
Trends 
Veilig Uitgaan

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgt de trends in veiligheid en criminaliteitspreventie. Zo ook op het 
gebied van veiligheid in het uitgaansleven. Deze inzichten delen we graag met jou! Deze infosheet vat de ontwikkelingen van 
mei t/m september 2019 samen.

Mei 2019 t/m september 2019

LOKALE ONTWIKKELINGEN

Aanpak discriminatie in de horeca: mystery guests
Gemeente Amsterdam heeft de aanpak van discriminatie aan 
de horecadeur als prioriteit. Horecazaken voeren een deurbeleid 
om binnen een bepaalde sfeer te creëren, maar ook om 
bezoekers te weigeren die bijvoorbeeld overlast veroorzaken of 
onder invloed zijn. De gemeente geeft aan dat dit echter nooit 
samen mag gaan met discriminatie. Het deurbeleid van een 
horecazaak moet altijd helder zijn en mag nooit discrimineren. 

Daarom zet de gemeente mystery guests in om te controleren 
of de horeca zich hieraan houden. Zo moeten de horeca het 
deurbeleid bij de deur hebben hangen en bovendien moet dit 
deurbeleid inzichtelijk, controleerbaar en systematisch worden 
uitgevoerd. Geen deurbeleid zichtbaar bij de deur? Dan krijgt 
de ondernemer eerst een waarschuwing en daarna een last 
onder dwangsom. Als uit het mystery guest-onderzoek blijkt 
dat het deurbeleid niet volgens afspraak wordt uitgevoerd, 
dan volgt eerst een gesprek met de ondernemer (bestuurlijke 
waarschuwing) en vervolgens een (tijdelijke) sluiting van de 
zaak, oplopend van een week, een maand tot onbepaalde tijd.  

Recent berichtte het AD over het mystery guest-onderzoek in 
Amsterdam: de manier waarop dit instrument wordt ingezet 
door de gemeente krijgt kritiek van Koninklijke Horeca 
Amsterdam. De branchevereniging is niet tegen de controles, 
maar wel tegen de uitvoering ervan. Zo geeft KHN aan dat 
er te veel tijd zit tussen de controle en de uitslag, waardoor 
ondernemers niet in de gelegenheid zijn om maatregelen te 
nemen. De tijd tussen controle en terugkoppeling is daarop 
door de gemeente teruggebracht naar twee weken. Alle 
mystery guest-onderzoeken tellen echter mee in een eventuele 
maatregel voor de ondernemer. Ook worden de koppels van 
verschillende etnische afkomst vaak uren na elkaar langs een 
horecazaak gestuurd. In de tussentijd kan de samenstelling van 
het publiek in de horeca dermate veranderd zijn dat dit de basis 
is om iemand de toegang te weigeren. Dit zou geen oprecht 
beeld geven van de situatie, aldus KHN in het artikel. 

KHN Amsterdam pleit ervoor dat portiers eerst een verplichte 
cursus deurbeleid volgen en dat daarna de mystery guest-
bezoeken starten. Dat is effectiever dan te dreigen met een 
tijdelijke sluiting, aldus KHN.  

Nieuw: alcoholconvenant voor Groningse 
studentenverenigingen
De gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit, de 
Hanzehogeschool en de acht studentenverenigingen in de stad 
hebben op 25 juni jl. het convenant Verantwoord alcoholgebruik 
Groninger studentenverenigingen getekend. 

Een van de afspraken is dat de barvrijwilligers van de 
Groningse studentenverenigingen de cursus Instructie 
Verantwoord Alcohol schenken (IVA) volgen, waarin ze leren 
over alcoholgebruik en de gevolgen daarvan. Studenten die 
in hun verenigingsbar of sociëteit minimaal 1 keer per maand 
drank schenken, moeten met goed gevolg de face-to-face 
variant volgen. Zonder IVA-certificaat mogen zij niet achter 
de bar staan. De gemeente koopt de cursussen in bij de 
verslavingszorg in Noord-Nederland en als die succesvol worden 
afgerond, betaalt de gemeente 12 euro per deelnemer; de 
verenigingen betalen €6,75 per deelnemer.

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/terrassen/horeca-deurbeleid/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/terrassen/horeca-deurbeleid/
https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/deurbeleid-en-huisregels/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-270257.html
https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=V9f6VUvlHxq9wKIN&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.ad.nl%2fprivacy-gate%2faccept%3fredirectUri%3d%252famsterdam%252fhet-controleren-van-discriminerende-portiers-ligt-onder-vuur%257eadaf70f1%252f
https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/news/archief2019/nieuwsberichten/0625-convenant-verantwoord-alcoholgebruik-groningen.pdf
https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/news/archief2019/nieuwsberichten/0625-convenant-verantwoord-alcoholgebruik-groningen.pdf
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In het convenant staat verder dat de studentenverenigingen 
geen alcohol zullen schenken aan jongeren onder de 18 jaar 
en dat er tijdens introductieperiodes van de universiteit, de 
hogeschool en de studentenverenigingen aandacht is voor 
bewust alcoholgebruik. Ook moet in de verenigingsbar altijd 
minimaal een nuchter persoon aanwezig zijn die toezicht 
houdt en kan ingrijpen. Sterke drank wordt achter de bar niet 
direct uit de fles of uit de losse pols geschonken, maar alleen 
met doseerdop of drankmaat. Ook gaan de verenigingen 
alcoholvrij bier aanbieden en ze zullen dat promoten tijdens de 
introductietijd en in tentamenperiodes.

Voor studenten die te veel alcohol hebben gebruikt moet 
worden gezorgd, hebben de verenigingen afgesproken. De 
dronken student wordt veilig naar huis gebracht en als hij 
of zij zich misdraagt, zal hij daarop door zijn vereniging 
worden aangesproken en eventueel worden gestraft. Ook 
stelt elke vereniging een mannelijke en een vrouwelijke 
vertrouwenspersoon aan, die studenten een luisterend oor 
biedt en kan bijstaan in het zoeken naar verdere hulp.
De afspraken gelden alleen binnen het verenigingsgebouw, dus 
niet bij de jaarclubs, disputen en studentenhuizen. 

<Foto: https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/
groningen-netherlands-january-22-2019-building-1292116327>

 

Regulering verkoop en gebruik lachgas via APV
Steeds vaker verschijnen er alarmerende berichten over 
lachgas in de media: over de gezondheidsrisico’s, overlast en 
gevaarlijke verkeerssituaties. Minister Grapperhaus van Justitie 
en Veiligheid heeft het al over een algeheel verbod, maar op dit 
moment is verkoop en gebruik gewoon toegestaan. Gemeenten 
en handhavers gaan daarom creatief om met de regulering van 
de verkoop en het gebruik van lachgas.

Zo biedt de APV uitkomst bij het bedwingen van overlast door 
lachgas. Onder andere Winterswijk , Winschoten, Culemborg, 
Gorinchem, en Oosterhout hebben al een verbod in de APV 
opgenomen, Haarlem en Enschede zijn er mee bezig en Almelo 
is geïnteresseerd. Ook de gemeente Veldhoven heeft een 
lachgasverbod in de APV opgenomen. Daarin staat dat gebruik 
verboden is als daardoor hinder ontstaat. 

In de gemeente Utrecht zijn er plannen om in oktober in de 
APV tijdelijk gebieden aan te wijzen waar gebruik en bezit van 
lachgas verboden is. Dit op initiatief van de gemeenteraad. 
Een interessante optie voor evenementen als festivals of 
bijvoorbeeld Koningsdag. Maar ook als er op een specifieke plek 
in de gemeente extra overlast is door lachgasgebruik. Op die 
plek kan gebruik dan verboden worden. 

Dit is een fragment uit een artikel over lachgas in ToeZine, het 
online CCV-magazine over toezicht, handhaving en inspectie. 
Kijk voor het hele artikel op de website van ToeZine. 

CAMPAGNES EN COMMUNICATIE

Nieuwe 360-gradenvideo’s: Doorschenken en Aanpak 
Rembrandtplein
Het CCV ontwikkelde samen met gemeente en partners uit 
Amsterdam twee nieuwe 360-graden video’s: over de aanpak 
van doorschenken en de samenwerking op het Rembrandt- en 
Thorbeckeplein. Met een 360-graden video kijk je niet alleen 
naar de situatie, je krijgt echt het gevoel dat je er middenin 
staat. De video’s zijn voor iedereen beschikbaar en zijn gratis te 
downloaden via de CCV 360° Experience app. 

Aanpak doorschenken
Wanneer is iemand te dronken en mag je hem geen 
alcohol meer geven? Dat is een lastige afweging voor 
horecamedewerkers. Want dronkenschap is niet altijd duidelijk 
zichtbaar. De nieuwe 360 gradenvideo Doorschenken, die het 
CCV samen met gemeente Amsterdam, KHN Amsterdam en 
Jellinek Preventie heeft gemaakt, biedt handvatten en helpt 
horecaondernemers hun personeel te trainen. 

Rembrandt- en Thorbeckeplein
Op het Rembrandt- en Thorbeckeplein in Amsterdam werkt de 
gemeente al jarenlang samen met horeca en politie aan minder 
overlast en minder uitgaansgeweld. Ze zetten verschillende 
maatregelen in met betrekking tot inrichting en verlichting 
van de pleinen, schoonhouden van de pleinen, horecapersoneel 
trainen, de aanwezigheid van hosts en gerichte communicatie. 
Het CCV maakte een 360 gradenvideo van deze werkwijze.

Kom het zelf ervaren!

Op 3 oktober is het CCV met de 
360-graden video’s en VR-bril 
aanwezig op de Studiedag 
Alcohol Toezicht 2019 van 
het Trimbos-instituut. Op 
10 oktober kun je de video’s 
ook bekijken op de Landelijke 
bijeenkomst veilig uitgaan die 
het CCV samen met gemeente 
Hilversum organiseert. Je bent 
van harte welkom!

https://nos.nl/artikel/2290637-groningse-studenten-moeten-op-alcoholcursus.html
https://www.toezine.nl/artikel/329/creatief-met-lachgas-een-uitdaging-voor-handhaving/
https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/360-gradenvideo-doorschenken-op-studiedag-alcohol-toezicht-2019/
https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/360-gradenvideo-doorschenken-op-studiedag-alcohol-toezicht-2019/
https://hetccv.nl/agenda/agenda-detail/article/bijeenkomst-veilig-uitgaan-hoe-blijf-je-koningin-van-de-nacht/
https://hetccv.nl/agenda/agenda-detail/article/bijeenkomst-veilig-uitgaan-hoe-blijf-je-koningin-van-de-nacht/
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Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen 
met CCV-adviseur Veilig uitgaan Marjolijn van Hest, via 
e-mail marjolijn.vanhest@hetccv.nl of tel 06 13 35 00 89.

meer informatie

© het CCV, september 2019
www.hetccv.nl

Ask for Angela: initiatief van BNNVARA
Omroep BNNVARA heeft het initiatief genomen om de Britse 
campagne Ask for Angela tegen seksuele intimidatie in het 
uitgaansleven in Nederland te introduceren. De makers van de 
BNNVARA-programma’s Make Holland Great Again en Spuiten 
en Slikken willen het uitgaansleven veiliger maken met de 
campagne Ask For Angela. Met het codewoord ‘Angela’ kan 
iemand discreet aan het barpersoneel doorgeven te worden 
lastiggevallen. Inmiddels hebben al meer dan tachtig clubs, 
bars en festivals laten weten hieraan mee te zullen werken, 
aldus BNNVARA.

Aanleiding zijn diverse BNNVARA-programma’s waarin het 
seksueel lastigvallen van mensen in het uitgaansleven werd 
besproken en ook hoe je hiermee omgaat. Zo bezochten 
verschillende groepjes jongeren voor BNNVARA feesten in 
twintig steden om het probleem zelf te ervaren. 

De campagne Ask for Angela is in 2016 gestart in Lincolnshire, 
Groot-Brittannië en wordt inmiddels internationaal ingezet. 

Campagne NIXzonderID
Het Trimbos-instituut organiseerde eind mei jl. de NIXzonderID-
actie in het kader van de NIX18 campagne. Deze actie roept 
jongeren op  om uit zichzelf hun identiteitsbewijs (ID) te 
tonen als ze alcohol en/of tabak kopen. De naleving van de 
leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohol en tabak is de afgelopen 
jaren wel verbeterd, maar er zijn volgens het Trimbos nog grote 
verschillen tussen de branches. Supermarkten en speciaalzaken 
doen het bijvoorbeeld beter dan horeca en sportkantines.

Het Trimbos-instituut is partner van de NIX18 campagne en 
verzorgt de lokale uitrol van de campagne. Voor de NIXzonderID 
actie biedt het Trimbos-instituut een toolkit met materialen 
waarmee lokaal acties geïnitieerd worden. Gemeenten, 
preventieprofessionals, toezichthouders DHW en NVWA, 
supermarktketens, horeca, jongerenwerk, sportverenigingen en 
landelijke stakeholders doen mee.

Hi I’M ANGELA
are you on a date  
that isn’t working out?

does it all feel
a bit weird?

do you feel like you’re not in a safe situation?
Is your tinder or 
pof date not who 

they said they were 
on their proFIle?

If you go to the bar and ‘Ask for Angela’ the bar staff 
will help you get out of that situation and call you a 
taxi or help you out discreetly, without too much fuss.

Courtesy of Safer Communities Sexual Violence and Abuse Partnership, Lincolnshire.  
‘Ask for Angela’ belongs to Lincolnshire County Council, originators of the ‘Ask for Angela’ poster 
campaign, part of the #NoMore sexual violence and abuse in Lincolnshire awareness campaign. 
www.lincolnshire.gov.uk/nomore © 2016 Lincolnshire County Council All Rights Reserved

mailto:marjolijn.vanhest%40hetccv.nl?subject=
https://www.bnnvara.nl/makehollandgreatagain/artikelen/doe-mee-aan-askforangela
https://www.lincolnshire.gov.uk/safer-lincolnshire-partnership/nomore-campaign/
https://www.nix18voorprofs.nl/

