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Beste bestuursleden van verenigingen, 

 

Overmatig gebruik van alcohol en dronkenschap levert problemen op voor de gezondheid van de 

drinker, de openbare orde en (verkeers)veiligheid. Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik 

is dan ook van groot maatschappelijk belang. Dit kunnen we alleen samen met u doen. Uw rol als 

alcoholverstrekker is hierin erg belangrijk. Via deze brief wil ik u daarom informeren over twee 

regionale onderzoeken die de Regio  ? Gooi- en Vechtstreek dit najaar gaat uitvoeren naar 

dronkenschap en doorschenken van alcohol aan dronken klanten.     

 

 

Onderzoek naar dronkenschap en doorschenken najaar 2022 

Een extern bureau voert een doorschenkonderzoek uit. Dit onderzoek gaat over zowel het verbod om 

dronken personen toe te laten tot een horecagelegenheid (artikel 20, lid 4, van de Alcoholwet) als het 

verbod op (door)schenken aan dronken klanten (artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht). Voor het 

onderzoek worden acteurs ingezet die spelen dat ze dronken zijn. Zij proberen alcohol te kopen in een 

aantal horecagelegenheden en bij sportclubs. De scène die ze uitvoeren is samen met 

ervaringsdeskundigen (politie, portiers en barmedewerkers) bedacht.  

 

Daarnaast vindt dit najaar een onderzoek plaats onder bezoekers van uitgaansgelegenheden in regio 

Gooi en Vechtstreek naar middelengebruik, dronkenschap en doorschenken. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door Jellinek. Een team van veldwerkers benadert uitgaanders persoonlijk en vraagt ze om 

anoniem mee te doen aan het onderzoek. Wie mee wil doen, ontvangt een flyer met een link naar de 

online vragenlijst. De vragenlijst vullen ze op een later moment in. 

 

 

Geen financiële gevolgen voor u als alcoholverstrekker 

De onderzoeken zijn niet bedoeld als instrument voor toezicht en handhaving. Er worden geen 

waarschuwingen gegeven, geen boetes uitgedeeld of processen-verbaal opgemaakt. Tijdens de 

onderzoeken wordt waardevolle informatie verzameld over waar het beter kan en waar het juist goed 

gaat.  
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De resultaten worden gebruikt om te kijken hoe we kunnen voorkomen dat alcoholgebruik uit de hand 

loopt en voor overlast en schade zorgt.   

 

Resultaten begin 2023 

De resultaten van het doorschenk-onderzoek worden begin 2023 verwacht. De resultaten van het 

onderzoek onder uitgaanders worden voor de zomer van 2023 verwacht. Op basis van de resultaten 

kijken we wat waardevolle vervolgstappen zijn voor een veiliger en gezonder uitgaansleven. Hierin 

trekken we gezamenlijk op met alle partijen, waaronder de Koninklijke Horeca Nederland, GGD en 

verstrekkers van alcohol. 

 

Toezicht en handhaving NIX18 gaat door 

Tijdens dit onderzoek gaat het “gewone” toezicht, waaronder met testkopers, door. Hierbij worden bij 

geconstateerde niet-naleving boetes opgelegd. NIX18: bij het verkopen van alcohol aan jonge mensen, 

dient altijd eerst hun leeftijd (en eventueel van hun gezelschap) te worden gecontroleerd met hun 

legitimatiebewijs. Bij dit niet naleven is de boete € 1360 (landelijk bepaald). 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar  F.Wuijts@Gooisemeren.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Han ter Heegde 

burgemeester 

 

 

 


