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U wilt alcohol …
… schenken tijdens een activiteit in 

                                        de openbare ruimte
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INLEIDING

Alcohol schenken tegen betaling mag alleen met een drank- en horecaver-
gunning in een horecabedrijf, zoals cafés, restaurants enz. . Om deze vergun-
ning te kunnen krijgen moet worden voldaan aan strenge eisen. De burge-
meester kan voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens 
een activiteit in de openbare ruimte een ontheffing verlenen van het verbod 
om zonder vergunning alcohol te schenken. Een activiteit is in veel geval-
len een evenement. De ontheffing kan worden verleend voor een bijzondere 
gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een periode van maximaal 12 dagen 
(aaneengesloten). Dit is een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet. 

ENKELE BEGRIPPEN UITGELEGD

Alcoholhoudende drank
Drank die bij een temperatuur van 20 ⁰C bestaat uit meer dan 0,5% alcohol.
• Sterk-alcoholhoudende drank: drank die bij een temperatuur van 200 C  

bestaat uit 15% of meer alcohol, met uitzondering van wijn.
• Zwak-alcoholhoudende drank: alle alcoholhoudende drank, met uitzonde-

ring van sterke drank.

Horecabedrijf
In ieder geval het bedrijfsmatig en/of tegen betaling verstrekken van alcohol-
houdende drank voor gebruik ter plaatse (in het bedrijf of op het bijbehoren-
de terras).

Bijzondere gelegenheid
Als richtlijn geldt dat een bijzondere gelegenheid kan zijn: braderie, evene-
ment, kermis of andere openbare festiviteit. De burgemeester bepaalt uitein-
delijk of een activiteit kan worden gezien als bijzondere gelegenheid. Hierbij 
kan worden meegewogen voor welke doelgroep en/of op welke locatie de 
activiteit wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld: voor het inluiden van de zomer-
vakantie op basisscholen wordt regelmatig een ontheffing aangevraagd. Deze 
ontheffingen worden vooralsnog wel verleend. Wel wordt er een begeleidende 
brief meegezonden waarin de organisatie wordt gewezen op de voorbeeld-
functie ten aanzien van de minderjarigen
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Leidinggevende
Het schenken van alcohol gebeurd onder verantwoordelijkheid van tenminste 
één persoon, de leidinggevende. 
Om in aanmerking te komen als leidinggevende moet iemand 21 jaar of ouder 
zijn, niet onder curatele staan en niet van slecht levensgedrag zijn (beoor-
deling op basis van het Besluit eisen zedelijk gedrag en door bevraging van 
politie en justitie). 
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VOORWAARDEN GEBRUIK ONTHEFFING

U moet zich aan een aantal algemene voorwaarden houden, wilt u gebruik 
mogen maken van de ontheffing. Daarnaast kan de burgemeester specifiek 
voor uw activiteit nog aanvullende voorwaarden stellen.

Nix 18
Het is verboden om alcohol te verstrekken aan personen onder de 18 jaar. Dit 
geldt ook wanneer de drank wordt besteld door een persoon boven de 18 jaar, 
maar de drank bestemd is voor een persoon onder de 18 jaar. 

Zwak-alcoholhoudende drank
Het is toegestaan om zwak-alcoholhoudende drank te schenken. Bijvoorbeeld 
wijn, bier en mixdrankjes zoals Malibu-cola en Bacardi-cola. Met de ontheffing 
mag u nooit sterk-alcoholhoudende drank schenken. Bijvoorbeeld whisky en 
Licor 43.

Moment van schenken
Er mag enkel alcohol worden geschonken tijdens de activiteit, de dagen en de 
tijdstippen zoals opgenomen in de ontheffing en op de locatie zoals opgeno-
men in de ontheffing.

Leidinggevende aanwezig 
De leidinggevende genoemd in de ontheffing moet aanwezig zijn tijdens het 
verstrekken van alcohol.

Prijsacties
De Drank- en Horecaverordening van de gemeente Hellendoorn verbiedt prijs-
acties. Bijvoorbeeld happy hours, twee drankjes voor de prijs van één.

Aanwezigheid ontheffing
De ontheffing moet altijd aanwezig zijn tijdens de activiteit. Wanneer de ge-
meente toezicht komt houden moet u de ontheffing kunnen laten zien.
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PROCEDURE

De aanvraag
Voor een ontheffing voor het schenken van alcohol vult u het aanvraagformu-
lier in en stuurt u dit naar de gemeente. Het aanvraagformulier staat op www.
hellendoorn.nl. U levert het aanvraagformulier minimaal vier weken voor de 
activiteit in. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u leges.

De beoordeling
De leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud zijn en mogen niet van 
slecht levensgedrag zijn. Aan de politie wordt gevraagd een check uit te voeren 
naar de leidinggevenden. Wanneer deze in de afgelopen jaren een overtreding 
of misdrijf hebben gepleegd die van invloed kan zijn op hun functie als lei-
dinggevende, dan kunnen zij als leidinggevende worden geweigerd of kan de 
ontheffing worden geweigerd.

Verder moet het gaan om een ontheffing voor een tijdelijke gelegenheid van 
bijzondere aard. Bijvoorbeeld een evenement.

De ontheffing
Wanneer positief wordt besloten op uw aanvraag, dan ontvangt u de onthef-
fing en mag op de genoemde dagen en tijden zwak-alcoholhoudende drank 
worden geschonken.
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Toezicht en handhaving
Eén van de doelen van toezicht en handhaving is het voorkomen / beper-
ken van alcoholgebruik, met name onder jongeren. In dat kader kunnen dee 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente tijdens de 
activiteit komen controleren of u zich aan de ontheffing houdt. Indien overtre-
dingen worden geconstateerd, wordt aan de hand van het Alcohol- en Hore-
casanctiebeleid de actie bepaald. Dit kan een waarschuwing zijn, maar ook het 
treffen van een bestuurlijke maatregel zoals het opleggen van een last onder 
dwangsom. Het is geen doel op zich om deze maatregelen te treffen, maar het 
kan wel worden ingezet om te bereiken dat de Drank- en Horecawet wordt 
nageleefd.

Andere regelgeving
Afhankelijk van de activiteit die u organiseert, kan het nodig zijn om nog 
andere ontheffingen aan te vragen of meldingen in te dienen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een ontheffing geluid wanneer u gebruik wilt maken van 
versterkte muziek. Voor het aanbrengen van driehoeks-/sandwichborden en/of 
spandoeken om reclame te maken voor uw activiteit moet u een melding in-
dienen. Is uw activiteit een evenement, dan moet u een evenementenvergun-
ning aanvragen wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor een vergun-
ningsvrij evenement. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.hellendoorn.
nl. Meer informatie over andere ontheffingen, vergunningen en meldingen 
kunt u vinden op www.hellendoorn.nl. 
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Gemeente Hellendoorn
Willem Alexanderstraat 7, 
7442 MA Nijverdal
0548-630214
gemeente@hellendoorn.nl

Toeristisch Bureau Hellendoorn
Willem Alexanderstraat 7c
7442 MA Nijverdal
0548-612729
promotie@visithellendoorn.nl

Voor meer informatie en 
openingstijden verwijzen 
wij u graag naar onze website
www.hellendoorn.nl

www.hellendoorn.nl      www.visithellendoorn.nl

INFORMATIE


