
De gemeente streeft ernaar dat haar jonge 
inwoners gezond, veilig en kansrijk kunnen 
opgroeien. Alcohol hoort daar niet bij, in elk geval 
niet tot het 18e jaar. Voor (jong)volwassenen 
adviseert de Gezondheidsraad zowel mannen als 
vrouwen om geen alcohol te drinken of in ieder 
geval niet meer dan één standaardglas alcohol 
per dag. Een sociale en fysieke omgeving die 
uitnodigt en stimuleert tot het gewenste gedrag is 
belangrijk. Daarom zetten wij in op een adequate 
naleving van de Alcoholwet, het versterken van 
de sociale omgeving rondom jongeren en het 
faciliteren van een fysieke omgeving die gezond 
gedrag stimuleert.

Als u tijdens uw evenement alcohol wilt schenken, 
heeft u van de gemeente een ontheffing artikel 
35 van de Alcoholwet nodig. U krijgt daarmee 
toestemming om alcohol te schenken.  

U moet zich wel houden aan een aantal 
voorschriften zoals niet schenken aan jongeren 
onder de 18 en niet schenken aan mensen 
onder  invloed. De gemeente kan ook nog extra 
voorwaarden verbinden aan de ontheffing.

In deze folder vindt u de regels op een rijtje die 
u als organisator van een evenement helpen 
om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren 
en alcoholgebruik onder de 18 te voorkomen. 
De regels zijn conform landelijke wetgeving 
en het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 
Papendrecht 2021-2023.

Alcoholpreventie
bij evenementen



Geen alcohol aan minderjarigen (18-)
Als organisator van het evenement 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.

• Kies voor een leeftijdscheck bij de 
toegangspunten. Het is aan te raden 
tijdens ieder evenement gebruik te 
maken van 18- en 18+ polsbandjes, die 
uitgedeeld worden na de leeftijdscheck. 
Kies bij een meerdaags evenement 
verschillende kleuren polsbandjes voor 
de verschillende dagen en kies niet voor 
fraudegevoelige witte bandjes. 

• Als niet gewerkt wordt met polsbandjes, 
hang dan bij elke bar op een zichtbare 
plek de ‘harde’ datum (dag, maand, jaar) 
vanaf wanneer een bezoeker ouder dan 
18 is. Aan de hand van een paspoort of 
identiteitskaart kan dan snel en makkelijk 
vastgesteld worden of iemand oud 
genoeg is om alcohol te kopen.

Het doorgeven van alcohol aan 
minderjarigen is verboden
Een meerderjarige die alcohol koopt en 
doorgeeft aan een minderjarige is strafbaar. 
Dit heet wederverstrekking. De boete hierop 
is honderd euro. Minderjarigen zelf mogen 
de alcohol ook niet aan nemen, zelf kopen of 
bij zich hebben.

• Let extra op of er geen drank wordt 
doorgegeven aan jongeren onder de 18. 
Stel hiervoor speciale toezichthouders 
aan. 

• Beperk het aantal consumpties dat 
tegelijk besteld kan worden (bijvoorbeeld 
maximaal 2 drankjes per gast).

Dronkenschap en doorschenken
De Alcoholwet verbiedt het doorschenken  
en verkopen van drank aan mensen die 
dronken zijn.

• Maak duidelijke afspraken wat gedaan 
wordt bij openbare dronkenschap onder 
jongeren en alcoholgebruik door jongeren 
onder 18 jaar. Denk hierbij aan weigering 
toegang, weigering alcoholhoudende 
drank, verwijdering, contact met de 
ouders.  

• Spreek af bij welke kenmerken of bij welk 
alcoholpromillage iemand toegang of 
alcoholhoudende drank geweigerd wordt 
(het doorschenken aan dronken bezoekers 
is immers bij de wet verboden).

De regels op een rijtje:


