gemeente
De burgemeester van Oost Gelre:

st

1

overwegende dat met het oog op de uitvoering van de Drank- en Horecawet van belang is beleidsregels
ter handhaving van deze wet vast te stellen;
gelet op de artikelen 19a, 31, 32, 36 en 44a van de Drank- en Horecawet, artikelen 125 en 174 van de
Gemeentewet en afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht
BESLUIT
Het Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet vast te stellen.

Rob Metz
Burgemeester van Oost Gelre

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)
Artikel

Beschrijving

Omschrijving overtreding

Maatregel(en) toezichthouder

Artikel 3

Verbod zonder vergunning van de
burgemeester uitoefenen van een
horecabedrijf of slijtersbedrijf

Het zonder vergunning exploiteren van een
horecabedrijf of slijtersbedrijf

Situatie 1: geen vergunning aangevraagd

Maatregel(en) bestuur

1ste constatering:

mededeling dat de verstrekking van
alcoholhoudende drank onmiddellijk moet worden
gestaakt en
de vereiste vergunning moet worden aangevraagd
+ waarschuwing bestuurlijke boete bij voortzetting
alc. drankverstrekking zonder vergunning
+ rapportage van constateringen.

Aanschrijven dat:
a. de verstrekking van alcoholhoudende drank
onmiddellijk moet worden gestaakt, en
b. verstrekking van alcoholische drank
alleen is toegestaan met een
rechtsgeldige vergunning en
c. bij voortzetting van de exploitatie
(d.w.z. verstrekking alc. drank)
bestuurlijk wordt opgetreden.

2de constatering:

indien nog steeds geen vergunning is aangevraagd
 bestuurlijke boete opleggen + schriftelijke
rapportage van constateringen

Besluit oplegging last onder bestuursdwang
(sluiting van inrichting) o.g.v. art. 125
Gemeentewet
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Situatie 2: wel vergunning aangevraagd
Drankverstrekking in afwachting van
vergunning gedogen



N.v.t.

Situatie 3: vergunning geweigerd

Artikel 4,
lid 1

Overtreding voorschriften uit drank- en Het overtreden van voorschriften die in de
horecaverordening betreffende
gemeentelijke verordening met betrekking tot de
paracommerciële inrichtingen
exploitatie van paracommerciële inrichtingen zijn
opgenomen betreffende:
- schenktijden
- bijeenkomsten van persoonlijke aard

1de constatering:
mededeling dat de verstrekking van
alcoholhoudende drank onmiddellijk moet worden
gestaakt en bestuurlijke boete opleggen +
schriftelijke rapportage van constateringen

Besluit oplegging last onder bestuursdwang
(sluiting van inrichting) o.g.v. art. 125
Gemeentewet
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

wijzen op overtreding en mededeling dat
schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen

Aanschrijving dat:
voorschriften moeten worden nageleefd
en waarschuwing dat bij volgende constatering
bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt
opgetreden

- niet-instellingsgebonden bijeenkomsten
N.B.: Vwb. de schenktijden bij sportverenigingen
wordt gerekend vanaf een 0,5 uur na het laatste
fluitsignaal.

Artikel 8
juncto artikel
31, lid 1b en
c

Artikel 9, lid
3

Artikel 9, lid
4

Eisen leidinggevende(n)

Verplichting registratie barvrijwillligers
+ aanwezigheid van lijst van
barvrijwilligers

Aanwezigheid reglement van
paracommerciële rechtspersoon
in de inrichting

Het optreden van leidinggevende(n) die niet op
het aanhangsel bij de vergunning staat/ staan
bijgeschreven

Geen registratie barvrijwilligers en/of geen
afschrift daarvan in de inrichting aanwezig.

Reglement is niet in de inrichting aanwezig.

2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen



Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 500,- per geconstateerde overtreding met
max. € 2.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

indien leidinggevende over SVH beschikt erop
wijzen dat deze persoon z.s.m. in aanhangsel bij
vergunning moet worden bijgeschreven
+ rapportage constateringen

Aanschrijving dat:
- binnen 2 weken een aanvraag tot bijschrijving
van de betreffende leidinggevende (conform
het bepaalde in artikel 30a DHW) moet worden
ingediend, of
- indien leidinggevende niet aan de wettelijke
eisen voldoet  meedelen dat deze persoon
niet meer als leidinggevende kan optreden

2de constatering
opnieuw rapportage constateringen
(bestuurlijke boete kan niet !)
let op art. 24  aanwezigheidsplicht
leidinggevende

Indien geen aanvraag tot aanpassing van het
aanhangsel is ingediend procedure tot
intrekking vergunning starten (let vooral op
art. 31 lid 4)
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)



1ste constatering:

wijzen op overtreding en mededeling dat
schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen

Aanschrijving dat:
voorschriften moeten worden nageleefd
en waarschuwing dat bij volgende constatering
bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt
opgetreden

2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 100,- per geconstateerde overtreding met
max. € 400,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)



1ste constatering:

wijzen op overtreding en mededeling dat
schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen

Aanschrijving dat:
voorschriften moeten worden nageleefd
en waarschuwing dat bij volgende constatering
bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt
opgetreden

2de constatering:

Besluit oplegging last onder dwangsom



Artikel 10

Artikel 12,
lid 1

Inrichtingseisen

Verbod verstrekking alcoholhoudende
drank voor gebruik ter plaatse anders
dan in (de vergunning vermelde)
horecalokaliteit of op terras

De inrichting voldoet niet (meer) aan de
inrichtingseisen ingevolge het Besluit eisen
inrichtingen Drank- en Horecawet

Het verstrekken van alcoholhoudende drank
(voor gebruik ter plaatse) in een andere ruimte of
op een andere plaats dan bij vergunning is
toegestaan

bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

(€ 100,- per geconstateerde overtreding met
max. € 400,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

mededeling dat de
- de inrichting moet worden aangepast
en/of
- een verzoek om aanpassing van de
vergunning moet worden ingediend
+ rapportage constateringen

Aanschrijven dat binnen bepaalde termijn aan
de inrichtingseisen voldaan moet worden en/of
– indien van toepassing – de vergunning moet
worden aangepast
met waarschuwing dat anders vergunning
wordt ingetrokken

2de constatering

(dat geen gehoor aan aanschrijving is gegeven)
rapportage constateringen
(bestuurlijke boete niet mogelijk)

Procedure tot intrekking vergunning o.g.v.
artikel 31 lid 1 sub b DHW starten (afhankelijk
van situatie)
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:
A. indien niet gelegaliseerd kan worden: 
mededeling dat het verstrekken moet
worden gestaakt en waarschuwing
bestuurlijke boete
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verstrekking
alcoholhoudende drank in betreffende ruimte
moet worden gestaakt met waarschuwing dat
bij een volgende overtreding bestuurlijk (last
onder dwangsom) wordt opgetreden

B. indien wel gelegaliseerd kan worden: 
mededeling dat vergunning z.s.m.
aangepast moet worden
+ rapportage bevindingen
2de constatering:
A. geen legalisatie mogelijk:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

B. legalisatie mogelijk maar niet
aangevraagd:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen



Aanschrijven dat binnen 2 weken aanvraag tot
aanpassing van de vergunning moet worden
ingediend
Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt
andere en zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Artikel 12,
lid 2

Artikel 13, lid
1

Verbod verstrekking sterke drank voor
gebruik elders dan ter plaatse anders
dan in (de vergunning vermelde)
slijtlokaliteit

Verbod verstrekken van
alcoholhoudende drank in
horecalokaliteit voor gebruik elders
dan ter plaatse

Het verstrekken van sterke drank in een andere
ruimte dan bij vergunning voor een slijterij is
toegestaan

Verkoop alcoholhoudende drank vanuit
horecabedrijf voor gebruik elders dan ter plaatse

1ste constatering:

mededeling dat het verstrekken moet worden
gestaakt en dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verstrekking sterke drank
moet worden gestaakt met waarschuwing dat
bij een volgende overtreding bestuurlijk (last
onder dwangsom) wordt opgetreden.

2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt
andere en zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

mededeling dat verkoop moet worden gestaakt en
dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen
2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Artikel 13,
lid 2

Verbod verstrekken van
alcoholhoudende drank in een slijterij
voor gebruik ter plaatse, tenzij het
betreft proeven op verzoek klant

Verstrekken van alcoholhoudende drank in een
slijterij voor gebruik ter plaatse, tenzij het betreft
proeven op verzoek klant

Verbod andere bedrijfsactiviteiten in
slijterij

De verkoop van andere producten dan drank en
bij AmvB aangewezen producten in een slijterij

Aanschrijven dat verkoop van
alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan
ter plaatse moet worden gestaakt met
waarschuwing dat bij een volgende overtreding
bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt
opgetreden


Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

mededeling dat gebruik ter plaatse (anders dan
voor proeven op verzoek van de klant) moet
worden gestaakt en dat schriftelijke waarschuwing
volgt
+ rapportage bevindingen
2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Artikel 14, lid
1





1ste constatering:

mededeling dat verkoop moet worden gestaakt en
dat schriftelijke waarschuwing volgt

Aanschrijven dat gebruik van
alcoholhoudende drank anders dan voor
proeven op verzoek van de klant ter plaatse
moet worden gestaakt met waarschuwing dat
bij een volgende overtreding bestuurlijk (last
onder dwangsom) wordt opgetreden
Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Aanschrijven dat verkoop van de betreffende
producten moet worden gestaakt met
waarschuwing dat bij een volgende overtreding

+ rapportage bevindingen
de

2 constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Artikel 14,
lid 2

Artikel 15,
lid 1

Artikel 15, lid
2

Verbod andere bedrijfsactiviteiten
in horecalokaliteit of op terras

Het tegelijkertijd uitoefenen van de kleinhandel of
andere bedrijfsactiviteiten (dan horeca) in een
horecalokaliteit of op een terras

Verbod kleinhandel in lokaliteit
behorende tot een horeca-inrichting
tenzij publiek de betreffende ruimte
ook kan bereiken zonder eerst de
horecalokaliteit te betreden (m.u.v.
supermarkten)

Het uitoefenen van kleinhandel in een ruimte
welke deel uitmaakt van een inrichting waarin ook
het horecabedrijf wordt uitgeoefend, tenzij deze
ruimte niet (alleen) via de horecalokaliteit
bereikbaar is.

Verbod verbinding tussen slijtlokaliteit
en ruimte waar andere
bedrijfsactiviteiten
worden uitgeoefend (tenzij wordt
voldaan aan bij AmvB gestelde
voorschriften)

Situatie waarin slijterij in verbinding met andere
verkoopruimte(n) staat
(tenzij voldaan wordt aan voorschriften AmvB)

bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt
opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt
andere en zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

mededeling dat verkoop moet worden gestaakt en
dat schriftelijke waarschuwing volgt + rapportage
bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van de betreffende
producten moet worden gestaakt met
waarschuwing dat bij een volgende overtreding
bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt
opgetreden

2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)



1ste constatering:

mededeling dat kleinhandel moet worden gestaakt
en dat schriftelijke waarschuwing volgt +
rapportage bevindingen

Aanschrijven dat kleinhandel moet worden
gestaakt met waarschuwing dat bij een
volgende overtreding bestuurlijk (last onder
dwangsom) wordt opgetreden

2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb



1ste constatering:

mededeling dat óf de slijtersactiviteiten óf de
andere verkoopactiviteiten* in de inrichting moeten
worden gestaakt en dat schriftelijke waarschuwing
volgt
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat óf de slijtersactiviteiten óf de
andere verkoopactiviteiten in de
inrichting*moeten worden gestaakt met
waarschuwing dat bij een volgende overtreding
bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt
opgetreden

* hangt af van de omstandigheden

* afhankelijk van de situatie moet het één of het
ander gebeuren  als verkoopactiviteiten door

een ander worden uitgeoefend, dan moeten de
slijtersactiviteiten worden stopgezet

de

2 constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Artikel 16

Verbod op verstrekking
alcoholhoudende drank via automaten
(m.u.v. automaten op hotelkamers)

Alcoholverstrekking via automaten

1ste constatering:

mededeling dat verkoop van alcoholhoudende
drank via automaat moet worden gestaakt en dat
schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen
2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Artikel 17

Verbod verkoop alcoholhoudende
drank (voor gebruik elders dan ter
plaatse) anders dan in een gesloten
verpakking

Verkoop/verstrekking alcoholhoudende drank
voor gebruik elders die niet (gesloten) verpakt is



Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per week dat overtreding voortduurt
met max. € 1000,-);
na 4 weken volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb
Aanschrijven dat verkoop van
alcoholhoudende drank via automaat niet is
toegestaan met waarschuwing dat bij een
volgende overtreding bestuurlijk (last onder
dwangsom) wordt opgetreden


Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 100,- per geconstateerde overtreding met
max. € 400,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

mededeling dat verkoop van alcoholhoudende
drank anders dan in gesloten verpakking moet
worden gestaakt
en dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van
alcoholhoudende drank anders dan in gesloten
verpakking niet is toegestaan met
waarschuwing dat bij een volgende overtreding
bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt
opgetreden

2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 100,- per geconstateerde overtreding met
max. € 400,-); na 4 overtredingen volgt andere
en zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb



Artikel 18, lid
1

Artikel 18,
lid 3

Verbod bedrijfsmatige verkoop van
zwakalcoholhoudende drank aan
particulieren voor gebruik elders dan
ter plaatse
m.u.v.
- supermarkten (in samenhang met
verkoop van alcoholvrije drank),
- winkels waar levensmiddelen en
tabaksartikelen worden verkocht,
- cafetaria’s en andere
eetgelegenheden.

Bedrijfsmatige verkoop van zwakalcoholhoudende drank aan particulieren voor
gebruik elders dan ter plaatse
(behalve vanuit supermarkten, tabakswinkels en
cafetaria’s e.d.)

1ste constatering:

mededeling dat verkoop van (zwak-)
alcoholhoudende drank moet worden gestaakt en
dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen
2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Verplichting dat zwakalcoholhoudende De zwakalcoholhoudende en alcoholvrije drank
drank zodanig wordt geplaatst dat
staan door elkaar
deze duidelijk van alcoholvrije drank te
onderscheiden zijn.


Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb

1ste constatering:

mededeling dat zwakalcoholhoudende dranken
duidelijk van alcoholvrije dranken gescheiden moet
worden en dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen
2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van (zwak-)
alcoholhoudende drank moet worden gestaakt
met waarschuwing dat bij een volgende
overtreding een last onder dwangsom zal
worden opgelegd

Aanschrijven dat zwakalcoholhoudende
dranken voor het publiek duidelijk te
onderscheiden moeten zijn van alcoholvrije
dranken met waarschuwing dat bij een
volgende overtreding een last onder dwangsom
zal worden opgelegd


Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Artikel 19, lid
1

Verbod om gelegenheid te geven
sterke drank te bestellen of op
bestelling sterke drank af te leveren
anders dan in de uitoefening van het
slijtersbedrijf of cateringbedrijf

Het gelegenheid bieden om sterke drank te
bestellen (bijv. via internet) en/of
het afleveren van sterke drank op bestelling
(tenzij deze bestelling is gedaan bij een
slijtersbedrijf of cateringbedrijf)

1ste constatering:

mededeling dat het op bestelling verkopen en/of
afleveren van sterke drank gestaakt moet worden
en dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen
2de constatering:

bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat het op bestelling verkopen
en/of afleveren van sterke drank moet worden
gestaakt met waarschuwing dat bij een
volgende overtreding een last onder dwangsom
zal worden opgelegd
Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Artikel 19,
lid 2

Verbod op gelegenheid bieden tot het
doen van bestellingen voor zwakalcoholhoudende drank anders dan

Het gelegenheid bieden tot het doen van
bestellingen voor zwak-alcoholhoudende drank
anders dan vanuit daartoe in lid 2 aangewezen

1ste constatering:

mededeling dat het gelegenheid bieden tot het
doen van bestellingen op deze wijze moet worden

Aanschrijven dat het op bestelling verkopen
en/of afleveren van zwak alcoholische drank
moet worden gestaakt met waarschuwing dat

vanuit daartoe in lid 2 aangewezen
ruimte

Artikel 19a

Artikel 20, lid
1 en 2

ruimte

gestaakt en dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen

bij een volgende overtreding een last onder
dwangsom zal worden opgelegd

2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)



Bevoegdheid burgemeester om
winkels of cafetaria’s waar
zwakalcoholhoudende drank mag
worden verkocht tijdelijk
verkoopverbod op te leggen

In de betreffende winkel of cafetaria zijn de
leeftijdsgrenzen voor de verkoop van
zwakalcoholhoudende drank in een periode van
12 maanden 3 keer (of vaker) overtreden

Bij de eerste 2 constateringen zie acties bij artikel
20, lid 1 en 2
Bij 3de constatering opnieuw rapportage 
bevindingen en mededeling dat burgemeester
tijdelijk verkoopverbod op zal leggen

Besluit oplegging tijdelijk verkoopverbod voor:
1ste keer: 2 weken
2de keer: 4 weken
3de keer: 12 weken

Verbod op verstrekking
alcoholhoudende drank aan personen
onder 18 jaar.

Het niet naleven van de leeftijdsgrenzen

1ste constatering:

mededeling dat leeftijdsgrenzen nageleefd moeten
worden en dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage constateringen

Aanschrijven dat verkoop aan personen onder
de 18 jaar niet is toegestaan met waarschuwing
dat bij een volgende overtreding een last onder
dwangsom zal worden opgelegd.

2de constatering:

bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen
+ voor supermarkten en cafetaria’s waarschuwing
dat bij 3de overtreding tijdelijk verkoopverbod wordt
opgelegd

Besluit
1. horeca-inrichtingen:
oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)
2. supermarkten + cafetaria’s
Nogmaals waarschuwing dat bij volgende keer
tijdelijk verkoopverbod zal worden opgelegd

Artikel 20,
lid 3

Verbod op aanwezigheid persoon
onder de 16 jaar in slijterij

Het niet naleven van de leeftijdsgrenzen in
slijterijen

1ste constatering:

mededeling dat leeftijdsgrenzen nageleefd moeten
worden en dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen
2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen

Aanschrijven dat de aanwezigheid van
personen onder de 16 jaar (zonder toezicht van
persoon van 21 of ouder) niet is toegestaan
met waarschuwing dat bij een volgende
overtreding een last onder dwangsom zal
worden opgelegd


Besluit oplegging last onder dwangsom

(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

+ rapportage bevindingen

Artikel 20,
lid 5

Verplichte aanduiding leeftijdsgrens
voor verkoop van alcoholhoudende
drank

Het ontbreken van een aanduiding (bij de ingang)
van de leeftijdsgrenzen voor alcoholverstrekking

1ste constatering:
mededeling dat leeftijdsgrens voor verkoop
alcoholhoudende drank duidelijk vermeld moet
worden+ waarschuwing bestuurlijke boete bij
volgende overtreding
+ rapportage bevindingen
2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Artikel 20, lid
6

Verbod op het toelaten van dronken of
onder invloed van drugs verkerende
personen in een horeca-lokaliteit,
slijtlokaliteit of op een terras

De aanwezigheid van een dronken of onder
invloed van drugs verkerend persoon in een
horeca-lokaliteit, slijterij of op het terras van een
horecalokaliteit



3de constatering:

mededeling dat last onder dwangsom wordt
opgelegd
+ rapportage bevindingen

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 100,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-)
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

mededeling dat het verboden is dronken of onder
invloed van drugs verkerende personen in de
lokaliteit of op het terras toe te laten
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat het niet toegestaan is om
dronken of onder invloed van drugs verkerende
personen tot de lokaliteit of op het terras toe te
laten
met waarschuwing dat bij een volgende
overtreding een last onder dwangsom zal
worden opgelegd

2de constatering:

mededeling dat last onder dwangsom wordt
opgelegd
+ rapportage bevindingen
(bestuurlijke boete kan niet)
Artikel 20,
lid 7

Verbod om in kennelijke staat van
dronkenschap of onder invloed van
psychotrope stoffen in een horeca- of
slijtlokaliteit dienst te doen

Het werken in een horeca- of slijtlokaliteit in
kennelijke staat van dronkenschap of invloed van
drugs

Aanschrijven dat de leeftijdsgrenzen voor
alcoholvertrekking duidelijk vermeld moeten
worden met waarschuwing dat bij een volgende
overtreding een last onder dwangsom zal
worden opgelegd

1ste constatering:

mededeling dat het verboden is om personen in
kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed
van psychotrope stoffen dienst te laten doen
+ rapportage constateringen

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 100,- per geconstateerde overtreding met
max. € 400,-); na 4 keer volgt een andere en
zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)
Aanschrijven dat het niet toegestaan is om
dronken of onder invloed van drugs in een slijtof horecalokaliteit te werken c.q. dienst te doen
met waarschuwing dat bij een volgende
overtreding een last onder dwangsom zal
worden opgelegd

2de constatering:

mededeling dat last onder dwangsom wordt
opgelegd
+ rapportage bevindingen
(bestuurlijke boete kan niet)
Artikel 21

Artikel 22,
lid 1

Verbod op verstrekken
alcoholhoudende drank indien dit tot
verstoring van openbare orde,
veiligheid of zedelijkheid zal leiden

Verbod op verstrekken van
alcoholhoudende drank door
benzinestations en in winkels
behorende tot benzinestations en in
winkels behorende tot een
horecabedrijf langs een auto(snel)weg

Het in strijd met een opgelegd verbod
verstrekken van alcoholhoudende drank

Verkoop van alcoholhoudende drank in (winkels
behorende tot) benzinestations en winkels
behorende tot een horecaloklaiteit langs
auto(snel)wegen

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-); na 4 keer zal bestuursdwang
worden toegepast
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

mededeling dat verstrekking alcoholhoudende
drank onmiddellijk gestaakt moet worden
+ rapportage bevindingen

Besluit tot last onder bestuursdwang
(inbeslagname van alcoholhoudende drank) bij
voortzetting van verstrekking

2de constatering:

toepassing bestuursdwang door inbeslagname van
alcoholhoudende drank

Eventueel besluit tot sluiting inrichting o.g.v.
artikel 174 Gemeentewet

1ste constatering:

mededeling dat verkoop van (zwak-)
alcoholhoudende drank onmiddellijk moet worden
gestaakt en dat schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van (zwak-)
alcoholhoudende drank moet worden gestaakt
met waarschuwing dat bij een volgende
overtreding een last onder dwangsom zal
worden opgelegd

2de constatering:
opstellen boeterapport
+ rapportage bevindingen



Artikel 22, lid
2

Bij AmvB opgelegd verbod op
verstrekken van alcoholhoudende
drank in stadions betaald voetbal en
gebouwen van gezondheids- en
onderwijs-instellingen en in
zwembaden

Geen AmvB vastgesteld, dus geen verbod van
kracht

N.v.t.

Artikel 24, lid
1 en 2

Aanwezigheid leidinggevende

Geen (op het aanhangsel van een vergunning
vermelde) leidinggevende of barvrijwilliger (art. 4
inrichtingen) aanwezig

1ste constatering:
mededeling dat leidinggevende (op vergunning)
aanwezig moet zijn + waarschuwing bestuurlijke
boete
+ rapportage bevindingen
2de constatering:

bestuurlijke boete opleggen
+ mededeling dat schriftelijke waarschuwing volgt

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 250,- per geconstateerde overtreding met
max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt
andere en zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb
N.v.t.

Aanschrijving met waarschuwing dat
bij volgende constatering afwezigheid
leidinggevende de vergunning zal worden

+ rapportage van constateringen
3de constatering:
rapportage van constateringen
(boeterapport kan niet !)

Artikel 24, lid
3

Verbod personeel jonger dan 16 jaar

Personeel in een horecalokaliteit werkzaam
jonger dan 16 jaar

Artikel 25,
lid 2

Verbod op aanwezigheid van
Illegale aanwezigheid van alcoholhoudende
alcoholhoudende drank in voor publiek drank in voor publiek toegankelijke ruimte
toegankelijke ruimte of andere ruimte
anders dan in een slijters- of
horecabedrijf, cafetaria of supermarkt

Verbod op het toelaten van het
nuttigen van alcoholhoudende drank
in een voor het publiek toegankelijke
ruimte anders dan in de rechtmatige
uitoefening van het horecabedrijf

Het nuttigen van alcoholhoudende drank in een
voor publiek toegankelijke ruimte waarvoor geen
vergunning is verleend


Besluit tot intrekking vergunning (o.g.v. art. 31
lid 1c of lid 2b DHW) starten
(met inachtneming art. 4:8 Awb)

1ste constatering:

mededeling dat in de inrichting geen personeel
onder de 16 jaar werkzaam mag zijn
+ waarschuwing bestuurlijke boete
+ rapportage bevindingen
2de constatering:
bestuurlijke boete opleggen +
rapportage bevindingen

Artikel 25,
lid 1

ingetrokken

Aanschrijven met waarschuwing dat bij
voortzetting overtreding een last onder
dwangsom wordt opgelegd


Besluit oplegging van last onder dwangsom (€
250,- per geconstateerde overtreding met max.
€ 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en
zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

1ste constatering

mededeling dat alcoholhoudende drank
onmiddellijk verwijderd moet worden met
waarschuwing bestuurlijke boete
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven met waarschuwing dat bij
voortzetting overtreding een last onder
dwangsom wordt opgelegd

2de constatering
bestuurlijke boete opleggen +
rapportage bevindingen

Besluit oplegging van last onder dwangsom (€
250,- per geconstateerde overtreding met max.
€ 1000,-); na 4 overtredingen volgt andere en
zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)



1ste constatering

mededeling aan eigenaar/gerechtigde van het
gebouw om het gebruik van alcoholhoudende
drank in zijn ruimte onmiddellijk moet worden
gestaakt en geen alcoholhoudende drank in het
pand aanwezig mag zijn
+ waarschuwing bestuurlijke boete
+ rapportage bevindingen
2de constatering
bestuurlijke boete opleggen +
rapportage bevindingen

Aanschrijven met waarschuwing dat bij
voortzetting overtreding een last onder
dwangsom wordt opgelegd


Besluit oplegging van last onder dwangsom (€
250,- per geconstateerde overtreding met max.

€ 1000,-); na 4 overtredingen volgt andere en
zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)
Artikel 25, lid
3

Artikel 25A,
lid 2

Verbod aanwezigheid
alcoholhoudende drank in
vervoermiddel dat wordt gebruikt voor
uitoefening van kleinhandel
(m.u.v. levering op bestelling en
verkoop van levensmiddelen en/of
kruidenierswaren)

Overtreding voorschrift uit Drank- en
Horecaverordening betreffende
verbod alcoholverstrekking bij
jeugdactiviteiten in paracommerciele
inrichtingen.

Aanwezigheid van alcoholhoudende drank in
verkoopwagen

Alcoholverstrekking bij jeugdactiviteiten in
paracommerciele inrichtingen

1ste constatering

mededeling aan rechthebbende dat de
alcoholhoudende drank onmiddellijk verwijderd
moet worden
+ rapportage bevindingen

Aanschrijving dat de verkoop en
aanwezigheid van alcoholhoudende drank
in/vanuit de verkoopwagen niet is toegestaan
en de drank daarom direct verwijderd moet
worden
met waarschuwing last onder bestuursdwang

2de constatering

mededeling dat last onder bestuursdwang wordt
opgelegd
+ rapportage bevindingen

Besluit last onder bestuursdwang inhoudende
dat de alcoholhoudende drank direct verwijderd
moet worden en anders in beslag wordt
genomen

(bestuurlijke boete kan niet)
1ste constatering

mededeling dat in de inrichting geen
alcoholhoudende drank verstrekt mag worden
tijdens jeugdactiviteiten
+ rapportage bevindingen
2de constatering
bestuurlijke boete opleggen +
rapportage bevindingen

Artikel 25D

Overtreding voorschrift uit Drank- en
Horecaverordening betreffende
verbod van prijsacties in
horecagelegenheden.

Prijsacties in horecagelegenheden

1ste constatering

mededeling dat in de inrichting geen prijsacties zijn
toegestaan
+ rapportage bevindingen
2de constatering
bestuurlijke boete opleggen +
rapportage bevindingen

Artikel 29,
lid 3

Vergunning (met aanhangsel) of
afschriften hiervan moeten in de
inrichting aanwezig zijn

Vergunning (met aanhangsel) of afschrift hiervan
zijn niet in de inrichting aanwezig.





1ste constatering:
mededeling dat vergunning met aanhangsel (of
afschrift hiervan) in de inrichting aanwezig moeten
zijn
+ waarschuwing bestuurlijke boete
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven met waarschuwing dat bij
voortzetting overtreding een last onder
dwangsom wordt opgelegd

Besluit oplegging van last onder dwangsom (€
250,- per geconstateerde overtreding met max.
€ 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en
zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)
Aanschrijven met waarschuwing dat bij
voortzetting prijsacties een last onder
dwangsom wordt opgelegd.
Besluit oplegging van last onder dwangsom (€
250,- per geconstateerde overtreding met max.
€ 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en
zwaardere bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

2de constatering:

bestuurlijke boete opleggen met mededeling dat
schriftelijke waarschuwing volgt
+ rapportage bevindingen

3de constatering:
opnieuw bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Artikel 30

Verplichting melding van wijzigingen in Geen melding gedaan van wijzigingen in
omschrijving vergunningsgegevens
vergunningsgegevens

Artikel 3
juncto artikel
35,
lid 1 en 2

Artikel 35,
vierde lid of
artikel 4,
vierde lid

Verbod verstrekken van zwakalcoholhoudende bij
festiviteiten/evenementen

Ontheffing of afschrift aanwezig
hebben

Het zonder art. 35 ontheffing of in strijd met de
ontheffingsvoorschriften verstrekken van
alcoholhoudende drank bij
festiviteiten/evenementen

Geen ontheffing of afschrift daarvan aanwezig

Besluit oplegging last onder dwangsom
(€ 100,- per geconstateerde overtreding met
max. € 400,-);
na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere
bestuurlijke maatregel
(met inachtneming van art. 4:8 Awb)



1ste constatering
mededeling dat gegevens aangepast moeten
worden
+ waarschuwing bestuurlijke boete
+ rapportage bevindingen
2de constatering
bestuurlijke boete opleggen +
rapportage bevindingen

Aanschrijven:
dat vergunning met aanhangsel (of afschrift
hiervan) in de inrichting aanwezig moeten zijn
en waarschuwing dat bij volgende constatering
bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt
opgetreden

Aanschrijven dat gegevens vergunning
aangepast moeten worden met waarschuwing
dat anders vergunning ingetrokken wordt
Procedure tot intrekking vergunning starten



1ste constatering:

mededeling dat ontheffing vereist is + opleggen
bestuurlijke boete +
rapportage constateringen

Aanschrijven dat evt. volgende keer ontheffing
moet worden aangevraagd c.q. de voorschriften
correct moeten worden nageleefd

2de constatering:
opnieuw boeterapport +
rapportage constateringen

Waarschuwing dat volgende keer evt.
preventieve last onder dwangsom zal worden
opgelegd



1ste constatering:
wijzen op overtreding en in de gelegenheid stellen
om op te halen
2de constatering:

nog niet aanwezig dan bestuurlijke boete opleggen
+ rapportage bevindingen

Aanschrijven
met waarschuwing voor volgende keer

