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Regelgeving  
De nieuwe Drank- en Horecawet is heel helder over alcoholgebruik en verantwoord 
schenkbeleid in sportkantines.  
Het wetsvoorstel om de leeftijd voor de verkoop van zwak-alcoholische drank te verhogen naar 18 jaar is 
aangenomen en op 1 januari 2014 ingegaan. Dat betekent dat er vanaf die datum geen alcoholische drank verkocht 
mag worden aan jongeren onder de 18. Dat geldt dus ook in de kantine van RKVV Haelen. 
RKVV Haelen neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol 
schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet in de sportkantine.  
De wetgeving is hierover heel duidelijk en we zijn als bestuur verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen.  
Ter herinnering de Guttecoven Soos case waar het bestuur voor de rechter is gedaagd ivm alcoholgebruik aan een 15-
jarige met fatale gevolgen. Bovendien wordt deze wetgeving gevolgd door controles van de overheid, welke kunnen 
leiden tot flinke boetes (€ 1.360) en bij herhaling tot sluiting van de kantine. 
 

We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze regel te handhaven en 
rekenen op ieders medewerking, kantinemedewerkers, leden, ouders, kader. 
 

In de praktijk 
Over de wetgeving en hoe hiermee om te gaan zijn duidelijke afspraken gemaakt met de kantinemedewerkers. 
Het bestuur wil voorkomen dat kantinemedewerkers zich als ‘politieagenten’ moeten opstellen. Wij verwachten van 
iedereen bij onze vereniging dat de kantinebezoekers ZELF deze verantwoordelijkheid nemen. 
Help ons en vooral je collega kantinemedewerkers, zodat zij en wij geen onplezierige besluiten moeten nemen.  
Neem je verantwoordelijkheid als leider, mn van de oudste jeugdteams, en sta niet toe dat te jonge leden alcohol 
bestellen en drinken in onze kantine. Bestel als ouders geen alcohol voor uw kind onder de 18 jaar.  

  

Ben je nog geen 18? Dan nuttig je geen alcohol in de kantine, overige ruimtes van het gebouw en op het terrein van 
de vereniging.  
Jongeren onder de 18 jaar die drank in hun bezit hebben, zijn strafbaar! Het is heel gemakkelijk om als ouder of als 
18-jarige een biertje te bestellen voor een jeugdlid van 16 of 17 jaar. Dit kan en mag niet!  
Wees je ervan bewust dat als we gecontroleerd worden de boete voor de vereniging minimaal € 1.360 is en bij 
herhaling kan de burgemeester onze vergunning schorten dwz kantine moet worden gesloten. 
Dat wilt u/wil jij toch niet op je geweten hebben? 
  

Handhaving  
De kantinemedewerker moet volgens de wet vaststellen of iemand 18 jaar is. Alleen als onmiskenbaar is dat de koper 
oud genoeg is, kan van leeftijdscontrole worden afgezien. Bij leeftijdsvaststelling moet de jongere op verzoek van de 
kantinemedewerker een geldig legitimatiebewijs laten zien. Als de jongere geen geldig document kan overleggen en 
de kantinemedewerker niet zeker is over de leeftijd, zal geen alcohol aan de jongere worden verkocht. 
Let wel: het gaat er ook om voor wie de alcoholhoudende drank is bestemd. Als iemand boven de 18 jaar alcohol 
koopt die – zichtbaar duidelijk - bestemd is voor iemand jonger dan 18 jaar dan dient dat geweigerd te worden.  
RKVV Haelen vraagt iedereen om deze regels na te leven, hierop toe te zien en elkaar erop aan te spreken! 
 
Mocht echter RKVV Haelen als gevolg van een overtreding een boete opgelegd 
krijgen, dan wordt deze boete doorberekend aan diegene die de overtreding 
heeft gemaakt. 
Dit geldt tevens voor personen die ouder zijn dan 18 jaar en alcohol geven aan 
jongeren onder de 18 jaar.  


