
Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat gebruik van alcohol extra schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. De 
ontwikkeling van de hersenen kan verstoord raken en wie al jong begint met drinken, heeft meer kans om later verslaafd 
te raken. Bovendien wordt veel uitgaansgeweld veroorzaakt door mensen onder invloed van alcohol en/of drugs.

Op evenementen komen jongeren in aanraking met alcohol. Om u als evenementorganisator te ondersteunen bij het op-
stellen en werken met verantwoord effectief alcoholbeleid, geeft het Platform Nuchtere Fries1 deze handreiking uit. Het is 
een lijst van mogelijke maatregelen die u kunt treffen voor, tijdens en na afloop van uw evenement.

Veel van de genoemde maatregelen hebben te maken met uw verantwoordelijkheid om alleen aan volwassenen alcohol 
te schenken en niet aan jongeren onder de 18 jaar. De maatregelen kunnen in overleg met de gemeente als vergunning-
verlener worden ingezet, rekening houdend met de lokale situatie en het type evenement.

1 Het Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen de Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân, Koninklij-
ke Horeca Nederland en Provincie Fryslân om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan en verantwoord alcoholgebruik onder jongeren 
boven de achttien te stimuleren. Kijk voor meer informatie op http://platform.nuchterefries.nl

HANDREIKING ALCOHOLBELEID 
VOOR EVENEMENTORGANISATOREN

VOOR TIJDENS NA



•  Ga in gesprek met politie en gemeente.
•  Voeg regels met betrekking tot alcohol toe aan het  

huisreglement. Denk hierbij aan: leeftijdsgrenzen,  
zelf meenemen van alcoholhoudende drank, gedrag en 
consequenties bij het niet naleven van deze regels.

•  Maak duidelijke afspraken over wat er wordt gedaan 
bij openbare dronkenschap of dronkenschap onder 
jongeren. Denk hierbij aan: weigering toegang, weigering 
alcoholhoudende drank, verwijdering, contact met de 
ouders en/of doorverwijzing naar Verslavingszorg Noord 
Nederland 

•  Communiceer bij aankondiging van het evenement  
over het geldende alcoholbeleid (bijvoorbeeld met pers-
berichten, flyers/programmaboekjes, websites en social 
media, instructies aan het personeel). Denk hierbij aan 
de leeftijdsgrenzen, gedrag en consequenties bij het niet 
naleven van regels. 

•  Zorg ervoor dat het horecapersoneel, security en vrij-
willigers over voldoende kennis, kunde en ervaring 
beschikken om risico’s rondom alcoholgebruik goed in te 
schatten. Dit kan door middel van diverse cursussen en 
trainingen/instructies over het thema alcohol en jonge-
ren. Bijvoorbeeld de Instructie Verantwoord Alcoholge-
bruik (IVA). Stel alleen meerderjarig (bar)personeel aan, 
bij voorkeur ouder dan 21 jaar. Meerderjarig personeel 
heeft meer overwicht op jeugdige bezoekers.

•  Spreek af dat het personeel tijdens het evenement 
geen alcohol drinkt. Het personeel heeft een voor-
beeldrol naar de bezoeker. Wanneer het personeel onder 
invloed is, bemoeilijkt dit het ingrijpen in situaties of het 
‘nee’ verkopen.

•  Vraag alcoholverstrekkers in de omgeving van de 
evenementenlocatie extra alert te zijn op alcoholverkoop 
aan jongeren voorafgaand aan en tijdens het evenement.

VOOR afgaand aan het evenement
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•  Zorg ervoor dat de huisregels zichtbaar zijn tijdens het 
evenement. Het is verplicht bij de entree een duidelijk 
zichtbare leeftijdswaarschuwing te hebben; bij een open 
evenement bij de verkooppunten van alcoholhoudende 
dranken.

•  Als er één of meerdere centrale toegangspunten zijn, 
kunt u ervoor kiezen om hier een leeftijdscheck te doen. 
Wanneer er geen leeftijdgrenzen gehanteerd worden op 
het terrein, kunt u gebruik maken van polsbandjes voor 
de 18+doelgroep. Dit systeem levert minder controletijd  
en discussies aan de bar en het is beter zichtbaar of  
alcoholhoudende drank verder onder jongeren wordt  
verspreid. Kies bij een meerdaags evenement verschillende 
kleuren polsbandjes voor de verschillende dagen. Let op:  
witte polsbandjes zijn erg fraudegevoelig. Polsbandjes en 
ID-readers zijn ook verkrijgbaar en te leen via het Plat-
form Nuchtere Fries. Voor meer informatie:  
http://platform.nuchterefries.nl

•  Als niet gewerkt wordt met een polsbandjes of met appa-
ratuur voor leeftijdscontrole, hang dan bij elke bar op een 
zichtbare plek de ‘harde’ geboortedatum (dag, maand, 
jaar) vanaf wanneer een bezoeker ouder dan 18 is. Aan 
de hand van een identiteitsbewijs kan daarmee sneller 
vastgesteld worden of iemand oud genoeg is om alcohol 
te kopen.

•  Maak gebruik van een alcoholcheck voor minder
jarigen bij de toegang (al dan niet steekproefsgewijs). 
Hierbij kan gratis gebruik worden gemaakt van blaas-
apparatuur van het Platform Nuchtere Fries,  
http://platform.nuchterefries.nl.

•  Kies voor aangepaste schenktijden of niet schenken 
van alcoholhoudende dranken  
indien veel minderjarigen aanwezig zijn.

•  Geef tijdens uw evenement enkele toezichthouders,be-
veiligers of volgteams een extra rol: het controleren op 
drankgebruik onder 18 jaar, dronkenschap, doorschen-
ken en het in de gaten houden of bezoekers van 18+ 
alcoholhoudende drank doorgeven aan minderjarigen.

•  Wanneer sprake is van meerdere bars op het evenemen-
tenterrein, richt dan één of enkele bars in met alleen 
alcoholvrije dranken.

•  Richt bij grote evenementen een of meerdere chill 
out ruimtes in om een moment van even bij te kunnen 
komen. Hier kunt u bijvoorbeeld een gratis watertap 
plaatsen of een bar waar alleen non-alcoholische dranken 
worden geschonken.

TIJDENS het evenement
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•  Kondig tijdig aan wanneer de bar sluit. Als gebruik wordt 
gemaakt van drankbonnen, sluit dan het verkooppunt 
voor de bonnen eerder dan de bar.

•  Vanuit het Platform Nuchtere Fries is divers campagne
materiaal beschikbaar dat tijdens evenementen  
gebruikt kan worden; te bestellen via:  
http://www.platform.nuchterefries.nl.

•  Platform Nuchtere Fries heeft diverse activiteiten  
ontwikkeld die ingezet kunnen worden tijdens een 
evenement om bezoekers te informeren over de risico’s 
van (overmatig) alcoholgebruik. Denk aan de inzet van 
jongeren zelf (door jongeren, voor jongeren).



NA afloop van het evenement
•  Evalueer de ingezette alcoholmaatregelen als onderdeel 

van de totale evaluatie van het evenement. In hoever-
re hebben de getroffen maatregelen bijgedragen aan 
het alcoholmatigingsbeleid? Hoe is het alcoholbeleid/ 
huisreglement eventueel te verbeteren voor de volgende 
editie van het evenement? Stuur de evaluatie op naar de 
gemeente die de vergunning heeft verleend, zodat ook 
andere organisatoren kunnen profiteren van uw ervarin-
gen op dit gebied.
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