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Iedereen kan een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet 

aanvragen. 

 

Vraag 1. 

Bij deze vraag dient u aan te geven de straatnaam en plaats waar, alsmede ter 

gelegenheid waarvan, de zwak-alcoholische dranken verstrekt zullen worden. 

 

Vraag 2. 

Hier dient u aan te geven op welke dag(en) en welke tijdstippen de zwak-

alcoholische dranken zullen worden verstrekt. 

 

Vraag 3. 

Bij deze vraag dient u leidinggevende(n) te vermelden onder wiens onmiddellijke 

leiding de verstrekking van zwak-alcoholische dranken zal plaatsvinden. Een 

leidinggevende dient aan de volgende eisen te voldoen: 

a. zij mogen niet onder curatele staan dan wel uit de ouderlijke macht of voogdij 

zijn ontzet; 

b. zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn; 

c. zij moeten minimaal 21 jaar zijn; 

d. leidinggevenden dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met 

betrekking tot sociale hygiëne. 

 

Vraag 4. 

Van alle leidinggevenden van vraag 3 moet een bewijs t.a.v. kennis en inzicht 

sociale hygiëne aan de gemeente worden getoond. U kunt kopieën van de 

diploma’s samen met het aanvraagformulier meesturen naar de gemeente.  

A. Hier dient u aan te geven de leidinggevenden die in het bezit zijn van een 

Verklaring Sociale Hygiëne. 

B. Hier dient u aan te geven de leidinggevenden die in het bezit zijn van 

‘Verklaring Vakbekwaamheid’ (ex. artikel 41 DHW oud) afgegeven door de 

Sociaal-Economische Raad. Deze diploma’s kunnen worden omgezet in een 

Verklaring Sociale Hygiëne. Informatie hierover kan ingewonnen worden bij het 

Onderwijs Centrum Horeca, telefoon 0900-1402. 
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C. Hier dient u aan te geven de leidinggevenden die op 1 januari 1996 als 

bedrijfsleider of beheerder (thans leidinggevende genoemd) op een 

drankvergunning stonden vermeld. Deze personen hoeven geen Verklaring 

Sociale Hygiëne te overleggen. Wel moet een gewaarmerkte kopie van die 

vergunningen worden afgegeven. 

 

Bijlagen die noodzakelijk zijn ter verkrijging van een ontheffing 

- Van alle leidinggevenden moeten de Verklaringen van Sociale Hygiëne aan de 

gemeente worden getoond. Kopieën van de papieren kunt u samen met het 

aanvraagformulier meesturen.  

 

- Van alle leidinggevenden én de aanvrager van de ontheffing de kopie van hun 

paspoort. Deze stukken dient u met samen met dit ingevulde aanvraagformulier 

mee te sturen naar de gemeente. 

 

Behandeling van de aanvraag 

De aanvraag wordt pas door de gemeente in behandeling genomen als het 

aanvraagformulier volledig correct is ingevuld en de benodigde papieren zijn 

getoond en overhandigd aan de gemeente. De behandelingstermijn kan maximaal 

3 maanden bedragen. 

 

Leges 

Voor de behandeling van de aanvraag zijn leges verschuldigd. 


