Toelichting op het aanvraagformulier Model C
Algemeen
Bij de aanvraag om ont hef fing moet en de doeleinden van de Drank- en Horecaw et (sociale
hygiëne, sociaal-economische belangen en de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid) w orden
afgew ogen. In verband met het sociaal-hygiënisch karakter van de w et, zal dus moet en w orden
nagegaan of de sit uatie w aarvoor ont heffing w ordt gevraagd, uit sociaal-hygiënisch oogpunt
bezien " onschuldig" is.
Wanneer de plaats van de verstrekking bijvoorbeeld hoofdzakelijk zal w orden bezocht door
jeugdige personen die zonder geleide ook niet in een horeca-inrichting mogen w orden toegelaten,
of w anneer leidinggevenden en verkopers te jong zijn of om hun levensgedrag niet gunstig
bekend staan, zal geen ontheffing w orden verleend.
Een aanvraag om ont heffing kan voorts w orden af gew ezen, w anneer de verkoopplaats, w egens
gebrek aan overzicht elijkheid, te w einig lichtinval en dergelijke, gezien in verband met het geheel
(aantal bezoekers, tijdsduur enz.), te w ensen overlaat.
Ook zal geen ontheffing w orden verleend als er feit elijk sprake is van bedrijf svestiging, ook niet
als de inrichting slechts op bepaalde tijden, of onder bepaalde omst andigheden, bij voorbeeld bij
een bepaalde w eersgest eldheid, is geopend. Een exploit ant van een ijsbaankantine of een
strandt ent, w aarin alcoholhoudende drank w ordt verkocht, ook al is dit beperkt tot bepaalde
seizoenperioden, moet beschikken over een drank- en horecavergunning.
Ook zullen bij de behandeling van de aanvraag openbare orde-, veiligheids- en
zedelijkheidsaspecten w orden af gew ogen. Er moet w orden gegarandeerd dat het tappen van
zw ak-alcoholhoudende drank slechts op verantw oorde w ijze plaat svindt. De Drank- en
Horecaw et verbiedt dan ook dat het verstrekken van alcoholhoudende drank w anneer
redelijkerw ijs moet w orden vermoed, dat dit tot verstoring van het een of ander zal leiden.

Vraag

Toelichting

Vraag 1

Iedereen kan een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecaw et
aanvragen. Op deze plaats moeten de persoonlijke gegevens van de aanvrager
w orden vermeld.

Vraag 2

Bij deze vraag moet u aangeven op w elke plaats (plaats, locatie/adres) en ter
gelegenheid w aarvan u zw ak- alcoholische dranken w ilt gaan verstrekken
(bijvoorbeeld bij een straat - of sportfeest, feestw eek, (pop)festival, kermis,
braderie, manif est atie). Nadrukkelijk w ordt opgemerkt dat alléén ont heffing kan
w orden verleend voor de verstrekking van zw ak-alcoholhoudende drank. Het
verstrekken van sterke drank is dus altijd verboden.

Vraag 3

Hier moet u aangeven op w elke dag(en) en w elke tijdstippen de zw ak-alcoholische
dranken zullen w orden verstrekt. Het kan maximaal een aaneengesloten periode
van 12 dagen betreffen.

Vraag 4

Bij deze vraag moet u de personen vermelden onder w iens onmiddellijke leiding
van de verstrekking van zw ak-alcoholhoudende drank plaatsvindt. Deze personen
moeten aan de volgende eisen voldoen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zij mogen niet onder curat ele st aan
zij mogen niet uit de ouderlijke macht zijn ontzet;
zij mogen niet uit de voogdij zijn ontzet;
zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
zij moeten minimaal 21 jaar zijn;
zij moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot
sociale hygiëne.

Vraag 5

Hier w orden een driet al mogelijkheden aangegeven om te kunnen beoordelen of
deze personen beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot
sociale hygiëne.

a.

Hier w ordt als bew ijsstuk w aaruit blijkt dat de persoon beschikt over voldoende
kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne aangew ezen een verklaring
afgegeven door de examencommissie van de Svh Onderw ijscentrum te
Zoetermeer. Een groot aantal diploma' s/certificat en geeft recht op een SVHverklaring Sociale Hygiëne. U kunt hierover informatie inw innen bij het SVH
Onderw ijscentrum, telefoon 0900 -1402.

b.

Hier w ordt bedoeld de situatie dat ook door middel van verklaringen kan w orden
aanget oond dat men aan de gestelde eisen van handelskennis en
vakbekw aamheid kan voldoen en er dus voldoende kennis en inzicht met
betrekking tot sociale hygiëne aanw ezig is. De originele verklaring dient te w orden
get oond bij het indienen van de aanvraag voor een ont heffing.
Een verklaring geeft dus hetzelfde recht als een aangew ezen diploma. Tot 1
september 1987 w erden deze verklaringen afgegeven door de Sociaal
Economische Raad (SER). Vanaf 1 september 1987 w erden deze verklaringen
voor het horecabedrijf afgegeven door het Bedrijfschap Horeca. Op 2 november
1995 is met de w ijziging van de Drank- en Horecaw et artikel 41 komen te
vervallen.

c.

In artikel VIII van de Wet van 2 november 1995, tot intrekking van de
Vestigingsw et (overgangsrecht), is bepaald dat de eisen van sociale hygiëne als
bedoeld in artikel 5 (thans: 8), vierde lid, van de Drank- en Horecaw et niet gelden
ten aanzien van personen die op 1 januari 1996 als bedrijfsleider of beheerder
staan vermeld op een krachtens de Drank- en Horecaw et geldende vergunning
Deze personen voldoen derhalve aut omatisch aan de eisen van Sociale Hygiëne.
Als een beroep w ordt gedaan op dit overgangsrecht , moet een gew aarmerkt
afschrift van die vergunning w orden overgelegd.

In te leveren bescheiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verklaring Sociale Hygiëne van alle personen onder w iens onmiddellijke leiding de
verstrekking zal plaatsvinden óf
een verklaring van vakbekw aamheid, als bedoeld in artikel 41, eerst e lid van de
Drank- en Horecaw et, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995, of
een rechtsgeldige drank- en horecavergunning, afgegeven voor 1 januari 1996
w aarop de opgegeven personen als bedrijfsleider of beheerder staat vermeld;
Paspoort of ander bew ijsstuk (identiteit sbew ijs, verblijfsvergunning) w aaruit het
rechtmatig verblijft in Nederland blijkt van alle personen onder w iens onmiddellijke
leiding de verstrekking zal plaatsvinden;
Uittreksel uit de Gemeent elijke Basisadministratie (GBA) van alle personen onder
w iens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaat svinden;
Bouw kundige schets / plattegrond van de inrichting w aarop onder meer de
tappunten st aan aangegeven (schaal 1:100 met duidelijke vermelding van maten).

Leges
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd.
Aanverw ante vergunningen
Let er op dat u voor het organiseren van een evenement (een braderie, straatfeest, jaarmarkt
e.d.) ook nog een evenement envergunning moet aanvragen.

Alle verstrekte gegevens zullen door de gemeente w orden geregistreerd en worden geverifieerd
op hun betrouwbaarheid. De aanvrager verklaart zich hiermee bekend en stemt daar mee in.


De aanvrager is er voort s mee bekend dat onjuiste of onvolledige gegev ens en bescheiden
kunnen leiden tot een w eigering of intrekking van de gevraagde danw el verleende
ont heffing.



Een ontheffing w ordt uit sluitend verleend aan de aanvrager en is niet overdraagbaar.



Het is verboden om zonder rechtsgeldige ont heffing alcoholhoudende dranken te verstrekken
voor gebruik ter plaatse.



Wanneer dit aanvraagf ormulier onvolledig is ingevuld, of w anneer de gevraagde bescheiden
niet bij de aanvraag w orden overgelegd, w ordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.



Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd.

