
Drank- en horecavergunning

De drank- en horecavergunning is vereist voor: 

1. een ieder die tegen betaling voor gebruik ter plaatse alcoholhoudende drank schenkt;
2. horeca-inrichtingen (commerciële inrichtingen) waar alcoholhoudende drank wordt geschonken zoals een café of een restaurant;
3. slijterijen;
4. paracommerciële inrichtingen d.w.z. verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal 

culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

Eisen 
- alle leidinggevenden moeten in het bezit zijn van een verklaring Sociale Hygiëne, afgegeven door het onderwijsinstituut SVH; 
- leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn;
- een leidinggevende moet aan bepaalde eisen betreffende zedelijk gedrag voldoen, zo mogen leidinggevende geen strafbare feiten 

gepleegd hebben, onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet;
- één van de leidinggevende die op de vergunning staat vermeld, moet altijd tijdens de openingsuren aanwezig zijn. Als deze niet 

aanwezig is, geldt dat als een economisch delict 
- de ondernemer moet altijd als leidinggevende op de vergunning vermeld staan, maar hij mag in principe niet langer dan 60 uur per 

week als leidinggevende werken;
- de vermelding van de leidinggevende geldt voor alle ondernemers, dus bij een V.O.F. moeten alle vennoten als leidinggevende op de 

vergunning vermeld staan. 

Extra bouwkundige eisen (inrichtingseisen) horecabedrijf 
- plafondhoogte van tenminste 2,40 m;
-  oppervlakte van ten minste één van de horecalokaliteit is minimaal 35 m ² (slijtlokaliteit minimaal 15 m ²);
- twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden met handenwasgelegenheid in onmiddellijke nabijheid van de lokaliteit;
- toiletgelegenheid is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecalokaliteit 
- mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht;
- deze mechanische ventilatie moet een luchtverversingscapaciteit hebben van tenminste 3,8*10-3³/s per m² vloeroppervlakte. 

De extra bouwkundige eisen waaraan een slijtersbedrijf moet voldoen staan beschreven in het Besluit eisen inrichtingen drank en 
Horecawet (besluit van 11 oktober 2000) 

Wijzigingen 
De vergunning krachtens de Drank- en horecawet is op naam gesteld en is niet overdraagbaar. Bij wijziging van de ondernemersvorm 
moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Ook als er een wijziging is van de horeca-inrichting door middel van een 
verbouwing dan wel andere afmetingen van het de lokaliteiten, is een nieuwe vergunning nodig. 

Wijziging leidinggevende
Bij de wijziging van een leidinggevende behoeft geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Een wijziging kan worden 
aangevraagd door gebruik te maken van het formulier Melding Leidinggevende i.c.m. verklaring leidinggevende. 

Paracommerciële inrichtingen 
Paracommerciële inrichtingen zijn verenigingen, of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, 
educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Het betreft instellingen die weliswaar alcoholhoudende drank verkopen maar 
dit wordt gedaan als nevenactiviteit. Ook deze inrichtingen hebben een drank- en horecavergunning nodig. 

Eisen 
Voor paracommerciële inrichtingen gelden de volgende eisen 
- de inrichtingseisen zijn gelijk aan die voor de commerciële horeca-inrichtingen 
- het bestuur stelt een bestuursreglement vast. Hierin is minimaal geregeld; de openings- en taptijden, de sociale hygiëne bepalingen, 

kwalificatienormen voor barvrijwilligers en hoe de naleving van die regels wordt gecontroleerd;
- het bestuur moet voor het schenken van alcohol een keuze maken tussen twee modellen voor schenktijden (model A of B); 
- op de vergunning moeten minimaal twee leidinggevenden met het diploma Sociale Hygiëne worden vermeld. Leidinggevenden 

hoeven geen bestuursleden te zijn, maar zijn, bij voorkeur wel betrokken bij de instelling:

Voor wie is de drank- en horecavergunning bestemd? 
Voor het uitoefenen van een slijtersbedrijf of een horecabedrijf waar alcoholhoudende dranken worden geschonken, is een 
vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet. 



- leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn:
- de leidinggevenden moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag; 
- barvrijwilligers zijn minimaal 18 jaar oud en hebben de instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) gevolgd;
- op de tijden dat alcohol wordt geschonken moet een leidinggevende of een barvrijwilliger aanwezig zijn; 
- een lijst met alle barvrijwilligers moet goed zichtbaar zijn opgehangen;
- bijeenkomsten van persoonlijke aard dan wel bijeenkomsten die niet gericht zijn op de hoofdactiviteit van instelling zijn toegestaan 

met een maximum van 8 keer per jaar. Deze bijeenkomsten moeten worden gemeld aan de gemeente; 
- naast zwak-alcoholische dranken mogen de volgende sterke dranken worden geschonken( port, sherry, vermout, jonge jenever, 

bessenjenever, vieux, advocaat, berenburg en apfelkorn).

Voor de aanvraag van een Drank- en Horecavergunning dient u de volgende formulieren en gegevens in: 

A. Horecabedrijven (commercieel) en slijterijen 
-  een aanvraagformulier Model A; 
-  meldingsformulier en verklaring leidinggevenden; 
-  arbeidsovereenkomsten van leidinggevenden; 
-  ingevuld formulier Wet Bibob met bijlage formulier en de in het formulier gevraagde documenten;
-  een plattegrond met daarop aangegeven de lokaliteiten (ruimte waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt, waaronder ook 

eventueel het terras) (schaal 1:100); 
-  een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden):
-  een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n) of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring 

(verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW) 
-  een kopie van het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden. 

B. Paracommerciële inrichtingen  
- een aanvraagformulier Model B 
- meldingsformulier en verklaring leidinggevenden
- een plattegrond met daarop aangegeven de lokaliteiten (ruimte waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt, waaronder ook 

eventueel het terras)(schaal 1:100); 
- een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden); 
- een kopie van de verklaring sociale Hygiëne van de leidinggevende of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring 

(verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW):
- een kopie van het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden;
- bestuursreglement 

C.  Wijzigingen leidinggevenden 
-  meldingsformulier en verklaring leidinggevenden; 
-  arbeidsovereenkomst;
-  een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring 

(verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW). 

Alle formulieren zijn te vinden op de website van de gemeente Emmen, www.emmen.nl (digitaal loket onder Drank en Horeca). 

Leges 
Voor het aanvragen van een drank en horecavergunning of een verzoek tot wijziging van leidinggevenden worden leges in rekening 
gebracht. Voor de hoogte van het bedrag wordt verwezen naar de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Deze kunt u 
vinden op www.emmen.nl 
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