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Startersinfo
Benodigde vergunningen
EEN AANTAL VERGUNNINGEN WAAR JE ALS ONDERNEMER MEE WORDT 
GECONFRONTEERD WORDEN VERLEEND OP GROND VAN NATIONALE 
WETGEVING EN EEN AANTAL VERGUNNINGEN WORDT VERLEEND OP 
GROND VAN PLAATSELIJKE REGELGEVING. LET OP: HET DUURT GEMIDDELD 
13 WEKEN VOORDAT OP EEN VERGUNNINGSAAVRAAG IS BESLIST.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING 
 
Iedereen die alcoholische dranken wil schenken moet een drank- en horecavergunning 
hebben. Deze vergunning wordt door de gemeente afgegeven op grond van de Drank- en 
Horecawet. Uitgangspunt van deze wet is: een verantwoorde alcohol verstrekking.

Voorwaarden 
Voorwaarden voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning:
•	 Alle leidinggevenden moeten voldoen aan de zogenaamde persoonlijkheids- en 

zedelijkheidseisen:
1. Niet onder curatele; niet uit ouderlijke macht/voogdij ontzet; niet veroordeeld   

wegens discriminatie.
2. Niet binnen de laatste 5 jaar veroordeeld tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 

meer dan zes maanden.
3.  Niet binnen laatste 5 jaar bij meer dan 1 uitspraak veroordeeld tot geldboete van 

groter dan €500 wegens overtreding art 8 Wegenverkeerswet.
4. Daarnaast bestaat er nog de open norm dat er niet in enig opzicht sprake mag zijn 

van slecht levensgedrag.
5. Alle leidinggevenden in de horecazaak moeten 21 jaar of ouder zijn.

•	 Alle leidinggevenden dienen te beschikken over kennis en inzicht over sociale 
hygiëne. Dit kan aangetoond worden door een Verklaring Sociale Hygiëne. die wordt 
afgegeven door het Horeca Branche Instituut. 

•	 De inrichting dient te voldoen aan de inrichtingseisen van het Besluit eisen 
inrichtingen Drank- en Horecawet en aan de eisen van het Bouwbesluit

 
De eerste twee eisen gelden óók voor alle bestuurders van een B.V. indien de horeca-
exploitatie wordt uitgevoerd in een B.V. 

Aanvraag 
De aanvraag wordt in behandeling genomen door de Gemeente: 13 weken (pas 
ontvankelijk als aanvraag compleet is). Aanvraag wordt gestuurd naar milieudienst, 
brandweer, bouw- en woningtoezicht en politie.
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Verplichte bijlagen bij de aanvraag zijn:
•	 Huurovereenkomst/koopovereenkomst overleggen
•	 Uittreksel KvK
•	 Diploma Sociale Hygiëne
•	 Bibob vragenlijst

De drank- en horecavergunning dient in elk geval verleend te zijn vóórdat het 
horecabedrijf open mag. 

Belangrijk is dat er o.a. een nieuwe vergunning aangevraagd dient te worden bij
•	 Wijziging leidinggevenden
•	 Verbouwing horecazaak
•	 Overname van de horecazaak

Handhaving
Controle op de naleving van de vergunning gebeurt door de gemeente, politie en het 
Drank- en Horecateam van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Bij	een	overtreding	kunnen	de	volgende	straffen	worden	opgelegd:
•	 Waarschuwing
•	 Geldboete
•	 Stil leggen alcoholverkoop
•	 In beslagname voorraad in beslag indien er een verkoopverbod geldt
•	 Verzoek bij de gemeente kan om de vergunning in te trekken

SPEELAUTOMATENVERGUNNING
De speelautomatenvergunning wordt verleend door de locale overheid op basis van 
landelijke wetgeving, op grond van de Wet op de Kansspelen. Het doel van deze wet is 
gokverslaving tegen te gaan.

Horecaondernemers die een café of een restaurant runnen en die een kansspelautomaat 
willen plaatsen dienen bij de gemeente deze vergunning aan te vragen. 

Voor behendigheidsautomaten (spelresultaat is hierbij door de speler te beïnvloeden) (vb. 
flipperkast)	is	géén	vergunning	vereist.	Voor	kansspelautomaten	is	wel	een	vergunning	
vereist. 

Kansspelautomaten mogen niet in laagdrempelige horeca (alles behalve café en 
restaurants: shoarmazaak, bowling, cafetaria en ijssalons) maar wel in hoogdrempelige 
horeca (cafés en restaurants) worden geplaatst. Maximaal mogen er in hoogdrempelige 
horeca 2 kansspelautomaten worden geplaatst.
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EXPLOITATIEVERGUNNING
Hiermee kunnen gemeente nog eens extra eisen stellen aan de leidinggevende. Ook 
hiervoor geldt dat er altijd één op de vergunning vermelde leidinggevende aanwezig dient 
te zijn. De exploitatievergunning is persoonsgebonden. 

GEBRUIKERSVERGUNNING
Voorschriften voor brandveiligheid, zoals opgenomen in de gemeentelijke 
bouwverordening. Brandweer controleert op naleving. 

TERRASVERGUNNING
Voorschriften voor (de wijze van) het gebruik van het terras. Als het terras zich op of boven 
gemeentegrond of –water bevindt, is precariobelasting verschuldigd. De hoogte hiervan 
is vermeld in de gemeentelijke verordening.

Als het terras wordt uitgebreid, dan zal de drank- en horecavergunning en naar alle 
waarschijnlijkheid ook de exploitatievergunning worden aangepast. Immers dit omvat 
een uitbreiding van de lokaliteiten. 

Het hangt per gemeente af of er sprake is van een terrasseizoen of niet. In het laatste 
geval is de horecaondernemer bevoegd om gedurende het hele jaar het terras te 
gebruiken. Regels over de grootte van het terras en meubilair staat in het terrassenbeleid 
van de gemeente. Let op ook als het terras op eigen grond van de ondernemer ligt, maar 
in het openbare gebied, heeft de ondernemer een terrasvergunning nodig. 

RECLAMEVERGUNNING
Voorschriften voor de aanwezigheid van reclame-uitingen op, aan of bij het pand. Voor 
het aanbrengen van reclame is, naast een bouwvergunning, een reclamevergunning 
vereist.
Per gemeente verschilt het of voor reclame-uitingen zichtbaar vanaf de openbare weg 
jaarlijks reclame- of precariobelasting dient te worden betaald. Indien dat niet het geval is 
dan moet jaarlijks een nieuwe vergunning of verlening daarvan worden aangevraagd.


