
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik 
 
Voor alle barvrijwilligers van HERMES-DVS 
 
Bij HERMES-DVS werken we met vrijwilligers achter de bar. De Drank- en Horecawet stelt dat 
bij “para-commerciele” organisaties die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, 
tijdens de openingstijden van de bar altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn die de opleiding 
Sociale Hygiëne heeft gevolgd. Zij kunnen echter niet altijd aanwezig zijn. Vandaar dat de wetgeving 
hierin voorzien heeft door te regelen dat er ook een barvrijwilliger tijdens schenktijden aanwezig 
mag zijn, die een instructie heeft gevolgd over verantwoord alcoholgebruik (I.V.A.).  
 
Aan barvrijwilligers die alcohol schenken worden de volgende eisen gesteld: 

1. tenminste 18 jaar zijn; 
2. een instructie verantwoord alcoholgebruik hebben ontvangen en in het bezit van een 

certificaat. 
3. geregistreerd staan bij HERMES-DVS als barvrijwilliger met I.V.A. 

 
Om aan de verplichtingen van de Drank- en Horecawet te voldoen wil het Algemeen Bestuur 
minimaal aan alle barvrijwilligers een schriftelijke Instructie Verantwoord Alcoholgebruik geven.  
 
In deze instructie wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

1. Sociale hygiëne 
2. Kennis van wettelijke voorschriften 
3. Kennis over risico’s van overmatig alcoholgebruik 
4. Hoe te handelen in lastige situaties 

 
De IVA is een instructie voor barvrijwilligers met als doel: kennisvergroting omtrent 
alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. 
 
Namens het bestuur worden jullie verzocht om op de website ……………….. een examen af te leggen 
voor het I.V.A. certificaat. Na het behalen zijn jullie gekwalificeerd om bardiensten 
te draaien.  HERMES-DVS zal een map bijhouden met daarin de registratie van alle barvrijwilligers die 
een I.V.A. hebben gevolgd.  
 
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (I.V.A.)  
 

1. Sociale Hygiëne 
 

1.1 Sociale hygiëne 
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen rekening met elkaar houden en respect hebben voor 
elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
Opstellen van regels (zie bijlage huisregels) 

· Gebodsregels 
· Verbodsregels 

Handhavingsbeleid. Voor HERMES-DVS zullen in de praktijk alleen de eerste twee stappen van 
toepassing zijn. 

· Stap 1 regels controleren 
· Stap 2 regelovertreding corrigeren 
· Stap 3 regelovertreding sanctioneren 
· Stap 4 sancties afdwingen 

 



1.2 Gespreksmodel ‘nee verkopen’ 
· afweging maken: welke regel toepassen wettelijk of huisregel 
· open gesprek: inzicht tonen, geef regel aan 
· geef ruimte voor een reactie 
· vraag medewerking: accepteer nee of alternatief 

 

2. Kennis wettelijke voorschriften 
 
2.1 Doel Drank- en Horecawet 
De verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde wijze reguleren. Voorkomen 
van mogelijke risico’s zoals: 
alcoholgebruik kinderen; 

· overmatig gebruik; 
· ongevallen onder invloed. 

 
De Drank- en Horecawet regelt o.a. de verstrekking in commerciële (horeca, winkels) en in para 
commerciële inrichtingen (verenigingen/stichtingen). 
De gemeente verstrekt de vergunning en kan eigen regels toepassen. 
 
2.2 Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet 
 

· Aan jongeren onder de 18 jaar mag GEEN alcohol worden verkocht. 
· Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren 

onder de 18 jaar. 
· De verstrekker van alcohol moet jongeren altijd om een geldig legitimatiebewijs vragen. 
· De verstrekker is strafbaar wanneer blijkt dat jongeren die niet oud genoeg zijn, wel alcohol 
· hebben kunnen kopen. Ook de jongeren zijn strafbaar. 

 
2.2.1 Schenkverboden 

· Het is niet toegestaan alcohol te verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van 
· dronkenschap verkeren. 
· Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te dwingen. 
· Het is niet toegestaan alcohol te verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden 

tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. 
· Het is niet toegestaan mensen toe te laten die zichtbaar te veel hebben gedronken of die 

onder invloed zijn van drugs. 
 
2.2.2 Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de wettelijke voorschriften? 
 

· De gemeente kan de vergunning tijdelijk of definitief intrekken. 
· Bij een strafbaar feit kan de politie proces verbaal opmaken. 
· De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) kan (hoge) boetes opleggen: overtreding regels is een 

economisch delict. 
· Bij het niet naleven van de regels kan de leidinggevende en het bestuur aansprakelijk worden 

gesteld. 
 
 
 
 
 
  



 

3. Kennis over risico’s van overmatig alcoholgebruik 
 
3.1 Soorten alcoholhoudende dranken 
 
De Drank- en Horecawet maakt onderscheid tussen: 

· Zwak-alcoholhoudende drank: bevat tot 15% alcohol zoals bier, wijn e.a. 
· Sterke drank: bevat 15% of meer alcohol zoals whisky, jenever. 

 
3.2 De opname van alcohol 
 

· Alcohol wordt via de slokdarm, de maag en de dunne darm rechtstreeks opgenomen in het 
bloed en door het lichaam verspreid. 

· Zodra de alcohol de hersenen bereikt voel je dat je ‘onder invloed’ bent. 
· Één standaardglas alcohol leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij 

vrouwen. 
 

3.3 De afbraak van alcohol 
 

· Alcohol is voor het lichaam een schadelijke stof. 
· De lever doet 1 á 1,5 uur over het afbreken van de hoeveelheid alcohol van een 

standaardglas. 
· De afbraak van alcohol door de lever kan niet worden versneld door bijv. dansen, koffie 

drinken of een koude douche. 
· Als je 2 standaardglazen alcohol gedronken hebt ben je daarom minstens 2 uur onder invloed 

etc. 
 

3.4 Nadelige korte termijn gevolgen van overmatig alcoholgebruik 
 

· Nederland telt ruim 200 doden en 3.000 ernstige gewonden door alcohol in het verkeer. 
· Tijdens het uitgaan: 1 op de 5 jongeren wordt slachtoffer van alcohol-agressie in een jaar. 
· Bij ongevallen thuis of op het werk speelt alcohol vaak een rol. 
· Alcoholgebruik van zwangere vrouw is schadelijk voor het ongeboren kind. 

 
3.5 Drugs / Gokken 
 
Gokken zal niet voorkomen bij HERMES-DVS (er zijn geen speelautomaten). 
Drugsgebruik (roken van diverse drugs) zal binnen niet voorkomen nu er een rookverbod is ingesteld 
per 1 mei 2008. Het op andere wijze gebruiken van drugs is moeilijker te controleren, zeker wanneer 
dit buiten het pand geschiedt. 

 
4. Hoe te handelen in lastige situaties 

 
In de dagelijkse praktijk kunnen een aantal vervelende situaties voorkomen. 
 
4.1 Iemand is kennelijk jonger dan 18 en vraagt om een biertje. 
 
Als de barvrijwilliger weet dat de persoon jonger dan 18 is (ook al is hij/zij over één week jarig) 
moet altijd geweigerd worden om alcohol te schenken. De barvrijwilliger is verantwoordelijk voor het 
naleven van de regels en niet de klant. Hij/zij riskeert een overtreding van de Drank- en Horecawet. 



 
4.2 Een ouder iemand vraagt om een biertje met de kennelijke bedoeling om dit aan de 
nog niet-18 jarige te geven. 
 
Ook in dit geval is de barvrijwilliger verantwoordelijk en zal hij/zij moeten weigeren om hieraan mee 
te werken. De barvrijwilliger is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en niet de klant. 
Hij/zij riskeert een overtreding van de Drank- en Horecawet. 
 
4.3 Een klant is in kennelijke staat van dronkenschap en wil alsnog een alcoholische 
versnapering. 
 
Ook al is het moeilijk toch zal de barvrijwilliger zich moeten realiseren dat hij/zij verantwoordelijk is 
voor het naleven van de regels en niet de klant. Hij/zij riskeert een overtreding van de Drank- en 
Horecawet. 
 
Met de bij eenieder aanwezige overredingskracht en door een beroep te doen op elkaars 
verantwoordelijkheden zal het nagenoeg altijd lukken om het gewenste resultaat te behalen, ook al 
zal het weigeren van een alcoholische consumptie niet altijd even prettig worden ervaren. 
 
Indien je bovenstaande regels toepast zal je als barvrijwilliger van HERMES-DVS op een 
verantwoorde manier alcohol schenken.  
 
Bewaar deze instructie en neem hem af en toe eens door. 
Voor eventuele vragen hierover kun je terecht bij een van de bestuursleden. 
 


