Bijlage behorende bij model B aanvraag Drank- en Horecawetvergunning – paracommercieel:

Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van het
para commerciële horecabedrijf.
1.

Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:
a. Naam: ____________________________________________________________________
b. Straatnaam en huisnummer: _________________________________________________
c. Postcode en plaatsnaam: ____________________________________________________

2.

Persoonlijke gegevens
a. Achterna(a)m(en):___________________________________________________________
b.

Voorna(a)m(en) (voluit) : _______________________________________________________

c. Straatnaam en huisnummer: _________________________________________________
d. Postcode en plaatsnaam: ____________________________________________________
e. Telefoonnummer: ______________________________________
f.

E-mailadres:___________________________________________

g. Geboortedatum: _______________________________________
h. Geboorteplaats: _______________________________________

□ beschikt over een verklaring sociale hygiëne
Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf met ingang
van: ________________________________________
Aldus naar waarheid ingevuld op _______________ datum, te _____________________ plaats
Handtekening:

_________________

Toelichting Bijlage Model B
Algemeen
Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een
aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf staan vermeld. Dit aanhangsel wordt
gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een
leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B. S.v.p. per leidinggevende een
verklaring indienen.
Leidinggevenden
Op uw aanvraag moeten ten minste twee leidinggevenden vermeld worden. Onder leidinggevende
wordt verstaan, degene die dagelijks leiding geeft aan het horecabedrijf. Dit kunnen ook niet-leden zijn.
Bij het inleveren van het aanvraagformulier moeten, indien van toepassing, arbeids- of
vrijwilligersovereenkomsten worden overlegd. Hieruit moet onder meer blijken welke taken de
leidinggevenden gaan vervullen en op welke tijden ze in de onderneming aanwezig zijn.
Verder kan een bewijs worden verlangd waaruit blijkt dat de leidinggevende gemachtigd is om namens
de rechtspersoon zaken te doen, bijvoorbeeld een volmacht in het handelsregister.
Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne
Alle leidinggevenden die vermeld zijn op de bijlage moeten voldoen aan de eisen van sociale hygiëne. U
dient voor elke leidinggevende aan te geven welk bewijsstuk is overlegd en voor welke leidinggevende
dit bewijsstuk geldig is. Er zijn drie mogelijkheden:
a.
verklaring Sociale Hygiëne.
Deze verklaring moet zijn afgegeven door de examencommissie van de SVH Onderwijscentrum
(www.svh.nl);
b.
verklaring ex. artikel 41 van de Drank- en Horecawet (oud).
Tot 1 januari 1996 werden verklaringen van vakbekwaamheid afgegeven door het
Bedrijfschap Horeca aan personen die beschikten over een langdurige gekwalificeerde
ervaring, opgedaan in een horecabedrijf.
c.
overgangsrecht.
Als een leidinggevende op 1 januari 1996 op een rechtsgeldige Drank en Horecavergunning
stond, dan kan deze leidinggevende een beroep doen op het overgangsrecht. In deze situatie
hoeft de leidinggevende niet in het bezit te zijn van een bewijsstuk Sociale Hygiëne.
Bij het indienen van de aanvraag dient u kopieën in te leveren (a + b). Indien een beroep
gedaan wordt op het overgangsrecht (c), dient u een gewaarmerkt afschrift van de betreffende
drankvergunning bij te sluiten.

