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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 die van belang zijn.

WET- EN REGELGEVING

• Per 1 januari 2014 is het op basis van de Drank- en 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.
 

• Stel water beschikbaar
 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.). 

 
• Informeer bezoekers en deelnemers

 Neem het alcoholbeleid in de huisregels op en plaats het op bijvoorbeeld de website, toegangskaartjes en

in programmaboekjes.
 • Zorg voor goed gekwalificeerd en geïnstrueerd personeel

 
Instrueer personeel op het niet verstrekken van alcohol aan bezoekers onder 18 jaar en dronken bezoekers
en instrueer medewerkers op het toezicht houden op wederverstrekking. 

 
• Denk aan maatregelen bij binnenkomst

 - controleer bezoekers op 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.

 

PRAKTISCHE MAATREGELEN

EHBO
• Zorg voor bekwame zorgverleners

 
Bij evenementen waar de verwachting is (of de ervaring leert) dat er veel overmatig alcoholgebruik
voorkomt, dient minimaal de helft van de zorgverleners te beschikken over een aantekening ‘drank en drugs

gerelateerde problematiek’. Zorg ervoor dat een zorgverlener zonder aantekening wordt vergezeld door een
zorgverlener met aantekening. 

• Overweeg de inzet van een zorgprofessional
 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
zorgprofessionals in te zetten hangt af van meerdere factoren. Dit is maatwerk waar de GHOR op adviseert.

 

• Het Trimbos-instituut heeft een leidraad voor gemeenten samengesteld: “Alcohol en drugs bij

evenementen, Leidraad voor gemeenten” (link). 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.

MEER INFORMATIE


