
Overzicht van wat de Alcoholwet toestaat m.b.t. verstrekking van niet-alcoholhoudende en alcoholhoudende dranken 

Soort onderneming Mag detailhandelsverkoop?  
 

Mag bedrijfsmatig schenken (gratis of tegen betaling) voor gebruik ter plaatse? 
  

Mag verkoop via webshop?  

Niet-levensmiddelenwinkels en 
dienstverleners zonder Alcoholwet-
vergunning 
 
 

Detailhandelsverkoop van zwak-alcoholhoudende drank is toegestaan 
in aparte levensmiddelenwinkel  
 
Detailhandelsverkoop van sterke drank is toegestaan in aparte slijterij 
(met sluisje) met slijterijvergunning  

Schenken van niet-alcoholhoudende dranken is toegestaan 
 
Schenken van zwak-alcoholhoudende drank is toegestaan in aparte horecazaak 
met horecavergunning; bij evenementen evt. zonder vergunning, maar met art. 
35 ontheffing 
 
Schenken van sterke drank is toegestaan in aparte horecazaak met 
horecavergunning  
 

Verkoop van niet-alcoholhoudende en 
zwak-alcoholhoudende drank via 
webshop is toegestaan vanuit niet 
openbare besloten bedrijfsruimte 

Levensmiddelenwinkels, waaronder 
vallen: supermarkten, snackbars, 
winkels die overwegend 
levensmiddelen of tabak verkopen,  
drankwinkels, warenhuizen met 15 m² 
grote levensmiddelenafdeling met 
een gevarieerd assortiment verpakte 
en onverpakte eetwaren 
 

Detailhandelsverkoop van zwak-alcoholhoudende drank is toegestaan  
 
Detailhandelsverkoop van sterke drank is toegestaan in aparte slijterij 
(met sluisje) met slijterijvergunning  

Schenken van niet-alcoholhoudende dranken is toegestaan 
 
Schenken van zwak-alcoholhoudende drank is toegestaan in aparte horecazaak 
met horecavergunning; bij evenementen evt. zonder vergunning, maar met art. 
35 ontheffing 
 
Schenken van sterke drank is toegestaan in aparte horecazaak met 
horecavergunning  

Verkoop van niet-alcoholhoudende en 
zwak-alcoholhoudende drank via 
webshop is toegestaan vanuit de winkel 

Slijterijen 
 

Detailhandelsverkoop van alle niet-alcoholhoudende en 
alcoholhoudende dranken is toegestaan 

Gratis laten proeven van alle alcoholhoudende dranken -  uitsluitend op verzoek 
van klant - is toegestaan. Voorwaarde voor proeven is dat het eigen personeel 
de drank verstrekt en dat de drank al in het assortiment is opgenomen.  
 
Schenken van alle niet-alcoholhoudende en alcoholhoudende dranken is  
toegestaan in aparte horecazaak met horecavergunning; bij evenementen 
schenken van niet-alcoholhoudende en zwak-alcoholhoudende drank evt. zonder 
vergunning, maar met art. 35 ontheffing 
 

Verkoop van alle niet-alcoholhoudende 
en alcoholhoudende dranken via 
webshop is toegestaan vanuit de slijterij 

Horecagelegenheden  
 

Detailhandelsverkoop van gerede eetwaren is overal in het 
bedrijfspand toegestaan 
 
Andere detailhandelsverkoop (zoals olijfolie, schilderijen) is alleen 
toegestaan in apart deel van het bedrijfspand (toegankelijk zonder 
door ruimtes te hoeven waar alcohol wordt gedronken of opgeslagen)  
 
Detailhandelsverkoop van zwak-alcoholhoudende drank  is alleen 
toegestaan in apart deel van het bedrijfspand (toegankelijk zonder 
door ruimtes te hoeven waar alcohol wordt gedronken of opgeslagen) 
als de verkoop wordt gecombineerd met levensmiddelen, of er alleen 
zwak-alcoholhoudende drank wordt verkocht 
 
Detailhandelsverkoop van sterke drank is toegestaan in aparte slijterij 
met slijterijvergunning  
 

Schenken van alle niet-alcoholhoudende en alcoholhoudende dranken  is 
toegestaan 

Verkoop van niet-alcoholhoudende en 
zwak-alcoholhoudende drank via 
webshop is toegestaan vanuit een niet 
openbare besloten bedrijfsruimte 
 
Verkoop van sterke drank via webshop 
is toegestaan vanuit aparte slijterij met 
slijterijvergunning 

Dit is een overzicht van de nationale regelgeving.  Lokaal kunnen strengere regels gelden. Verder kan lokaal worden bepaald dat slijters – onder voorwaarden opgesomd in de Alcoholwet en het Alcoholbesluit - proeverijen mogen organiseren. 

Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.  © STAP, 2021. 


