Voorwaarden drank- en horecavergunning
Voorwaarden
Voor afgifte van de vergunning gelden de volgende voorwaarden:
 De leeftijdseis voor leidinggevende(n) is minimaal 21 jaar.
 Alle leidinggevenden van de betreffende horecagelegenheid moeten in het bezit zijn van een
verklaring Sociale hygiëne.
 Als het horecabedrijf geopend is voor publiek moet minstens één van de leidinggevenden
(zoals vermeld op de vergunning) aanwezig zijn.
 De leidinggevenden moeten van goed levensgedrag zijn.
 Het horecapand moet voldoen aan de inrichtingseisen zoals beschreven in het Besluit eigen
inrichtingen drank- en horecawet.
 Het bestemmingsplan moet het vestigen van een horecabedrijf en de voorgenomen horecaactiviteiten toestaan.

Paracommerciële instellingen
Voor horecapanden van paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een
aantal aanvullende regels. Deze komen op het volgende neer:
 Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden
opgesteld. Daarin moeten ook huisregels staan over het gebruik van alcohol.
 Minimaal 2 leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over
een verklaring Sociale hygiëne.
 Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.
 In de panden van paracommerciële instellingen mogen geen bijeenkomsten van persoonlijke
aard (bruiloften, verjaardagen enzovoorts) worden gehouden.

Rechtspersonen / natuurlijke personen
U kunt een drank- en horecavergunning aanvragen voor rechtspersonen. Dat is bijvoorbeeld een
besloten vennootschap of een stichting. Of voor natuurlijke personen. Dat is bijvoorbeeld een
eenmanszaak of een vennootschap onder firma. De vergunning is persoons- en objectgebonden.

Wet Bibob
Als u als horecaondernemer een commerciële drank- en horecavergunning aanvraagt, moet u ook een
toets in het kader van de Wet Bibob doen.
Bibob betekent: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
De toets wordt gebruikt om bedrijven en personen te screenen. Als de gemeente vermoedt dat de
vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de vergunning op grond van de Wet
Bibob worden geweigerd of ingetrokken. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van
de Rijksoverheid bij de Dienst Justis.
Rechtspersonen vullen het BIBOB vragenformulier rechtspersoon in, natuurlijke personen het BIBOB
vragenformulier natuurlijk persoon.

Beslistermijn
De gemeente beslist binnen 8 weken of u een drank- en horecavergunning krijgt. Op het moment dat
de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn stopgezet.
Een paracommerciële drank- en horecavergunning wordt eerst 6 weken ter inzage gelegd voordat hij
verleend wordt.
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