Alcohol bij evenementen

Alcoholgebruik kan op evenementen problemen geven op
het gebied van gezondheid en veiligheid. De GHOR verzoekt
de organisatie van het evenement en de gemeente vooraf
een realistische inschatting te maken van de mogelijke
risico’s en maatregelen te nemen om die risico's te
beperken. Hieronder is een aantal maatregelen beschreven.

EHBO


Zorg voorbekw am eEHBO -m edew erkers
Bij evenementen waar de focus op
alcoholgebruik ligt, dient minimaal de helft van
de EHBO’ers te beschikken over een aantekening
drank en drugs gerelateerde problematiek. Zorg
ervoor dat een hulpverlener zonder aantekening
wordt vergezeld door een hulpverlener met
aantekening.



O verw eeg deinzetvanAL S (AdvancedL ife
S upport)
Dit betreft bevoegd en bekwaam personeel dat
minimaal werkt conform het meest recente
Landelijke Protocol Ambulancezorg en dat
gebruik maakt van hulpmiddelen op
ambulanceniveau. De overweging om ALS in te
zetten hangt af van meerdere factoren. Dit is dan
ook maatwerk.

Praktisch








S telw aterbeschikbaar
Als er sprake is van dance events, evenementen
waar deelnemers hoge inspanningen leveren
en/of waar sprake is van een hoge temperatuur
(>25 graden), zorg dan voor gratis drinkwater
(bijv. tappunten, flesjes, etc.).
Inform eerbezoekersendeelnem ers
Neem het alcoholbeleid in de huisregels op en
plaats het op bijvoorbeeld de website,
toegangskaartjes en in programmaboekjes.
Zorg voorgoedgekw alificeerdengeïnstrueerd
personeel
Dergelijk personeel en een leidinggevende/
supervisor van tenminste 21 jaar kunnen toezicht
houden op de verkoop van alcohol onder de 18
jaar.
Denkaanm aatregelenbijbinnenkom st
- denk aan de aanwezigheid van alcohol (bijv. in
flesjes);
- controleer (bij twijfel) de leeftijd van de
bezoeker via het identiteitsbewijs (geef
bezoekers boven de 18 een polsbandje);
- laat geen jongeren toe op het
evenemententerrein die onder invloed zijn
van alcohol.

Wet- en regelgeving





Per 1 januari 2014 is het op basis van de Dranken Horecawet verboden om alcohol te verkopen
aan jongeren onder de 18 jaar. Bovendien zijn zij
strafbaar als zij alcohol bij zich hebben.
Er mag geen alcohol verkocht worden aan
personen die al dronken zijn.
Openbare dronkenschap en openbare
ordeverstoring als gevolg van dronkenschap is
strafbaar op basis van het Wetboek van
Strafrecht.

Meer informatie


Het Trimbos-instituut heeft een leidraad voor
gemeenten samengesteld: “Alcohol en drugs bij
evenementen, Leidraad voor gemeenten”. Hier
wordt verder ingegaan op alcoholgebruik bij
evenementen, o.a. op de wet- en regelgeving die
van toepassing is.



Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met GHOR IJsselland via
088-119 70 10.

Veiligheid: voor elkaar

