
Stop op tijd. Wij schenken 
niet door.
Ervaringen uit Rotterdam in de aanpak van 
doorschenken op festivals en in de horeca

Laura Nijkamp
Trimbos-instituut

Janpier Brands
WORM
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Doorschenken en dronkenschap
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Artikel 20 lid 5 Drank- en 
Horecawet

Het is verboden in een slijtlokaliteit of 
horecalokaliteit 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.

Maar hoe zit dat dan met festivals?
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Artikel 252 lid 1 Wetboek van 
Strafrecht

Lid 1: Met gevangenisstraf van ten hoogste negen 
maanden of geldboete van de derde categorie 
wordt gestraft: 

o 1o hij die aan iemand die in kennelijke staat 
van dronkenschap verkeert, bedwelmende 
drank verkoopt of toedient.
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STAD (Stockholm prevents
alcohol and drug problems)
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Drie elementen
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Aan de slag in Nederland
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Pilot STAD op een festival
Opening Strandseizoen Hoek van Holland 
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Pilot STAD in het nachtleven 
Rotterdam centrum
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Wat doen we in deze aanpak?

• Alle partijen aan boord krijgen

• Nulmeting naleving

• Training horecapersoneel

• Training toezichthouders

• Publiek erbij betrekken (campagne)
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Alle partijen aan boord krijgen
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Nulmeting naleving
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Training horecapersoneel
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Training toezichthouders
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Publiek erbij betrekken
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Lessen die we hebben geleerd



<nr>

Koffie, koffie en nog meer koffie
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Iedereen moet erachter staan
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Wees realistisch en pragmatisch
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We gaan niet voor perfect
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Hoe kunnen we elkaar helpen 
dezelfde boodschap uit te dragen?
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It takes time
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Het woord is aan..
Janpier Brands (WORM)



Subtitel van de presentatie

Titel van deze presentatieBedankt voor jullie 
aandacht!
Vragen of contact?
LNijkamp@trimbos.nl

Aanpak dronkenschap en doorschenken:
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/p
roduct/af1589-dronkenschap-en-
doorschenken-van-intentie-naar-actie

mailto:LNijkamp@trimbos.nl
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1589-dronkenschap-en-doorschenken-van-intentie-naar-actie
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