
                                                                       Model A 
 
 
Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen 
van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen (met 
uitzondering van paracommerciële rechtspersonen).        

 
 

1. Vergunning wordt gevraagd voor het uitoefenen van: 

□  
□  

het horecabedrijf 
het slijtersbedrijf 

 

2. Ondernemingsvorm: 

□ 
□ 

 natuurlijk(e) persoon/personen (u kunt vraag 4 en 5 overslaan)   
 rechtspersoon/rechtspersonen (ga verder met vraag 4)    

 
KvK-nummer of vestigingsnummer:  

 
Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: 

............................................................................................... 
 
 
3. Natuurlijk(e) persoon / personen: 
 

Ondernemer I: 
 
a. naam en voornamen : ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

b. straatnaam en huisnummer 

c. postcode en plaatsnaam 

d. telefoonnummer 

e. geboortedatum 

f. geboorteplaats 

 
□ Ondernemer 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□ Ondernemer 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd 
(artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet).  Dit wordt door de vergunninghouder  bevestigd 
in een schriftelijke verklaring. 

 
Ondernemer II: 
 
a. naam en voornamen : ......................................................................... 

r : ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

b. straatnaam en huisnumme

c. postcode en plaatsnaam 

d. telefoonnummer 

e. geboortedatum 

f. geboorteplaats 

 
 



     

 
 
 
□ Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□ Ondernemer 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd 
(artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet). Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd 
in een schriftelijke verklaring. 

 
Ondernemer III: 
 
a. naam en voornamen : ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

g. straatnaam en huisnummer 

h. postcode en plaatsnaam 

i. telefoonnummer 

j. geboortedatum 

k. geboorteplaats 

 
□ Ondernemer 3 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□ Ondernemer 3 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf, waarvoor de vergunning wordt  aangevraagd 
(artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet). Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd 
in een schriftelijke verklaring. 

 
 
4. Rechtspersoon / rechtspersonen: 

 
Rechtspersoon A: 
naam  : ............................................................................................... 

: ............................................................................................... vestigingsplaats 

Rechtspersoon B: 
naam  : ............................................................................................... 

: ............................................................................................... vestigingsplaats 

 
 
5. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon / rechtspersonen: 

 
Bestuurslid I: 
 
a. naam en voornamen : ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

b. straatnaam en huisnummer 

c. postcode en plaatsnaam 

d. telefoonnummer 

e. geboortedatum 

f. geboorteplaats 

 

□ Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□ Bestuurslid 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf, waarvoor de vergunning wordt  aangevraagd 
(artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet). Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd 
in een schriftelijke verklaring. 

 
 
 



     

 
 
Bestuurslid II: 
 
a. naam en voornamen : ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

b. straatnaam en huisnummer 

c. postcode en plaatsnaam 

d. telefoonnummer 

e. geboortedatum 

f. geboorteplaats 

 

□ Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne. 
□ Bestuurslid 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de 

exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd 
(artikel 8, vierde lid, van de Drank- en Horecawet). Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd  
in een schriftelijke verklaring. 
 
 

6. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden: 
 
a. straatnaam en huisnummer : ........................................................................... 

: ........................................................................... 

: ........................................................................... 

b. postcode en plaatsnaam 

c. telefoonnummer  

 
 
7. Omschrijving van de tot de inrichting behorende horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen   

waarvoor de vergunning moet gelden. 
 
Situering in de inrichting en eventuele benaming          oppervlakte in m2 

a. ....................................................................................................................  

. ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

. ....................................................................................................................  

b

c.

d

 
□  de inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen  

Drank- en Horecawet. 
 
 
8. Doet u een beroep op artikel 46 van de Drank- en Horecawet? 

(alleen voor inrichtingen die reeds bestonden vóór 30 sept. 1967)  
 

□
□
 ja 
 nee 

 
Zo ja, aangeven op welke gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke  
lokaliteiten: 

 
............................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



     

 
 
9. De aanvraag heeft betrekking op: 
 

□ 
□ 
□ 
□ 

De vestiging van een nieuw bedrijf. 
De overname van een bestaand bedrijf. 
Een wijziging van de ondernemingsvorm. 
Andere omstandigheden, namelijk: 

 
 
10. Is de inrichting voor het publiek geopend? 

 
□ 
□ 

ja 
nee 

 
 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld:      
          
          
          
          
 
………………………………………………………..   ………………………………………………….. 
    
   (plaatsnaam en datum)      (handtekening) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op grond  van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een 
aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horeca- of slijtersbedrijf staan vermeld. Ten aanzien van 
een leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Drank- en 
Horecawet, maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij 
toevoeging of wijziging van leidinggevenden. 
 
Gebruik voor het aanmelden van een leidinggevende het formulier: Bijlage behorende bij 
model A. 
 
 
 
 
 
 



     

 

     Bijlage behorende bij Model A 
 
 
DRANK- EN HORECAWET    
 
Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting. 
 
1. Behorende bij de aanvraag voor een vergunning voor de uitvoering van: 

□ 
□ 

 het horecabedrijf 
 het slijtersbedrijf 

 
2. Voor de inrichting, gevestigd in het perceel 
 

a. naam    : ......................................................................... 

: ......................................................................... 

: ......................................................................... 

b. straatnaam en huisnummer 

c. postcode en plaatsnaam 

 
3. Persoonlijke gegevens 
 

a. naam en voornamen  : ........................................................................ 

r : ........................................................................ 

: ........................................................................ 

: ........................................................................ 

: ........................................................................ 

: ........................................................................ 

b. straatnaam en huisnumme

c. postcode en plaatsnaam 

d. telefoonnummer  

e. geboortedatum  

f. geboorteplaats  

□  beschikt over een verklaring sociale hygiëne 

 
4. Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van: 

........................................... 
 
5. Is in loondienst 

□
□
 ja 
 nee 

 
Is ....... uren per week werkzaam in de inrichting. 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld:      
 
 
………………………………………………………..   ………………………………………………….. 
    
   (plaatsnaam en datum)      (handtekening) 
 
 
 
Let op: dit formulier moet worden ingevuld en getekend door de leidinggevende. 
 
 
 



     

 

 
 
Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een drank- en 
Horecavergunning model A 
 
Model A wordt gebruikt voor het aanvragen van een Drank- en Horecawetvergunning voor een 
horecabedrijf of voor een slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen. Rechtspersonen zijn 
met uitzondering van paracommerciële rechtspersonen (stichtingen en verenigingen die zich onder meer 
richten op culturele, sportieve activiteiten). Hiervoor gebruikt u model B. 
 
1. Vergunning wordt gevraagd voor de uitoefening van 

U geeft aan of u een drank- en horecawetvergunning aanvraagt voor een horecabedrijf of voor een 
slijtersbedrijf. 
 

2. Ondernemingsvorm 
De eenmanszaak en de vennootschap onder firma worden aangemerkt als natuurlijke personen. De 
besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon. 
 

3. Natuurlijk(e) persoon/personen 
Bij deze vraag moeten alle ondernemers van de eenmanszaak of de vennoten van een vennootschap 
onder firma worden vermeld. De ondernemers/vennoten worden aangemerkt als leidinggevenden. Zij 
moeten over voldoende kennis beschikken met betrekking tot sociale hygiëne. 

Als bewijsstukken zijn aangewezen de Verklaring Sociale Hygiëne en de verklaring ex art. 41 
Drank- en Horecawet (afgegeven in de jaren 1987-1995). Voor informatie over de verklaring 
Sociale Hygiëne kunt u www.svh.nl raadplegen. Verder hoeven personen die op 1 januari 
1996 als bedrijfsleider of beheerder op een geldende Drank- en Horecawetvergunning 
stonden vermeld niet aan de eisen met betrekking tot kennis en inzicht in Sociale Hygiëne te 
voldoen. Als een beroep wordt gedaan op dit overgangsrecht, moet een gewaarmerkt 
afschrift van de vergunning worden meegestuurd. Via het SVH-register toetst de gemeente of 
een leidinggevende voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot sociale hygiëne. U moet 
dus in dit register geregistreerd staan om aan de eisen te voldoen. U hoeft geen verklaring of 
diploma bij de aanvraag te voegen. 

 
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een ondernemer/vennoot zich niet met leiding en 
beheer van de onderneming bezig houdt. Dit kan bij deze vraag worden aangegeven en u voegt een 
schriftelijke verklaring bij de aanvraag. 
 
Wellicht wilt u ook nog personeelsleden als leidinggevende aanmelden. Gebruik hiervoor het 
formulier: Bijlage behorende bij Model A 
   

4. Rechtspersoon/rechtspersonen 
Vul hier de volledige naam en vestigingsplaats in van de rechtspersoon/rechtspersonen 
waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 
 

5. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen 
Vul van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen waarvoor de vergunning wordt 
aangevraagd de gevraagde persoonsgegevens volledig in. De bestuurder van een rechtspersoon of 
zijn/haar gevolmachtigde worden aangemerkt als leidinggevenden. Zij moeten in het bezit zijn van de 
verklaring sociale hygiëne. Het kan voorkomen dat een ondernemer/vennoot zich niet met leiding en 
beheer van de onderneming bezig houdt. Dit kan bij deze vraag worden aangegeven en u voegt een 
schriftelijke verklaring bij de aanvraag.  
Of sprake is van een volmacht blijkt uit het handelsregister Kamer van Koophandel. 
 
Wellicht wilt u ook nog personeelsleden als leidinggevende aanmelden. Gebruik hiervoor het 
formulier: Bijlage behorende bij Model A 

http://www.svh.nl/


     

6. Adres van de inrichting 
Vul hier het volledige adres en het telefoonnummer van de inrichting waarvoor de vergunning wordt 
aangevraagd in. 
 

7. Omschrijving van de horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen  
Een horeca- of slijtlokaliteit is de ruimte binnen de inrichting waar de alcoholhoudende drank 
verkocht wordt. Op de vergunning worden de horeca- slijtlokaliteit(en) vermeld. Indien van 
toepassing worden ook de terrassen op de vergunning vermeld. Daarom 
dient de aanvraag een omschrijving van deze lokaliteiten en terrassen te bevatten. De 
omschrijving bevat de situering in de inrichting en de eventuele benaming van de lokaliteit. 
Ook vult u per lokaliteit en terras de oppervlakte in vierkante meters in. 

 
8. Doet u een beroep op artikel 46 van de Drank- en Horecawet 

Als uw lokaliteit(en) niet voldoen aan een eis met betrekking tot de afmetingen genoemd in het 
Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep 
doen op de overgangsregeling van artikel 46 van de Drank- en Horecawet als de desbetreffende 
lokaliteit op 30 september 1967 reeds in gebruik was voor de verstrekking van drank. 

 
9. De aanvraag heeft betrekking op 

Geef hier aan wat de aanleiding vormde voor het indienen van een nieuwe aanvraag. Vraagt u voor 
het eerst een vergunning aan dan beschouwen we dit als een vestiging van een nieuw bedrijf. 
 

10.  Is de inrichting voor het publiek geopend 
 Deze vraag spreekt voor zich. 

 
Ondertekening 
Onderteken het formulier en vul de plaats en datum van ondertekening in. 
 
Bijlagen 

• Van alle leidinggevenden voegt u de volgende stukken toe: 
- ingevuld en getekende verklaring leidinggevende (bijlage behorende bij model A) 
- kopie van de ID kaart of het paspoort  

• In verband met de toetsing aan Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet ontvangen wij 
graag een recente bouwkundige plattegrond waarop de horeca-lokaliteiten zijn aangegeven. 
Tevens moet op de plattegrond vermeld worden  hoe de luchtstroming in het pand als systeem is 
ingericht. Hoeveel lucht komt waar vandaan en waar gaat deze naar toe. *) 

• Van het mechanisch ventilatiesysteem ontvangen wij graag een document met de technische 
gegevens (merk, type en capaciteit) *) 

 
*) -  Indien er geen technische gegevens van de mechanische ventilatie meer aanwezig  zijn, schakel 

dan een technisch installatiebureau in om de gevraagde gegevens beschikbaar te krijgen; 
-  bij een aanvraag voor het slijtersbedrijf is alleen een recente bouwkundige plattegrond 

voldoende. 
 
 
NB. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd de 
toepasselijke wet- en regelgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Toelichting aanvraag vergunning Drank- en Horecawet voor het horecabedrijf/slijtersbedrijf model A 
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