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Marith	  Rebel,	  Tweede	  Kamerlid	  	  PvdA	  

� Video	  

� Video	  

Sinds	  1	  januari	  2014	  mag	  je	  alcohol	  kopen	  als	  je	  18	  jaar	  of	  ouder	  
bent.	  De	  verkoop	  van	  alcohol	  aan	  personen	  onder	  de	  18	  jaar	  is	  
verboden.	  Ook	  ben	  je	  sinds	  1	  januari	  2014	  zelf	  straDaar	  als	  je	  nog	  
geen	  18	  jaar	  bent	  en	  in	  het	  openbaar	  alcohol	  bij	  je	  hebt.	  
Openbare	  plekken	  zijn	  bijvoorbeeld	  het	  café,	  de	  sportkanGne,	  het	  
park	  of	  op	  straat	  
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Waarom?	  

Gezondheid!	  
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PoliGeke	  geschiedenis	  
�  Drank-‐	  en	  Horecawet	  (DHW)	  	  
�  De	  eerste	  Drankwet	  (1881)	  
	  	  	  Titel:	  ‘De	  regeling	  van	  den	  kleinhandel	  in	  sterke	  drank	  en	  	  	  
	  	  	  de	  beteugeling	  van	  de	  openbare	  dronkenschap.’	  	  
	  
Geregeld	  werd	  dat	  er	  een	  vergunning	  nodig	  was	  voor	  de	  
verkoop	  van	  sterke	  drank	  	  
Aantal	  verkooppunten	  voor	  sterke	  drank	  werd	  aan	  banden	  
gelegd	  dmv	  een	  het	  zogenaamde	  maximumstelsel:	  	  
aantal	  vergunningen	  per	  gemeente	  gekoppeld	  aan	  het	  aantal	  
inwoners	  van	  die	  gemeente.	  	  

� Wat	  bleek:	  wet	  werkte	  niet	  	  
� De	  voornaamste	  oorzaak	  :	  de	  verkoop	  van	  
zwakalcoholische	  drank	  niet	  aan	  een	  vergunning	  
gebonden.	  	  

� Bierhuizen	  	  verkochten	  de	  sterke	  drank	  ‘onder	  de	  
toonbank’	  (illegaal)	  	  

� Men	  besloot	  tot	  een	  aanpassing	  van	  de	  wet	  en	  in	  1904	  
werd	  de	  tweede	  Drankwet	  ingevoerd.	  De	  belangrijkste	  
wijzigingen	  waren:	  	  

�  In	  1904	  werd	  de	  tweede	  Drankwet	  ingevoerd.	  	  
� Belangrijkste	  wijzigingen:	  	  
�  Invoering	  vergunningenstelsel	  zwakalcoholische	  
drank	  zonder	  maximumstelsel	  	  

�  invoering	  van	  (bouwtechnische)	  eisen	  voor	  	  
horecabedrijf	  
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�  In	  1934	  derde	  Drankwet.	  	  
� Maximumstelsel	  zwakalcoholische	  drank	  
� Meerdere	  soorten	  vergunningen:	  	  
	  
de	  volledige	  vergunning;	  	  
verlof	  A	  (tappen	  van	  zwakalcoholische	  drank);	  	  
verlof	  B	  (tappen	  van	  alcoholvrije	  drank).	  	  

�  In	  1967	  huidige	  Drank-‐	  en	  Horecawet	  (DHW)	  	  
� Het	  maximumstelsel	  afgeschaft.	  	  
� Afschaffing	  verlof	  A	  en	  B	  en	  de	  volledige	  vergunning	  	  
� Vergunningen	  voor	  het	  schenken	  van	  
alcoholhoudende	  drank	  (vergunning	  bedrijfsmatige	  
horeca)	  en	  het	  verkopen	  (=	  slijten)	  van	  sterke	  drank.	  	  

�  Strengere	  bouwtechnische	  eisen	  
� Als	  de	  persoon	  en	  het	  bedrijfspand	  aan	  bepaalde	  
wettelijke	  eisen	  voldoen,	  moet	  de	  gemeente	  een	  
vergunning	  afgeven.	  	  	  

2011	  Boa’s	  	  
Buitengewoon	  opsporingsambtenaren	  (Boa’s)	  gaan	  
discotheken	  en	  cafés	  controleren	  op	  het	  handhaven	  van	  de	  
alcoholwet.	  	  
Bezoeken	  onaangekondigd	  	  
"De	  controles	  worden	  echt	  streng”	  
De	  Boa’s	  mogen	  alcohol	  drinkende	  jongeren	  beboeten	  en	  
overdragen	  aan	  de	  politie.	  
Niet	  alleen	  kroegbazen	  worden	  bestraft	  als	  zij	  alcohol	  
schenken	  aan	  minderjarigen,	  ook	  de	  kinderen	  zelf	  worden	  
vervolgd.	  
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�  Sinds	  1	  januari	  2013	  gemeenten	  verantwoordelijk	  voor	  
de	  handhaving	  van	  de	  Drank-‐	  en	  Horecawet	  (DHW).	  	  

� DHW	  uitgebreid	  met	  een	  nieuw	  artikel	  45,	  waarin	  is	  
bepaald	  dat	  jongeren	  onder	  de	  16	  jaar	  straaaar	  zijn	  
als	  zij	  op	  een	  voor	  het	  publiek	  toegankelijke	  plaats	  
alcohol	  bij	  zich	  hebben	  of	  voor	  consumptie	  gereed	  
hebben.	  

�  Sinds	  1	  januari	  2014	  geldt	  dit	  verbod	  ook	  voor	  
jongeren	  van	  16	  en	  17	  jaar.	  N	  
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Grote	  verleiding	  

Lifestyle	  
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EffecGviteit	  Halt	  straf	  (WODC	  feb	  2015)	  

� Geen	  positief	  effect	  op	  alcoholkennis,	  attitude,	  drink-‐	  
en	  delictgedrag	  van	  jongeren	  en	  de	  kennis	  en	  
betrokkenheid	  van	  hun	  ouders	  

� Op	  de	  middellange	  termijn	  neemt	  de	  effectiviteit	  van	  
de	  interventie	  af.	  De	  onderzoekers	  concluderen	  dat	  de	  
gestelde	  doelen	  met	  de	  Halt-‐straf	  Alcohol	  niet	  
kunnen	  worden	  behaald.	  Aanhouding	  door	  de	  politie	  
en	  handhaving	  op	  basis	  van	  de	  Drank-‐	  en	  Horecawet	  
heeft	  mogelijk	  meer	  effect,	  stellen	  zij.	  

Doel	  en	  middel	  
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Kansen	  BOA	  
� Doel	  vs	  middel	  

� Blij	  met	  dit	  initiatief:	  	  
�  Jonge	  mensen	  opgeleid	  tot	  Drank-‐	  en	  Horecawet-‐
toezichthouder	  	  

� Via	  netwerk	  en	  met	  begeleiding	  detacheren	  bij	  
gemeenten	  

�  	  Tegengaan	  jeugdwerkeloosheid	  
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PrakGsche	  problemen	  
� De	  BOA	  mag	  niet	  buiten	  zijn	  gebied	  optreden	  -‐	  net	  
zoals	  een	  politiefunctionaris	  (artikel	  6	  Politiewet	  2012)	  
volgens	  de	  BOA-‐circulaire.	  	  	  

�  Jonge	  en	  zeer	  gewilde	  toezichthouder	  heeft	  tijd	  en	  
ruimte	  heeft	  om	  zijn	  functie	  overal	  in	  Nederland	  uit	  
te	  oefenen	  maar	  mag	  niet	  dat	  niet	  (Circulaire	  
Buitengewoon	  Opsporingsambtenaar).	  

� VOG	  
� Assessment	  geschiktheid	  
	  

Top-‐down	  en	  bo]om-‐up	  
� Aankaarten	  bij	  bewindspersonen	  
� Pilot	  
� Regelgeving	  die	  knelt	  bekijken	  

� Gemeenten	  ervaringen	  uitwisselen	  
� Best	  practices	  
� Aankaarten	  knelpunten	  

� Verder	  kijken	  dan	  sec	  kosten	  BOA	  


