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Handreiking Hokken en Keten 

Inleiding 

De problematiek van alcoholmisbruik onder jongeren staat hoog op de agenda. De schadelijke 

gevolgen, zowel voor het individu (gezondheid, leerproblemen) als voor de samenleving (overlast in 

openbare ruimte, voortijdig schoolverlaten), kunnen zeer ernstig zijn. Het alcoholgebruik blijft niet 

beperkt tot cafés, sportkantines en de huiskamers. Vooral in plattelandsgemeenten creëren jongeren 

eigen plekken waar ze samenkomen en drinken. Deze hokken en keten van jongeren, in de media 

‘zuipketen’ genoemd, kunnen voor problemen zorgen. Jongeren schenken en nuttigen immers 

alcohol zonder vergunning of toezicht en dus zonder zich te houden aan de drank en horecawet. Dit 

brengt de nodige risico`s met zich mee, zowel voor de gezondheid van de jongeren als voor de 

openbare orde. Hokken en keten van jongeren hebben echter ook een sociale functie. In 

plattelandsgemeenten, waar de voorzieningen voor jongeren vaak beperkt zijn, kunnen hokken en 

keten een goed alternatief bieden voor op straat hangen.  

Om een beeld te krijgen van het voorkomen van hokken en keten in Zuid-Holland Noord is een 

quickscan uitgevoerd (Meander 2009). Op basis van deze quickscan zijn er een kleine 25 hokken en 

keten geteld. Deze komen vooral voor op het platteland in de Rijnstreek. Bij deze quickscan moet de 

aantekening worden gemaakt dat het gaat om een grove indruk van een waarschijnlijk in de tijd sterk 

wisselend beeld.  

Na bespreking van de quickscan in het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik is Meander gevraagd nog 

aanvullend onderzoek te doen ten einde een beter beeld te krijgen van het voorkomen van hokken 

en keten in de regio. De resultaten van dit aanvullend onderzoek zijn in september 2010 bekend 

gemaakt. Het onderzoek is een bevestiging van het eerder beschreven beeld.  

Het kabinet wil dat er door de gemeenten wordt opgetreden tegen hokken en keten. Basis voor een 

effectief beleid is een integrale aanpak waar handhaving van regelgeving, communicatie en inzet van 

jongerenwerk onderdeel uitmaakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs hiervoor 

een handreiking aan de gemeenten aangeboden. Het rijk wil gemeenten met de wijziging op de 

Drank- en Horecawet ook meer mogelijkheden bieden om op te treden.  

Inmiddels is, met ondersteuning van Meander, in de gemeente Nieuwkoop een pilot opgezet voor 

een integrale aanpak met behulp van de door het ministerie beschikbaar gestelde handreiking en de 

tot nu toe opgedane ervaringen in het Westland. Op basis van deze pilot is deze handreiking voor alle 

gemeenten in Hollands Midden opgesteld.  

Leeswijzer 

Deze handreiking is opgebouwd uit twee delen. Deel A vormt het bredere kader waarbinnen het 

keetbeleid1 vorm krijgt. Achtergrond, risico`s, ervaringen elders en plaats binnen het geheel van 

projecten vanuit het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Hollands Midden komen aan bod. Deel B 

bestaat uit het concrete model waarmee het keetbeleid vormgegeven kan worden en relevante 

bijlagen. 

                                                           
1
 Vanaf dit punt spreken we over keten waarmee zowel hokken als keten bedoeld worden. 
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DEEL A 
Definiëring  
We hanteren de volgende definitie van keten: 

“Ontmoetingsplekken van veelal jongeren die zij in schuren, caravans, kassen en zolders creëren. Het 

is een plek die jongeren zelf beheren, waar ze samenkomen voor de gezelligheid en om te drinken.2“ 

 

Het samenzijn van jongeren voor de gezelligheid en om te drinken vindt niet exclusief in keten plaats. 

Andere ontmoetingsplekken vinden we in de openbare ruimte (hangplekken) of bij een jongere thuis. 

De grens tussen deze verschillende ontmoetingsplekken is niet altijd even duidelijk. Is er bijvoorbeeld 

sprake van een keet als een jongere met vrienden op z`n eigen slaapkamer zit, in de bijkeuken of in 

een tuinhuisje? En kan een keet ook een oude bunker in de duinen zijn waar jongeren samenkomen 

of een container die door de gemeente is neergezet? De onderscheidende factor zit in het eigen 

beheer. Het gaat dus niet zozeer om het gegeven dat jongeren bij elkaar komen om te drinken (al 

dan niet voordat ze uitgaan), maar het is van belang of ze dat in een ruimte doen die ze zelf beheren. 

Daarmee verdwijnt namelijk (deels) het toezicht van ouders, wat je in de huiskamer nog wel hebt. En 

daarmee verdwijnt ook het toezicht van bijvoorbeeld jongerenwerk en politie, die over het algemeen 

wel zicht hebben op groepen jongeren die op hangplekken in de openbare ruimte samenkomen.  

De keten vormen letterlijk een eigen plek voor jongeren, die ze naar eigen inzicht inrichten, 

onderhouden en gebruiken. Hoewel door de keeteigenaren, veelal ouders op wiens privéterrein de 

keet staat, soms aan het gebruik van de keet wel regels worden gesteld. Bijvoorbeeld over de 

openingstijden. Terugkomend op de twijfelgevallen: bij een slaapkamer en bijkeuken spreken we van 

een thuissituatie, een tuinhuisje zou een keet kunnen zijn evenals een bunker, maar een door de 

gemeente geplaatste container is een hangplek.  

Niet elke keet is hetzelfde, bij de ene keet ligt de nadruk meer op alcoholgebruik en bij de andere 

keet staat het samenzijn met vrienden centraal. Om een reëel beeld te krijgen van eventuele hokken 

en keten in de regio, maken we onderscheid tussen drie vormen die een keet kan aannemen3. 

Huiskamerkeet: Niet bedrijfsmatig, er wordt gratis drank verstrekt of bezoekers nemen hun eigen 
drankjes mee, is niet voor publiek geopend en heeft geen permanent karakter. Dit is de 
kleinschalige keet, waar strijdigheid met de DHW4 niet aan de orde is. 

 
Buurtkeet: Niet bedrijfsmatig, verkoop drank met kleine winst vaak voor investeringen in keet 
zelf, is soms voor publiek uit de omgeving geopend en heeft soms een naar permanentie neigend 
karakter. De buurtkeet komt het meeste voor en lijkt een alternatief voor een buurthuis of 
jeugdhonk. 

 
Commerciële keet: (Bijna) bedrijfsmatig van opzet, verkoop drank met winst, is voor publiek 
geopend en heeft waarschijnlijk een permanent karakter. De commerciële keet lijkt het meest op 
een illegale kroeg. 

 

                                                           
2
 Bron: Keetbeleid, het hokjesdenken voorbij (STAP, 2006) 

3
 Bron: Keetbeleid, het hokjesdenken voorbij (STAP, 2006) 

4
 DHW = Drank- en Horecawet 
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Verschillende vormen keten in het licht van de regelgeving: 

 Strijdig met 

bestemmingsplan? 

Strijdig met 

bouwveiligheid? 

Strijdig met 

brandveiligheid? 

Strijdig met 

DHW? 

Huiskamerkeet nee nee waarschijnlijk niet nee 

Buurtkeet mogelijk mogelijk mogelijk ja 

Commerciële 

keet 

ja ja ja ja 

  

Functies en risico`s 

In de ontwikkeling naar volwassenheid staat de vorming van een eigen identiteit centraal. Jongeren 

zoeken een antwoord op vragen als: Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Wat wil ik? Deze 

identiteitsontwikkeling krijgt thuis vorm, maar ook op straat of op school en altijd in contact met 

anderen. Jongeren vormen groepen waarmee ze samenkomen om hun behoeften (erkenning, 

vermaak en veiligheid) te bevredigen. Dit doen ze onder andere op straat (hangen), in 

verenigingsverband of in een keet. Dit is de sociale functie van keten; een vriendengroep beheerd 

een eigen ruimte, veelal bij één van de ouders op het terrein, waarin ze samenkomen. Zeker binnen 

gemeenten waar de voorzieningen voor jongeren beperkt zijn, kunnen keten een welkom alternatief 

bieden aan het hangen op straat. Bij hangen in de openbare ruimte wordt over het algemeen eerder 

overlast ervaren (geluidsoverlast van muziek en brommers, rommel en vernieling) dan bij keten. 

Immers de afstand tot omwonenden is groter, dus minder geluidsoverlast en geen zichtbare rommel. 

Bovendien is de ruimte in eigen beheer en wordt dus niet zo snel vernield. 

Er zitten echter ook risico`s aan keten van jongeren. In de eerste plaats is er het drankgebruik; door 

het gebrek aan toezicht kan het drankgebruik uit de hand lopen, zowel qua hoeveelheden als 

leeftijden bezoekers van de keet. Naast de gezondheidsrisico`s die dit drankgebruik met zich 

meebrengt voor de jongeren, zorgt de alcohol ook voor een toename van risicovol gedrag (o.a. 

agressie). 

Ten tweede de brandveiligheid; jongeren richten hun keet naar eigen inzicht in, er hangt versiering, 

er staat misschien nog een frituurpan, er wordt gerookt, de bedrading is wellicht niet helemaal in 

orde en er zitten veel jongeren in een betrekkelijk kleine ruimte. Allemaal factoren die bijdragen aan 

een mogelijk onveilige situatie.  

Daarnaast spelen mogelijke overtredingen met de geldende wet- en regelgeving. Zoals in het schema 

hiervoor geschetst gaat het dan om bestemmingsplan, bouwveiligheid, brandveiligheid en de Drank 

en Horecawet. Hierdoor zijn jongeren (en eventueel de ouders) verantwoordelijk, dus ook wanneer 

er wat mis gaat. 

Gedifferentieerde aanpak 

Er zijn diverse voorbeelden van keetbeleid in andere gemeenten/regio`s. In zijn algemeenheid wordt 

een gedifferentieerde aanpak gehanteerd, aansluitend op de drie vormen keten (huiskamerkeet, 

buurtkeet en commerciële keet). De achterliggende gedachte daarbij is dat een deel van de keten 

voornamelijk een sociale functie vervult die men in stand wil houden waarbij een gezonde en veilige 

situatie in stand gehouden of gecreëerd moet worden. Dit is met name van toepassing op de 
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huiskamer- en deels op de buurtketen. Keten waar het nuttigen en verkopen van alcohol voorop 

staat zijn niet wenselijk en dienen te worden aangepakt, dit geldt met name voor commerciële keten. 

Voor de verschillende typen is het beleid dan ook als volgt: 

 Huiskamerketen: Toestaan en in samenspraak met de eigenaar (ouders) en gebruikers 

(vriendengroep) afspraken maken om een gezonde en veilige situatie te behouden/creëren.  

 Buurtketen: In samenspraak met eigenaar en gebruikers afbouwen tot huiskamerkeet. 

 Commerciële keten: Eigenaar en gebruikers dwingen tot sluiting van de keet. 

Bij de totstandkoming van deze handreiking zijn met name de handleiding ketenbeleid van het 

ministerie, de ervaringen in de gemeente Westland en het regionaal model keetbeleid5 uit de regio 

Eindhoven gebruikt. Die allen eveneens uitgaan van een gedifferentieerde aanpak. 

Communicatie 

In aansluiting op die gedifferentieerde aanpak is een heldere communicatie van groot belang. Zolang 

jongeren, maar ook ouders, het idee hebben dat de gemeente er op uit is om alle keten te sluiten, 

zullen zij niet snel meewerken aan een (controle)bezoek, het maken van afspraken of hun keet of 

andere keten aanmelden bij de gemeente. De gemeente Westland heeft daarom geïnvesteerd in 

communicatie gericht op positieve beeldvorming, zij hebben hiervoor de expertise van een 

jongerencommunicatiebureau ingeschakeld. 

Zeker waar het gaat om de huiskamerketen, waarbij mogelijk van geen enkele overtreding sprake is, 

is het belangrijk om een positieve insteek te kiezen zodat er draagvlak gecreëerd wordt om het 

keetbeleid uit te werken. Aan de andere kant is het net zo belangrijk om bij de commerciële keten 

duidelijk handhavend op te treden. 

Relatie deelproject Ondersteuning ouders 
Zoals beschreven onder definiëring is de scheidslijn tussen een keet en de thuissituatie dun, daarom 

besteden we hier aandacht aan de relatie met het deelproject Ondersteuning ouders welke gericht is 

op het alcoholgebruik in de thuissituatie en met name de rol van ouders daarbij. Ouders kunnen 

binnen het keetbeleid een rol vervullen als toezichthouder waar het gaat om alcoholgebruik in de 

keet op hun terrein. Zij zijn eigenaar van de keet en hebben daarmee de mogelijkheid en positie om 

toezicht te houden. Soms stellen ouders op eigen initiatief al regels aan het drank-/keetgebruik. 

Het verdient de aanbeveling om wanneer men binnen het keetbeleid met ouders aan de slag gaat 

ook breder te kijken naar de rol van ouders bij het drankgebruik van jongeren. De handreiking 

Ondersteuning ouders kan hierbij gebruikt worden. 

Financiële aspecten  
De kosten van de uitvoering van het model keetbeleid bestaan uit: 

 uren gemeente; 

 uren jongerenwerk; 

 uren andere organisaties (verslavingszorg, politie, brandweer). 

Daarnaast zijn er kosten voor de hokkengesprekken (accommodatie, koffie/thee) en hokkenkeuring 

(certificaat, brandblusser o.i.d.).

                                                           
5
 Regionaal model Keetbeleid (Samenwerkingsverband Eindhoven, 2009) 
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DEEL B 
Model Keetbeleid  
Dit model keetbeleid is gebaseerd op meerdere voorbeelden van andere gemeenten en landelijke 

overheid6. 

In het model onderscheiden we drie fasen. De onderdelen en te nemen stappen worden per fase 

beschreven. In de bijlagen zijn voorbeelddocumenten weergegeven. 

Fase 1 – Voorbereiding  
Lokale projectleider aanstellen. 

Lokale projectgroep 

Deelnemers aan een lokale projectgroep, onder voorzitterschap van een lokale projectleider, zijn: 

gemeentefunctionarissen afdelingen welzijn, jeugd, vergunningen en handhaving, jongerenwerker en 

GGD. 

Lokale startbijeenkomst 

De doelstelling is om draagvlak te creëren voor het beleid en om te zorgen voor inbedding van het 

beleid in de organisaties. Uit ervaringen elders, zoals Eindhoven en Westland, blijkt het lastig om alle 

neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een gezamenlijke startbijeenkomst, waar stilgestaan wordt bij 

het belang en de noodzaak om het alcoholgebruik van jeugdigen in hokken en keten tegen te gaan, is 

voor de vervolgstappen van groot belang. 

Aspecten die in de startbijeenkomst naar voren kunnen komen zijn:  

 problematiek jongeren en alcohol; 

 werkplan bestuurlijk overleg alcoholmisbruik HM; 

 ervaringen keetbeleid andere gemeenten; 

 uitgangspunten lokaal keetbeleid; 

 communicatie. 

Keetbeleid verankeren 

Om het beleid in te bedden wordt aanbevolen het keetbeleid te integreren bij een overkoepelend 

beleidsthema zoals gezondheid-,  alcoholmatiging- of jeugdbeleid. In ieder geval is het belangrijk om 

het keetbeleid in z`n geheel onder te brengen op een beleidsterrein. Versnippering van 

verantwoordelijkheden en activiteiten komt het beleid niet ten goede. 

                                                           
6
 Regionaal model Keetbeleid (2009, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven), Handleiding ketenbeleid (2010, 

Ministerie Binnenlandse Zaken), Hokkenbeleid gemeente Westland. 



210711 versie 0.2 
 

070911 versie 1.0                                                                                                                          
 

7 

Fase 2 - Uitvoering 

Inventarisatie 

Al eerder is getracht een inventarisatie te maken van keten in de regio. De ervaring leert dat keten 

ontstaan, langere tijd kunnen bestaan maar ook weer snel kunnen verdwijnen. Het is daarom lastig 

om hiervoor een vanuit de projectgroep up to date lijst op te stellen. Meer voor de hand ligt om 

binnen een lokaal netwerk bijvoorbeeld toezichthouders/handhavers afdelingen milieu, ruimtelijke 

ordening, politie, woningstichtingen en horeca te vragen inzicht te geven in de aanwezige keten.  

Ook een zoektocht binnen het eigen netwerk van jongeren en hun ouders kan veel informatie 

opleveren. Bijvoorbeeld via internet en de sociale media (twitter, hyves) kunnen keten in beeld 

brengen. Daarnaast kunnen wellicht raadsleden en/of wethouders een rol spelen in de 

inventarisatie. Wanneer zij binnen de gemeente wonen en kinderen in de leeftijd van grofweg 12 tot 

20 jaar hebben, kunnen zij van hun kinderen horen of en waar zich keten bevinden. Het zijn immers 

de jongeren zelf die het beste eventuele keten weten te vinden.  

Om hier objectief en gericht naar te kunnen kijken is het van belang wat richtlijnen te hebben welke 

vormen van keten er zijn.  

Hokken en keten zijn ontmoetingsplekken van veelal jongeren die zij in schuren, caravans, kassen en 

zolders creëren. Het is een plek die jongeren zelf beheren, waar ze samenkomen voor de gezelligheid 

en om te drinken. Niet elke keet is hetzelfde, bij de ene keet ligt de nadruk meer op alcoholgebruik 

en bij de andere keet staat het samenzijn met vrienden centraal. Voor de aanpak is het van belang 

een onderscheid te maken tussen drie vormen die een keet kan aannemen:7 

Huiskamerkeet: Niet bedrijfsmatig, er wordt gratis drank verstrekt of bezoekers nemen hun eigen 
drankjes mee, is niet voor publiek geopend en heeft geen permanent karakter. Dit is de 
kleinschalige keet, waar strijdigheid met de DHW8 niet aan de orde is. 

 
Buurtkeet: Niet bedrijfsmatig, verkoop drank met kleine winst vaak voor investeringen in keet 
zelf, is soms voor publiek uit de omgeving geopend en heeft soms een naar permanentie neigend 
karakter. De buurtkeet komt het meeste voor en lijkt een alternatief voor een buurthuis of 
jeugdhonk. 

 
Commerciële keet: (Bijna) bedrijfsmatig van opzet, verkoop drank met winst, is voor publiek 
geopend en heeft waarschijnlijk een permanent karakter. De commerciële keet lijkt het meest op 
een illegale kroeg. 

 
Voor de inventarisatie en duiding van de keten is gebruik te maken van de checklist (zie bijlage A). Bij 
een eerste bezoek is het van belang open het gesprek met de jongeren aan te gaan en niet ter plekke 
de checklist in te vullen. Dit kan jongeren afschrikken en verder contact en controles bemoeilijken. 
Een eerste bezoek kan daarom ook het beste gedaan worden door een combinatie van gemeente (bij 
voorkeur de burgemeester) en jongerenwerk. Via het bezoeken van keten, komen er ook andere 
keten in beeld (sneeuwbaleffect). 
Per type keet moet er een interventiestrategie bepaald worden (door de projectgroep), een 
veelgebruikt voorbeeld is te vinden in bijlage B. 

                                                           
7
 Bron: Keetbeleid, het hokjesdenken voorbij (STAP, 2006) 

8
 DHW = Drank- en Horecawet 
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Hokkengesprekken  

Het is om meerdere redenen van belang met jongeren en hun ouders in gesprek te gaan over het 

keetbeleid. In de eerste plaats is voor een succesvolle uitvoering van beleid de communicatie met de 

doelgroep noodzakelijk. Daarnaast is het voor de huiskamer- en buurtketen ook van belang dat 

jongeren en ouders medeverantwoordelijk worden voor de invulling van het beleid. Op die manier 

creëer je draagvlak voor het beleid. Ten slotte kan een open positieve communicatie eraan bijdragen 

dat jongeren/ouders zelf hokken aanmelden bij de gemeente, zo is de ervaring bij de gemeente 

Westland. 

Hokkengesprekken zijn lokale informatiebijeenkomsten waarin samen met jongeren regels opgesteld 

worden, rekening houdend met de wet- en regelgeving. Wellicht kan de brandweer een presentatie 

geven over brandveiligheid, instelling voor verslavingszorg over alcohol, de gemeente over het 

beleid, etc.  

In gesprek met de jongeren wordt nagedacht over het opstellen van een keetreglement voor de 

huiskamerketen. Keten die voldoen aan het reglement krijgen een keetkeurmerk. Een keurmerk staat 

dus voor een goedgekeurde keet die voldoet aan de lokale regels waar het gaat om fysieke en sociale 

veiligheid. De ervaring in de gemeente Westland leert dat jongeren wel graag wat terug willen voor 

hun inzet, bijvoorbeeld een brandblusser. 

Voorlichting aan huis/hokkenkeuring 

Als aanvulling op de hokkengesprekken kan er op locatie ook voorlichting plaatsvinden. Zo kan er 

met de jongeren en ouders van een keet bekeken worden wat zij in hun specifieke situatie zouden 

moeten doen om een keetkeurmerk te krijgen. Daarnaast kunnen ouders extra voorgelicht worden 

over hun rol en verantwoordelijkheid.  Voor ouders heeft het instituut Trimbos een praktische 

handreiking voor ouders en keeteigenaren gemaakt. Deze handreiking is afzonderlijk bijgevoegd. Ook 

jongeren kunnen als vriendengroep een workshop9 volgen over huisregels, brandveiligheid, alcohol 

en noodgevallen. 

Keten worden gekeurd op basis van het, in samenwerking met jongeren, opgestelde keetreglement 
en ontvangen een keetkeurmerk (en eventueel brandblusser o.i.d.).  
 

Fase 3 - Continuering 

Controlebezoeken 

Per type keet wordt een geschikte interventiestrategie toegepast. De globale opbouw van de 

controlebezoeken is wel gelijk en bestaat uit de volgende onderdelen:  

1. Voorbereiding 

2. Controlebezoek 

3. Rapportage 

Op basis van de rapportage wordt een interventiestrategie toegepast. De manier van communiceren 

is afhankelijk van de interventiestrategie. Hetzelfde geldt voor de partijen die betrokken zijn bij de 

controlebezoeken, deze verschillen per type keet: 

                                                           
9
 Via Plattelandsjongeren: www.keetkeur.nl 
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 Huiskamerkeet; accent ligt op het behouden van een gezonde en brandveilige situatie, niet 

handhavinggericht dus jongerenwerk. 

 Buurtkeet; accent ligt op het creëren van een gezonde en brandveilige situatie, dus 

jongerenwerk en brandpreventiemedewerker, eventueel (bij vermoeden overtreding DHW) 

ook handhaver van de gemeente. 

 (Semi-)commerciële keet; accent ligt op handhaving dus handhavingmedewerker van de 

gemeente. 

Continue opsporing- en handhavingsystematiek 

Elke keet eenmalig controleren heeft geen zin, het is voor de langere termijn van belang om 

regelmatig, zichtbaar te blijven controleren, handhaven, trends te analyseren (zoals 

vercommercialisering van keten, toename/afname van keten, verjonging bezoekers keten) en daarop 

in te spelen. Hierbij is het handig om voor elke keet een dossier aan te leggen en ook nieuwe hokken 

en keten mee te nemen in het traject. Ten behoeve van de coördinatie en continuïteit is het van 

belang de continue controle en handhaving van keten als taak te beleggen bij een 

afdeling/ambtenaar, zodat het geheel verankerd is in de gemeentelijke organisatie. 
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Bijlage A – Checklist beoordeling keten 
 
Datum bezoek + tijd : 
Locatie   : 
Adres + postcode : 
Gemeente  : 
(alleen als locatie niet gekoppeld kan worden aan huisadres) 
Kadastraal bekend als : 
Bezocht door  : 
 
 
 
Object gevestigd in:        woonhuis 
        schuur/loods aangrenzend aan huis 
        losstaande schuur/loods 
        caravan 
        anders nl…………………………………………… 
 
 
Geschatte oppervlakte:                             ……… m2 
 
Aantal vaste keetleden:     ……… 
 
Leeftijd keetleden:     tussen …………..   en ………….   jaar 
 
   
Is er een “ledenlijst”beschikbaar?                

 ja        
 nee 

 opmerkingen…………………………………….. 
 
 
Worden niet-leden toegelaten?                                          

 nee 
  ja, heel soms 
  ja, alleen vrienden van groep 
  ja, altijd 

 ja, maar alleen tijdens feesten 
 niet kunnen achterhalen 

 
 
Op welke dagen/tijden is de keet geopend?    

 iedere dag van de week (overdag en ’s avonds) 
 iedere avond van de week, vanaf .............. uur 
 het gehele weekend (overdag en ’s avonds) 
 bepaalde dagen en tijden in het weekend, nl……  
 anders, nl…………………………………………. 
 niet kunnen achterhalen 
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Worden er alcoholhoudende dranken geschonken?   
 nee 
 niet gezien 

  ja, zwak alcohol (bier, wijn, breezers,< 15 % alc) 
  ja, sterke drank (boswandeling, whisky >15 %) 
  ja, allebei 
 Opmerkingen……………………………………………. 
 
 
Heeft de bar een professionele uitstraling?    

 nee 
  ja 
 Opmerkingen………………………………………………       
 
 
Hoe worden deze dranken betaald?     

 zelf meenemen 
  turflijst 

 pot (vrijwillige bijdrage) 
  vaste bijdrage per periode (maand, kwartaal) 
  n.v.t. geen drank aanwezig 
  niet achter kunnen komen 
 
 
Tot welke categorie behoort deze keet?    

 huiskamerkeet 
  buurtkeet 
  “semi”commerciële keet  
 
 
Wie verschaft de drank?      

 de jongeren zelf 
  de keeteigenaar/ouders 
  de keeteigenaar/ouders en jongeren gezamenlijk 

 anders, nl…………………………………………… 
 Opmerkingen…………………………………………… 
 
 
Hoe staat de voorraad drank in relatie tot het aantal jongeren en de hoeveelheid alcohol die  
er werkelijk gedronken wordt?   

 weinig voorraad in relatie tot het aantal jongeren en er wordt relatief weinig gedronken 
 veel voorraad t.o.v. het aantal jongeren en hier wordt relatief lang over gedaan 

  veel voorraad t.o.v. het aantal jongeren en de voorraad is relatief snel op 
 Opmerkingen…………………………………………… 
 
 
Zijn er afspraken m.b.t. drankgebruik?  
  nee 

 niet kunnen achterhalen                                                         
  ja, verantwoordelijke aangesteld 
  ja, controle ouders 
  ja, anders nl………………………………. 
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Zijn de ouders betrokken bij de keet?  
  nee 

 ja, in de vorm van afspraken/controle/toezicht/aanwezigheid/halen drank  
 anders, nl…………………. 

        
Zijn er mogelijke risico’s m.b.t. 
  alcoholgebruik 
  drugsgebruik (onderscheid soft- en harddrugs) 
  combinatie van alcohol- en drugsgebruik 
  brandveiligheid 
  overig, nl……………………………… 
 
 
Hoe wordt de keet verwarmd?     

 niet 
  gaskachel 
  houtkachel 
  elektrische kachel 
  anders, nl…………………………………. 
 
  
Zijn er meerdere uitgangen? (vluchtwegen via minimaal twee zijden)     

 nee 
 ja, twee of meer 

 Opmerkingen…………………………………….. 
 
 
Is de bouwconstructie brandvertragend?     

 ja 
  nee 
 Opmerkingen…………………………………………. 
 
 
Zijn er brandbare materialen en versieringen aanwezig?   

 ja 
  nee 
 Opmerkingen…………………………………………. 
 
 
Zijn de elektrische aansluitingen en schakelingen veilig?   

 ja 
  nee 
 Opmerkingen…………………………………………. 
 
 
Weten de eigenaar en jongeren hoe er bij brand gehandeld moet worden?    
  ja 
  nee 
 Opmerkingen…………………………………………. 
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Wordt er gerookt in de keet?     
 ja 

  nee     
 Opmerkingen…………………………………………. 
 
 
Zijn de jongeren op de hoogte van de risico’s van roken in de keet m.b.t. brandveiligheid? 
  ja 
  nee 
  n.v.t. 

Opmerkingen…………………………………………. 
 
 
Is de keeteigenaar op de hoogte van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid? 
  ja 
  nee 
 Opmerkingen…………………………………………. 
 
        
Willen keeteigenaren en ouders gebruik maken van het aanbod van de gratis 
voorlichtingsbijeenkomst?  
  ja 
  nee 
 Opmerkingen…………………………………………. 
        
 
Is tijdens het controlebezoek de brochure ‘Hokken en keten uitgereikt aan de eigenaar (en evt. 
ouders?) 
  ja 
  nee 
 Opmerkingen…………………………………………. 
        
 
Is controle door andere instantie wenselijk?    

 nee 
 ja, te weten brandweer/jongerenwerk/handhaver gemeente/politie/anders, 

nl…………………….. 
 Opmerkingen………………………………………… 
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Bijlage B – Overzicht mogelijke interventiestrategieën  
 

 Huiskamerkeet Buurtkeet (Semi-)commerciële 
keet 

Beleid Uitgangspunt Toestaan Sluiten of afbouwen Sluiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acties 

Mededeling 
beleidsvoornemen 

 Sluiten of termijn 
stellen voor overgang 
naar huiskamerkeet (bv. 
2 jaar) en stellen nadere 
voorschriften 

Termijn stellen voor 
sluiting (bv. Binnen 2 
tot 4 weken) 

Feitelijke controle Incidentele controle 
op naleving 
reglement 

Regelmatige controle op 
naleving voorschriften 

Intensieve controle 
en zonodig opleggen 
sanctie om sluiting 
af te dwingen 

Incidentele 
overtreding 

Bij niet naleving 
waarschuwing en 
hercontrole 

Bij niet naleving 
waarschuwing en 
hercontrole  

 

Structurele 
overtreding 

Bij herhaalde niet 
naleving sanctie 

Bij herhaalde niet 
naleving sanctie 

 

Ernstige 
overtreding 

Bij ernstige 
overtreding sanctie 

Bij ernstige overtreding 
sanctie 

 

 

Bron: Handleiding ketenbeleid – stappenplan ketenbeleid (Ministerie Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2010) 
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Bijlage C – Voorbeeld Keetreglement 
 
Algemene huisregels 
• Er mogen maximaal 20 bezoekers per avond aanwezig zijn 
• Er is een vaste kern van bezoekers 
• Er wordt een ledenlijst bijgehouden 
• De keet is alleen geopend voor vrienden (met incidenteel introducés) 
• De keeteigenaar is meerderjarig 
• Er is ouderlijk toezicht 
• Er is sprake van voldoende licht en ventilatie 
 
Huisregels over (brand)veiligheid in onze keet 
• Controleer de gasflessen regelmatig: deze staan altijd buiten de keet 
• Liever geen versieringen in de keet, anders moeten ze geïmpregneerd zijn en buiten bereik van   
   warme apparatuur worden gehouden 
• Controleer en leeg na elk bezoek de afsluitbare asbakken. Zorg voor een asverzamelbak 
• Controleer regelmatig de inhoud van de EHBO-kist 
• Controleer regelmatig de batterijen in de brand-/rookmelder 
• Sluit niet teveel apparatuur op één stopcontact aan 
• Controleer regelmatig de bedrading en schakelingen 
• Houd de (nood)uitgang(en) vrij 
• Zorg voor een vluchtplan en een actieplan en zorg ervoor dat dit voor iedereen zichtbaar is 
 
Alcohol in de keet 
• Alcohol wordt niet geschonken aan jongeren onder de zestien jaar 
• Alcohol wordt niet geschonken aan dronken personen 
• Sterke drank is verboden in de keet (ook voor mixdrankjes) 
• De voorraad die in de keet aanwezig is, is gelijk aan de hoeveelheid die de keetbezoekers mogen  
   drinken 
• In geen geval mag de keet winst maken uit de verkoop van drank 
 
In geval van nood 
• Bij ernstige ongevallen of medische nood bel 112 en de keeteigenaar tel. nr.:……………… 
• Bij ongevallen of verwondingen bel de keeteigenaar en ga onder begeleiding naar de EHBO- 
   post 
• In geval van brand: (1) verlaat de keet via de nooduitgang(en); (2) blijf op veilige afstand staan, 
   (3) bel 112 en (4) bel de keeteigenaar en/of beschikbare ouders. (5) Ga in geen geval de keet weer 
   in totdat de brandweer het sein ‘brand meester’ heeft gegeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke telefoonnummers 
Keeteigenaar: 
Alarmnummer: 112 
Politie: 0900-8844 
Ambulance: 
Ouder: 
Brandweer: 
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Bron: Gedragscode voor ouders en keeteigenaren (Trimbos Instituut, 2010) 
 
 


