Infoblad beheerder/ leidinggevende
Een beheerder/ leidinggevende geeft dagelijks leiding aan het personeel en bezoekers van een
horeca-inrichting. In dit infoblad staat algemene informatie, uitleg over de procedure en waar u
als beheerder/leidinggevende rekening mee moet houden.

Beheerder
Het begrip beheerder in de APV Rotterdam houdt in een natuurlijke persoon die de feitelijke
leiding in de inrichting of in het bedrijf heeft.

Leidinggevende
Het begrip leidinggevende in de Drank- en Horecawet houdt in:
1. de natuurlijke persoon die algemene leiding geeft aan een onderneming, waarin het
horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend
2. de natuurlijke persoon die onmiddellijk leiding geeft bij de uitoefening van het bedrijf .
Ontvangen gegevens
De exploitant meldt middels een BSN-nummer en achternaam een beheerder/ leidinggevende
aan. Op basis van deze gegevens ontvangt de beheerder/leidinggevende een brief met
bevestiging van de aanmelding.

Onderzoek
Zowel de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam als de Drank- en Horecawet stellen dat
een beheerder en leidinggevende aan bepaalde eisen moeten voldoen. Hieronder een
opsomming wat onderzocht wordt als u bent aangemeld als beheerder/ leidinggevende.

Levensgedrag:
In dit onderzoek wordt bekeken of een beheerder/ leidinggevende in het verleden met politie en
justitie in aanraking is geweest. Er wordt advies gevraagd bij de Politie Eenheid Rotterdam en
indien er een aanvraag Drank- en Horecawetvergunning is ingediend, wordt er justitiële
informatie opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als deze informatie
ontvangen is, vind er een beoordeling plaats of aan de eisen wordt voldaan.

Eerdere gedragingen in andere inrichtingen
Er wordt onderzoek gedaan of een beheerder/ leidinggevende in het verleden, al dan niet als
vergunninghouder werkzaam is geweest in de horeca. Als er ten aanzien van de beheerder/
leidinggevende bestuurlijke maatregelen zijn genomen, weegt dit mee in de beoordeling.
Ditzelfde geldt voor de integriteitsbeoordeling (wet BIBOB).
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Diploma
De Drank- en Horecawet stelt als vereiste dat een leidinggevende in het bezit moet zijn van het
certificaat Sociale Hygiëne. Dit wordt gecontroleerd op www.svh.nl/register.

Vertrouwen
We vertrouwen erop dat een beheerder/ leidinggevende en de exploitant voldoet aan de
geldende wet- en regelgeving. Zo wordt onder andere verwacht dat een beheerder/
leidinggevende is toegestaan om in Nederland te mogen werken en dat u aangemeld bent als
werknemer bij de Belastingdienst.

In het kort de procedure aanmelding beheerder/leidinggevende
Nadat u bent aangemeld door de exploitant, ontvangt de exploitant een bevestiging van de
aanmelding. Met de bevestiging van de aanmelding kunt u als beheerder/leidinggevende direct
aan het werk.
Horeca Vergunningen bewaakt de termijnen van vergunningverlening en coördineert de
toetsing van de vergunningaanvraag. Een aanvraag wordt onder andere getoetst door
verschillende gemeentelijke onderdelen, politie, DCMR en brandweer.

Na ontvangst van alle adviezen vindt een beoordeling van de aanvraag plaats. De geldende
beslistermijn voor een aanvraag is 8 weken. Dit betekent dat binnen 8 weken een beslissing op
de aanvraag wordt genomen. Het kan zijn dat hiervoor meer tijd nodig is. In dat geval wordt de
beslistermijn met (maximaal) 8 weken verlengd.

Na besluit
Als de vergunningen worden verleend bent u als beheerder/leidinggevende formeel
bijgeschreven op de vergunningen. Als de vergunningen worden geweigerd dan mag u geen
werkzaamheden verrichten als beheerder/leidinggevende.

U bent het niet eens met de aanmelding
Indien een beheerder/leidinggevende na het lezen van dit document besluit om zich terug te
trekken dan kan dit per email/schriftelijk gemeld worden bij Horeca Vergunningen of via Mijn
Loket door de exploitant die de aanmelding heeft gedaan.
Na ontvangst van deze melding krijgt de beheerder/leidinggevende een bevestiging van
afmelding.
Indien u als beheerder/leidinggevende constateert dat met zijn/haar persoonsgegevens
frauduleuze handelingen worden gepleegd dan kunt u dit melden bij Horeca Vergunningen en
aangifte doen bij de Politie Eenheid Rotterdam, tel 0900- 8844.
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Voor verdere informatie
Kunt u contact opnemen met Horeca Vergunningen. Op de pagina
www.rotterdam.nl/voorziening:directie_veiligheid_horecavergunningen_vergunningverstrekkers
vindt u de contactgegevens en openingstijden van de balie.

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie over de verschillende
horecavergunningen en het Rotterdamse horecabeleid vindt u ook op www.rotterdam.nl.
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