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1. Drank- en Horecawet - de plek in het spectrum

Exploitatie-
vergunning

Brandveilig-
heid

Milieu

Bestemmings-
plan

Bibob Bouwen

Wet op de 
kansspelen

Uitstallingen/r
eclame

DHW
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Kennis van
bijzondere wetten

Bestuurlijk
inlevingsvermogen

Oog voor eigen 
veiligheid

Vaardig in het 
opstellen 

boeterapporten

Kennis van de 
Drank- en Horecawet

Kennis en 
vaardigheid 

inspectiemethoden

Communicatief 
vaardig

Bruggenbouwer

Eerlijk, duidelijk en 
consequent

2. De nieuwe toezichthouder

Kennis van strafrecht, 
strafvordering
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3. Handhavingsmiddelen

Gemeente…

• Ontzegging alcoholverkoop (art. 19a DHW)

• Intrekken vergunning (art. 31 DHW)

• Schorsen vergunning (art. 32 DHW)

• Verwijderen bezoekers (art. 36 DHW)

• Bestuurlijke boete o.g.v. Drank- en Horecawet (art. 44a DHW)  

• Last onder bestuursdwang (art. 5:21 ev Awb)

• Last onder dwangsom (5:31d ev Awb)
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Overlap met andere wetgeving

Artikel 11 DHW

Een krachtens artikel 3 verleende vergunning geldt ten aanzien van 
het verstrekken van alcoholhoudende drank niet voor andere 
gedeelten van de openbare weg dan die, waar dat verstrekken door 
de burgemeester uitdrukkelijk is toegestaan.

Relatie APV:

•Onderhoud en beheer
•Overlast
•Verkeersveiligheid
•Welstand
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4. Overlap met andere wetgeving

Artikel 22 DHW, lid 1

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken:

c. in ruimten gelegen langs een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 als autosnelweg 
aangeduide weg, tenzij het betreft het verstrekken van alcoholhoudende drank voor 
gebruik ter plaatse in een horecalokaliteit of op een in de onmiddellijke nabijheid van 
een horecalokaliteit gelegen terras, en in die inrichting hoofdzakelijk warme maaltijden 
voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt.

“Warme maaltijden” 

Drie, warme en niet met elkaar gemengde bestanddelen van:

1. vlees, vis, gevogelte of wild (iets vegetarisch)
2. groente
3. aardappelen, rijst-/meelspijzen
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Artikel 17

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor 

gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren te verstrekken of af te leveren anders 

dan in een gesloten verpakking, die niet zonder kenbare beschadiging kan worden 
geopend.
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5. Artikel 45

16- verboden op voor publiek toegankelijke plaats 
alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor 
consumptie gereed te hebben

openbare weg, 
stationshallen, 
passage 

winkelcentra, 
plantsoenen, 

portieken, stadions, 
postkantoren, 

gemeentehuizen, 
parkeergarages, 
horecabedrijven

Motief: Openbare orde maatregel én volksgezondheid
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De taartpunt

Artikel 45
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Leer van de onsplitsbare wilsverklaring

Verbod op het gebruik van alcoholhoudende drank of het 
bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en 
dergelijke met alcoholhoudende drank op een openbare 
plaats, die deel uitmaakt van een door het college van 
burgemeester en wethouders aangewezen gebied.

Het is degene die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft 
bereikt, verboden op voor het publiek toegankelijke plaatsen 
alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor 
consumptie gereed te hebben, met uitzondering van 
plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet 
alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse 
wordt verstrekt.

Geldt voor iedereen (Gedeeltelijke overlap met artikel 45 
DHW)
Motief: OOV (Overlap met artikel 45 DHW)

Geldt alléén voor 16 – minners
Motief: OOV én volksgezondheid - > relatie art. 40 DHW, art. 
122 Gemeentewet
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6. Paracommerciële verordeningen

Citaat uit de Memorie van Toelichting

De regering gaat er vanuit dat gemeenten bij 
deze afweging de belangrijke maatschappelijke 
functie van de verschillende paracommerciële
instellingen in acht neemt en geen onnodige 
beperkingen zullen opleggen daar waar de 
mededinging niet in het geding is en er geen 
sprake is van onverantwoorde verstrekking 
van alcohol, met name aan jongeren.
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Hebben gemeenten hun paracommerciële verordening al vastgesteld?

En hoe is de acceptatiegraad?
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Kort rondje langs de velden
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Den Helder

Rijssen-Holten

Emmen

Goes

Den Helder

De Ronde Venen

Almelo

Nijkerk
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Goes
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De Ronde Venen
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Den Helder
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Rijssen-Holten
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Emmen
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Almelo
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Nijkerk
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Paracommerciële verordeningen

Voorschriften en beperkingen m.b.t.:
1. Taptijden
2. Alcoholverstrekking tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard
3. Alcoholverstrekking tijdens niet-instellingsgebonden activiteiten

1. BTW-afdrachtplicht
2. Vennootschapsbelastingplicht

Past het organiseren van vele niet-
instellingsgebonden bijeenkomsten 
wel in het gebruik volgens het BP?
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Overgangsregeling Paracommercie

!

1. De in artikel 4 van de Drank- en Horecawet bedoelde verordening wordt voor de eerste maal tot stand gebracht binnen 12 

maanden na de inwerkingtreding van 4 van deze wet.

2. Op het tijdstip van inwerkingtreding van hiervoor bedoelde verordening vervallen de voorschriften en beperkingen, gesteld 

op grond van artikel 4, tweede lid, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 4 van deze wet.

3. Aan de totstandbrenging van genoemde verordening en de rechtsgevolgen van het vervallen van in het verleden in de 

vergunning vermelde voorschriften en beperkingen, wordt door de burgemeester ruime bekendheid gegeven.

4. De burgemeester verstrekt de paracommerciële rechtspersoon zo nodig een gewijzigde vergunning, waarin de voorschriften 

en beperkingen die voor hem voortvloeien uit de nieuw vastgestelde (paracommerciële) verordening zijn opgenomen.
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Het wordt 01-01-2014 en er is géén verordening vastgesteld. 

En dan? 

Wet revitalisering generiek 
toezicht
01-10-2012

En hoe zit het met de oude 
vergunningsvoorschriften, blijven 

die van kracht?

Vergunning heeft formele 
rechtskracht en is rechtens 
onaantastbaar.
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7. Conclusie
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Dank voor uw aandacht!
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