SOCIALE HYGIENE
Tijdens de cursus Sociale Hygiëne leer je hoe je in de praktijk met alcohol-, drugs- en gokproblemen moet
omgaan. Je leert handige methoden om gasten duidelijk te maken wat in het bedrijf wel en niet is toegestaan.
In de praktijk blijkt dat cursisten de Verklaring Sociale Hygiëne vaak op korte termijn willen behalen, daarom
kun je kiezen uit diverse Spoedcursussen.

Bedrijven of organisaties die alcohol schenken en/of verkopen, dienen volgens de Drank- en Horecawet aan de
eis Sociale Hygiëne te voldoen. Deze eis geldt níet alleen voor de bedrijfsleider of de eigenaar. Tijdens
openingsuren moet er namelijk altijd minimaal één persoon in het bedrijf aanwezig zijn, die de Verklaring
Sociale Hygiëne heeft. Iedereen die op de vergunning vermeld staat, is verplicht deze Verklaring in het bezit te
hebben. Het is daarom verstandig om ervoor te zorgen dat voldoende medewerkers deze Verklaring hebben.
Hierdoor kom je als ondernemer niet plotsklaps voor problemen te staan als je zelf niet aanwezig bent. Als je
bedrijf niet aan deze eisen voldoet, loop je het risico dat je bedrijf direct moet sluiten. Dat is het zogenaamde
lik-op-stuk-beleid.
Toelatingseisen
Er is geen vooropleiding nodig.
De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:
• Gastvrijheid in de Horeca
• Alcohol-, gok- en drugsverslaving
• Sociale vaardigheden
• Inrichtingseisen en voorzieningen
• Veiligheid in het Horecabedrijf
Is Sociale Hygiëne hetzelfde als HACCP?
Nee. Sociale Hygiëne houdt in dat je op een gezonde (sociale) manier met mensen omgaat. Je leert onder
andere op een goede manier aan een dronken persoon te vertellen dat hij/zij echt niet meer kan bestellen. Met
de Toepassing Hygiënecode-HACCP leer je hoe je de Hygiënecode moet gebruiken in de praktijk oftewel hoe je
zorgt voor een optimale hygiëne.
Bron: http://www.sho-horeca.nl/cursussen/spoedcursus-sociale-hygiene
Informatie nagevraagd januari 2012
Vraag: Is het verplicht dat iemand die het diploma Sociale Hygiene heeft gevolgd letterlijk aanwezig is op een
avond van een vrijwilligersorganisatie of is iemand die de training Instructie Verantwoord Alcoholschenken
heeft gevolgd, voldoende.
Antwoord :
Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het beheer van de bar, ook bij een vrijwilligersorganisatie. Op het
moment dat er alcohol wordt geschonken moet er minimaal 1 persoon aanwezig zijn die ofwel de Verklaring
Sociale Hygiëne bezit ofwel een Instructie Verantwoord Alcoholschenken heeft gevolgd. Voor bezoekers van
een vereniging met een bar moeten de uren waarop alcohol wordt geschonken en de wettelijke
leeftijdsgrenzen duidelijk zichtbaar worden aangegeven.
Als een vereniging zich niet houdt aan de regels van de Drank- en Horecawet kan het bestuur en/of de
leidinggevende een boete krijgen. De vergunning kan ook worden ingetrokken.
Eind 2012 komt er een nieuwe Drank en Horecawet. In hoeverre dit invloed op bovenstaande is op dit moment
nog niet te zeggen.
Januari 2012
Met vriendelijke groet,
Het projectteam van het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan
E: info@veiligengezonduitgaan.nl / T: 030-2959490
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Nadere regelgeving Drank- en Horecawet

BESLUIT KENNIS EN INZICHT SOCIALE HYGIËNE DRANK- EN HORECAWET
Tekst zoals deze geldt op 21 januari 2012
BELSUIT van 4 december 1995, houdende vaststelling van eisen ten aanzien van kennis en inzicht met
betrekking tot sociale hygiëne
WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 augustus 1995;
DGVgz/GVC/ADT 954265;
Gelet op de artikelen 5, vierde lid, 37 tot en met 44 en 58 van de Drank- en Horecawet;
De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1995, nr. W13.95.0484.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 november 1995,
kenmerk GVC/ADT 95.6762;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Leidinggevenden, met dien verstande dat bij een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en
Horecawet zulks beperkt is tot twee leidinggevenden, beschikken over voldoende kennis en inzicht met
betrekking tot:
a. de invloed van alcoholgebruik en van alcoholgebruik in combinatie met het gebruik van soft- en harddrugs
op het menselijk lichaam en de menselijke geest;
b. de invloed van het gebruik van alcohol in combinatie met bepaalde geneesmiddelen;
c. alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid en de sociale gevolgen daarvan;
d. het gebruik van speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen en de daaraan verbonden risico's
van gokverslaving;
e. de Drank- en Horecawet en andere regelgeving die verband houdt met alcohol;
f. binnen de branche geldende codes voor alcoholhoudende dranken;
g. de technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting;
h. de verschillende bedrijfsformules en gedragskenmerken van de verschillende doelgroepen.
Artikel 2
Leidinggevenden, met dien verstande dat bij een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en
Horecawet zulks beperkt is tot twee leidinggevenden, beschikken over de kennis en het inzicht nodig om hun
bedrijfsvoering af te stemmen op hun doelgroepen en het bedrijf te exploiteren met inachtneming van de
bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij hebben.
Artikel 3
Het Besluit vestigingseisen Drank- en Horecawet wordt ingetrokken.
Artikel 4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet van 2 november 1995 tot intrekking van de
Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954 in
werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden
geplaatst.
's-Gravenhage, 4 december 1995
BEATRIX
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
Uitgegeven de negentiende december 1995
De Minister van Justitie,W. Sorgdrager
Bron: http://www.st-ab.nl/wettennr01/0074-005_Besluit_kennis_en_inzicht_sociale_hygiene_Drank-_en_Horecawet.htm

Monique Segijn Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp
januari 2012

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)
Op het moment dat er alcohol wordt geschonken moet er minimaal een persoon aanwezig zijn die ofwel de
Verklaring Sociale Hygiëne bezit ofwel een instructie over verantwoord alcoholschenken heeft gevolgd.
Sociale Hygiëne
Een vereniging moet twee leidinggevenden hebben met de Verklaring Sociale Hygiëne. Om het diploma te
kunnen krijgen, moeten zij een speciale cursus volgen en een examen afleggen. Leidinggevenden zijn onder
meer verantwoordelijk voor het beheer van de bar.
Instructie
Voor de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) is een landelijk voorbeeld beschikbaar. De IVA wordt
o.a. gegeven door alcoholvoorlichters van afdeling Preventie van de regionale Instellingen voor verslavingszorg.
Deze cursus duurt meestal een aantal uren. Meer informatie over waar de cursus wordt gegeven kun je krijgen
bij de instelling bij je in de buurt.
Certificaat via internet: http://www.nocnsf.nl/iva
Bron: http://www.alcoholinfo.nl/index.cfm?act=esite.tonen&pagina=136
Alcohol en wetgeving
De volgende wetten hebben betrekking op alcoholbeleid in sportvereniging:
Drank en Horecawet
Wetboek van Strafrecht artikel 252
Wegenverkeerswet
De volgende zaken uit de Drank en Horecawet zijn van belang voor de barvrijwilliger:
•Leeftijdsgrenzen voor schenken: zwak alcoholische dranken (tot 15%) vanaf 16 jaar en sterke drank (boven de
15%) vanaf 18 jaar. Bij twijfel dient de barvrijwilliger naar een legitimatiebewijs te vragen.
•Definitie zwak alcohol houdende drank: alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank van 0,5% tot 15%,
zoals bier en wijn, premixdranken in fles of blikjes van rond de 5% en lichte shooters van rond de 10%. Ook
port, sherry en vermouth worden hiertoe gerekend, hoewel deze vaak meer dan 15% alcohol bevatten.
•Definitie sterke drank: alcoholhoudende drank van 15% of meer, zoals sterke shooters van rond de 20% en
overige sterke drank van 15% of meer, zoals jenever, rum, whiskey, cognac, likeuren, ongeachte de wijze
waarop deze drank wordt geserveerd. Let op: Een eenheid sterke drank (bijvoorbeeld rum) geserveerd met een
flesje cola of gemixt in een glas, geldt dus als sterke drank. De verhouding sterke drank en de toegevoegde cola
speelt daarbij geen rol.
•Een sportvereniging die alcoholhoudende drank verstrekt is verplicht de leeftijdsgrenzen zichtbaar en goed
leesbaar aan te geven in de sportkantine
•Aanwezigheidsverbod voor personen die zichtbaar teveel hebben gedronken
•De vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf dient aanwezig te zijn in het pand en getoond
kunnen worden bij controle van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
•De sportvereniging dient een bestuursreglement alcohol in sportkantines te hebben ingediend bij aanvraag of
aanpassing van de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf. Dit bestuursreglement dient ook in
de kantine aanwezig te zijn en bij controle door de VWA getoond kunnen worden. Vergunningen die voor 1
januari 1996 zijn afgegeven blijven geldig blijven zolang de leidinggevenden en de accommodatie niet zijn
veranderd. Voor deze vergunningen is het dan formeel ook niet strikt noodzakelijk een bestuursreglement te
hebben al wordt dit wel aanbevolen door NOC*NSF en sportbonden.
•Een registratielijst van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken hebben gevolgd
dient in de kantine aanwezig te zijn.
•2 personen binnen een vereniging hebben een Verklaring Sociale Hygiëne. Een gekwalificeerde barvrijwilliger
mag eindverantwoordelijke zijn bij de verstrekking van alcohol.
•Indirecte verstrekking is niet toegestaan. Met andere woorden geen alcohol voor ouderen, wanneer drank
bedoeld is voor jongeren onder de 16 jaar. De barvrijwilliger kan alleen verantwoordelijk worden gesteld als
het voor hem duidelijk is dat drank uiteindelijk bestemd is voor iemand jonger dan 16 jaar (bij zwak
alcoholhoudende drank)
•Op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken dient er minimaal 1 barvrijwilliger aanwezig te zijn die een
instructie verantwoord alcohol schenken heeft gehad en als zodanig staat geregistreerd.
•Het is verboden personen onder de 16 jaar bardienst te laten draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt
geschonken.
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Strafbare feiten volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 252:
•doortappen aan iemand die zichtbaar onder invloed
•iemand dwingen tot het gebruik van bedwelmende drank
•een kind beneden de 16 dronken maken
Alcohol en verkeer:
•Bij een alcoholgehalte boven 0,5 promille is het verboden een voertuig te besturen volgens de
Wegenverkeerswet. Voor beginnende autobestuurders is deze limiet lager namelijk 0,2 promille. Deze lagere
alcohollimiet geldt gedurende de eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs, voor autobestuurders die dit
(beginners)rijbewijs op of na 30 maart 2002 hebben gekregen. Autobestuurders zijn zelf verantwoordelijk voor
hun eigen gedrag, maar het is de vereniging er alles aangelegen haar goede naam te behouden. NOC*NSF en
sportbonden zijn van mening dat alcohol en verkeersdeelname niet samen gaan en dragen dit ook uit aan hun
leden middels het Model bestuursreglement alcohol in sportkantines en de instructie verantwoord alcohol
schenken. In deze instrumenten wordt de lijn gehanteerd geen alcohol te drinken als je nog moet rijden en
wordt opgeroepen BOB-afspraken te maken
Mogelijke gevolgen van overtredingen:
•De VWA legt namens de minister van VWS bestuurlijke boeten op. De boetes bij bijvoorbeeld overtreding van
de leeftijdsgrenzen bedragen 900 (1ste keer), 1800 (2e keer) en 3600 (3e keer) Euro.
•Politie: maakt proces verbaal op. Bijvoorbeeld bij overtreding van de sluitingstijden.
•Gemeente: trekt vergunning voor uitoefenen van horecabedrijf tijdelijk of definitief in
•Slechte reputatie bij gemeente, bij mensen die wonen in de omgeving van de sportvereniging, bij ouders van
jonge leden, bij sponsors. Een slechte reputatie kan een afname in leden en in inkomsten betekenen voor een
sportvereniging.
•Rijden onder invloed is gevaarlijk en wordt bestraft met een geldboete, (tijdelijke) ontzegging van de
rijbevoegdheid, gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw
promillage in uw bloed, ook verplicht worden de EMA ((Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) cursus te
volgen. Deze driedaagse cursus dient u zelf te betalen.
Wat zijn de risico's van alcohol in het verkeer?
Na consumptie komt alcohol in de maag terecht en wordt deze vervolgens via de maagwand en de dunne darm
opgenomen in het bloed. Via het bloed bereikt de alcohol in ongeveer tien minuten de hersenen. Alcohol heeft
een verdovende werking op de hersenen waardoor remmingen wegvallen, de concentratie en het geheugen
verminderen, en zelfoverschatting bij de gebruiker toeneemt.
De consumptie van alcohol heeft ook effecten op het rijgedrag. De stuurtaak wordt slechter uitgevoerd
waardoor de bestuurder meer gaat slingeren. Daarnaast neemt de reactietijd toe. Doordat een bestuurder
onder invloed van alcohol onverschillig wordt, zal hij ook minder geneigd zijn om voor zijn verminderde
rijvaardigheid te gaan compenseren. Daar komt nog eens bij dat de gebruiker zijn eigen mogelijkheden
overschat en de risico's onderschat (Steyvers & Brookhuis, 1996).
Ook vanuit de sportkantine rijden helaas mensen naar huis onder invloed van alcohol. Rijden onder invloed is
volstrekt onacceptabel, daar is iedereen het wel over eens, ook binnen de georganiseerde sport. De uitdaging is
dat iedereen hier ook naar gaat handelen. NOC*NSF en sportbonden probeert rijden onder invloed te
voorkomen door:
•Aandacht voor alcohol en verkeer in Model bestuursreglement Alcohol in Sportkantines en Instructie
Verantwoord alcohol schenken
•Uitdragen van slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog
moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
•Het verspreiden van een standaard artikel (linken naar het artikel) over de BOB-campagne in de sport waarin
ook verwezen wordt naar een tool waarmee leden eenvoudig BOB-afspraken kunnen maken.
Tips die je als barvrijwilliger kunt geven aan bezoekers om autorijden onder invloed te voorkomen zijn:
•Voorafgaand aan bezoek van de kantine een BOB-afspraak te maken bijvoorbeeld via de BOB-app (toevoegen
link), waarmee een BOB-afspraak snel en eenvoudig is gemaakt.
•Adviseren de auto thuis te laten en op een alternatieve vervoerswijze, zoals Openbaar Vervoer, naar de
sportvereniging te komen
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