 Horecabedrijf houdt zich niet aan 

afwijkende sluitingstijd / 

tijdelijke sluiting 

 1 Last onder dwangsom  € 1.500,- overtreding Geen termijn: gericht op 

voorkomen van herhaling 
  

VERBODEN GEDRAGINGEN 
          

APV 2:31 Horecabedrijf overtreedt de 

verboden gedragingen 

 1 Last onder dwangsom  € 1.000 overtreding Geen termijn: gericht op 

voorkomen van herhaling 

  

HELING 
           

APV 2:32 Horecabedrijf staat handel toe in 

bedrijf, ondanks verbod 
 1 Last onder dwangsom  €750,- overtreding Geen termijn: gericht op 

voorkomen van herhaling 
  

GELUID 
           

APV 

Wm 

4:2 APV 

4:3 APV 

2.17 e.v. Barim 

Horecabedrijf overtreedt 

voorschriften/regels ten aanzien 

van geluid (regulier of tijdens een 

collectieve/incidentele festiviteit) 

Overschrijding met: 

* minder dan 20 dB(A): cat. 2 

* 20 of meer dB(A): cat. 1 

1 of 2 Last onder dwangsom  € 1.000 overtreding Geen termijn: gericht op 

voorkomen van herhaling 
  

APV 4:5 Horecabedrijf overtreedt de 

regels voor onversterkte muziek 

binnen inrichtingen 

Overschrijding met: 

* minder dan 20 dB(A): cat. 2 
* 20 of meer dB(A): cat. 1 

1 of 2 Last onder dwangsom  € 1.000 overtreding Geen termijn: gericht op 

voorkomen van herhaling 
  

SPEELAUTOMATEN 
         

Wok 1 Wok Geven van gelegenheid tot 

gokken 
 1 Last onder bestuursdwang Sluiting: minimaal 2 

weken, maximaal 3 

maanden 

 overtreding Zeer kort   

Wok 

APV 
3 Wok 

2:39, 2:40 APV 

Aanwezigheid speelautomaten 

zonder vergunning òf het 

overtreden van de 

(vergunning)voorschriften (o.a. 

overstijgen maximum aantal 

toegestane speelautomaten) 

 2 Last onder dwangsom  € 750 per automaat week 1 week tot 4 weken, afhankelijk 

van situatie (o.a. laagdrempelige 

inrichting, jeugd) 

  

ORDEVERSTORING EN ERNSTIGE INCIDENTEN 
         

Gemw 172 

174 t/m 176a 

Gevaar voor openbare orde, 

veiligheid of zedelijkheid door 

voorgedane feiten 

* Bij zeer ernstige incidenten: 

cat. 0 

* Bij andere gevallen van 

verstoringen: cat. 1 

0-jan * Last onder dwangsom (cat. 

1) 

* Bevel van burgemeester tot 

sluiting (cat. 0) 

* Intrekking vergunningen 

(DHW imperatief en APV 

facultatief) bij ernstige 

incidenten (cat. 0 en 1) 

Sluiting minimaal 1 

dag, maximaal 1 week. 

Bij voortduring, 

definitieve sluiting. 

€ 2.500 overtreding Geen termijn of zeer kort, 

afhankelik van ernst situatie 
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