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Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgt de trends in veiligheid en criminaliteitspreventie. Zo ook op het 
gebied van uitgaansgeweld en veilig uitgaan. Deze inzichten delen we graag met u! Deze infosheet vat de ontwikkelingen van 
januari t/m april 2017 samen.

nieuwe publicaties

Vernieuwd! Leidraad Alcohol en drugs bij evenementen
Vorig jaar publiceerde het Trimbos-instituut de leidraad 
‘Alcohol en drugs bij evenementen’. Hierin staat hoe je als 
gemeente kunt zorgen dat een evenement of festival veilig 
en gezond verloopt, met zo min mogelijk gezondheid- en 
veiligheidsincidenten door het gebruik van alcohol en drugs.
 
Sindskort is de leidraad vernieuwd. In de vernieuwde versie zijn 
de ervaringen van diverse gemeenten meegenomen, waardoor 
er nog meer praktische tips en handvatten in de leidraad staan. 
Bovendien is er informatie over (de wetgeving met betrekking 
tot) lachgas aan toegevoegd. Daarnaast wordt ingegaan op 
de relatie tussen constatering van bezit van drugs en het 
verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Eerder gaf het Trimbos-instituut al een waardevolle infosheet 
uit over lachgas. 

Vals ID-bewijs in het uitgaansleven en Halt
Sinds 2014 is de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol 
verhoogd van 16 naar 18 jaar. Hierop hebben een aanzienlijk 
deel van de horeca de toegangsleeftijd verhoogd of andere 
maatregelen genomen om schenken aan minderjarigen te 
voorkomen. 

Onlangs heeft de NOS samen met het scholierenpanel 
Stemmingmakers (scholieren.com) scholieren van 15, 16 
en 17 jaar gevraagd naar hun ervaringen met ID-fraude 
om meerderjarig te lijken. Uit de resultaten blijkt dat 10% 
van de ondervraagde jongeren wel eens uitgaat met een 
identiteitsbewijs met een valse geboortedatum. Bovendien is 
17% wel eens uitgegaan met het ID-bewijs van iemand anders. 
52% van de jongeren die uitgaat met een vals ID-bewijs of dat 
van iemand anders, doet dat met medeweten van hun ouders.  

Jongeren die worden betrapt op identiteitsfraude, worden 
steeds vaker doorverwezen naar Halt. In een eerdere editie 
van de Trends Uitgaansgeweld (maart 2015) schreven we 
over de pilot in Breda om frauderende minderjarige jongeren 
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door te sturen naar Halt. Andere gemeenten, zoals Tilburg en 
Rotterdam, volgden het Bredase voorbeeld. In 2015 werden 350 
jongeren naar Halt verwezen voor ID-fraude, vorig jaar waren 
dat er 428. Na de eerste drie maanden van 2017 staat de teller 
al op 147 jongeren. Volgens Halt is de toename grotendeels 
te verklaren doordat horeca, politie, gemeenten en Halt beter 
samenwerken.

Meer informatie over de verwijzing naar Halt en het onderzoek 
van NOS en Stemmingmakers staat op de website van de NOS.
De Trends Uitgaansgeweld, editie maart 2015, met het artikel 
over de Halt-pilot in Breda is op te vragen via 
marjolijn.vanhest@hetccv.nl. 

aanpak uitgaansgeweld en -overlast: 
stand van zaken

Collectieve horecaontzegging: nieuw modelprotocol
Koninklijke Horeca Nederland werkt aan een nieuw 
modelprotocol voor de collectieve horecaontzegging (CHO). 
Ieder uitgaansgebied dat de CHO toepast moet een protocol 
hebben waarin de regels voor informatie-uitwisseling zijn 
vastgelegd. Dit protocol moet worden getoetst door de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het oude modelprotocol werd 
destijds positief beoordeeld door het CBP en als handleiding ter 
beschikking gesteld aan de 240 KHN-afdelingen. 

https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=af1448
https://www.lokaalmiddelenbeleid.nl/sites/default/files/media/pdf/AF1384%20Factsheet%20Lachgas%20update%20december%202016.pdf
https://www.halt.nl/
http://nos.nl/artikel/2169912-meer-jongeren-om-valse-id-kaart-naar-halt.html
mailto:marjolijn.vanhest%40hetccv.nl?subject=
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Nu wordt het protocol vernieuwd. Hans Kant (KHN): “Het 
bestaande protocol dateert alweer van 2010. We zijn de 
afgelopen maanden samen met onze regioadviseurs, Nationale 
Politie, OM en CCV druk bezig geweest om het protocol up-to-
date te brengen. Nog duidelijker wordt bijvoorbeeld vastgelegd 
in het modelprotocol dat de rol van de politie bij bepalen van 
de CHO en de uitreiking daarvan minimaal is. Dit vanwege 
het civiele karakter van de CHO. De horeca reikt de CHO uit 
of verstuurt deze, de politie geeft desgevraagd hoogstens 
advies. Doel is drieledig: een model-protocol dat werkbaar is 
in de praktijk, dat een concrete bijdrage levert om overlast-
gevend gedrag in de horeca te beteugelen en terug te dringen, 
maar ook een CHO die de juridische toets kan doorstaan.” De 
verstrekking van NAW-gegevens en een foto door de politie aan 
de horeca blijft een mogelijkheid. 
 
Ook het vernieuwde protocol zal voor een toets op 
privacyaspecten worden aangeboden aan de AP. KHN hoopt 
dat er uiterlijk 1 januari 2018 een vernieuwd en door de AP 
goedgekeurd protocol beschikbaar is. 

De beschikbare jurisprudentie over de CHO staat beschreven op 
de website van het CCV. 

Gastvrij en veilig Rembrandtplein: laatste ontwikkelingen
Sinds 1,5 jaar loopt in Amsterdam de pilot ‘Gastvrij en veilig 
Rembrandt- en Thorbeckeplein’ om het uitgaansgeweld en 
-overlast op en rond het plein te verminderen. De gemeente, 
politie, horeca, KHN en bewoners werken hierin samen. De 
‘festivalgedachte’ is het leidende principe. Zo is sinds de start 
van het project het plein in de weekendnachten afgesloten voor 
verkeer, zijn er hosts op het plein, is er extra handhaving en een 
overlastmeldingsapp voor bewoners. Ook is de verlichting van 
de panden en het plein verbeterd. De ‘thuisregels’ van het plein 
worden actief gecommuniceerd in het OV, via de horeca, social 
media en bij de ingangen van het plein.

In het AD van 13 maart 2017 werd verslag gedaan over de stand 
van zaken. De komende tijd zal de festivalgedachte centraal 
blijven staan, blijkt uit de nieuwe maatregelen. Zo wordt 
binnenkort de nieuwe ‘brandingstrategie’ zichtbaar, met onder 
andere een gezamenlijke huisstijl en een social media-strategie. 
Daarmee wil men “de Amsterdammer” weer aantrekken. 
Fietsen en scooters moeten buiten het plein worden geparkeerd 
en de hoofdingangen van het plein worden speciaal verlicht.

Burgemeester Van der Laan is ‘voorzichtig optimistisch’ 
over de eerste resultaten van het project, schrijft hij in een 
brief aan de raad. In de tweede helft van 2016 waren er 68 
geweldsincidenten in de weekendnachten, een daling van 27 
procent vergeleken met dezelfde periode twee jaar eerder. Het 
aantal overlast incidenten daalde met 26 procent. Terwijl de 
drukte in de stad en op het plein in dezelfde periode toenam. 
De resultaten blijken uit de projectmonitor over de periode 
juli – dec 2016. In vergelijking met het Leidseplein: daar ligt het 
aantal geweldsincidenten in de weekendnachten het afgelopen 
half jaar juist iets hoger. De meest voorkomende problemen op 

het Rembrandtplein zijn o.a.: wildplassen, alcohol drinken in 
een verbodsgebied of open alcoholflessen in bezit hebben. Het 
project loopt nog 1,5 jaar. 

Horecadiscriminatie
In de vorige editie van de Trends Uitgaansgeweld schreven we 
over horecadiscriminatie naar aanleiding van de uitzending 
Undercover in Nederland van SBS6 op 27 november 2016. 
Sindsdien heeft minister Asscher (SZW) gereageerd op de 
Kamervragen die n.a.v. de uitzending zijn gesteld. In zijn 
antwoorden kondigt de minister twee onderzoeken aan: 
een onderzoek naar ervaren discriminatie, o.a. de ervaren 
discriminatie bij het krijgen van toegang tot horeca- en 
uitgaansgelegenheden. En daarnaast een evaluatie van de 
aanpak van horecadiscriminatie, met een gesprek met de 
VNG, de ADV’s en gemeenten over de effectiviteit van de 
gemeentelijke aanpak van horecadiscriminatie. 

Mystery guest-onderzoek is een manier voor gemeenten om het 
deurbeleid van horeca te toetsen. In Amsterdam is onlangs zo’n 
onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente. AT5 berichtte 
hierover. 

Wel-zo-Veilig-Award voor horecagebied
Van maandag 9 tot en met zondag 15 oktober vindt de Week 
van de Veiligheid plaats. Hét moment om het thema veiligheid 
onder de aandacht te brengen bij inwoners, ondernemers en 
hun personeel. In deze week worden de Wel-zo-veilig-Awards 
uitgereikt. Het doel van deze awards is om gebieden met een 
succesvolle publiek-private samenwerking op gebied van 
veiligheid in het zonnetje te zetten. Er worden drie awards 
uitgereikt: aan een winkelgebied, een horecagebied en een 
bedrijventerrein. 

Het CCV is op zoek naar horecagebieden met een effectieve 
aanpak van uitgaansproblemen en een goede publiek-private 
samenwerking. Kent u zo’n gebied? Dan kunt u het vóór 19 mei 
aandragen voor een Wel-zo-veilig-Award. Dat kan een gebied 
in uw eigen gemeente of in een andere gemeente zijn. Bij de 
beoordeling van horecagebieden wordt onder andere op de 
volgende factoren gelet:
• Een afname van incidenten in het uitgaansleven;
• Goede samenwerking tussen de partners;
• Betrokkenheid en commitment van alle partners;
• Groter veiligheidsgevoel bij uitgaanspubliek, omwonenden 

en personeel.

We zijn benieuwd naar uw inzending. Deze kunt u hier opgeven.

 

Winnaars Wel-zo-veilig-Awards 2016 samen met de jury, minister Van der Steur 
en burgemeester Aboutaleb.

https://hetccv.nl/onderwerpen/uitgaansgeweld/collectieve-horecaontzegging/
https://www.amsterdam.nl/projecten/rembrandt/
https://www.amsterdam.nl/projecten/rembrandt/
http://www.ad.nl/amsterdam/brandingsstrategie-moet-uitstraling-rembrandtplein-verbeteren~afe77861/
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/750665/monitor_rembrandtplein_jul_dec_2016.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Uitgaansgeweld/Trends_Uitgaansgeweld_sep_dec_2016.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/24/beantwoording-kamervragen-lid-karabulut-over-discriminatie-in-het-uitgaansleven
http://www.at5.nl/artikelen/166244/'Mystery%20guests'%20leggen%20discriminatie%20bij%20uitgaan%20bloot
http://www.at5.nl/artikelen/166244/'Mystery%20guests'%20leggen%20discriminatie%20bij%20uitgaan%20bloot
http://deweekvandeveiligheid.nl/
http://deweekvandeveiligheid.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/NGLH9RY
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nieuwe instrumenten en handreikingen

Nieuw: e-learning Veilig Uitgaan
Op 20 april lanceerde het CCV de nieuwe e-learning Veilig 
Uitgaan. Deze is gebaseerd op de KVU. Met de e-learning Veilig 
Uitgaan leer je om als procesbegeleider op te treden en een 
effectieve lokale aanpak Veilig Uitgaan vorm te geven. Aan 
het eind van de e-learning volgt een toets. Bij voldoende score 
ontvang je een digitaal certificaat ‘e-learning Veilig Uitgaan’. 

Kijkje achter de schermen in Utrecht
Als u nu de e-learning doorloopt en het certificaat behaald, dan 
maakt u kans op een uniek kijkje achter de schermen bij het 
horeca-team van politie Utrecht. Heeft u de toets al gedaan?

We zijn benieuwd wat u van de e-learning vindt!

 

geluiden uit het veld

Lokale naleving van DHW

Valkenswaard: convenant 18- op stap
Convenant ‘18- op Stap’ is een symbolisch convenant tussen 
ouders, jongeren, horeca en gemeente in Valkenswaard. De 
doelstelling van het convenant is om ervoor te zorgen dat ook 
minderjarige jongeren (vanaf 15 jaar) op een verantwoorde en 
veilige manier uit kunnen gaan in Valkenswaard. De afspraken 
in het convenant zijn ontleend aan de Drank en Horecawet. 
Dit convenant is bijzonder, omdat jongeren en hun ouders het 
initiatief hebben genomen. Meer informatie en het convenant 
staan op de website van gemeente Valkenswaard. 

Ondernemers in Goes controleren elkaar
Sinds kort controleren de horecaondernemers in de Goese 
binnenstad elkaar op het naleven van het alcoholverbod voor 
jongeren. Gemeente en horecaondernemers hebben hierover 
een convenant gesloten in het kader van de Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan (KVU). De horecagelegenheden betalen de 
controles in eerste instantie zelf. Een café dat zich aan de 
regels houdt, krijgt meer geld terug dan hij heeft ingelegd. Een 
minder goede nalever betaalt een deel van de kosten zelf. Een 
slechte nalever betaalt alle kosten zelf en kan uit het convenant 
worden gezet. De gemeente gaat op slechte nalevers zelf weer 
toezicht houden.

Dit voorbeeld van zelfregulering d.m.v. een convenant komt 
steeds vaker voor. Het Nederlands instituut voor alcoholbeleid 
STAP plaatst een aantal kritische kanttekeningen hierbij. Lees 
meer hierover in hoofdstuk 3 van deze factsheet. 

Tilburg: alcoholpreventie actie
Onlangs werkten gemeente Tilburg, HALT, GGD, Novadic-
Kentron, R-Newt en de politie samen tijdens een 
alcoholpreventie actie. Jongeren konden in horecagebied De 
Heuvel op vrijwillige basis een blaastest doen bij de politie. Dat 
hebben in totaal 120 mensen gedaan. Daar waren geen jongeren 
bij van onder de 18. Met die jongeren en nog 30 anderen die niet 
bliezen is een voorlichtingsgesprek aangegaan. De GGD was 
aanwezig met een dronkenmansbril waarmee je kunt ervaren 
hoe je je gedraagt als je teveel gedronken hebt. Een geslaagde 
actie om laagdrempelig contact te krijgen met jongeren onder 
de 25 jaar en hun ouders om voorlichting te geven over het 
effect van (teveel) alcoholgebruik.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 
CCV-adviseur Aanpak Geweld en Veilig uitgaan Marjolijn 
van Hest, via e-mail marjolijn.vanhest@hetccv.nl of tel 
06 1335 0089.

meer informatie

© het CCV, mei 2017
www.hetccv.nl

https://hetccv.nl/onderwerpen/kwaliteitsmeter-veilig-uitgaan/e-learning-veilig-uitgaan/start-e-learning/
https://hetccv.nl/onderwerpen/kwaliteitsmeter-veilig-uitgaan/e-learning-veilig-uitgaan/start-e-learning/
https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/convenant-18-min-op-stap_64504.html
https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/horecaondernemers-goes-controleren-elkaar/
https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/horecaondernemers-goes-controleren-elkaar/
http://www.stap.nl/content/bestanden/factsheet-alternatieve-vormen-van-handhaving-op-de-leeftijdsgrens-alcohol.pdf
https://www.politie.nl/nieuws/2017/april/15/08-actie-voor-een-veilig-en-gezellig-uitgaan.html
mailto:marjolijn.vanhest%40hetccv.nl?subject=

