Infosheet Lokale handhaving van wetgeving rondom dronkenschap
Wat stelt de wet?
Relevante wetsartikelen BOA (en politie):

Relevante wetsartikelen politie:

Artikel 20 Drank- en Horecawet (DHW)
• Lid 5: Het is verboden in een slijtlokaliteit of horeca
lokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe
te laten van een persoon die in kennelijke staat
van dronkenschap of kennelijk onder invloed
van andere psychotrope stoffen verkeert.
• Lid 6: Het is verboden in kennelijke staat van dronken
schap of kennelijk onder invloed van andere
psychotrope stoffen dienst te doen in een slijt
lokaliteit of horecalokaliteit.

Artikel 252 Wetboek van Strafrecht (WvSr)
• Lid 1: Met gevangenisstraf van ten hoogste negen
maanden of geldboete van de derde categorie
wordt gestraft:
	
1o hij die aan iemand die in kennelijke staat
van dronkenschap verkeert, bedwelmende
drank verkoopt of toedient.
Voor openbare dronkenschap zie artikel 426 en 453 WvSr.

Hoe te herkennen?
•
•

•

Lichamelijke en geestelijke vermogens zijn aangetast
door (te) veel inname van alcohol
Gemakkelijk observeerbare kenmerken van dronken
schap. Voor de gemiddelde persoon te herkennen als
dronken
Onderbouwd aan de hand van meerdere uiterlijke
kenmerken*:

Onevenwichtigheid
 nvast ter been, niet recht kunnen
O
(beperkte grove motoriek) lopen, struikelen, tegen anderen
botsen, zwalkend zitten;
(Onduidelijke) spraak
Dubbele tong, onsamenhangend
praten, luid praten, wisselend
spraakvolume, wisselend spraak
tempo;
Ogen
Bloeddoorlopen, glazig;
Beperkte fijne motoriek
Moeite met geld pakken, drank
morsen;
Cognitieve beperkingen
Moeite met focussen, laat reageren
op omgeving;
Geur
Sterke alcoholgeur.

Bewijslast verzamelen
Bewijslast alle artikelen m.b.t. dronkenschap
• Observeer en beschrijf de uiterlijke kenmerken van
dronkenschap (voor een gemiddeld persoon herken
baar). Hoe meer kenmerken, des te sterker het bewijs.
Bewijslast specifiek voor art. 20 lid 5 DHW en 252 WvSr
• Beschrijf de situatie waarbij het personeel (portier of
barmedewerker) voldoende tijd en gelegenheid had
om het dronken gedrag te herkennen, maar geen of
onvoldoende actie ondernam. Neem bij de beschrijving
de drukte in de gelegenheid in overweging.
• Beschrijf (het ontbreken van) preventieve maatregelen
in de gelegenheid, bijvoorbeeld portier en/of
huisregels bij de toegang.
• Beschrijf, indien relevant, de interactie tussen het
personeel en de dronken persoon (bv. bewust van
dronkenschap of niet).

•

•

•

 eschrijf de omgeving: het aantal dronkenschap
B
excessen in de gelegenheid, reacties van andere
klanten op de dronken persoon.
Neem, indien de omstandigheden het toelaten,
een gesprek af met de relevante medewerkers van
de gelegenheid. Vraag hierbij:
	
Of hij of zij duidelijke instructies heeft gekregen
hoe om te gaan met dronken klanten;
	
Of er vaak dronken klanten aanwezig zijn in
de gelegenheid.
Neem, indien de omstandigheden het toelaten, een
kort gesprek af met de dronken persoon. Vraag hierbij:
	
Of de uiterlijke kenmerken van dronkenschap
mogelijk door medicatie of andere fysieke/geeste
lijke problemen of beperkingen veroorzaakt
kunnen worden.

Ter ondersteuning van het bewijs kunnen achteraf inlichtingen ingewonnen worden bij netwerkpartners over eventuele
relevante antecedenten in betreffende gelegenheid.
*Let op:
• De (mate van) zichtbaarheid van uiterlijke kenmerken is afhankelijk van biologische verschillen tussen individuen en tolerantie bij ervaren drinkers.
• Kenmerken kunnen ook in andere situaties voorkomen, denk bv. aan beroertes of spasmen.
• De relevantie van kenmerken is afhankelijk van de omgeving (in luide omgeving is spraak bv. lastig vast te stellen).
• Dus: combineer verschillende kenmerken om dronkenschap vast te stellen!
• De vetgedrukte kenmerken komen voor in Nederlandse jurisprudentie m.b.t. dronkenschap.
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