
Wat u moet weten als 
horecaondernemer …
… voordat u een horecabedrijf begint

                             in de gemeente Hellendoorn
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VOORWOORD
Beste ondernemer,
Hartstikke leuk dat u belangstelling heeft om een horecabedrijf te starten of 
een horecabedrijf bent gestart in onze toeristische en ondernemende ge-
meente Hellendoorn. We hebben veel te bieden: een unieke natuurlijke omge-
ving, gelegen tussen Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en het Reggedal, 
vele outdoor mogelijkheden, gezellige horeca met terrasjes, veelzijdige evene-
menten en de gastvrijheid van de bevolking. Dit alles maakt Hellendoorn Na-
tuurlijk en Avontuurlijk! We bieden volop ruimte voor ondernemers in onze 
gemeente. We prijzen ons gelukkig met hoogwaardige verblijfsrecreatie met 
prima horecagelegenheden. Kwalitatief goede horecavoorzieningen verhogen 
de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Voor de kwaliteit van de horeca zijn 
veel factoren bepalend, zoals ligging, gebouw, sfeer, service, het menu en niet 
te vergeten de prijs en kwaliteit van het gebodene.
Minder zichtbare factoren, maar zeker zo belangrijk, zijn veiligheid en het 
voorkomen van overlast. Voor klanten van de horeca zijn dat vanzelfspre-
kende zaken. Zij mogen erop vertrouwen dat de overheid eisen stelt aan die 
veiligheid en het voorkomen van overlast. Zij mogen er ook op vertrouwen 
dat de overheid er nauwlettend op toeziet dat vergunningen en voorschriften 
worden nageleefd.
Horecaondernemers hebben daarom te maken met veel vergunningen en 
voorschriften. Zo veel dat ik me goed kan voorstellen dat het overzicht soms 
ontbreekt. Daarom bied ik u graag dit boekje aan, waarin alle vergunningen 
en voorschriften voor horecaondernemers zijn opgenomen. Bekijk vooral het 
hoofdstuk waarin de vergunningen en regels van de gemeente Hellendoorn 
overzichtelijk uitgelegd worden.
Ik hoop dat dit boekje bijdraagt aan inzicht in het waarom en hoe van ver-
gunningen en voorschriften. Overheid en horeca hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de bezoeker en de omgeving van 
horecagelegenheden. Als wij die verantwoordelijkheid samen nemen, is het 
voor de bezoekers van uw gelegenheid bovenal goed toeven. 
Daar doen we het voor. Ik wens u veel succes met uw hore-
ca-activiteiten.

Anneke H. Raven 
Burgemeester van Hellendoorn  
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INLEIDING
De gemeente Hellendoorn kent vele commerciële horecabedrijven, groot en 
klein. In de meeste horecabedrijven wordt alcohol geschonken, hiervoor is 
een vergunning nodig. Ook zijn er veel horecabedrijven met een terras, hier-
voor gelden algemene regels. Wilt u een livé-optreden van een band organise-
ren in uw horecabedrijf, dan krijgt u te maken met de regels rondom geluid. 
Deze en andere regels en de bijbehorende procedures worden in deze brochu-
re kort behandeld. Daarmee biedt deze brochure handvaten voor nieuwe en 
bestaande horecaondernemers in de gemeente Hellendoorn. Op deze manier 
weet een horecaondernemer aan welke regels hij moet voldoen en wordt een 
gelijk speelveld gecreëerd.

AFBAKENING
Behalve commerciële horecabedrijven zijn er ook diverse paracommercië-
le horecabedrijven in de gemeente Hellendoorn gevestigd. Denk hierbij aan 
sportverenigingen met een kantine of dorps- en wijkgebouwen met een ho-
recagedeelte. Voor deze horecabedrijven gelden soms dezelfde regels als voor 
de commerciële horecabedrijven. Bijvoorbeeld voor wat betreft de minimale 
schenkleeftijd, geluid en terrassen. Er gelden voor deze bedrijven soms ook 
andere regels. Bijvoorbeeld voor schenktijden en commerciële activiteiten. 
De wet- en regelgeving en procedures voor paracommerciële horecabedrijven 
wordt beschreven in een andere brochure. 

Deze brochure gaat over commerciële horecabedrijven. Dit zijn vaak bedrijven 
waar alcoholhoudende drank kan worden gekocht. Deze alcohol moet in het 
bedrijf worden genuttigd. Het is ook mogelijk om alcoholhoudende drank te 
kopen in bijvoorbeeld een slijtersbedrijf, wijnhuis of supermarkt. Deze pro-
ducten mogen niet in het bedrijf worden genuttigd, maar zijn voor gebruik op 
een andere locatie (in veel gevallen bij iemand thuis). Ook is 
het mogelijk om alcoholhoudende drank thuis 
te laten bezorgen 
Deze brochure gaat enkel over horecabedrij
ven. Informatie over de bedrijven die alcohol 
verkopen voor gebruik op een andere 
locatie wordt beschreven in een andere 
brochure.

ENKELE BEGRIPPEN UITGELEGD
In deze brochure worden bepaalde begrippen vaak gebruikt. In dit hoofdstuk 
worden deze begrippen eerst toegelicht, zodat het makkelijker is om de rest 
van de informatie door te nemen. Overige begrippen worden in de betreffende 
tekst toegelicht.

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 20 ⁰C bestaat uit 15% of meer alcohol, met 
uitzondering van wijn.

Zwak-alcoholhoudende drank
Alle alcoholhoudende drank, met uitzondering 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 bijbehorende 
terras).

INRICHTING
De ruimte / het pand waarin een horecabedrijf is gevestigd. Daarbij horen ook 
eventuele terrassen die bestemd zijn voor het schenken van alcoholhoudende 
drank voor gebruik ter plaatse.

LOKALITEIT
Een besloten ruimte die onderdeel uitmaakt van een inrichting. Dit kunnen 
ruimten zijn waar alcohol wordt geschonken, maar ook andere ruimten. 
Bijvoorbeeld: bargedeelte, toiletten, keuken, magazijn of kantoor.

Horecalokaliteit
Een besloten ruimte (lokaliteit) waar alcohol wordt geschonken. 
De toegang tot de ruimte moet afsluitbaar zijn. Bijvoorbeeld: bargedeelte of 
restaurantgedeelte.



6 7

LEIDINGGEVENDE
In het kader van de Drank- en Horecawet is een leidinggevende degene die 
verantwoordelijk is voor de uitoefening van het horecabedrijf en in het bezit 
is van een diploma Sociale Hygiëne. Afhankelijk van de omvang van de on-
derneming en de opzet van de ondernemingsstructuur kunnen er meerdere 
leidinggevenden zijn. Tijdens openingstijden moet er altijd een leidinggevende 
aanwezig zijn.
• De eigenaar van de onderneming is leidinggevende. Een leidinggevende 

is altijd een persoon, dus een natuurlijk persoon of bestuurders van een 
rechtspersoon. 

• Degene die de algemene leiding aan de onderneming geeft (de bedrijfslei-
der) is leidinggevende.

• Degene die de onmiddellijke leiding aan de onderneming geeft (de beheer-
der) is 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 (beoorde-
ling op basis van het Besluit eisen zedelijk gedrag en door bevraging van po-
litie en/of justitie). Een leidinggevende moet verder over voldoende kennis en 
inzicht met betrekking tot sociale hygiëne beschikken. Daarom is een diploma 
Sociale Hygiëne vereist.

Zoals hierboven aangegeven is de eigenaar van de onderneming leidingge-
vende. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat één van de eigenaren 
van de onderneming geen bemoeienis heeft met de onderneming. Die per-
soon is niet betrokken bij de bedrijfsvoering en exploitatie van dat deel van 
de onderneming. Dan kan de ondernemer die geen bemoeienis heeft met de 
onderneming dit in een schriftelijke verklaring aangeven. Dit moet ook in het 
aanvraagformulier drank- en horecavergunning worden aangegeven. Hij hoeft 
dan ook niet te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een leidingge-
vende. Bijvoorbeeld: een vof of BV start een nevenactiviteit op waarbij alcohol 
wordt geschonken. Deze activiteit wordt voor rekening en verantwoording van 
één van de vennoten of bestuurders uitgevoerd. De overige vennoten kunnen 
dan een volmacht afgeven, waardoor zij verklaren niet betrokken te zijn bij de 
bedrijfsvoering of exploitatie van de nevenactiviteit.

DIPLOMA SOCIALE HYGIËNE
Het diploma Sociale Hygiëne is verplicht voor elke leidinggevende in een 
horecabedrijf. Sociale Hygiëne gaat over onder andere alcohol, drugs, gokken, 
wet- en regelgeving en hygiënisch beleid. Het diploma geeft aan dat iemand 
weet hoe om te gaan met een situatie waarin iemand dronken is of andere 
personen lastig valt. 

Na ontvangst van het diploma wordt de geslaagde ook bijgeschreven in het 
LEC-SVH (Landelijke Examencommissie Stichting Vakbekwaamheid Horeca). 
Dit register is te raadplegen door bijvoorbeeld de vergunningverlener drank- 
en horecavergunning.

Op de website van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca staat meer informa-
tie over de opleiding en het examen.

VERGUNNINGEN EN ANDERE 
REGELS
Wilt u een horecabedrijf beginnen, dan kan het zijn dat u een vergunning 
moet aanvragen of aan andere regels moet voldoen. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de vergunningen en andere regels die in de gemeente Hellen-
doorn van toepassing zijn bij het uitbaten van een horecabedrijf. Niet ieder 
horecabedrijf heeft alle vergunningen nodig of moet zich aan alle regels hou-
den. Schenkt u geen alcohol, dan hoeft u geen drank- en horecavergunning te 
hebben. Hebt u geen terras, dan hoeft u zich niet aan de algemene regels voor 
het plaatsen van een terras te houden.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING
Wilt u alcohol verkopen in uw horecabedrijf, dan bent u een drank- en hore-
cavergunning nodig. In de Drank- en Horecawet staat dat het verboden is om 
zonder vergunning van de burgemeester het horecabedrijf uit te oefenen. Op 
de vergunning komt te staan voor welke ruimten in een inrichting de vergun-
ning geldt. Alleen in deze ruimten mag alcohol worden geschonken of ver-
kocht. Ook een eventueel terras wordt in de vergunning opgenomen.
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ALCOHOL VERKOPEN AAN BEPAALDE PERSONEN
• 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. 

• Het is verboden om een persoon toe te laten of te bedienen in een horeca-
bedrijf of op terras als die persoon dronken of onder invloed van andere 
middelen is.  

LEIDINGGEVENDE AANWEZIG
In een horecabedrijf moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Wanneer 
er in een horecalokaliteit alcohol wordt verstrekt mogen er geen personen 
jonger dan 16 jaar werken. Bijvoorbeeld: in de spoelkeuken van een restaurant 
mag een 15-jarige wel werken tijdens openingstijden, maar deze persoon mag 
tijdens openingstijden geen glazen ophalen uit het restaurantgedeelte. 

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

Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet
Aan het pand waar het horecabedrijven in gevestigd is worden eisen gesteld. 
Onderstaand een beknopt overzicht. De exacte eisen staan in het Besluit eisen 
inrichtingen Drank- en Horecawet.

Leeftijdssticker
Het is verplicht om bij de ingang van een horecabedrijf leeftijdsstickers te 
hebben waaruit blijkt dat aan personen onder de 18 jaar geen alcohol wordt 
verstrekt.

Hoogte
Een horecabedrijf moet minimaal 2,40 m hoog zijn vanaf de vloer.

Vloeroppervlakte
Een horecabedrijf moet minimaal één ruimte van 35 m2 of groter hebben. 

Ventilatie
Voor een horecabedrijf gelden ventilatie-eisen. Een medewerker van de 
gemeente kan berekenen of een ruimte voldoet aan deze eisen. 

Toiletruime
Een horecabedrijf moet minimaal twee afgescheiden toiletgelegenheden 
hebben. Elke toiletgelegenheid moet stromend water hebben om de handen 
te wassen. Verder moet er tussen de ruimte waar het toilet staat en de horeca-
lokaliteit een tussenruimte zijn, zodat men niet rechtstreeks op het toilet kan 
kijken.

OPENINGSTIJDEN
Het horecabedrijf moet gesloten zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 
01.00 uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 06.00 uur. 
Dit betekent dat u geen nieuwe bezoekers meer mag toelaten tot uw horecabe-
drijf. De bezoekers die op dat moment nog in uw bedrijf aanwezig zijn moeten 
uw bedrijf van maandag tot en met vrijdag uiterlijk om 02.00 uur verlaten en 
op zaterdag en zondag uiterlijk om 03.30 uur.

Hebt u een horecabedrijf in een winkel, dan gelden voor het horecabedrijf 
maximaal dezelfde openingstijden als voor de winkel.

Wilt u het horecabedrijf langer geopend hebben dan de genoemde sluitingstij-
den, dan zult u hiervoor een ontheffing moeten aanvragen bij de burgemees-
ter. Bijvoorbeeld: een livé-wedstrijd van de Olympische Spelen in de nachtpe-
riode uitzenden in een café.

TERRASSEN 
Wanneer u een terras bij uw horecabedrijf wilt plaatsen, moet u voldoen aan 
de algemene regels voor terrassen. Onder andere:
• een terras mag maximaal 3 meter uit de gevel worden geplaatst;
• een terras moet gesloten zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 

uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 01.00 uur en 06.00 uur;
• terrasheaters mogen worden gebruikt tot 23.00 uur;
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• van een looplijn voor blinden en slechtzienden moet aan weerszijden een 
afstand van 0,5 meter worden vrijgelaten;

• de vrije loopruimte tussen de weg, fietspad of groenstrook en het terras is 
minimaal 1,5 meter.

De volledige algemene regels zijn te vinden op de website van de gemeente 
Hellendoorn. 

Wilt u alcohol schenken op het terras, dan moet het terras worden vermeld op 
de drank- en horecavergunning.

UITSTALLINGEN 
Voor het plaatsen van uitstallingen bij uw horecabedrijf moet u voldoen aan 
de algemene regels voor uitstallingen. Een uitstalling is bijvoorbeeld een 
krijtbord met reclame of een menukaart in een standaard. De algemene regels 
geven onder andere duidelijkheid over de locatie van uitstallingen en de tijden 
waarop een uitstalling geplaatst mag zijn. Deze algemene regels zijn te vinden 
op de website van de gemeente Hellendoorn.  

GELUID
Wanneer er teveel geluid wordt geproduceerd in een pand of vanaf het bijbe-
horende terras, kan overlast voor de omgeving ontstaan. Als vuistregel mag 
worden aangenomen dat wanneer geluid dat in een pand wordt geproduceerd 
op straat te horen is, er sprake is van het overschrijden van de geluidsnormen.

Een horecabedrijf mag maximaal twaalf keer per jaar een incidentele festivi-
teit houden waarbij de geluidsnormen niet van toepassing zijn (de 12 dagen-
regeling). Een dergelijke festiviteit moet minimaal twee weken van te voren 
worden gemeld via een brief of per e-mail aan gemeente@hellendoorn.nl. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bijvoorbeeld: een optreden met livému-
ziek in een café.

Het overschrijden van de geluidsnorm op basis van een melding is voor bui-
tenruimten toegestaan tot 23.30 uur en voor binnenruimten tot 01.00 uur (van 
de daaropvolgende dag). Op 1 januari geldt voor binnenruimten een eindtijd 
van 06.00 uur. Voorwaarde voor het overschrijden van de geluidsnorm is dat 
ramen en deuren van binnenruimten gesloten blijven, behalve voor het door-
laten van bezoekers of goederen.

KANSSPELAUTOMATEN
Kansspelautomaten worden beschouwd als een risico voor de gezondheid, 
omdat ze mogelijk een verslaving veroorzaken. Daarom staan in de Wet op de 
kansspelen hierover regels opgenomen.

Kansspelautomaten 
Kansspelautomaten zijn speelautomaten waarbij door toeval (gokken) prijzen 
kunnen worden gewonnen. Deze prijzen bestaan vaak uit geld. Bijvoorbeeld: 
fruitmachines.

Behendigheidsautomaat 
Kansspelautomaten moeten niet worden verward met behendigheidsauto-
maten. Dit zijn automaten waarbij door behendigheid van de speler prijzen 
kunnen worden gewonnen. Deze prijzen kunnen bestaan uit geld, maar ook 
het bereiken van een volgend level. Een behendigheidsautomaat mag zonder 
vergunning worden geplaatst. Bijvoorbeeld: flipperkasten.

In een laagdrempelige inrichting zijn kansspelautomaten verboden. In hoog-
drempelige inrichtingen zijn maximaal twee kansspelautomaten toegestaan.

Hoogdrempelige inrichting
De activiteiten in een hoogdrempelige inrichting zijn met name gericht op 
bezoekers van 18 jaar of ouder. Het moet gaan om een op zichzelf staand café 
of restaurant. 
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Dit wil zeggen dat mensen specifiek voor deze activiteit (het drinken van al-
cohol in een café of het eten van een maaltijd en daarbij nuttigen van alcohol 
in een restaurant) naar het pand komen. Ook moet voor de onderneming een 
drank- en horecavergunning zijn afgegeven.

Laagdrempelige inrichting
In een laagdrempelige inrichting zijn de activiteiten niet noodzakelijkerwijs 
gericht op bezoekers vanaf 18 jaar of ouder. Daarnaast kunnen de horeca-ge-
relateerde activiteiten worden gecombineerd met andere activiteiten, zoals 
biljarten of darten. Mensen komen niet specifiek naar het pand om alcohol te 
drinken. Het drinken van alcohol wordt gecombineerd met een andere activi-
teit. Bijvoorbeeld: competitie spelen in een biljart-café of een snackbar (hier 
komen ook jongeren).

Om kansspelautomaten te mogen plaatsen gelden ook eisen met betrekking 
tot de ruimte waar de kansspelautomaten staan. Dit geldt met name voor 
samengestelde inrichtingen, waar zowel een laagdrempelige ruimte als een 
hoogdrempelige ruimte zijn. Bijvoorbeeld: een snackbar en café in één pand 
van dezelfde eigenaar. In het café mogen dan kansspelautomaten staan. In de 
snackbar niet.

BESTEMMINGSPLAN
U mag niet in elk pand een horecabedrijf starten. Ook kan niet elk type hore-
cabedrijf in elk pand worden gestart. Dit hangt af van de bestemming die het 
pand heeft in het bestemmingsplan.  Bijvoorbeeld: Centrum 1 met de aan-
duiding h2 staat cafés, snackbars, enz. toe. De bestemming Centrum 3 staat 
lunchrooms, ijssalons, enz. toe. De bestemming Horeca staat horeca toe tot 
en met de categorie die in het betreffende bestemmingsplan staat genoemd. 
Vraag daarom eerst bij de gemeente naar de mogelijkheden, voordat u con-
tracten ondertekend.

Is het pand volgens het bestemmingsplan niet geschikt voor horeca, dan kunt 
u het college om een bestemmingsplan wijziging vragen. Dit kan leiden tot 
een wijziging van het bestemmingsplan, maar het is ook goed mogelijk dat uw 
verzoek niet wordt ingewilligd. Het wijzigen van het bestemmingsplan kost u 
vaak veel geld.

BOUWEN 
Wilt u het pand van binnen of van buiten verbouwen? Dan bent u mogelijk 
een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen nodig. Bepaalde wijzi-
gingen zijn vergunningsvrij. U kunt dit navragen bij de gemeente.

BRANDVEILIGHEID
Uw pand moet voldoen aan de eisen die gelden voor brandveiligheid. Deze 
eisen staan in het Bouwbesluit. 

RECLAME
Wanneer u reclame uitingen op uw pand wilt aanbrengen, kan het zijn dat u 
hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld: wanneer u 
een lichtbak met de naam van de onderneming aan de gevel wilt bevestigen. 
In het reclamebeleid van de gemeente staat aan welke eisen de reclame moet 
voldoen. Meer informatie staat op de website van de gemeente Hellendoorn.  

MILIEU 
Opent u een horecabedrijf waarbij u veel gebruik maakt van de keuken dan 
moet u zich houden aan de eisen uit het Activiteitenbesluit en dient u een 
melding Activiteitenbesluit in. Bijvoorbeeld: een restaurant.

WET- EN REGELGEVING
Een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving voor horecaonderne-
mers in de gemeente Hellendoorn (geldend op 1 juli 2019).
• Bestemmingsplan
• Drank- en Horecawet
• Drank- en Horecaverordening gemeente Hellendoorn 2013
• Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
• Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 
• Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009
• Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Gemeentelijke regelgeving is te vinden op www.hellendoorn.nl/regels. 

 



14 15

PROCEDURES
Hieronder staat de belangrijkste informatie over diverse procedures. Meer 
informatie en benodigde formulieren staan op www.hellendoorn.nl. Hier staat 
ook welke kosten in rekening worden gebracht.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING
De aanvraag
Wanneer u een drank- en horecavergunning wilt aanvragen, wordt u uitgeno-
digd voor een eerste gesprek. In dit gesprek licht de gemeente het aanvraag-
formulier en het Bibobformulier toe. U moet veel informatie aanleveren om 
een aanvraag te kunnen doen. Bijvoorbeeld: gegevens van alle leidinggeven-
den, openingsbalans, jaaropgave, kopie identiteitsbewijs, bankafschriften, 
getekende huur- en/of koopovereenkomst en getekende leningsovereenkomst. 
Het kan verstandig zijn uw financieel adviseur hierbij te betrekken.

Wanneer alle benodigde documenten verzameld zijn, maakt u een tweede 
afspraak om de stukken in te leveren. Tijdens dit overleg wordt gekeken of alle 
documenten aanwezig zijn en goed zijn ingevuld. Wanneer alles compleet is 
en de documenten ondertekend zijn (voorzover relevant), wordt uw aanvraag 
in behandeling genomen.

De gemeente moet binnen acht weken een besluit nemen op uw aanvraag. 
Deze termijn kan éénmaal met acht weken worden verlengd. Blijkt tijdens 
het beoordelen van uw aanvraag dat er nog stukken ontbreken, dan wordt u 
gevraagd deze stukken binnen een bepaalde termijn in te dienen. De behan-
delperiode wordt dan verlengd met deze termijn.

Op het moment dat u een aanvraag bij de gemeente indient, worden er kosten 
in rekening gebracht. 

De beoordeling van de vergunningaanvraag en de aanvrager
Om een drank- en horecavergunning te kunnen krijgen moet u 21 jaar of 
ouder zijn, mag u niet onder curatele staan en mag u niet van slecht levensge-
drag zijn. Daarom wordt de persoon die de vergunning aanvraagt getoetst op 
basis van de Wet Bibob. 

Aan justitie en politie wordt gevraagd een check uit te voeren naar de aanvra-
ger. Wanneer u in de afgelopen jaren een overtreding of misdrijf hebt gepleegd 
die van invloed kan zijn op uw functie in het horecabedrijf, dan kan u de ver-
gunning geweigerd worden. Ook wordt in het curatele register nagekeken of u 
onder curatele staat. 

Om te voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert, worden 
uw financiële stukken beoordeeld. Hieruit moet blijken dat de financiën recht-
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matig zijn verkregen, het moet dus gaan om legaal verkregen geld. 
Indien nodig kan er na het inleveren van alle stukken nog een gesprek plaats-
vinden om de stukken door te nemen en onduidelijkheden die uit de stukken 
blijken in een gesprek te verhelderen. Mogelijk sluit hier een medewerker van 
het RIEC (Regionaal informatie en expertise centrum) bij aan.

Op basis van het onderzoek bepaalt de gemeente of de vergunning kan wor-
den verleend. Bij twijfel wordt het RIEC om advies gevraagd. Het RIEC kan 
daarnaast nog andere bronnen (onder andere de Belastingdienst) raadplegen, 
waar de gemeente geen toegang tot heeft. 

De beoordeling van de leidinggevende(n)
Leidinggevenden mogen niet van slecht levensgedrag zijn en moeten 21 jaar 
of ouder zijn. Daarom wordt ook van hen gegevens opgevraagd bij politie en 
justitie en wordt gekeken of zij onder curatele staan. Een volledige Bibob-toets 
is vaak niet nodig. Daarnaast wordt in het landelijke register nagekeken of een 
leidinggevende over een diploma Sociale Hygiëne beschikt.

De beoordeling van de inrichtingseisen
Om de vergunning te kunnen verstrekken, moet beoordeeld worden of het 
pand voldoet aan de inrichtingseisen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- 
en Horecawet. Er worden onder andere eisen gesteld met betrekking tot de 
ventilatie, de hoogte en de sanitaire voorzieningen. Hiervoor komt mogelijk 
een medewerker van de gemeente het horecabedrijf bekijken.

De vergunning
Wanneer uw aanvraag positief is beoordeeld ontvangt u de drank- en hore-
cavergunning. Op de vergunning staat in welke gedeelten van uw bedrijf u 
alcohol mag schenken. Ook een eventueel terras staat hier op. Op het bij de 
vergunning horende aanhangsel staan de leidinggevenden vermeld.

Wijziging van de vergunning
Belangrijke wijzigingen in uw bedrijf moet u aan de gemeente doorgeven. 
Dit moet u doen binnen 30 dagen na de wijziging. De gemeente past dan uw 
drank- en horecavergunning of het aanhangsel aan. Hieraan zijn kosten ver-
bonden.

Onder andere wanneer u een nieuwe leidinggevende wilt laten bijschrijven 
op het aanhangsel bij uw vergunning (en eventueel een leidinggevende wilt 
verwijderen), dan moet u een wijziging van de vergunning doorgeven. Ook het 

vergroten van een terras of een nieuwe lokaliteit moet u doorgeven, zodat de 
vergunning aangepast kan worden. Bijvoorbeeld: u hebt uw bedrijf verbouwd 
en er is een nieuwe zaal toegevoegd aan uw bedrijf.

VERGUNNING VOOR KANSSPELAUTOMATEN
Voor een ontheffing voor het langer open hebben van uw horecabedrijf vult u 
het aanvraagformulier in en stuurt u dit naar de gemeente.

De beoordeling
Een ontheffing kunt u alleen krijgen als het gaat om een tijdelijke afwijking 
van de openingstijden. Bijvoorbeeld voor een evenement. Bij de beoordeling 
zal worden overwogen of het langer open hebben van uw bedrijf niet voor 
onevenredige overlast voor de omgeving of onveilige situaties zorgt.

De ontheffing
Wordt positief besloten op uw aanvraag, dan ontvangt u de ontheffing.

MELDING GELUID
De melding
De melding 12-dagenregeling dient u uiterlijk twee weken voor de activiteit in 
bij de gemeente. U mag in uw melding meerdere activiteiten doorgeven. Doet 
u liever een melding per activiteit, dan is dat ook geen probleem. Voor de mel-
ding hoeft u geen leges te betalen. In uw melding geeft u aan op welke datum 
en welke tijd de activiteit plaats zal vinden en wat de activiteit inhoudt. 

Wanneer u de melding hebt gedaan, mag de activiteit worden gehouden. U 
krijgt een ontvangstbevestiging na het doen van de melding. Zo weet u dat de 
melding is ontvangen.

Gaat de activiteit onverwachts niet door, dan moet u dit tijdig doorgeven. Doet 
u dit niet, dan geldt de gedane melding en telt deze mee in het totaal van de 
12 toegestane activiteiten.
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TOEZICHT EN HANDHAVING
TOEZICHT EN HANDHAVING GEMEENTE
De toezichts- en handhavingstaken op het gebied van horeca staan beschre-
ven in het wettelijk verplicht op te stellen gemeentelijk Preventie- en handha-
vingsplan Drank- en Horecawet. Dit plan wordt overigens dit jaar herzien en 
geactualiseerd. 

Ook toezicht en handhaving vormen een belangrijk onderdeel om de doelen 
van de Drank- en Horecawet te bereiken. Eén van deze doelen is het alcohol-
gebruik, met name onder jongeren, te voorkomen / beperken. In dat kader 
worden diverse acties ondernomen in het kader van preventie, bijvoorbeeld 
voorlichting die wordt gegeven op scholen, maar ook worden verschillende 
soorten controles door de inspecteurs handhaving APV/Bijzondere wetten, 
eveneens Boa’s, uitgevoerd:
• Basiscontrole vergunning: tijdens deze controle wordt gecheckt of de 

verleende vergunning nog actueel is, of de leidinggevende zoals aange-
geven op het aanhangsel, aanwezig is, of er zich geen wijzigingen in de 
inrichting hebben voorgedaan, of er een aanduiding is voor wat betreft de 
verkoop aan jongeren onder de 18 jaar enz. Jaarlijks worden een aantal 
van deze vergunningen gecontroleerd. 

• Controle ten aanzien van de verkrijgbaarheid: check of de juiste inrichtin-
gen wel de juiste alcoholhoudende drank verstrekken, een supermarkt of 
warenhuis mag bijvoorbeeld geen sterk alcoholhoudende drank verkopen.

• Leeftijdsgrenscontrole / mystery guest onderzoek: dit zijn controles op het 
verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar. 
Sinds 2016 hebben we jaarlijks dergelijke onderzoeken uitgevoerd.  
 
Dat begint zijn vruchten af te werpen, want tijdens de laatste controles in 
2018 is een sterke verbetering te zien. Ook in 2019 zullen weer dergelijke 
controles worden uitgevoerd.

De samenwerking met politie is hierbij heel belangrijk, omdat zij ook een be-
langrijke rol vervullen. Indien overtredingen worden geconstateerd, wordt aan 
de hand van het Alcohol- en Horecasanctiebeleid de actie bepaald. Dit beleid 
is feitelijk een tabel met alle mogelijke overtredingen en daaraan gekoppeld 
de vervolgacties en maatregelen. Het is voor ons een leidraad om de actie te 
bepalen zodat zo veel mogelijk eenduidig wordt gewerkt.

Als tijdens een controle bijvoorbeeld geen leidinggevende aanwezig is, dan 
wordt meestal een brief opgesteld met daarin uitgelegd de wet- en regelge-
ving, maar ook de waarschuwing dat deze leidinggevende wel altijd aanwezig 
moet zijn. Ook kan ruimte worden geboden om een nieuwe leidinggevende bij 
op het aanhangsel te plaatsen. In dat geval wordt uitgelegd hoe dat moet. 

In plaats van een waarschuwing, kunnen ook bestuurlijke maatregelen wor-
den getroffen zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een be-
stuurlijke boete. Dit geldt vaak bij herhaling van overtredingen of constatering 
van zwaardere overtredingen, zoals het schenken van alcoholhoudende drank 
zonder te beschikken over een Drank- en Horecavergunning. Het is op zich 
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 en de 
daaraan ten grondslag liggende doelstellingen worden behaald.

TOEZICHT EN HANDHAVING NVWA
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor 
het toezicht op en de handhaving van het hygiënisch bereiden en verstrekken 
van voedsel. 
Ook houdt de NVWA toezicht op het rookverbod.

TOEZICHT EN HANDHAVING KANSSPELAUTORITEIT
Voor het toezicht op en handhaving van de aanwezigheidsvergunning voor 
kansspelautomaten is de gemeente bevoegd gezag. De Kansspelautoriteit 
houdt toezicht op de technische aspecten van de speelautomaten.

CASUSSEN
IN EEN CAFETARIA ALCOHOL SCHENKEN EN ALCOHOL BEZORGEN 
AAN HUIS
De eigenaar van een cafetaria verkoopt alcohol aan klanten die in zijn hore-
cabedrijf ter plaatse eten en drinken nuttigen. Daarnaast verkoopt hij alcohol 
aan de klanten bij wie hij eten en drinken bezorgt. Dit is niet toegestaan. Hij 
mag het verkopen van alcohol voor gebruik ter plaatse niet combineren met 
verkoop van alcohol voor gebruik elders dan ter plaatse. 
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EISEN AAN EEN HORECAGEDEELTE IN EEN WINKEL
Detailhandel in horeca is verboden. Horeca in detailhandel is toegestaan.

Horeca in detailhandel
In een meubelzaak is een horecagedeelte met enkele tafels, waar potentie-
le klanten tegen betaling wat kunnen eten en drinken. Er wordt ook alcohol 
geschonken.
Dit is toegestaan, zolang de horeca-activiteit ondergeschikt is aan de winkel-
activiteit en voldoet aan de inrichtingseisen uit de Drank- en Horecawet. Daar-
naast moet de afscheiding tussen het horecagedeelte en het winkelgedeelte 
minimaal 1,25 meter hoog zijn. In de Algemene Plaatselijke Verordening staat 
opgenomen dat voor de horeca-activiteit dezelfde sluitingstijden gelden als 
voor de winkelactiviteit.

Detailhandel in horeca 
In een café wordt een product gepromoot, waarbij het mogelijk is om dit pro-
duct direct te kopen.
Dit is verboden. Het is niet toegestaan om in een horecabedrijf detailhandel te 
plegen. In een horecabedrijf mogen enkel condooms en damesverband wor-
den verkocht.

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

www.hellendoorn.nl      www.visithellendoorn.nl
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