Wij willen
geen boete.
Jij wel?
Wij zijn een sportvereniging van Nix!
Sinds 1 januari 2014 mag
er aan jongeren onder de
18 geen alcohol worden
geschonken. Dus ook niet
in onze kantine! Onze
vereniging staat voor de
gezondheid en het welzijn
van onze leden en zullen
er alles aan doen om
alcoholgebruik onder
jongeren tegen te gaan.
Wij zijn een vereniging van
Nix!
Dat jongeren beter geen alcohol zouden
drinken in verband met hun eigen
gezondheid is niets nieuws. Vandaar dat wij
in het kader van het regionale
Alcoholmatigingsproject Durf Nu! in de

regio Nijmegen aan de slag gaan met het
tegengaan van alcoholgebruik onder
jongeren. Daarom checken wij bij het
schenken van alcohol in onze kantine extra
op leeftijd. Dit doen we door aan jongeren
die nog geen 25 jaar zijn aan de bar
alcoholhoudende dranken bestellen, te
vragen naar een geldig legitimatiebewijs.
We vinden het belangrijk dat iedereen in
onze club weet wat de regels zijn die er
gelden voor alcoholgebruik. Daarnaast
hebben we op een rijtje gezet wat iedereen
in de sportvereniging moet weten over de
verkoop van alcohol in de sportkantine.

Hoe oud moet je zijn om
alcohol te kunnen kopen?
Aan jongeren onder de 18 jaar mag
helemaal geen alcohol worden verkocht.
Jongeren vanaf 18 jaar mogen zowel zwakalcoholhoudende dranken als ook sterke
drank kopen. Zwak-alcoholhoudende
dranken zijn bier, wijn en gedistilleerde

drank met een alcoholpercentage onder de
15%. Sterke drank heeft een percentage van
15% of meer.

Moet je een ID laten zien
als je alcohol wilt kopen?
In onze kantine moeten wij net als alle
andere verkopers van alcohol (barkeepers,
slijters, caissières en dergelijke) volgens de
wet vooraf vaststellen of iemand oud
genoeg is. Iemand kan zijn leeftijd aantonen
met een identiteitskaart, paspoort of
rijbewijs. Een verkoper die drank verkoopt
aan te jonge mensen, kan een boete krijgen.
Dat geldt ook als duidelijk is dat de
verkochte drank onmiddellijk wordt
doorgegeven aan een jongere onder de 18.
Verkopers van alcohol zijn volgens de wet
verplicht om bij twijfel over je leeftijd naar
een ID te vragen. Het advies aan de
barvrijwilliger is om bij iedereen die jonger
lijkt dan 25 jaar naar een legitimatiebewijs
te vragen om te controleren of hij/zij al 18
is.

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners (Koninklijke
Horeca Nederland, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Trimbos-instituut, NOC*NSF, supermarkten verenigd in het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel, GGD Nederland, GGD’en, Thuiswinkel.org, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van
Veiligheid en Justitie en Algemene Zaken). Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘.
De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. Iedereen zou het normaal moeten
gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken.
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Op die manier wordt de kans verkleind dat
er toch per ongeluk aan iemand wordt
geschonken die nog geen 18 is. Ben je te
jong of kun je geen ID laten zien dan wordt
er geen alcohol aan je verkocht.

Is drinken voor jongeren
strafbaar?
In de Drank- en Horecawet is bepaald dat
niet alleen wij als verstrekker
verantwoordelijk zijn, maar dat ook
jongeren een verantwoordelijkheid hebben.
Daarom is het voor jongeren onder de 18
strafbaar om alcohol bij je te hebben, ook in
onze kantine. De boete voor het in bezit
hebben van alcohol kan oplopen tot €90
In het Wetboek van Strafrecht is een
bepaling opgenomen die het verbiedt te
schenken aan mensen die zichtbaar te veel
hebben gedronken.
De Drank- en Horecawet bepaalt verder dat
er in een slijterij of horecazaak geen
mensen mogen worden toegelaten die
kennelijk onder invloed van alcohol of drugs
zijn. Je kunt voor openbare dronkenschap
worden opgepakt door de politie.

Wie controleert deze
regels?
Sinds 2013 is de burgemeester van onze
gemeente verantwoordelijk voor de controle
op de naleving van de regels uit de Dranken Horecawet. In de regio Nijmegen is een
regionaal team handhavers opgericht die de
controles gaan uitvoeren op de naleving.

Helpen regels wel om
alcoholgebruik van
jongeren te voorkomen?
De GGD Gelderland-Zuid en IrisZorg zijn
gezamenlijk in 2009 een project gestart
rond het alcoholgebruik onder jongeren.
Ouders en opvoeders worden opgeroepen
om geen alcohol te geven aan kinderen en
het eerste alcoholgebruik zo lang mogelijk
uit te stellen. Het stellen van duidelijke regels
en het naleven van die regels helpt ouders
hierbij.

De vereniging moet alle huisregels over het verantwoord schenken van alcohol
opnemen in een bestuursreglement.
De vereniging moet twee leidinggevenden van tenminste 21 jaar hebben met de
Verklaring Sociale Hygiëne.
Als er alcohol wordt geschonken moet één van de twee leidinggevenden of een
barvrijwilliger van tenminste 16 jaar aanwezig zijn. Die barvrijwilliger moet een
instructie hebben gekregen over verantwoord alcoholgebruik. Daarvoor bestaan
cursussen, zoals de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).
Als een vereniging zich niet houdt aan de regels van de DHW kan het bestuur
een boete krijgen van 1360 Euro. De vergunning kan ook tijdelijk worden
geschorst of zelfs worden ingetrokken.

Niet alleen ouders kunnen een rol spelen om
in het tegengaan van alcoholgebruik door
jongeren, maar ook wij als sportvereniging.
Jongeren komen ook in de sportkantine in
aanraking met alcohol. En net als thuis geldt
dat duidelijke regels en het naleven van
regels met betrekking tot alcohol kan
voorkomen dat jongeren alcohol drinken in
de sportkantine.

Waarom kunnen jongeren
beter geen alcohol
drinken?
Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is
schadelijk voor de gezondheid en kan
bijvoorbeeld leiden tot hersenschade. Ook
lopen jongeren die vroeg beginnen met het
drinken van alcohol meer kans om later
verslaafd te raken aan alcohol. Daarnaast
zijn jongeren extra gevoelig voor alcohol
waardoor ze meer risico lopen op
alcoholvergiftigingen. De ontwikkeling van
de hersenen loopt door tot na de puberteit.
Vandaar dat het voor jongeren verstandig is
om geen alcohol te gebruiken, in ieder
geval niet voor hun 18e.

Meer informatie over
alcohol en jongeren?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.nocnsf.nl/alcoholensport
www.durfnu.info
www.hoepakjijdataan.nl
www.uwkindenalcohol.nl
www.pratenmetuwkind.nl
www.alcoholinfo.nl

Alcoholopvoeding
Durf NU!
Alcoholopvoeding Durf Nu is het
regionale alcoholmatigingsproject van
de GGD Gelderland-Zuid en IrisZorg in
opdracht van 9 samenwerkende
gemeenten in de regio Nijmegen:
Beuningen, Druten, Groesbeek,
Heumen, Millingen aan de Rijn,
Nijmegen, Ubbergen, West Maas en
Waal en Wijchen.
Het regionaal alcoholmatigingsproject
wil het probleembesef van
alcoholgebruik door jongeren verhogen
en de bereidheid om hier als
gemeenschap gezamenlijk tegen op te
treden vergroten.
We willen een brede maatschappelijke
beweging ontketenen op zowel lokaal
als regionaal niveau die een effectieve
aanpak van het te vroeg, te vaak en te
veel drinken onder jongeren voorstaat.
Het project heeft als uiteindelijk
hoofddoel om te komen tot een
matiging van (excessief)
alcoholgebruik. Dit wordt bereikt door
het uitstellen van de leeftijd waarop met
het drinken van alcohol wordt gestart,
het aantal momenten dat gedronken
wordt terug te dringen en binge-drinken
(minstens vijf glazen drinken in een
relatief korte tijd) tegen te gaan,

Meer informatie op:
www.durfnu.info

