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Convenant ‘Alcohol’ 
 
 
Gemeente Veldhoven, hierna te noemen ‘gemeente’, in deze vertegenwoordigd door de 
burgemeester, de heer drs. J.M.L.N. Mikkers,  
 
Politie Oost-Brabant, hierna te noemen ‘politie’, in deze vertegenwoordigd door het 
Sectorhoofd District Eindhoven, mevrouw drs. H.E. Jeurissen MA,  
 
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Veldhoven, hierna te noemen ‘KHN’,   
in deze vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer L. in den Kleef, 
 
Sondervick College, in deze vertegenwoordigd door de directeur,  
de heer N. van Beurden,  
 
Individuele alcoholverstrekkers (commerciële horeca, paracommerciële horeca, supermarkten 
en slijterijen), bij naam genoemd bij ondertekening van dit convenant, 
 
overwegende dat: 
• uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat alcoholgebruik onder jongeren leidt tot forse 

gezondheidsschade; 
• vanuit het oogpunt van de volksgezondheid gewenst is dat jongeren onder de 18 jaar 

geen alcohol gebruiken en dat zeker ook de jongeren van 18 tot 23 jaar zich matigen in 
het gebruik van alcohol; 

• op 1 januari 2013 de nieuwe Drank- en Horecawet is ingevoerd en dat de gemeente  
vanaf dat moment de volledige verantwoordelijkheid heeft op toezicht en handhaving  
van deze wet; 

• per 1 januari 2014 is geregeld dat er geen alcoholverstrekking aan jongeren onder  
de 18 jaar mag plaatsvinden; 

• de wet- en regelgeving met betrekking tot ‘alcohol’ onder andere geregeld is in de Drank- 
en Horecawet en de Algemene plaatselijke verordening; 

• alle bij dit convenant betrokken partijen de doelstelling nastreven om verantwoord met 
het schenken van alcohol aan jeugdigen om te gaan; 

• alle bij dit convenant betrokken partijen nastreven dat naleving van de regels met 
betrekking tot de verkoop van alcohol aan jeugdigen verbeterd wordt; 

• alle bij dit convenant betrokken partijen willen bijdragen aan de vermindering van 
alcoholgebruik onder jongeren, gezien vanuit de volgende uitgangspunten: 

o alcoholverstrekkers vervullen een voorbeeldfunctie in de maatschappij als het gaat 
over schenken van alcoholhoudende dranken; 

o alle bij dit convenant betrokken partijen zijn van mening dat verantwoord 
alcoholgebruik tot stand kan worden gebracht door het zelfregulerende vermogen 
van de alcoholverstrekkers (zie hiervoor het Preventie- en Handhavingsplan 
‘Alcohol’); 

o landelijke en lokale regelgeving moet worden uitgevoerd en de bij dit convenant 
betrokken partijen hebben daar ieder zijn eigen verantwoordelijkheid in; 

• een alcoholverstrekker gesanctioneerd wordt volgens het high trust, high penalty-
principe, omdat het vertrouwen wordt gegeven vanuit de gemeente en politie aan de 
alcoholverstrekker; 

• onder ‘alcoholverstrekker’ in dit convenant verstaan wordt: een ieder die tegen betaling 
alcohol verstrekt, in ieder geval commerciële horeca, paracommerciële horeca, slijterijen, 
supermarkten en het onderwijs bij bepaalde activiteiten, 

 
komen gezamenlijk overeen: 
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Verantwoord verstrekken van alcohol 
1. De alcoholverstrekker houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot 

‘alcohol’ (waaronder de Drank- en Horecawet en de Algemene plaatselijke verordening), 
het eigen huishoudelijk reglement dan wel het vastgesteld bestuursreglement 
(paracommerciële horeca) en de inhoud van dit convenant; 

2. De alcoholverstrekker maakt duidelijk dat er géén alcohol geschonken wordt aan jongeren 
jonger dan 18 jaar door: 

a. Huisregels bij de deur (voor leden van KHN te bestellen via de afdeling); 
b. Leeftijdssticker(s) bij de ingang; 
c. Poster en/of aankondiging dat leeftijd wordt gecheckt; 

3. De alcoholverstrekker checkt actief de leeftijd van jongeren, wanneer, een koper of 
degene voor wie de alcohol bedoeld is, niet onmiskenbaar 18 jaar of ouder is, 
bijvoorbeeld door het gebruik van een ID-checker; 

4. De alcoholverstrekker neemt regels over alcoholverstrekking en –gebruik op in het 
huishoudelijk reglement; 

5. De alcoholverstrekker licht de bezoekers voor over verantwoord alcoholgebruik en 
schenken, door gebruik van onder andere flyers en posters (NIX18, BOB etc.) en door 
bekendheid te geven aan de deelname aan het convenant ‘Alcohol’; 

6. Personeel en/of (bar)vrijwilligers van de alcoholverstrekker worden, door of namens de 
alcoholverstrekker goed geïnstrueerd in en gewezen op:  

a. dat er geen alcohol aan jeugdigen jonger dan 18 jaar geschonken mag worden, 
en; 

b. het verantwoord schenken van alcohol aan bezoekers van 18 jaar en ouder, en; 
c. de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) en Verantwoord Alcohol 

Schenken (VAS); 
7. KHN draagt eenmaal per jaar – voor het eerst in het voorjaar van 2015 – zorg voor het 

plaatsvinden van een inspirerende bijeenkomst over verantwoord alcoholgebruik door 
jongeren. De bijeenkomst richt zich op een breed publiek en is openbaar toegankelijk. De 
gemeente en politie verlenen actief medewerking aan de totstandkoming van deze 
bijeenkomst; 

8. De horeca hanteert een polsbandjessysteem bij grote evenementen zoals kermis, 
carnaval, muziekfestivals e.d. dat zich richt op een betere naleving op de regels omtrent 
drankverstrekking; 

9. De schenktijden voor alcohol en de openingstijden van de horeca-inrichting zijn duidelijk 
zichtbaar in de horeca-inrichting; 

10. De paracommerciële horeca past de schenktijden voor alcohol aan bij activiteiten voor 
jeugd jonger dan 18 jaar (passend binnen de regels in de Apv); 

11. De gemeente stelt kosteloos blaasapparatuur, waarmee de concentratie alcohol in 
iemands bloed kan worden gemeten aan de hand van de adem, ter beschikking aan de 
alcoholverstrekkers. 

 
Samenwerking; toezicht en handhaving 

1. Vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid worden de gemaakte afspraken en de naleving 
van wet- en regelgeving bewaakt door de collectieven (ieder vanuit hun eigen branche), 
de gemeente en de politie;  

2. Op basis van signalen spreekt het collectief de eigen branche aan (voor zover hun taak 
reikt), op deze manier kan een handhavend optreden van gemeente en politie worden 
voorkomen;  

3. De gemeente en politie passen in lijn met deze samenwerking hun toezicht en handhaving 
toe (zie hiervoor het Preventie- en Handhavingsplan ‘Alcohol’ en Sanctiebeleid ‘Alcohol en 
Horeca’), wanneer het escalatieniveau via het collectief bereikt is en bij eigen 
gemeentelijke en politionele taken; 

4. Signalen over misstanden worden tijdig tussen collectieven, politie en gemeente 
doorgegeven en gedeeld, evenals de terugkoppeling over onder andere de resultaten; 
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5. Supermarkten vullen de checklist ‘Alcoholverkoop in de supermarkt’ in en overleggen 
deze, ingevuld en ondertekend, aan het collectief ‘Detailhandel’, de gemeente en politie; 

6. Alcoholverstrekkers die niet deelnemen aan het convenant ondervinden intensiever 
toezicht door het collectief, de gemeente en de politie (ieder voor zover hun taak). 

 
Evaluatie 

Eén jaar na de inwerkingtreding van dit convenant vindt de evaluatie van de gemaakte 
afspraken plaats. 
 
Looptijd 

Dit convenant is aangegaan voor de duur van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.  
 
Aldus overeengekomen en ondertekend te Veldhoven op 10 december 2014, door: 
• Gemeente Veldhoven, de heer drs. J.M.L.N. Mikkers, burgemeester; 
• Politie Oost-Brabant, mevrouw drs. H.E. Jeurissen MA, sectorhoofd District Eindhoven; 
• Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Veldhoven, de heer L. in den Kleef, voorzitter; 
• Sondervick College, de heer N. van Beurden, directeur; 
• De tijdens de collectieve ondertekening aanwezige individuele alcoholverstrekkers  

(zie hiervoor de deelnemerslijst behorende bij het convenant ‘Alcohol’), 
 
aldus overeengekomen en ondertekend te Veldhoven door individuele alcoholverstrekkers die 
op afspraak na 10 december 2014 het convenant hebben ondertekend  
(zie hiervoor de deelnemerslijst behorende bij het convenant ‘Alcohol’).  


