ALGEMENE TOELICHTING ALCOHOLWET
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Inleiding

Op grond van de Alcoholwet is een vergunning nodig voor de exploitatie van een:
1.
Horecabedrijf
Hieronder wordt verstaan het horecabedrijf, waarin bedrijfsmatig alcoholhoudende
drank wordt geschonken om ter plaatse te gebruiken. Voorbeelden van een
horecabedrijf zijn (eet)café, restaurant, sportkantine of buurthuis.
2.
Slijtersbedrijf
Hieronder wordt verstaan het bedrijfsmatig aan particulieren verstrekken van sterke
drank voor gebruik buiten de inrichting.
Om voor deze vergunning in aanmerking te komen moet worden voldaan aan eisen die zijn
vastgelegd in de Alcoholwet. Deze eisen hebben betrekking op:
- de personen, die werkzaam zijn als leidinggevende in het horecabedrijf of de slijterij
- de bouwkundige aspecten en de inrichting van het bedrijf
- de openbare orde en veiligheid.
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Leidinggevende

2.1
Bijzondere verantwoordelijkheid
Als het horeca- of slijtersbedrijf voor het publiek is geopend moet er altijd een leidinggevende
aanwezig zijn. Deze leidinggevende is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het horecabedrijf.
Zo is de leidinggevende verplicht er op toe te zien dat de alcoholverstrekking op een verantwoorde
manier plaatsvindt. Op basis van de arbeidsovereenkomst wordt beoordeeld of een persoon
daadwerkelijk is te kwalificeren als leidinggevende.
Vanwege zijn verantwoordelijke taak moet een leidinggevende aan onder andere de volgende eisen
Voldoen:
- Minimaal 21 jaar
- In het bezit van Verklaring Sociale Hygiëne
- Niet van slecht levensgedrag
De leidinggevenden staan vermeld op de bijlage (aanhangsel) bij een Alcoholwetvergunning.
2.2
Exploitant als leidinggevende
Als hoofdregel geldt dat iedere eigenaar van een onderneming ook een leidinggevende is. Dit geldt
voor ondernemers in een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, maar ook voor alle
bestuurders van een BV en een NV.
Op deze regel bestaat een uitzondering:
- Een bestuurder van een rechtspersoon (BV, NV) kan een volmacht verlenen aan een ander
natuurlijk persoon. In dat geval wordt deze natuurlijke persoon (de gevolmachtigde) als
leidinggevende aangemerkt. De volmacht moet bij de aanvraag worden overgelegd.
Bovendien moet de volmacht bekend zijn bij de Kamer van Koophandel.
Elke leidinggevende moet voldoen aan de wettelijke eisen, zoals hiervoor al zijn beschreven. Als het
ondernemerschap wordt uitgeoefend door een Vereniging of Stichting dan moeten in ieder
geval twee leidinggevenden voldoen aan deze eisen.
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2.3 Zedelijkheidseisen
Het is van belang dat een leidinggevende in staat is om de orde in zijn zaak te bewaren. Hij moet
toezien op verantwoorde alcoholverstrekking en het gedrag van zijn klanten. Daarom moet de
leidinggevende;
- minimaal 21 jaar oud zijn
- mag niet onder curatele staan
- of uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet.
Het levensgedrag van de leidinggevende wordt beoordeeld. Hiervoor wordt informatie ingewonnen bij
Politie en Justitie. Aan de hand van deze informatie wordt gekeken of een leidinggevende geschikt is
voor zijn functie in de horeca.
Om de identiteit van de betrokken personen zorgvuldig te kunnen vaststellen moet bij een aanvraag
of melding van iedere leidinggevende het originele identiteitsbewijs worden getoond.
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Paracommerciële horeca: Vereniging of Stichting

Als een vergunning wordt aangevraagd door een vereniging of stichting die zich richt op recreatieve,
sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten
(bijvoorbeeld sportkantines, buurthuizen e.d.), dan gelden er bijzondere regels. Zo mag een dergelijke
vereniging of stichting – onder voorwaarden - gebruik maken van vrijwilligers, die achter de bar staan.
Om te voorkomen dat hierdoor oneerlijk wordt geconcurreerd tegen de reguliere horeca gelden er wel
beperkingen. Deze beperkingen hebben betrekking op de openings- en schenktijden alsmede op de
onmogelijkheid om bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften en partijen) toe te staan.
Vóórdat een vergunning voor een stichting of vereniging wordt verleend zal deze worden
gepubliceerd en hebben belanghebbenden gedurende zes weken de mogelijkheid hier zienswijzen
over in te dienen.
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Inrichtingseisen

Een horeca-inrichting en een slijterij moet voldoen aan een aantal eisen. Als de inrichting hieraan niet
voldoet moet op grond van de DHW, de vergunning worden geweigerd of als deze al is verleend, de
vergunning worden ingetrokken. Als de inrichting verandert dan kan de al verleende DHW-vergunning
worden aangepast. U bent verplicht de wijziging binnen een maand te melden.

Artikel 10 Alcoholwet
1 Een slijtlokaliteit staat niet rechtstreeks in verbinding met een neringruimte.
2 Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met
een vloeroppervlakte van ten minste 35 m2. De burgemeester kan besluiten af te wijken van de eerste
zin, indien er sprake is van een lokaliteit die is gevestigd in een rijksmonument als bedoeld in artikel
1.1 van de Erfgoedwet.
3 Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één slijtlokaliteit met een
vloeroppervlakte van ten minste 15 m 2.
4 Bij ministeriële regeling worden eisen gesteld aan de minimale verbindingsruimte tussen een
slijtlokaliteit en een neringruimte.
5 De bij of krachtens dit artikel gestelde eisen gelden in aanvulling op hetgeen is geregeld bij of
krachtens de artikelen 2, 3, 5, 6 en 120 van de Woningwet.
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Wet Bibob

Om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt, is de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (afgekort: Wet Bibob) ingevoerd. Door deze wet
heeft de gemeente de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen. Bij een aanvraag voor
een horecavergunning vindt altijd een toetst plaats op basis van deze wet. Hiervoor dient u een
formulier aan te vragen.
De aanvraag Alcoholwetvergunning en het formulier Bibob moeten altijd samen worden ingediend.
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Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u legeskosten verschuldigd. De hoogte van dit
bedrag kunt u opvragen bij de gemeente, afdeling Openbare Orde en Veiligheid, team Horeca.
Dit bedrag moet u betalen voor de behandeling van de aanvraag, ongeacht of wel of geen vergunning
wordt verleend.
Op een aanvraag wordt in de regel beslist binnen 8 weken nadat deze compleet ingevuld én voorzien
van alle bijlagen, is ingediend.
Bij het starten of voorzetten van de exploitatie van het horecabedrijf moet u met deze termijn rekening
houden. Het is namelijk verboden om zonder vergunning een horeca-inrichting in bedrijf te hebben en
hiertegen zal dan ook worden opgetreden.
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Openingstijden horeca in het kort

De hoofdregel is dat horeca-inrichtingen van 7.00 uur ’s ochtends tot 2.00 ’s nachts geopend mogen
zijn. Op deze hoofdregel bestaan vier uitzonderingen:
1. Sport- en/of jeugdorganisaties moeten uiterlijk om middernacht sluiten.
2. Buurt- en wijkcentra moeten om 01.00 ’s nachts sluiten.
3. De horecaverordening biedt de mogelijkheid om een zogeheten weekendontheffing aan
te vragen. Deze ontheffing maakt het mogelijk om in de nacht van vrijdag op zaterdag en
van zaterdag op zondag tot 4.00 open te zijn. Om voor deze ontheffing in aanmerking te
komen moet u beschikken over een goedgekeurd veiligheidsplan en bent u verplicht om
een erkende portier aan de deur te hebben staan.
Daarnaast wordt door de gemeenten gekeken of de ruimere openingstijden geen gevaar
opleveren voor de openbare orde en veiligheid. Ook wordt beoordeeld of de omgeving
niet te veel overlast zal ervaren door de ruimere openingstijden. Wanneer aan alle
voorwaarden is voldaan dan komt u in aanmerking voor een ontheffing
4. In ’s-Hertogenbosch kan ontheffing worden verleend voor maximaal vier nachtzaken. Het
gaat om dansgelegenheid/discotheken. Een ontheffing voor een nachtzaak maakt het
mogelijk om op werkdagen tot 4.00 open te zijn en in de weekenden tot 5.00 uur. Een
ontheffing wordt alleen verleend als u beschikt over een goedgekeurd bedrijfsplan.
Daarnaast maakt u gebruik van erkende portiers. Verder wordt beoordeeld of een
nachtzaak geen problemen oplevert voor de openbare orde en veiligheid en de woon- en
leefomgeving.
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Terras

Onder bepaalde voorwaarden staat de gemeente toe dat de openbare weg wordt gebruikt voor
horecaterrassen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de terrassenregeling en betreffen het
terrasmeubilair (stoelen, afscheidingen, parasols, menuborden etc.) én de manier waarop het terras
wordt geëxploiteerd.
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Voor een terras is een vergunning nodig. Voor het gebruik van de grond wordt precario geheven. Een
terrasvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.
Voor verdere informatie over terrassen en het aanvragen hiervan kunt u een mail sturen naar
horeca@s-Hertogenbosch.nl

Disclaimer
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft dit document met grote zorgvuldigheid opgesteld. Toch kan deze informatie op punten
incompleet of incorrect zijn. Zeker omdat bij het vertalen van regelgeving naar publieksinformatie keuzes worden gemaakt ten
behoeve van de leesbaarheid. Aan dit document kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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