
Drank- en Horecawet 

en leeftijdsgrenzen per 1 januari 2014

Geen alcohol onder de 18 jaar

Doe de snelle ID check

Geen alcohol onder de 18 jaar!
Neem de datum van vandaag. Een persoon is 
vandaag 18 jaar als hij is geboren in het jaar:

Datum in:              Geboren in:  =     18 Jaar
2014 -------------------------- 1996
2015 -------------------------- 1997
2016 -------------------------- 1998
2017 -------------------------- 1999



Wel of geen alcohol
Geen alcohol onder de 18 jaar!

Per 1 januari 2014 geldt 18 jaar als de 

minimumleeftijd voor alcoholhoudende 

drank. In de Drank- en Horecawet is 

vastgelegd dat geen alcoholhoudende 

drank mag worden verkocht aan iemand 

van wie je niet met 100% zekerheid weet 

dat hij/zij minimaal 18 jaar is. Dit geldt ook 

voor jongeren die op 1 januari 2014 al 16 

of 17 jaar zijn. Zij mogen pas weer 

alcoholhoudende drank als zij 18 jaar zijn. 

Ook is het niet toegestaan 

alcoholhoudende drank te verkopen aan 

iemand die op zich wel ouder is dan 18, 

maar waarbij de drank kennelijk is 

bestemd voor iemand van wie niet zeker is 

dat hij/zij minstens 18 jaar is. Met anderen 

woorden, de barman of barvrouw moet bij 

verkoop van alcohol de leeftijd checken. 

Het checken van de leeftijd hoeft alleen 

niet wanneer degene voor wie de drank 

bestemd is overduidelijk ouder is dan 18 

jaar.

Jongeren onder de 18 jaar met alcohol in 

publiek toegankelijke ruimten (binnen en 

buiten) zijn zelf ook strafbaar. Dit ontslaat 

ondernemers echter niet van hun verant-

woordelijkheid.

Uitzondering voor personeel

Personeel van 16 of 17 jaar dat dienst doet 

in een horecabedrijf of barvrijwilliger is in 

een paracommerciële inrichting, mag wel 

alcoholhoudende drank in handen houden 

om hun werkzaamheden uit te kunnen 

oefenen. Zij mogen dit echter niet zelf 

consumeren. Jongeren onder de 16 jaar 

mogen niet aan het werk in een horecabe-

drijf of slijtersbedrijf gedurende de tijd dat 

er alcoholhoudende dranken worden 

verstrekt.  

Met ingang van 1 januari 2014 geldt er in Nederland een nieuwe minimumleeftijd voor 

de verstrekking van alcoholhoudende dranken. De verkoop van alle alcoholhoudende 

dranken aan jongeren jonger dan 18 jaar is dan strafbaar! Er geldt geen 

overgangsregeling voor jongeren die op 1 januari 2014 al 16 of 17 jaar zijn.

Horecaondernemers zijn in hun bedrijf verantwoordelijk voor naleving van de leeftijds-

grenzen. Zorg daarom voor een goed systeem voor de controle van de leeftijdsgrenzen 

en een goede instructie van uw personeel! Zorg ook voor een aantrekkelijk alternatief 

voor alcoholhoudende dranken, zoals alcoholvrije cocktails of een uitgebreid assortiment 

frisdranken.

Jongeren drinken te vroeg en teveel 

alcohol. Hersenen van jongeren 

ontwikkelen zich minder door het 

gebruik van alcohol en jongeren zijn 

sneller onder invloed. Zij hebben een 

grotere kans op alcoholverslaving en 

bij veel drank in korte tijd een grotere 

kans op alcoholvergiftiging. Daarnaast 

vertonen zij sneller agressief gedrag 

en ongelukken nemen toe bij veel 

drank.



Dronken gasten

In artikel 252 van het Wetboek van Straf-

recht is bepaald dat het is verboden om:

•	 iemand	die	dronken	is	bedwelmende		

 drank (alcohol dus) te verkopen of toe te  

 dienen (het verbod op ‘doorschenken’);

•	 iemand	onder	de	18	jaar	dronken	te		

 voeren;

•	 iemand	met	geweld	of	dreiging	dwingen		

 alcohol te drinken.

Wanneer dit verbod wordt overtreden is dat 

een misdrijf.

De Drank- en Horecawet verbiedt het om in 

uw bedrijf de aanwezigheid toe te laten van 

personen die in kennelijke staat van 

dronkenschap verkeren of kennelijk onder 

invloed zijn van drugs.

Let er wel op dat er een taxi wordt gebeld 

voor een dronken persoon die u uit uw hore-

cabedrijf verwijdert, of dat iemand zich over 

deze persoon ontfermt.

Wat kunt u als ondernemer doen
Stel een leeftijdsgrenzencontrole in:

•	 Vraag	de	jongere	eerst	gewoon	om	de		

 leeftijd. Niet alle jongeren geven een  

 oudere leeftijd op. Als zij een 

 leeftijd van 18 jaar of ouder opgeven,  

 om een legitimatiebewijs vragen om de  

 leeftijd te checken.

•	 Vraag	altijd	om	een	origineel	ID-bewijs		

 om de leeftijd vast te stellen.

•	 Zorg	voor	een	goede	instructie	van	al		

 uw personeel.

•	 Controleer	op	indirecte	verstrekking	van		

 alcoholhoudende drank, het doorgeven  

 van drank aan jongeren die nog geen 18  

 jaar zijn.

• Maak gebruik van hulpmiddelen 

 (bijvoorbeeld deurbeleid, polsbandjes,  

 signaal bij de kassa “kritiek geboorte 

 jaar”).

•	 Laat	personeel	tijdens	het	werk		 	

 geen alcoholhoudende drank 

 drinken. Zij hebben een voorbeeldrol  

 naar  de bezoeker. Als het personeel  

 onder invloed is, bemoeilijkt dit het  

 ingrijpen in situaties, het beoordelen of  

 de klant 18 jaar of ouder is en het ‘nee’  

 verkopen. 
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Informeer het publiek:

•	 Verstrek	informatie	via	uw	personeel.

•	 Verstrek	informatie	op	bijvoorbeeld		

 toegangsbewijzen, reclamemateriaal,  

 media.

•	 De	Drank-	en	Horecawet	verplicht		

 u om bij de oegang tot uw bedrijf aan  

 te geven dat beneden de leeftijd van  

 18 jaar geen alcoholhoudende drank  

 wordt verstrekt.

Instrueer al uw personeel over:

•	 De	geldende	leeftijdsgrens	voor	

 alco hol vanaf 18 jaar en hoe u deze wilt  

 controleren. 

•	 Waarom	deze	regels	er	zijn.

•	 Alternatieven	voor	alcoholhoudende		

 dranken.

•	 Welke	ID-bewijzen	er	zijn	en	welke		

 geaccepteerd zijn.

•	 Wanneer	en	hoe	zij	alcohol	moeten		

 weigeren. 

•	 De	consequenties	van	het	

 niet-naleven.

Controleer	de	uitvoering:

•	 Check	of	uw	personeel	zich	aan	de		

 regels houdt.

•	 Koppel	de	uitkomst	van	deze	checks		

 terug aan uw personeel.

•	 Verbind	maatregelen	voor	uw	personeel		

 aan het niet-naleven van de instructie.

•	 Beloon	uw	personeel	voor	het	juist		

 naleven van de instructie.

Naleving
De gemeente houdt toezicht op de 

naleving van de Drank- en Horecawet. 

De komende periode is de naleving van 

de leeftijdsgrenzen een speerpunt. Deze 

controle is veelal onaangekondigd. 

De controle richt zich – naast de leeftijd - 

ook op de overige bepalingen uit de Drank- 

en Horecawet en andere regelgeving zoals 

brandveiligheid en openbare orde en 

veiligheid. De controle start met een ob-

servatie om na te gaan of u en uw perso-

neel zich aan de regels houden. Na afloop 

van de observatie ontvangt u zo spoedig 

mogelijk de bevindingen. 

Bij	een	herhaalde	of	

ernstige overtreding 

kan dit leiden tot een 

sanctie. 

De sancties bij het 

overtreden:

De burgemeester 

kan een bestuurlijke 

boete of een dwangsom opleggen. 

De gemeente kan de drank- en horecaver-

gunning schorsen voor maximaal 12 weken 

of	de	vergunning	intrekken.	Bij	de	

detailhandel kan de burgemeester de 

alcoholafdeling sluiten voor maximaal 12 

weken bij 3 overtredingen binnen 1 jaar.


