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Alcohol en drugs bij evenementen 
Samenvatting leidraad voor gemeenten van het Trimbos-instituut 
 
1. INLEIDING 
Deze leidraad is primair bedoeld voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de 
vergunningverlening en/of organisatie van evenementen waarbij alcohol- en/of drugsgebruik 
een rol spelen. Daarnaast is de leidraad relevant voor stakeholders die gemeenten adviseren 
over of nauw betrokken zijn bij de vergunningverlening voor een evenement, zoals adviseurs 
van de GHOR, GGD en de instelling voor verslavingszorg. 
 
De leidraad biedt achtergrondinformatie over maatregelen die ingezet kunnen worden om 
ervoor te zorgen dat: 
1. de Drank- en Horecawet (DHW) en Opiumwet (Opw) nageleefd en gehandhaafd worden. 
2. de gezondheid- en veiligheidsrisico’s door of als gevolg van (overmatig) alcohol- en 
drugsgebruik op evenementen voorkomen worden. 
 
Bij evenementen is een groot aantal stakeholders betrokken. 
Het blijkt dat het naleven en handhaven van de wetten en het beperken van gezondheid en 
veiligheidsrisico’s elkaar in de praktijk soms kunnen bijten. Vooral op het gebied van 
drugsproblematiek kunnen er sterk uiteenlopende wensen zijn. 
 
Plan van aanpak 
De mix van maatregelen en interventies die wordt gekozen is bij voorkeur het resultaat van 
overleg tussen de belangrijkste stakeholders. In dit geval gemeente, GGD, GHOR, politie, OM, 
organisatoren van evenementen en verslavingszorg. Een gezamenlijk gedragen aanpak levert 
uiteindelijk het beste resultaat op. 
 
In gemeenten die relatief minder te maken hebben met evenementen waarbij alcohol en/of 
drugs problemen opleveren, kunnen per evenement afspraken gemaakt worden. In gemeenten 
die zeer regelmatig te maken hebben met vergunningaanvragen voor dergelijke evenementen 
is het aan te raden om hiervoor algemene kaders te stellen en afspraken te maken. 
 
Eén van de eerste stappen bij het maken van afspraken is het bepalen en prioriteren van de 
doelen. Zowel veiligheid- als gezondheidsdoelen zijn daarin belangrijk. 
 
Risicoanalyse als basis 
Bij het maken van kaders en afspraken is het van belang om eerst een goede inschatting te 
maken van de potentiële risico’s. De organisator is hier in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk voor. Welke risico’s het evenement met zich meebrengt en welke 
maatregelen de organisator wil nemen, dient hij vast te leggen in zijn veiligheidsplan. De 
gemeente en haar adviserende diensten moeten in het kader van de vergunningenprocedure 
het veiligheidsplan van de organisator toetsen, maar ook een eigen risicoanalyse maken. 
Hierbij moeten de doelen met betrekking tot gezondheid, publieksveiligheid en opsporing met 
elkaar in balans gebracht worden.  
 
Of alcohol- en drugsgebruik tot gezondheids- of openbare ordeproblemen leiden, is afhankelijk 
van de interactie tussen verschillende factoren:  
• de middelen die er worden gebruikt 
• kenmerken van het publiek 
• kenmerken van het evenement  
 
2. INFORMATIEVOORZIENING EN COMMUNICATIE 
Een goed alcohol- en drugsbeleid voor evenementen begint met adequate communicatie naar 
de bezoekers. Daarbij zijn twee lijnen te onderscheiden: 
1. Bezoekers informeren over de wettelijke kaders en huisregels die ten aanzien van alcohol 
en drugs gelden tijdens een evenement (juridisch perspectief). 
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2. Bezoekers infomeren over de (acute) risico’s van alcohol- en drugsgebruik en bewuste 
keuzes stimuleren (gezondheidsperspectief). 
 
Door middel van huisregels kan de organisator, aanvullend of aansluitend op bestaande wet- en 
regelgeving, aangeven wat er wel en niet getolereerd wordt tijdens het evenement. De 
huisregels geven het personeel juridische handvatten om bezoekers die ongewenst gedrag 
vertonen, te weren of van het terrein te verwijderen. 
 
Publieksvoorlichting wordt ingezet om bezoekers te informeren over de (gezondheids)risico’s 
van alcohol- en drugsgebruik. Het doel is om gezondheidsrisico’s terug te dringen bij het 
gebruik van alcohol en drugs. Dat kan door bezoekers te ontmoedigen om (overmatig) alcohol 
en/of drugs te gebruiken, maar ook om hen handvatten mee te geven die de kans op 
gezondheidsincidenten verkleint op het moment dat ze, ondanks wetten en ontmoediging, toch 
(overmatig) alcohol en/of drugs gebruiken. 
 
3. TOEZICHT EN HANDHAVING 
Om te zorgen dat een evenement veilig en volgens de regels verloopt is het van belang dat 
er toezicht gehouden wordt en de wetten worden gehandhaafd. 

• De organisator is op basis van de evenementen- of exploitatievergunning 
verantwoordelijk voor een veilig verloop van het evenement. Het toezicht op het 
evenemententerrein ligt dus primair bij de organisator, die zich kan laten assisteren 
door beveiliging. 

• De gemeente wil dat de organisator zijn verantwoordelijkheid voor een veilig 
evenement kan nakomen. De beveiliging ziet erop toe dat de huisregels worden 
nageleefd en treedt op bij overtredingen. Daarnaast heeft de beveiliging ook een 
signalerende rol als het gaat om bezoekers die onwel worden en andere 
gezondheidsincidenten. 

• Het toezicht op de openbare orde buiten het besloten evenemententerrein is de 
verantwoordelijkheid van de politie. Rondom het evenement is doorgaans een 
toezichthoudende rol voor de politie weggelegd.  

• De gemeentelijke toezichthouders (boa’s) en de politie zien erop toe dat de 
organisator de vergunningsvoorwaarden en bepalingen van de Drank- en Horecawet 
naleeft. 

 
Het is van belang dat er voorafgaand aan het evenement tussen de stakeholders in ieder geval 
afspraken zijn gemaakt over: 

• Maatregelen bij het aantreffen van drugs tijdens de visitatie of op het 
evenemententerrein. 

• De wijze waarop omgegaan wordt met personen onder invloed van alcohol en/of 
drugs. 

• Het bieden van zorg op maat en de relatie met eventuele strafrechtelijke 
overtredingen van de patiënten. 

• Het signaleren van minderjarigen met alcohol. 
• Situaties waarbij een persoon overgedragen dient te worden aan de politie. 
• Verstrekkers van alcohol op het terrein die de Drank- en Horecawet niet naleven. 
• Het bewaren en vervoeren van in beslag genomen drugs. 

 
4. HORECA EN BARMANAGEMENT 
Indien een organisator tijdens het evenement alcohol wil schenken op een locatie waar de 
Drank- en Horecawetvergunning niet voor geldt, kan de organisator bij de gemeente een 
tijdelijke ontheffing aanvragen om zwak-alcoholhoudende dranken te schenken. Het is de 
verantwoordelijkheid van de organisator om ervoor te zorgen dat de verstrekking van alcohol 
op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Om deze verantwoorde verstrekking vorm te geven, is 
een aantal voorwaarden gesteld aan het verlenen van een ontheffing (artikel 35 van de 
Dranken Horecawet) en kan de gemeente daarnaast nog aanvullende voorschriften vaststellen. 
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Mogelijke voorschriften en maatregelen: 
• Barcoördinator, geschoold personeel en regels voor personeel 
• Prijs van alcohol, alcoholvrij aanbod, bier met lager alcoholpercentage, inzet van 

veiligheidsglas en eetgelegenheden 
 
5. EHBO 
De organisator draagt zorg voor de inzet van professionele medische hulpverlening. De 
vergunningverlener (gemeente) neemt in de evenementenvergunning op aan welke 
voorwaarden deze hulpverlening moet voldoen. Bij gemeentelijke evenementen is de 
gemeente zelf de organisator en dient zij zelf een adequate EHBO-voorziening te organiseren. 
In beide gevallen kan de GHOR de gemeente hierbij ondersteunen door advies te geven over de 
benodigde inzet van kwantitatieve en kwalitatieve medische hulpverlening bij evenementen. 
 
Als onderdeel van een goed geoutilleerde EHBO-post is het van belang dat bezoekers de 
gelegenheid hebben om bij te komen nadat ze door de EHBO zijn gezien. Het is raadzaam 
hiervoor een aparte (observatie)ruimte in te richten. 
 
• De EHBO-post moet voor iedere bezoeker van een evenement goed te bereiken en te 

herkennen zijn.  
• Tevens moet worden gewaarborgd dat eventuele slachtoffers vanuit de EHBO-posten snel 

kunnen worden afgevoerd via een vrije aanrijroute naar het ziekenhuis. 
• Voor bezoekers die drugs hebben gebruikt, moet tevens duidelijk zijn dat ze zorg kunnen 

krijgen zonder zich zorgen te maken over betrokkenheid van de politie of beveiliging. 
 
6. HARM REDUCTION 
Ondanks alle maatregelen die een organisator inzet om drugsgebruik te voorkomen, is het in 
de praktijk vrijwel onmogelijk gebleken om dit volledig te realiseren. De volgende stap is dan 
ook het reduceren van veiligheid- en gezondheidsschade die door drugsgebruik kan ontstaan. 
Zeker bij evenementen waar veel drugsgebruik wordt verwacht is dat van belang. Niet het 
voorkomen van gebruik staat dan centraal, maar het voorkomen van gezondheidsincidenten. 
Voorbeelden zijn: 
• het inrichten van chill-out ruimtes 
• het beschikbaar stellen van gratis drinkwater vergezeld van adviezen over 

drinkhoeveelheden water 
• klimaatbeheersing 
• het testen van drugs 
 
7. VERVOER 
Bij evenementen is het van belang dat het vervoer goed geregeld is, vooral na afloop van 
het evenement. Aan het einde van evenementen kunnen er gemakkelijk incidenten ontstaan, 
vooral op evenementen met een verhoogde risicoverwachting voor alcohol- en drugsgebruik. 
Het is daarom goed om met organisatoren afspraken te maken over het volgende: 
• gemakkelijk te bereiken en voldoende openbaar vervoer; 
• goede logistiek op en rond de parkeerplaatsen en de opstappunten voor openbaar vervoer; 
• wegleiden van publiek na het evenement, zodanig dat er na het evenement niet 

doorgedronken wordt in de horeca; 
• toezicht op hoe mensen achter het stuur gaan zitten, gericht op het voorkomen van rijden 

onder invloed. Bij een meerdaags evenement kan ook slaap een belangrijke rol spelen; 
• informatie voor en tijdens het evenement over veilig verkeer en rijden onder invloed. 
 
8. MONITORING EN EVALUATIE 
Tijdens het evenement is het van belang om het alcohol- en drugsgebruik te monitoren. 
Dit is een voorwaarde om tijdens het evenement tijdig en adequaat te kunnen reageren op 
eventuele risicovolle ontwikkelingen. Daarnaast kunnen de verkregen gegevens als input 
gebruikt worden voor de evaluatie na afloop van het evenement. 
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Voor een goede monitoring is het van belang om een systeem op te zetten voor informatie-
uitwisseling tussen de professionals die betrokken zijn bij het evenement. 
 
Na afloop van een evenement is het sterk aan te bevelen om samen met relevante partijen te 
te evalueren: 

• in hoeverre de vergunningsvoorschriften zijn nageleefd; 
• in hoeverre de genomen maatregelen tijdens het evenement effect hebben gehad; 
• welke onvoorziene omstandigheden zich hebben voorgedaan, die bij een volgend 

evenement voorkomen moeten worden. 
 
Voor de volledige leidraad ga naar: https://www.trimbos.nl/producten-en-
diensten/webwinkel/product/?prod=AF1448.  
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