bestuur toeziet op naleving van het reglement. Een
barvrijwilliger wordt niet getoetst aan levensgedrag,
zedelijkheidseisen en behoeft geen verklaring sociale
hygiëne.
Het bestuur houdt verder een registratie bij van de
barvrijwilligers die deze instructie hebben gekregen. Bovendien moeten zowel het reglement als de
registratie in de inrichting aanwezig zijn (tip: hang op
bij de bar).
• Wie moet altijd aanwezig zijn?
Er moet altijd een van de volgende personen
aanwezig zijn wanneer er alcohol wordt geschonken:
een leidinggevende, die vermeld staat op de
vergunning, een leidingge-vende voor wie
bijschrijving op de vergunning is gevraagd (en die
aanvraag is bevestigd door de ge-meente), of een
barvrijwilliger die de voorlichtingsinstructie I.V.A.
heeft gekregen.

Disclaimer: aan de teksten in deze informatiefolder,
die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
werd samengesteld, kunnen geen rechten worden
ontleend. De tekst in de APV is rechtsgeldig. Heeft
u vragen of opmerkingen, bel dan met de gemeente
Heerlen, afdeling Publiekszaken via 14045.

Nieuwe Drank- en
Horecawet: regels
opgenomen in de APV
2014 van de gemeente
Heerlen voor
sportverenigingen.

Waarom deze folder?

Onlangs zijn de regels omtrent het schenken
van alcohol in sportkantines en andere paracommerciële instellingen gewijzigd. Deze
folder is bedoeld om u hierover te informeren. De nieuwe regels zijn opgenomen in de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en
zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 4
februari 2014. In deze folder vindt u ook andere informatie uit de Drank- en Horecawet
(DHW) die voor u relevant is.
LET OP: De regels in deze folder zijn alleen
op u van toepassing als u een paracommerciële vergunning heeft. Heeft u een
commerciële vergunning? Dan gelden deze
regels niet voor u. Weet u niet zeker wat
voor soort vergunning u heeft, neem dan
contact op met de gemeente Heerlen via het
nummer achter op deze folder.

Wat zijn de regels voor sportkantines in
de DHW?
U schenkt geen alcohol:
• De DHW reguleert alleen activiteiten waarbij
alcohol wordt geschonken. U mag ongelimiteerd
activiteiten organiseren waarbij geen alcohol
wordt geschonken. De activiteiten moeten wel
passen in het bestemmingsplan.
• Uw kantine mag voor, tijdens en na uw activiteiten
gewoon open zijn voor het schenken van niet
alcoholische dranken.
U schenkt wel alcohol:
U mag alleen alcohol schenken gedurende de
volgende schenktijden:
Maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 24.00 uur.
Zaterdag van 15.00 uur tot 22.00 uur.
Zijn er wedstrijdactiviteiten die eindigen na 21.00
uur, dan mag tot twee uur na einde van de wedstrijd
alcohol worden geschonken. U moet deze activiteiten
wel opnemen in een jaarplan* van uw vereniging en
uiterlijk 5 werkdagen voor de betreffende activiteit
moet u deze melden aan de burgemeester via het
mailadres gemeente@heerlen.nl onder vermelding
van ‘Melding ontheffing paracommerciële instelling
(afdeling Publiekszaken / team Horeca)’.
Zondag: van 12.00 uur tot 21.00 uur.
Let op: voor de feestdagen Tweede Kerstdag,
Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag Paasmaandag,
Pinkstermaandag geldt de begintijd van de zondag.
Verruiming schenktijd voor alle sportkantines: U mag
maximaal 15 keer per jaar een verenigingsbonden
activiteit organiseren voor de eigen leden (zoals een
feestavond, jubileumreceptie of carnavalsavond) en
daarbij mag u langer doorgaan met alcohol schenken,
uiterlijk tot 02.00 uur.
U moet deze activiteit wel minimaal 10 werkdagen

van tevoren melden bij de burgemeester via het
mailadres gemeente@heerlen.nl onder vermelding
van ‘Melding ontheffing paracommerciële instelling
(afdeling Publiekszaken / team Horeca)’.

•

Extra verruiming voor Club de Petanque:

Voor iedere paracommerciële instelling gelden een
aantal standaard regels. Voor de volledigheid melden
we ze hier nogmaals.

Bij een activiteit in de periode van maandag tot en
met vrijdag mag gedurende 1 dag de schenktijd
beginnen om 13.00 uur. Deze activiteit en de
betreffende dag moeten zijn opgenomen in het
jaarplan*.
* Het jaarplan moet uiterlijk op 1 december
voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar bij de
gemeente worden ingediend. Voor 2015 betekent dit
dus dat het jaarplan uiterlijk 1 december 2014 wordt
ingediend. Het jaar 2014 geldt als een overgangsjaar,
en hiervoor hoeft nog geen jaarplan te worden
ingediend.
Nooit toegestaan:
• U mag nooit sterke drank schenken. U mag alleen
zwak alcoholische dranken zoals bier, wijn (hier
vallen ook versterkte wijnen zoals Port, Sherry en
Vermouth onder) en kant en klare premixdrankjes
schenken. Het alcoholpromillage mag niet hoger
zijn dan 15%.
• Tevens bent u gebonden aan de absolute
sluitingstijden van de gemeente Heerlen. Op deze
tijden mag nooit alcohol geschonken worden. De
tijden in Heerlen dat u alcohol mag schenken zijn:
• Van maandag t/m donderdagnacht van
		 07.00 – 02.00 uur
• Van vrijdag t/m zondagnacht van
		 07.00 tot 03.00 uur.
(Let op: In het centrum van Heerlen gelden
afwijkende tijden, raadpleeg hiervoor www.
overheid.nl)
• U mag alcohol nooit verkopen voor minder dan  
60% van de originele verkoopprijs (verbod op
happy hours).

U mag geen persoonlijke feesten organiseren of
laten organiseren in uw accommodatie.

Hoe zat het ook alweer?

Voor iedere paracommerciële vergunninghouder
geldt in elk geval:
• Eisen aan leidinggevende.
Wanneer de para commerciële instelling zelf de
horeca-activiteiten uitvoert, moeten ten minste twee
leidinggevenden op de vergunning vermeld staan.
Deze leidinggevenden moeten aan de volgende eisen
voldoen:
- leeftijd van 21 jaar of ouder;
- niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
- voldoen aan de eisen ten aanzien van het
zedelijk gedrag;
- niet onder curatele staan dan wel uit het
ouderlijk gezag of voogdij zijn gezet;
- voldoende kennis en inzicht hebben van sociale
hygiëne en dit kunnen aantonen met de in de
wet genoemde bewijsstukken (verklaring sociale
hygiëne).
• Stel reglement vast voor barvrijwilligers.
De term barvrijwilligers is een term voorbehouden
ten aanzien van de paracommercie. Dit betekent dat
als er een barvrijwilliger (of een leidinggevende zoals
vermeld op de vergunning) aanwezig is er alcohol
mag worden geschonken(binnen de kaders van de
verordening).
Het bestuur moet een reglement vaststellen dat
waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende
drank verantwoord geschiedt. In dat reglement staan
de kwalificatienormen die worden gesteld aan deze
voorlichtingsinstructie (I.V.A. Instructie Verantwoord
Alcohol schenken) aan barvrijwilligers en hoe het
>>

