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MR. RAOUL MEESTER VAN
HET AMSTERDAMSE ADVOCATENKANTOOR MEESTER IS GESPECIALISEERD IN HORECARECHT.
IN DEZE TWEEMAANDELIJKS
VERSCHIJNENDE RUBRIEK
VERTELT HIJ OVER JURIDISCHE
PROBLEMEN WAAR HORECAONDERNEMERS MEE TE MAKEN
HEBBEN. HIJ BASEERT ZICH
ONDER MEER OP ZAKEN DIE
HIJ TEGENKOMT IN ZIJN EIGEN
PRAKTIJK.
TEL. (020) 409 55 55.

I

n mijn praktijk krijg ik diverse vragen over
deze materie. Aanleiding genoeg dus om
nader in te gaan op de benodigde vergunningen en aandachtspunten voor de ondernemer. In dit artikel komt de Drank- en
Horecavergunning aan bod. In volgende artikelen zal ik andere voor de horeca noodzakelijke
vergunningen bespreken.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING
Als u in uw zaak alcoholische dranken wilt verstrekken (of als u niet bedrijfsmatig, maar wel
tegen betaling alcoholische dranken schenkt)
dient u in het bezit te zijn van een Drank- en
Horecavergunning. De volgende voorwaarden
worden daarbij getoetst:
- De leidinggevenden voldoen aan de zedelijkheidseisen op grond van het Besluit eisen zedelijk
gedrag Drank- en Horecawet.
- De leidinggevenden beschikken over een Verkla-
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SOCIALE HYGIËNE

BACK
TO
BASIC

Leidinggevenden moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot de
sociale hygiëne. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
kennis en inzicht met betrekking tot alcoholgebruik in relatie met soft- en harddrugs, geneesmiddelen, en alcoholmisbruik en gokverslaving. In de regel is een verklaring van de examencommissie van het SVH-Onderwijscentrum het
belangrijkste bewijsstuk om deze kennis aan te
tonen. Zie voor meer informatie hierover de website www.svh.nl.

OVERGANGSRECHT
Er is een uitzondering op bovengenoemde eisen
rond sociale hygiëne: bedrijfsleiders en beheerders die op 1 januari 1996 reeds als bedrijfsleider
of beheerder stonden vermeld in een drankvergunning, hoeven niet over een bewijsstuk van
sociale hygiëne te beschikken.

INRICHTINGSEISEN

Bij het starten van een horecabedrijf, maar ook bij bestaande
zaken, is het nogal eens onduidelijk voor ondernemers welke
vergunningen nodig zijn en waar hierbij op moet worden gelet.

ring Sociale Hygiëne op grond van het Besluit kennis sociale hygiëne Drank- en Horecawet.
- De inrichting voldoet aan de inrichtingseisen op
grond van het Besluit eisen inrichtingen Dranken Horecawet.

De Drank- en Horecavergunning is gebaseerd op
landelijke regelgeving. De vergunning is dus
overal hetzelfde en moet overal aan dezelfde vereisten voldoen.

INTREKKEN
Let er hierbij op dat onder leidinggevenden ook
de ondernemer zelf wordt verstaan. Dit betekent
ook de bestuurder van een BV.
Er zijn dus maar beperkte weigeringsgronden
voor een gemeente om deze vergunning te weigeren. Als deze niet aan de orde zijn, moet de gemeente de vergunning verlenen. De gemeente
kan dus niet andere weigeringsgronden zoals het
bestemmingsplan, het woon- en leefmilieu of
bijvoorbeeld de openbare orde aanhalen om te
weigeren. Dit kan overigens wel aanleiding zijn
om een exploitatievergunning niet te verlenen
(voor zover een dergelijke vergunning binnen de
gemeente vereist is).

Een Drank- en Horecavergunning wordt afgegeven voor de inrichting. Als een overname van
een horecabedrijf plaatsvindt, als er verbouwd
wordt, maar ook bij wijziging van de leidinggevenden moet een nieuwe vergunning worden
aangevraagd. Als de gemeente van oordeel is dat
sprake is van schijnbeheer, kan een vergunning
worden ingetrokken.
Als niet meer wordt voldaan aan de vereisten of
als sprake is van van onjuiste gegevens in de aanvraag van een vergunning, of als bijvoorbeeld de
feitelijke situatie niet meer overeenstemt met de
gegevens op de vergunning, kan de gemeente
de Drank- en Horecavergunning ook intrekken.

Tenzij er spoedeisende redenen zijn om direct de
vergunning in te trekken, moet een ondernemer
altijd eerst schriftelijk worden gewaarschuwd en
gehoord.
Tegen de weigering een vergunning af te geven,
de intrekking van een vergunning, het verbinden
van voorwaarden aan een vergunning of het niet
tijdig afgeven daarvan (drie maanden na aanvraag) kunt u juridische stappen ondernemen.
Zowel de gemeente als de Voedsel en Waren
Autoriteit zien toe op de naleving van de vergunning.

ZEDELIJK GEDRAG
Voor het verkrijgen van de Drank- en Horecavergunning moeten alle leidinggevenden dus
voldoen aan zogenaamde moraliteits- of zedelijkseisen. In de regel is de belangrijkste eis dat
een leidinggevende niet binnen de laatste vijf
jaar mag zijn veroordeeld tot een onvoorwaarde-

lijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden.
Andere belangrijke eis is dat een leidinggevende
niet binnen de laatste vijf jaar bij meer dan één
uitspraak mag zijn veroordeeld tot (onvoorwaardelijke) geldboetes van ¤500,- of meer
wegens overtreding van artikel 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed). Het Besluit eisen
zedelijk gedrag geeft nog veel meer van dergelijke eisen.
Naast deze eisen zegt de wet dat een leidinggevende ook in zijn algemeenheid niet in enig
opzicht van slecht levensgedrag mag zijn. De
gemeente mag daarbij zelf beoordelen in hoeverre iemand hieraan voldoet.

TIP Houd bij overtreding van deze strafrechtelijke
bepalingen rekening met de gevolgen voor uw horecavergunning. Mocht u onverhoopt zijn veroordeeld,
dan kan worden overwogen een verzoek om gratie
bij de koningin in te dienen.

Een horecabedrijf moet qua inrichting voldoen
aan de eisen van zowel het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, als aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit – dat landelijk geldt –
geeft de minimale technische bouwvoorschriften en overlapt deels het Besluit eisen inrichtingen.
In afwijking van andere bouwwerken bestaan er
voor de horeca (in afwijking dus van het Bouwbesluit) specifieke regels. Zoals bijvoorbeeld de
minimale plafondhoogte. Sinds 11 oktober 2000
moet het plafond ten minste 2,40 meter hoog
zijn. In tegenstelling tot vroeger is geen ontheffing meer mogelijk op lagere plafondhoogten.
Indien op dit moment een horecalokaliteit een
geheel dan wel gedeeltelijk plafond heeft lager
dan 2,40 meter, kan in principe voor de gehele
ruimte geen Drank- en Horecavergunning worden verleend (er wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen), tenzij onder de oude regelgeving
door de gemeente reeds een ontheffing was gegeven.

TIP - Let op! Op dit moment is er een wetswijziging in voorbereiding waarin de eisen omtrent
minimale plafondhoogte nog verder worden aangescherpt. Mocht u van plan zijn een nieuw horecabedrijf te gaan beginnen (waar in het verleden nog
geen Drank- en Horecavergunning voor is verleend)
dan kan het verstandig zijn om zo spoedig mogelijk
hiervoor een Drank- en Horecavergunning aan te
vragen, zodat u nog onder de huidige regelgeving
valt.
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