Toelichting aanvraagformulier paracommercieel horecabedrijf (Model B)
Algemeen
Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning, als
bedoeld in de Drank- en Horecawet. Het is bestemd voor rechtspersonen die zich richten op
activiteiten van:
 Recreatieve;
 Sportieve;
 sociaal-culturele;
 educatieve;
 levensbeschouwelijke; of
 godsdienstige aard.
Het formulier is niet bestemd voor een naamloze of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Hiervoor gebruikt u model A.
Toelichting per vraag
1. Rechtspersoon
Hier vult u de naam en vestigingsplaats van de vereniging, de stichting of het kerkgenootschap in.
2. Kamer van Koophandel nummer of vestigingsnummer
Bij de aanvraag dient u een recent uittreksel uit het Handelsregister toe te voegen. Aan een in het
handels-, verenigingen- of stichtingenregister ingeschreven rechtspersoon wordt een
dossiernummer toegekend door de Kamer van Koophandel. Dit dossiernummer vult u in bij deze
vraag.
3. Bestuursleden van de rechtspersoon
Een vereniging, stichting of kerkgenootschap heeft bestuursleden. Deze
bestuursleden zijn vermeld bij de Kamer van Koophandel. De namen van deze
personen (voorzitter, penningmeester, secretaris, etc.) moeten bij deze vraag worden
vermeld. Bij meer dan drie bestuursleden vult u de gegevens van de voorzitter, secretaris en
penningmeester in.
4. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden
Hier vult u de adresgegevens in van de paracommerciële inrichting waarvoor de drank- en
horecavergunning bestemd is. Het komt vaak voor dat een paracommerciële inrichting geen eigen
brievenbus heeft en/of dat het gemakkelijker is dat de post naar bijv. de secretaris wordt
toegezonden. Bij 4c en d vult u het adres, postcode en woonplaats in waar post naar toe gezonden
moet worden.
5. Omschrijving van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten en terrassen waarvoor de
vergunning moet gelden
Lokaliteiten
Binnen de inrichting bevinden zich één of meer ruimten, waarin het horecabedrijf zal worden
uitgeoefend. Die ruimten noemt men lokaliteiten. Deze vraag heeft betrekking op de ruimte(n) waar
zwak-alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Terrassen dienen ook als lokaliteit op de
aanvraag te worden vermeld.
Bij “plaats in inrichting” geeft u per lokaliteit aan of de lokaliteit op de begane grond, op de
verdieping, aan de voorzijde en/of aan de achterzijde is gelegen. Vervolgens geeft u per lokaliteit

aan wat de benaming is (bijvoorbeeld: kantine, terras, etc.). Als laatste geeft u aan wat de
oppervlakte in m2 is per lokaliteit.
Inrichtingseisen
Elk horecabedrijf (ook paracommerciële horecabedrijven) moet voldoen aan het
Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Zie de bijlage met de inrichtingseisen.
Indien de inrichting voldoet aan de eisen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en
Horecawet, vinkt u het vakje aan. Voordat de vergunning wordt verleend, wordt de inrichting
gecontroleerd door ambtenaren van toezicht en handhaving of aan die technische eisen wordt
voldaan.
Artikel 46
In artikel 46 van de Drank- en Horecawet is overgangsrecht opgenomen met betrekking tot de
inrichtingseisen. Dit overgangsrecht kan gelden voor panden die sinds 30 september 1967 in gebruik
zijn als horecabedrijf. Als deze panden op 30 september 1967 wel voldeden aan de inrichtingseisen
van de toenmalige Drankwet, maar niet aan de huidige inrichtingseisen op grond van de nu
geldende Drank- en Horecawet kan een beroep worden gedaan op dit overgangsrecht. Voorwaarde
is wel dat de lokaliteit na 30 september 1967 niet is verkleind of gewijzigd is in gebruik. Indien u
gebruik wilt maken van dit overgangsrecht, geeft u dat hier aan. Daarbij geeft u tevens aan voor
welke lokaliteiten u een beroep doet op het overgangsrecht en waarom.
6. De aanvraag heeft betrekking op
U kunt eventueel een toelichting geven.
7. Bestuursreglement
Op grond van artikel 9 van de Drank- en Horecawet moet een para commerciële instelling bij de
aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning een door het bestuur van de instelling vastgesteld
Bestuursreglement indienen. Het bestuur van de para commerciële instelling moet namelijk wel
verantwoordelijk zijn en blijven voor verantwoorde alcoholverstrekking. Om daarvoor waarborgen
te scheppen is het bestuursreglement ingevoerd in de wet.
In het bestuursreglement moet volgens de wet worden vastgelegd:
- welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van
sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen om te kunnen voldoen aan de eis gesteld in artikel
24, tweede lid onder c;
- de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het
reglement.
Dit houdt in dat in een bestuursreglement onder andere de huis- en gedragsregels staan vermeld en
eventueel de schenktijden. Ook moet in het bestuursreglement worden vermeld dat de
verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt door gekwalificeerde personen. Dit zijn
personen die de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben gevolgd. Het
Bestuursreglement en de registratie van met personen die de IVA hebben gevolgd moeten altijd
aanwezig zijn in de horeca-inrichting. Het is niet noodzakelijk dat er altijd een leidinggevende
aanwezig is bij een para commerciële instelling. Als er geen leidinggevende is moet er een persoon
zijn die de IVA heeft gevolgd en op de registratielijst barvrijwilligers staat. Het niet aanwezig
hebben van het bestuursreglement in de inrichting is ook een bestuurlijk beboetbaar feit. En ook op
grond van dit feit kan, na herhaling, de vergunning worden ingetrokken.
8. De inrichting is voor publiek geopend op onderstaande dagen en tijdstippen
U geeft hier aan op welke dagen en tijden het para commerciële bedrijf geopend is voor publiek.

Gedurende de bovenstaande dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan
om niet alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening van
Hardenberg genoemde tijden.
De gemeenteraad van Hardenberg heeft een verordening vastgesteld waarin afspraken zijn
gemaakt over o.a. de schenktijden.
Ondertekening
Vergeet u niet om het aanvraagformulier te dateren en te ondertekenen. Bij rechtspersonen moet
die ondertekening gebeuren door personen die daartoe op grond van de statuten bevoegd zijn.
Hoe verder?
U dient het volledig ingevulde aanvraagformulier (met gevraagde bijlagen) in te zenden aan de
Gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein.
Bij nieuwe aanvragen kunt u hiervoor een afspraak maken, zodat doorgenomen kan worden of
alles is ingevuld en/of bijgevoegd. Ook kan de verdere procedure met u worden doorgesproken.
Nadat u het aanvraagformulier heeft ingediend, wordt er bij verschillende instanties advies
ingewonnen. Pas nadat alle adviezen binnen zijn, kan een principebesluit worden genomen op uw
aanvraag om vergunning. Voordat de vergunning definitief wordt verleend worden
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om op het principebesluit te reageren.
Belanghebbenden worden door middel van een publicatie in de weekbladen hiervan op de hoogte
gesteld. De definitieve vergunning moet ook nog zes weken ter inzage worden gelegd. Ook hiervan
vindt publicatie plaats in de weekbladen. De kosten van publicaties komen bovenop het
legesbedrag.

INRICHTINGSEISEN
Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (artikel 10 DHW)
Horecabedrijven en slijtersbedrijven moeten voldoen aan bepaalde inrichtingseisen. Deze
inrichtingseisen worden gesteld in het belang van sociale hygiëne en zijn nader uitgewerkt in het
Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.
In dit besluit zijn, ten aanzien van horecabedrijven de navolgende eisen opgenomen:
1.

Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één
horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m2.

2.

Een horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40 m van de vloer af gemeten.

3.

Een horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding
staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een
luchtverversingscapaciteit van 3,810-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.

4.

In een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend is, opdat op veilige wijze kan
worden beschikt over energie, een voorziening voor elektriciteit aanwezig.

5.

In een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend is, opdat kan worden beschikt
over voor de menselijke consumptie en hygiëne geschikt water, een voorziening voor
drinkwater aanwezig.

6.

In de onmiddellijke nabijheid van een horecalokaliteit zijn, ten behoeve van de bezoekers,
ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig.

7.

Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:
 een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimten;


een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend deugdelijk
drinkwater te kunnen wassen.

8.

De in de toiletruimten aanwezige toiletpotten en urinoirs zijn voorzien van een
waterspoeling.

9.

De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.

Definities
Paracommerciële rechtspersoon:
Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast
activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,
levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in
eigen beheer van een horecabedrijf. Het gaat bijvoorbeeld om sportkantines,
kerken, buurthuizen, etc.
Barvrijwilliger: De natuurlijke persoon die, niet in dienstverband, alcoholhoudende
drank verstrekt in een horecalokaliteit die in beheer is bij een
paracommerciële rechtspersoon. Deze barvrijwilliger moet wel een
voorlichtingsinstructie hebben gevolgd, waaruit blijkt dat de alcoholverstrekking
vanuit een oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt.
Horecabedrijf: Bedrijfsmatig of anders dan om niet (= tegen directe of indirecte
betaling) verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter
plaatse.
Lokaliteit:

Een horecalokaliteit is een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit,
onderdeel uitmakend van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt
uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van alcoholhoudende
drank voor gebruik ter plaatse. Deze ruimte moet voldoen aan bepaalde
inrichtingseisen. Deze horecalokaliteit staat op de drank- en horecavergunning
vermeld. Dat betekent dat in die ruimte alcoholhoudende drank mag worden
verstrekt voor gebruik ter plaatse.

Inrichting:

De inrichting bestaat uit lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of horecabedrijf wordt
uitgeoefend, inclusief de daarbij behorende terrassen voor zover de terrassen in
ieder geval bestemd zijn voor het gebruik van alcoholhoudende drank voor gebruik
ter plaatse. De lokaliteiten kunnen onderdeel uitmaken van een andere
besloten ruimte.

