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Pilot reguleren ‘mengvormen 
winkel/horeca’

Op 1 maart 2016 is een aantal Nederlandse gemeenten, met ondersteuning van de VNG, de pilot ‘Reguleren 

mengvormen winkels/horeca’ gestart waarbij ondernemers tijdelijk toegestaan wordt om een aantal meng-

vormen van winkel en horeca te voeren. In de pilots inventariseren en onderzoeken gemeenten in de praktijk 

welke mengvormen onder welke voorwaarden kunnen worden toegestaan. Hiermee willen gemeenten verken-

nen of regelgeving mogelijk is waarbij ondernemers meer ruimte krijgen voor mengvormen, terwijl de open-

bare orde, veiligheid en volksgezondheid blijven geborgd. De pilot richt zich op een aantal verboden uit de 

Drank- en Horecawet (DHW):

• Verbod op schenken van alcohol in een winkel;

• Verbod op het organiseren van een proeverij van alcoholische drank;

• Verbod op verkoop van producten in een horeca-inrichting;

• Verbod op verkoop van alcohol in winkels.

Verspreid over het land doen in 36 gemeenten 448 ondernemers variërend van (delicatessen)winkels, slijters tot 

aan horecazaken mee. De pilot loopt tot 1 juli 2017.

Aanleiding
Gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor het uitvoeren van het algehele toezicht op en handhaving van 

de DHW. Zij worden daarbij geconfronteerd met het bestaan van tal van mengvormen tussen winkel en horeca. 

Variërend van strandtenten die zandschepjes voorkomen tot kappers die een glaasje wijn schenken. Dit roept de 

vraag op of de achterliggende ratio van de regelgeving om dit te verbieden nog actueel is. Gemeenten willen 

deze situaties niet zomaar laten bestaan zonder nadere afspraken te maken met de ondernemers. Het reguleren 

hiervan vormt een middel om de bestaande praktijk van opkomende mengvormen in goede banen te leiden. 

Begin 2017 wil het Rijk de gehele Drank en Horecawet evalueren. Omdat nog weinig bekend is over de soorten 



mengvormen die bestaan en welke positieve en negatieve effecten deze hebben, willen gemeenten dit in de pilot 

onderzoeken zodat dit meegenomen kan worden bij de evaluatie.

Opzet Pilot
Voorwaarden

De VNG en de betrokken gemeenten hechten er grote waarde aan dat in de pilots zorgvuldig omgegaan wordt 

met het schenken van alcohol. Daarom is in samenspraak met de branches een aantal voorwaarden opgesteld 

waaraan de deelnemende gemeenten en ondernemers voor de duur van de pilot aan moeten voldoen. Zo dient 

de ondernemer de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het schenken van alcohol te respecteren en kennis te hebben 

van sociale hygiëne.

Elke pilot anders

Elke deelnemende gemeente bepaalt zelf welke van de vier verboden in de eigen gemeente onderdeel uitmaakt 

van de pilot en wanneer handhavend wordt opgetreden. Hierdoor zijn de lokale verschillen in het aantal onder-

nemers en praktijkvoorbeelden divers.

De rol van de VNG & de gemeenten

De VNG kreeg in 2014 signalen en tevens verzoeken van gemeenten dat er behoefte was aan ruimte om te 

experimenteren met mengvormen van winkels en horeca. Naar aanleiding hiervan heeft de VNG in opdracht 

van de diverse bestuurlijke VNG-commissies het initiatief genomen om de pilot op te zetten. De VNG onder-

steunt deelnemende gemeenten tijdens de pilot. Ook treedt de VNG namens de deelnemende gemeenten op als 

opdrachtgever voor de monitoring van het onderzoek. De daadwerkelijke uitvoering en vormgeving van de pilot 

is aan de deelnemende gemeenten en de ondernemers. Een onderzoeksbureau voert de monitoring van de pilot 

uit, waarbij de ervaringen van de betrokkenen met de mengvormen in kaart worden gebracht. De pilot loopt tot 

1 juli 2017 en de resultaten worden dan openbaar.
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