
 

 1

Verordening paracommercie gemeente 
Amstelveen 

Wetstechnische informatie 

Gegevens van de regeling 
Overheidsorganisatie Gemeente Amstelveen 
Officiële naam regeling Verordening paracommercie gemeente Amstelveen 
Citeertitel Verordening paracommercie gemeente Amstelveen 
Deze versie is geldig tot (als de 
vervaldatum is vastgesteld) 

 

Vastgesteld door  
Onderwerp  

Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Geen 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Drank- en Horecawet, art. 4, eerste tot en met derde lid, 25a en 25d 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde 
regelgeving) 
Geen 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
Datum 
inwerking-
treding 

Terug-
werkende 
kracht 

Betreft Ontstaansbron:  
datum ondertekening;
bron bekendmaking 

Inwerkingtreding: 
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Voorstel 
Staten 

      
Xx-xx-xxxx  Nieuwe regeling Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet 

bekend 
 
 

Verordening paracommercie gemeente Amstelveen 
 
Hoofdstuk 1 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
- alcoholhoudende drank, 
- horecabedrijf, 
- horecalokaliteit, 
- inrichting, 
- paracommerciële rechtspersoon, 
- sterke drank, 
- vergunninghouder, 
dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet. 
 
 
Hoofdstuk 2 Bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen 
 
Artikel 2 Schenktijden 
 
1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard 

verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op: 
a. maandag tot en met zaterdag na 16.00 uur en tot 23.00 uur; 
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b. zondag na 13.00 uur en tot 23.00 uur. 
 

2. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank 
gedurende de periode beginnende met 1 uur voor aanvang en eindigende met 1 uur na 
beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de 
desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. 

 
3. De burgemeester kan op aanvraag maximaal 12 keer per jaar een ontheffing verlenen op 

de in lid 1 genoemde schenktijden voor het verstrekken van alcoholhoudende drank. 
 
4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de 

aanvraag om ontheffing als bedoeld in dit artikel.  
 
 
Artikel 3 Bijeenkomsten 
 
1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank tijdens ten hoogste 

4 bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten die gericht zijn op personen die 
niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken 
zijn per jaar. 

 
2. De paracommerciële rechtspersoon doet binnen 4 weken vóór een bijeenkomst als 

bedoeld in het eerste lid hiervan melding aan de burgemeester door middel van een 
meldingsformulier.  

 
 
Artikel 4 Verbod verstrekken van sterke drank 
 
Het is verboden sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in inrichtingen: 
a. die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt voor het geven van onderwijs; 
b. die of waarvan een onderdeel die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij 

jeugdorganisaties of –instellingen; 
c. die of waarvan een onderdeel die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij 

sportorganisaties of –instellingen. 
 
 
Hoofdstuk 3 Bepalingen voor commerciële horeca in paracommerciële omgeving 
 
Artikel 5 Verbod verstrekken van alcoholhoudende drank door commerciële horeca in 
paracommerciële omgeving 

 
1 Het is verboden buiten onderstaande tijden alcoholhoudende drank te verstrekken in een 

inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, niet zijnde een paracommerciële 
inrichting, welke:  
a. deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in 

hoofdzaak wordt gebruikt om onderwijs te geven aan leerlingen die merendeels de 
leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, of  

b. deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in 
hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugd- of jongerenorganisaties, of  

c. deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in 
hoofdzaak in gebruik is als gemeentelijk wijkgebouw of buurthuis, of  

d. deel uitmaakt van een gebouw, dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of 
meer sportorganisaties of –instellingen. 

 
Maandag tot en met zaterdag                16:00 uur tot 23:00 uur 
Zondag                                                   13:00 uur tot 23:00 uur 
 
2. In de in het eerste lid bedoelde inrichtingen is het verboden sterke drank te verstrekken. 
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Hoofdstuk 4 Bepalingen voor (para-)commerciële horeca 
 
Artikel 6 Verbod happy hours 
 
Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het 
verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor 
gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% 
van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het desbetreffende terras gewoonlijk 
wordt gevraagd.  
 
 
Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 7 Overgangsbepaling 
 
1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor 

paracommerciële inrichtingen:  
a. de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester 

en wethouders op grond van de Drank- en Horecawet zijn gesteld;  
b. de ontheffingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester en wethouders 

en de burgemeester zijn verleend. 
 

2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een 
ontheffing of vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is ingediend waarop nog 
niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.  

 
3. Op bezwaarschriften gericht tegen een besluit dat voor inwerkingtreding van deze 

verordening is genomen, wordt beslist met toepassing van deze verordening. 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel 
 
1. Deze verordening treedt in werking op xx xxx 2013. 
 
2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Paracommercie gemeente 

Amstelveen’ 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van xx xxx 2013 
 
 
 
 


