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Het heeft even geduurd, maar na jaren van wachten is de Drank- en Horecawet per 1 

januari 2013 ingrijpend gewijzigd. Vergunningsprocessen werden vernieuwd, 

administratieve lastverlichting is doorgevoerd, nieuwe bestuurlijke handhavings- en 

alcoholmatigingsinstrumenten zijn ingevoegd, het toezicht is overgeheveld naar de 

burgemeester, de paracommerciële bepalingen zijn gewijzigd en jongeren met alcohol 

in de openbare ruimte werden strafbaar.

Een jaar later, per 1 januari 2014, is vervolgens de leeftijdsverstrekkingsgrens opgehoogd 

van 16 naar 18 jaar en kregen gemeenteraden de verplichting om een preventie- en 

handhavingsplan alcohol vast te stellen en uit te voeren.
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Nederland ging deze nieuwe Drank- en Horecawet toepassen in de praktijk. Echter, de nieuw 
doorgevoerde wijzigingen bleken en blijken nog steeds vele verrassingen voor ons in petto te hebben.
Tijdens dit congres komen daarom de volgende onderwerpen en verrassingen aan bod:

Horecafuncties worden steeds vaker en zonder 

afscheidingen gemengd met vormen van detailhandel 

en dienstverlening en omgekeerd (blurring). 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten initieert en 

coördineert in dat kader een landelijk project over 

“blurring”. 

Economische motieven blijken daarbij te botsen met 

volksgezondheidsmotieven. 

Lastenverlichting wordt mede gebruikt voor misbruik 

en schijnconstructies. 

Nieuw paracommerciële bepalingen leiden tot 

wonderlijke (en ongewenste) constructies en 

verkeerde wetstoepassing.

Uitgevoerde mysteryshoponderzoeken staan ter 

discussie en worden vaak gezien als uitlokking.

Gemeenten hebben onvoldoende aandacht en 

capaciteit voor adequaat toezicht.

De uitvoering van de vastgestelde preventie- en 

handhavingsplannen komt nog onvoldoende van de 

grond.

Geboden alcoholmatigingsinstrumenten worden 

onvoldoende benut.

De nieuwe leeftijdsgrenzen worden slecht nageleefd. 

Jongeren onder de 18 jaar komen nog makkelijk aan 

alcoholhoudende dranken en het overmatig 

alcoholgebruik onder jongeren is niet af-, maar 

toegenomen.

Gewijzigd artikel 35 blijkt haaks te staan op de 

voorgestane verantwoorde alcoholverstrekking. 

De grens tussen proeven en het organiseren van 

proeverijen in een slijterij vervaagt.

Het aanbieden van kansspelen in horecalokalen leidt 

nog steeds tot discussies. 

Warenhuizen die geen warenhuizen zijn verkopen 

zwak-alcoholhoudende dranken, 

Winkels die niet in overwegende mate 

levensmiddelen verkopen verstrekken 

zwak-alcoholhoudende dranken.

Internetverkoop van sterke dranken zonder 

bijbehorend slijtersbedrijf is meer regel dan 

uitzondering.

Dienst doen in kennelijke staat van dronkenschap op 

het terras is niet strafbaar.

Het geïntroduceerde begrip “warme maaltijd” bij 

benzinepompen leidt alom tot verwarring en 

verbazing.

De nieuwe meldingsprocedure leidinggevende is wel 

leuk, de afhandeling daarvan is niet snel en ook niet 

altijd duidelijk.

Vastgestelde formulieren blijken in de praktijk 

onduidelijkheid.

Te bespreken onderwerpen
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Er zal dus nog heel wat water “door den Rijn moeten stroomen”, voor en aleer een toekomstvisie op een 
nieuwe Drank- en Horecawet kan worden geconcretiseerd.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft aangegeven deze wet nog dit jaar te willen evalueren. Dit congres zal 
daaraan zeker een belangrijke bijdrage leveren.

Tijdens dit congres bespreekt Frank Joosten in zijn inleiding eerst een aantal interessante en opvallende 
gerechtelijke uitspraken en geeft hij vervolgens een toelichting op een aantal Drank- en 
Horecawetrariteiten.

Vervolgens zullen diverse sprekers, afkomstig uit verschillende instellingen en organisaties, ieder vanuit 
de eigen achtergrond, hun visie geven op misstanden, uitbreiding, handhaving, toezicht versoepeling en/of 
aanscherping van deze wet en komt de vraag aan de orde of deze wet nog wel van deze tijd is en nog wel 
aansluit bij de huidige maatschappelijke realiteit.

U als professional, die dagelijks werkt met de Drank- en Horecawet, heeft ook uitgebreide ervaring met de 
toepassing van de recente wetswijzigingen en bent het mogelijk zeer eens met een of meerdere van de 
visies van de sprekers of mogelijk juist zeer oneens. Dat is mooi, want u kunt zich mengen in de discussie. 
Ga in gesprek met de sprekers, met elkaar! Dat worden dan interessante en stevige debatten. En die helpen 
bij het vormgeven en concretiseren van een toekomstvisie op een nieuwe Drank- en Horecawet.

Wat stel je nog strafbaar in deze wet, is een vergunningsstelsel nog wel het juiste instrument, wat doen we 
met de inrichtingseisen, moeten we toe naar een verplichte ID-check, moet de burgemeester wel 
verantwoordelijk zijn voor handhaving en toezicht, enzovoorts.

Kortom, hoe regelen we in de 21ste eeuw, met mogelijk minder regels, op een effectieve manier dat er op 
een verantwoorde wijze alcoholhoudende drank wordt verstrekt en wordt genuttigd.

 Kom daarom naar dit congres en laat u inspireren.
 Heeft u suggesties, verbeteringen, frustraties, merkwaardigheden of anderszins bemerkingen, tips  
 of trucs? Laat dan zeker uw stem horen, debatteer mee en draag bij aan de evaluatie en   
 verbetering van de Drank- en Horecawet. Dit is uw kans!

Wij bundelen en rubriceren alle opmerkingen en suggesties en bieden die aan, aan staatssecretaris Martin 
van Rijn.

Het geheel wordt in goede banen geleid door dagvoorzitter Ferry Mingelen, politiek verslaggever en 
commentator.

Conclusies

Discussieer mee
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burgemeester van de gemeente Oudewater spreekt namens de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten over de pilot “Blurring”

horecaondernemer in Utrecht met ervaring op het gebied van 
mysteryshoppen, zanger Goede Doel, radiomaker en duizendpoot 

Tweede Kamerlid CU en initiatiefnemer van het wetsvoorstel tot verhoging 
van de leeftijdsverstrekkingsgrens van 16 naar 18 jaar

voorzitter Koninklijke Slijtersunie

directeur Koninklijk Horeca Nederland, 

directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholpreventie (STAP), 

auteur, docent op het gebied van de Drank- en Horecawet c.a.
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