Infoblad melden beheerders/ leidinggevenden.
Wanneer een horeca- inrichting geopend is voor bezoekers dient in de inrichting de exploitant of één
van de beheerders/ leidinggevenden aanwezig te zijn voor de dagelijkse leiding aan het personeel en
bezoekers. De aanwezige exploitant of beheerder/ leidinggevende is tevens het aanspreekpunt voor
de toezichthoudende en handhavende instanties. Tot voorkort was het uitsluitend mogelijk om
personeel als beheerder/ leidinggevende te laten werken indien deze op de exploitatievergunning/
Drank- en Horecawetvergunning als zodanig vermeld stonden. Doordat in de praktijk gebleken is dat
de horeca te maken heeft met snelle personeelswisselingen, is het mogelijk om nieuwe beheerders/
leidinggevende digitaal aan te melden. Nadat Horeca Vergunningen de melding heeft bevestigd
kunnen de aangemelde personen vanaf dat moment als beheerder/ leidinggevende werkzaamheden
verrichten.
Het melden van beheerders/ leidinggevenden geldt alleen voor exploitanten die in het bezit zijn van
een geldige exploitatievergunning en/ of Drank- en Horecawetvergunning.
Het is niet mogelijk om nieuwe beheerders/ leidinggevenden te melden indien de exploitant in het
bezit is van een voorlopige exploitatievergunning.

Via de website www.rotterdam.nl/horeca is de mogelijkheid om een melding wijziging in beheer in te
kunnen dienen. De exploitant krijgt binnen de gestelde termijn van 8 weken een besluit op de melding
‘wijziging beheerder/ leidinggevende’. Dit geldt zowel voor de verlening als de weigering van
beheerders/ leidinggevenden. Het structureel melden van beheerders/ leidinggevenden die niet
voldoen aan de gestelde eisen, kan gevolgen hebben voor de vergunningen.
Voor de Drank- en Horecawet wordt dezelfde werkwijze worden gehanteerd voor het melden van
leidinggevenden op de Drank- en Horecawetvergunning. Het besluit op de aanvraag van wijziging
leidinggevenden op de verleende Drank- en Horecawet volgt gelijktijdig met het besluit op de wijziging
van beheer op de exploitatievergunning.

Mijn Loket
U kan heel snel en eenvoudig online via het digitale loket van de gemeente een melding doen. Dit kan
via Mijn Loket op www.rotterdam.nl/horeca. U kunt beheerders/ leidinggevenden laten bijschrijven of
verwijderen van de vergunning. Bij een online aanvraag kunt u meerdere meldingen tegelijk doen.

Om in te loggen op Mijn Loket op http://www.rotterdam.nl heeft u eHerkenning nodig. Informatie over
het gratis aanvragen van eHerkenning vindt u via Mijn Loket op www.rotterdam.nl/horeca.

Bij een digitale melding ontvangt u gelijk de ontvangstbevestiging van Horeca Vergunningen. Vanaf
dat moment mag de aangemelde persoon als beheerder/leidinggevende zelfstandig werken in de
horeca- inrichting. U dient de bevestiging toe te voegen bij de verleende vergunningen.
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Door

middel van deze

bevestiging kunt

u aantonen dat de

aangemelde persoon als

beheerder/leidinggevende in de inrichting werkzaamheden mag verrichten.

De melding wordt gezien als een aanvraag voor een wijziging van beheerders op de
exploitatievergunning en/of als wijziging van leidinggevenden op de Drank- en Horecawetvergunning.
Na het melden vindt de behandeling van de aanvraag plaats. Er gelden geen indieningsvereisten voor
de melding. Zorg ervoor dat u beschikt over het BSN-nummer en emailadres van het personeel wat u
wilt aanmelden. Als de melding is gedaan voor de Drank- en Horecawet wordt er via
www.svh.nl/register of de aangemelde persoon in het bezit van een SVH-verklaring Sociale Hygiëne.
Deze site is ook voor u beschikbaar.

Bij een digitale aanvraag dienen de leges gelijk voldaan te worden. Er volgt binnen 8 weken een
besluit. Indien dit besluit ten aanzien van een beheerder/leidinggevende negatief is, mag deze
persoon vanaf dat moment geen werkzaamheden meer verrichten als beheerder/leidinggevende.
Tegen dit besluit is het mogelijk om bezwaar te maken.

Vraag en antwoord

Wanneer is het mogelijk om beheerders/leidinggevende te melden?
Als de exploitant in het bezit is van een geldige exploitatievergunning is het mogelijk vanaf nu
beheerders te melden. Dit geldt ook als u leidinggevende wilt bijschrijven op een geldige Drank- en
Horecawetvergunning. Het melden geldt niet voor een voorlopige vergunning
Wie is bevoegd om de melding te doen?
Het melden van beheerders/leidinggevenden is uitsluitend toegestaan door de exploitant van de
horeca- inrichting.

Een persoon heeft geen certificaat sociale hygiëne mag ik deze persoon als beheerder/
leidinggevende melden?
Wanneer een persoon niet in het bezit is van het certificaat sociale hygiëne, is het niet toegestaan
deze te melden als beheerder/ leidinggevende op de vergunningen.

Ik weet op voorhand al dat een persoon geweigerd gaat worden als beheerder/leidinggevende. Mag ik
deze persoon met deze wetenschap aanmelden?
Het is niet toegestaan om personen waarvan u op voorhand al weet dat deze geweigerd worden aan
te melden als beheerder/leidinggevende. Indien een exploitant bewust misbruik van deze mogelijkheid
maakt kan dit gevolgen hebben voor zijn vergunningen.
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Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg?
Als u de melding digitaal heeft ingediend, krijgt u per direct reactie. Als de melding is schriftelijk is
ingediend krijgt u binnen vijf werkdagen reactie.
Zijn er kosten verbonden aan de melding?
Ja, er zijn kosten verbonden aan het melden van beheerders en/of leidinggevenden. Er wordt verschil
gemaakt tussen een digitale melding en een schriftelijke melding. Een digitale melding is goedkoper
dan een schriftelijke melding. Kijk

op de productpagina’s voor kosten per product op

www.rotterdam.nl/horeca. Let op voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen, dient u de
verschuldigde leges te betalen.

Ben ik dan klaar met de melding?
Nee, na de melding zal Horeca Vergunningen de beheerder/ leidinggevende toetsen. Binnen acht
weken krijgt u een besluit op de melding wijziging in beheer/ leidinggevende.
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 de ondernemerspagina van
www.rotterdam.nl
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