
Bijlage I 

Boeterapport matrix examen Alcoholwet 

Leeftijdsgrens 18 jaar Alcoholwet 20.1 

Overtreding van het bepaalde in artikel 20, eerste lid van de Alcoholwet

Er werd bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank verstrekt aan een persoon van wie 
niet was vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar had bereikt.  

Of 

Er werd bedrijfsmatig alcoholhoudende drank verstrekt aan een persoon van wie was vastgesteld 
dat deze de leeftijd van 18 jaar had bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd was voor een 
persoon van wie niet was vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar had bereikt. 

Te bewijzen elementen Potentiële feiten ter bewijsvoering 
en aandachtspunten  

Bedrijfsmatig of anders dan om niet 
verstrekken 

❑ Omschrijf de ruimte (bar, winkel e.d.), de omgeving, de
omstandigheden en het publiek.

❑ Omschrijf eerst in algemene zin en vervolgens specifiek
gericht op de jongeren die de vereiste leeftijd nog niet
hadden bereikt:

- de verstrekking van de alcoholhoudende drank
(je hebt de verstrekking van de
alcoholhoudende drank gezien, gehoord of
anderszins geconstateerd)

❑ Indien er sprake is van wederverstrekking zie te
bewijzen elementen onder het kopje
‘wederverstrekking’.

❑ dat de verstrekking bedrijfsmatig of anders dan om
niet plaatsvond (omschrijf de betaling (geld, muntjes),
commerciële karakter).

Alcoholhoudende drank 
❑ Omschrijf eerst in algemene zin en vervolgens specifiek 

gericht op de jongeren die de vereiste leeftijd nog niet 
hadden bereikt:

❑ de alcoholhoudende drank die verstrekt werd aan de 
jongere(n) (of die door de jongere(n) werd genuttigd)

❑ Waaruit bleek dat het alcoholhoudende drank was?
❑ Welke categorie alcoholhoudende drank was het?

(zwak of sterk)
❑ Vermeld indien bekend alcoholgehalte (uit eigen 

waarneming of uit je eigen wetenschap).
❑ Gebruik hierbij de juiste definitie en verwijzing naar 

onderdeel artikel 1 van de Alcoholwet.
❑ Noteer de verklaring van de jongere.
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Te bewijzen elementen Potentiële feiten ter bewijsvoering 
en aandachtspunten  

Van wie niet is vastgesteld … ❑ Omschrijf of er sprake was van (eventuele)
ingangscontrole (werd er bij de deur gevraagd naar
leeftijd, vond er controle plaats d.m.v. documenten, is
de leeftijd van de jongeren als ze binnen zijn
herkenbaar voor het barpersoneel b.v. door het
gebruik van gekleurde polsbandjes e.d.)

❑ Omschrijf of er bij de verstrekking van de
alcoholhoudende drank aan de jongeren, die niet
onmiskenbaar de vereiste leeftijd hebben bereikt,
leeftijdsvaststelling plaats vind en zo ja op welke
manier dit gebeurt en wat er mis gaat.

❑ Als de leeftijd niet wordt vastgesteld is het van belang
tijdens het verhoor de verstrekker te confronteren met
de jongere aan wie alcoholhoudende drank is verstrekt
(indien mogelijk) en de verstrekker te vragen of hij/zij
de jongere gevraagd heeft naar de leeftijd (zo nee
waarom niet, zo ja wat is de leeftijd van de jongere).
De vaststelling van de leeftijd door de verstrekker kan
ook eerder hebben plaatsgevonden. Ook kan er een
specifieke relatie tussen verstrekker en de jongere in
kwestie zijn waardoor de leeftijdsvaststelling
achterwege is gebleven (bijv. bekende van school of
anderszins). Beschrijf die eventuele specifieke
omstandigheden waardoor het voor de verstrekker
onmiskenbaar was dat de betreffende jongere de
leeftijd van achttien jaar had bereikt.

… dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt 

❑ Omschrijf dat de vaststelling van de leeftijd wel had
moeten plaatsvinden, aangezien de jongere(n) niet
onmiskenbaar de vereiste leeftijd (18 jaar) had(den)
bereikt.

❑ Omschrijf waarom jij dacht dat de jongere niet
onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar had(den) bereikt.
Beschrijf hierbij de kenmerken.

❑ Je kunt in je beschrijving ook het vergelijk trekken naar
de andere aanwezigen om de twijfel te onderbouwen.
De beschrijving moet resulteren in een ‘totaalplaatje’
van de jongere(n).

❑ Stel in alle gevallen de vragen en noteer de
antwoorden in de vorm van een verklaring in je BR.

❑ Indien deze vragen niet allemaal gesteld kunnen
worden is het noodzakelijk de reden te omschrijven
waarom dit niet gelukt is.

❑ Vaste zin voor wat betreft de leeftijdsvaststelling
gebruiken.

Wederverstrekking 

Onder verstrekken wordt eveneens 
begrepen het verstrekken van 

Naast de beschrijvingen van de bovengenoemde elementen 
moeten de volgende aspecten omschreven  
worden als er sprake is van wederverstrekking: 



Bijlage I 

alcoholhoudende drank aan een persoon 
van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd 
van 18 jaar heeft bereikt, welke drank 
echter kennelijk bestemd is voor een 
persoon van wie niet is vastgesteld dat 
deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

❑ Omschrijf de vaststelling van de leeftijd van de koper
door de verkoper. De vaststelling van de leeftijd door
de verstrekker kan ook eerder hebben plaatsgevonden.
Ook kan er een specifieke relatie tussen verstrekker en
de jongere in kwestie zijn waardoor de
leeftijdsvaststelling achterwege is gebleven (b.v.
bekende van school of anderszins). Beschrijf die
eventuele specifieke omstandigheden waardoor het
voor de verstrekker onmiskenbaar was dat de
betreffende jongere de leeftijd van 18 jaar had bereikt.

❑ Omschrijf dat de leeftijd van de andere koper(s) niet
wordt vastgesteld (voor wie de alcoholhoudende drank
kennelijk bestemd is).

❑ Omschrijf waarom de alcoholhoudende drank kennelijk
bestemd is voor een persoon waarvan de leeftijd niet
is vastgesteld. Dit kan blijken in woord of in beeld.
Omschrijf de gebeurtenis a.h.v de volgende aspecten:

- Bijv. geld verzamelen door groepje jongeren waarna de
oudste de alcohol gaat kopen

- het gesprek tussen de jongeren
- kopen van de alcohol door de ene persoon (vaak de

oudste)
- doorgeven van de alcohol aan de andere persoon /

personen
- plaats waar de wederverstrekking gebeurt
❑ Omschrijf de persoonskenmerken van de betrokken

personen, zowel de koper als degene waarvoor de
alcoholhoudende drank kennelijk bestemd was
(waarom was deze persoon niet onmiskenbaar 18 jaar
of ouder; KLUG).

❑ Omschrijf de situatie waaruit blijkt dat de verstrekker
de wederverstrekking heeft kunnen waarnemen (i.v.m.
verwijtbaarheid).

- Positie van de koper t.o.v. de verstrekker/bar/kassa
- Positie van de jongere(n) waarvoor de

alcoholhoudende drank bestemd was t.o.v. de
verstrekker

- Neemt de verstrekker de wederverstrekking waar.
- Heeft de verstrekker het evt. gesprek tussen de

jongeren kunnen horen.




