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CORONA-MAATREGELEN EN VEILIG UITGAAN

Webdossier Corona en handhaving in de horeca is vernieuwd!
Het webdossier over de naleving en handhaving van corona
maatregelen in de horeca is vernieuwd. Je vindt er:
• praktijkvoorbeelden en tools die helpen om de naleving in de 

horeca te verbeteren, 
• informatie over veilige heropening van het uitgaansleven 

met zo min mogelijk incidenten,
• de geleerde lessen over naleving en handhaving van 2020.
Mail jouw praktijkvoorbeeld over naleving en handhaving van 
coronamaatregelen in de horeca naar Marjolijn van Hest.

Heropening horeca, uitgaan en veiligheidsrisico’s
Volgens het openingsplan van de Rijksoverheid gaat de horeca 
‘op zijn vroegst’ 30 juni weer open. Daar duimen we allemaal 
voor. Deze heropening vraagt om een goede voorbereiding.  
Niet alleen ten aanzien van de coronamaatregelen, ook op 
gebied van sociale veiligheid, geweld, overlast, alcohol en 
drugs. CCVadviseur Marjolijn van Hest kijkt vooruit en geeft 
tips. Lees de blog.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) volgt de trends in veiligheid en criminaliteitspreventie. Zo ook op 
het gebied van veiligheid in het uitgaansleven ten tijde van de coronacrisis. Deze inzichten delen we graag met jou! Deze infos-
heet vat de ontwikkelingen van januari t/m april 2021 samen.  

Update Keuzewijzer veilig uitgaan: seksuele intimidatie en 
ondermijning
De Keuzewijzer veilig uitgaan is weer aangevuld met nieuwe 
interessante aanpakken. 

Publieksvoorlichting seksuele intimidatie
Er zijn nieuwe voorbeelden beschikbaar van voorlichting over 
seksuele intimidatie op straat:
• De elearning Stand up om seksuele straatintimidatie te 

helpen voorkomen. De elearning is bedoeld voor omstanders 
en slachtoffers met tips hoe je kunt reageren op een situatie 
waarin iemand wordt geïntimideerd.   

• In Breda is samen met BO Diversity een meldpunt voor 
straatintimidatie opgezet.  

Amsterdams praktijkvoorbeeld aanpak ondermijning
Amsterdam heeft de nieuwe Beleidsregel levensgedrag en wijze 
van bedrijfsvoering ingevoerd voor meer duidelijkheid over de 
term ‘slecht levensgedrag’ uit de Drank en Horecawet en de 
APV. Ook zijn de Amsterdamse weerbaarheidsbijeenkomsten 
voor ondernemers toegevoegd als praktijkvoorbeeld. 

Keuzewijzer veilig uitgaan
De Keuzewijzer Veilig Uitgaan is een overzicht van effectieve, 
veelbelovende en innovatieve aanpakken die de veiligheid in 
het uitgaansleven helpen bevorderen. De Keuzewijzer helpt je 
de aanpak te kiezen die het beste aansluit bij de problemen in 
jouw uitgaansgebied: geweld, lachgas, alcohol, seksuele 
intimidatie, horeca en ondermijning, overlast en minder politie 
inzet. De Keuzewijzer wordt voortdurend geactualiseerd.

WETGEVING

Wet seksuele misdrijven: nieuwe strafbaarstelling seksuele 
intimidatie
De Wet seksuele misdrijven wordt vernieuwd. Nieuw is de 
strafbaarstelling van seksuele intimidatie in de openbare 
ruimte, o.a. in het uitgaansleven. Opmerkingen, gebaren, 
geluiden of aanrakingen die vreesaanjagend, vernederend, 
kwetsend of onterend zijn, worden in dit wetsvoorstel strafbaar. 
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Tot 4 juni 2021 kan er op dit wetsvoorstel gereageerd worden 
via internetconsultatie.nl/wetsvoorstelseksuelemisdrijven 

LOKALE ONTWIKKELINGEN

Steeds meer gemeenten voeren lachgasverbod in
Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft een eigen 
lachgasverbod ingevoerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van 
de NOS. In afwachting van het landelijk verbod op recreatief 
gebruik, nemen gemeenten zelf stappen via de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Tot nu toe hebben 184 van de 
352 gemeenten dat gedaan, al verschilt de wijze waarop.

De meeste gemeenten verbieden lachgasbezit, dan wel 
gebruik volledig binnen een aantal aangewezen gebieden in de 
gemeente, zoals Groningen doet in het uitgaansleven, en in de 
rest van de wijken als er sprake is van overlast. Een kleiner deel 
hanteert alleen een verbod in de hele gemeente wanneer er 
sprake is van overlast. Tot slot zijn er een paar gemeenten die 
lachgasbezit in de gehele gemeente onvoorwaardelijk verbieden.

Niet alleen het bezit of gebruik van lachgas wordt lokaal ver 
boden. Een paar gemeenten verbieden de verkoop van lachgas 
op straat (Amsterdam) of in de horeca (bijvoorbeeld in Leiden). 

Lees meer over de aanpak van lachgas in de Keuzewijzer veilig 
uitgaan.

NIEUWE PUBLICATIES

Uitgaan, drank- en drugsgebruik tijdens de lockdown en 
versoepelingen
Door de coronamaatregelen is het uitgaansleven flink veranderd. 
Cafés en clubs moesten sluiten, evenementen werden afgelast. 
Uitgaanspubliek zocht naar alternatieven om toch te kunnen 
feesten. Het Trimbosinstituut heeft onder zocht hoe uitgaans
publiek in de periode maart tot en met september 2020 
invulling gaf aan dit ‘nieuwe uitgaan’. Er werd bijvoorbeeld 
meer met vrienden afgesproken binnen en buitenshuis en via 
virtuele samenkomsten. Na de versoepelingen van de corona
maatregelen in juni 2020 bleven mensen afspreken met hun 
vrienden, maar bezochten zij ook een café of een huisfeest. 
Minder dan 15% bezocht een illegaal evenement.

Nieuw model Preventie en handhavingsplan DHW 
Het Trimbosinstituut heeft hun model Preventie en hand
havingsplan voor de uitvoering van de Drank en Horecawet 
(DHW) vernieuwd. 

Gemeenten zijn via de DHW verplicht vierjaarlijks een preventie 
en handhavingsplan op te stellen. Toen deze verplichting in 
2014 werd ingevoerd, maakten veel gemeenten gebruik van het 
model Preventie en handhavingsplan van het Trimbos
instituut. Dit modelplan is nu geactualiseerd en aangepast, 
mede op basis van verbetersuggesties van gemeenten.

Zo is de achtergrondinformatie losgekoppeld van het model
plan, worden meer handvatten gegeven om preventie en 
hand having te verbinden, zijn nieuwe interventies en 
programma’s voor de uitvoering beschreven, wordt de relatie 
met het Nationaal Preventieakkoord gelegd en wordt vooruit
gekeken naar de nieuwe alcoholwet. 

Steeds meer horeca aan de slag met vernieuwd CHO-protocol
Zijn de horeca in jouw gemeente al aan de slag gegaan met het 
vernieuwde modelprotocol Collectieve Horecaontzegging 
(CHO) van Koninklijke Horeca Nederland (KHN)? Voor het 
opleggen en handhaven van een CHO moeten horeca en politie 
persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Hiervoor is een 
protocol nodig dat voldoet aan de AVG. Begin dit jaar werd het 
vernieuwde modelprotocol van KHN gepubliceerd. 

Horecaondernemers nemen het initiatief voor de CHO, 
gemeente en politie zijn onmisbaar voor de uitvoering ervan. 
Op de website van het CCV staat meer informatie, zoals 
antwoorden op veel gestelde vragen:  
• Wat zijn de verschillen tussen het oude en het nieuwe 

protocol?
• Waarom is de rol van de politie in het nieuwe protocol kleiner 

geworden?
• En hoe verhoudt de CHO zich tot het gebiedsverbod?

Nieuw webdossier over de aanpak van drugscriminaliteit 
online
Het CCV heeft een nieuw webdossier over de bestuurlijke 
aanpak van drugscriminaliteit gelanceerd. Je vindt er een zo 
compleet mogelijk beeld van de problematiek en mogelijk
heden om drugscriminaliteit tegen te gaan. 

Overzicht met juridische uitspraken artikel 13b Opiumwet
In het dossier staat artikel 13b Opiumwet centraal, met een 
stappenplan om het artikel toe te passen en een overzicht van 
alle relevante juridische uitspraken. Deze uitspraken kunnen je 
helpen als je een dossier of bestuurlijke rapportage over 
drugscriminaliteit wilt opbouwen. Zo is ook jurisprudentie over 
het sluiten van horecagelegenheden bij drugshandel of 
drugs bezit. Het overzicht met juridische uitspraken is in 
samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen gemaakt en 
wordt maandelijks bijgewerkt met de nieuwste uitspraken.
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Wet MBVEO ook voor aanpak ernstige en herhaalde overlast 
Uit de tweede evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding 
voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) blijkt dat 
veel gemeenten nog onvoldoende bekend zijn met de wet en 
de mogelijkheden die deze biedt. De wet geeft burgemeesters, 
officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om op te 
treden als de openbare orde en veiligheid in gevaar komt, 
bijvoorbeeld bij  voetbaloverlast, overlast in de wijk of overlast 
bij evenementen. Denk hierbij aan overlast door jongeren, 
geluidsoverlast, openbare geweldpleging, openbare dronken
schap of drugsgebruik op straat. Om gemeenten te onder
steunen lanceerde het CCV een geheel vernieuwd dossier over 
deze wet. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 
CCVadviseur Veilig uitgaan Marjolijn van Hest, via email 
marjolijn.vanhest@hetccv.nl of tel 06 13 35 00 89.
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Database met jurisprudentie en advies op maat 
Het nieuwe dossier biedt overzichtelijke en uitgebreide 
informatie over de maatregelen die gemeenten, het Openbaar 
Ministerie en de rechterlijke macht kunnen inzetten. Volledig 
nieuw is de handige database om passende jurisprudentie te 
vinden bij situaties waar professionals regelmatig mee te 
maken hebben. De komende tijd wordt het dossier aangevuld 
met een tool voor een advies op maat. Door een aantal vragen 
te beantwoorden over specifieke casussen, ontvangt de 
professional een advies. Daarin staat een overzicht van de 
aanpakken die in die situatie mogelijk zijn, met bijpassende 
uitleg. Dit geeft professionals nog meer mogelijkheden om in 
korte tijd veel over de wet te weten te komen. Ook helpt het bij 
een goede en directe toepassing van de wet in de praktijk. 
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