Toelichting bij aanvraagformulier
horeca vergunningen

Algemene informatie
Als u een aanvraag heeft ingediend voor een horecavergunning, krijgt u een rekening van de
gemeente Rotterdam voor de legeskosten. Deze leges betaalt u voor de behandeling van uw
aanvraag. Dat betekent dat u ook leges verschuldigd bent, als er uiteindelijk besloten wordt dat aan
u geen vergunning wordt verleend. Deze legeskosten moeten zijn betaald voordat de aanvraag in
behandeling wordt genomen. U betaalt leges voor elke vergunning die u bij de gemeente aanvraagt.
Heeft u voor uw inrichting een exploitatievergunning, een Drank- en Horecawetvergunning én een
aanwezigheidsvergunning nodig, dan betaalt u dus drie keer leges.

1 Aanvrager/gemachtigde
De aanvraag kan ingediend worden door de exploitant van de inrichting. Het is ook mogelijk dat een
ander persoon de aanvraag indient. Wanneer dit het geval is dan moet die persoon door de aanvrager
gemachtigd worden. De machtiging moet meegestuurd worden bij het aanvraagformulier.

2 Exploitant
De exploitant is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon voor wiens rekening en risico de inrichting
wordt geëxploiteerd. De meest voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak, besloten vennootschap
(BV), een vennootschap onder firma (vof), vereniging of stichting.
■	Wanneer sprake is van een BV dan moeten alle bestuurders en de gevolmachtigde als exploitant
vermeld worden.
■	Bij een vof moeten alle vennoten en eventuele gevolmachtigde vermeld worden als exploitant.
■	De vereniging of stichting wordt gezien als exploitant. Bestuurders van de vereniging of stichting
worden niet aangemerkt als exploitant.

3 Beheerder/leidinggevenden
Een beheerder/leidinggevende heeft de algemene leiding over de inrichting.
Het begrip beheerder komt uit de APV en hoort bij de exploitatievergunning. Het begrip leidinggevende
komt uit de Drank- en Horecawet en hoort bij de Drank- en Horecawetvergunning.
Van elke beheerder/leidinggevende moet u een apart formulier Verklaring beheerder/leidinggevende
invullen en meesturen. Ook alle exploitanten/bestuurders moeten dit formulier invullen. Als er meer
beheerders/leidinggevenden zijn dan op het aanvraagformulier kunnen worden ingevuld, moet u dit apart
nog aanvullen.
Let op: een beheerder op een exploitatievergunning moet minimaal 18 jaar oud zijn. Hebt u ook een
Drank- en Horecawetvergunning aangevraagd dan is een beheerder ook leidinggevende op de Drank- en
Horecawetvergunning. Hij/zij moet dan minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit van het diploma Sociale
Hygiëne. (N.B.: voor bijschrijven van een beheerder op de exploitatievergunning betaalt u ook leges. Als
deze persoon tegelijkertijd ook leidinggevende op de Drank- en Horecawetvergunning is, betaalt u ook
leges voor deze bijschrijving).

4 Correspondentieadres
Naar het adres dat hier wordt ingevuld, wordt alle correspondentie verzonden. Wanneer er wijzigingen
zijn, moet u dit zo spoedig mogelijk doorgeven. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u correspondentie
van de gemeente kan blijven ontvangen.

5 Zaakgegevens
Vul hier de gegevens in waar de exploitatie feitelijk gaat plaatsvinden. Wanneer de zaaknaam nog niet
bekend is, kan dit later gemeld worden.
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6 Welke vergunningen wilt aanvragen
Afhankelijk van de exploitatie die u voor ogen heeft, moet u in het bezit te zijn van de juiste vergunningen.
Wanneer een exploitatie niet vrijgesteld is van de vergunningplicht, dan moet u een exploitatievergunning
aanvragen.

■ Voorlopige exploitatievergunning
U kunt alleen in aanmerking komen voor een voorlopige exploitatievergunning als sprake is van een
bestaande inrichting en deze zonder wijziging wordt overgenomen of als u de vernieuwing van uw
exploitatievergunning te laat hebt aangevraagd. Een voorlopige exploitatievergunning wordt onder andere
geweigerd als de inrichting gesloten is geweest na een bestuurlijke maatregel of wanneer op het adres
een bibobprocedure heeft plaatsgevonden.
Een voorlopige vergunning kan alleen worden aangevraagd in combinatie met een aanvraag
exploitatievergunning.

■ Drank- en Horecawetvergunning
Wanneer u alcoholhoudende drank wilt gaan schenken, dan moet u in het bezit zijn van een geldige
Drank- en Horecawetvergunning. Als u een Drank- en Horecawetvergunning aanvraagt, moeten alle
exploitanten, bestuurders, gevolmachtigde en beheerders in het bezit zijn van het diploma Sociale
Hygiëne. Als een bestuurder of leidinggevende niet beschikt over het diploma Sociale Hygiëne,
dan wordt uw aanvraag voor een Drank- en Horecawetvergunning geweigerd.
Paracommerciële instelling:
Wanneer u als vereniging of stichting een Drank- en Horecawetvergunning aanvraagt, komt u
in aanmerking voor een paracommerciële Drank- en Horecawetvergunning. Dan gelden andere
voorwaarden voor de bestuurders ten aanzien van het diploma Sociale Hygiëne. Bij een stichting
of vereniging moeten minimaal 2 leidinggevenden in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne.
Deze personen moeten het leidinggevende formulier invullen en tekenen. Ook moet het bestuur een
bestuursreglement drankverstrekking aanleveren. Als een leidinggevende niet beschikt over het diploma
Sociale Hygiëne, dan wordt uw aanvraag voor een Drank- en Horecawetvergunning geweigerd.
Een stichting of vereniging moet een kopie van de statuten van de stichting of vereniging aanleveren.
Er vindt een beoordeling plaats of er sprake is van een paracommerciële inrichting.
Een horeca-inrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet. Let op: Als u
tijdens de aanvraagperiode bezig bent met het verbouwen van de inrichting, moet de inrichting binnen
8 weken voldoen aan de inrichtingseisen. De inspecteur komt langs om dit vast te stellen. Als u op het
moment van vergunningverlening niet kan voldoen aan de inrichtingseisen, dan wordt uw aanvraag voor
een Drank- en Horecawetvergunning geweigerd.

■ Aanwezigheidsvergunning
Voor het plaatsen van kansspelautomaten moet u in het bezit te zijn van een aanwezigheidsvergunning.

7 Reden van bovengenoemde aanvraag
Als u wilt weten wat de laatst afgegeven vergunning is, kunt u contact opnemen met de huidige exploitant
of u kunt contact opnemen met het team Horeca Vergunningen.
Vrijgesteld van vergunningsplicht.
Als de horeca-inrichting eerder is geëxploiteerd volgens de criteria die maken dat er zonder vergunning
(vrijgesteld van de vergunningplicht) kon worden geëploiteerd en u een exploitatievergunning aanvraagt,
wordt uw aanvraag behandeld als een overname van het horecabedrijf met wijziging.

8 Ruimten die geëxploiteerd worden
Geeft aan wat de ligging is en de oppervlakte van de ruimte die geëxploiteerd gaat worden. Deze
ruimte(n) zal op de vergunning vermeldt worden. Uitsluitend in de vergunde ruimten mag geëxploiteerd
worden. Er moet een tekening van het pand aangeleverd worden met de ruimte(n) die aangevraagd
worden.

9 Gegevens terras(sen)
Geef aan wat de ligging, de afmeting en de oppervlakte van de terrassen zijn die u wilt exploiteren. Een
gevelterras is een terras die is opgesteld aan de gevel van de horeca-inrichting. Een overterras is een
terras dat gesitueerd is aan de overzijde van de horeca-inrichting binnen de gevellijn van deze horecainrichting.
Let op: u moet een duidelijke tekening aanleveren. Zie voorbeeld terrastekening.

10 Activiteiten
Exploitatietijden inrichting
Maak hier een keuze binnen welke openingstijden u de inrichting wilt exploiteren. U kunt slechts één
mogelijkheid kiezen.
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Als het pand waarin u (ondersteunende) horeca-activiteiten wilt uitoefenen een winkelbestemming heeft,
is het uitsluitend mogelijk om daghoreca aan te vragen. Dan gelden openingstijden van 07.00 - 22.00 uur.
Als uw pand een winkelbestemming heeft, dan is het niet mogelijk om een terras te exploiteren. U kunt
dan alleen gebruik maken van een gevelzitplaats. Dat betekent dat u over de gehele breedte van het
pand een gevelzitplaats van maximaal 1 meter in gebruik mag nemen. Daarbij moet een obstakelvrije
ruimte van minimaal 1.80 meter over blijven.
Als u kiest voor vrije openings- en sluitingstijden moet u een exploitatieplan aanleveren.

Exploitatietijden terrassen
Maak hier een keuze binnen welke openingstijden u het terras wil exploiteren. U kunt slechts één
mogelijkheid kiezen.
U moet een tekening aanleveren van het terras.
Als u uw horecainrichting beschikbaar stelt voor evenementen door derden (bijvoorbeeld feesten
of partijen waarbij de organisatie geheel in handen is van een derde partij en waarbij een deel van
de inkomsten van bijvoorbeeld kaartverkoop ook aan deze derde partij toekomen), moet u een
exploitatieplan aanleveren.
Met het aanbieden van amusement wordt onder andere verstaan amusement door het ter beschikking
stellen van de inrichting voor spelen zoals bij pool- en dartcafés, arcade- en kermishallen. Hieronder
worden niet de kansspelautomaten verstaan die in horeca-inrichtingen worden geplaatst (maximaal twee)
en waarvoor een aanwezigheidsvergunning vereist is.

11 Aanwezigheidsvergunning
Activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis wordt toegekend zijn activiteiten waarvoor bezoekers
van de inrichting speciaal naar het bedrijf toe komen en die los gezien kunnen worden van café- of
restaurantbezoek (het nuttigen van een drankje of een maaltijd). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij
een bowlingcentrum. Bezoekers komen dan onder meer om te bowlen, wat los staat van het nuttigen
van drank. U kunt bij het begrip, behalve aan bowlingcentra, onder andere denken aan: afhaalbedrijven,
snackbar, cafetaria, discotheek, seksbedrijf, lunchroom. Let op als er in een bedrijf meer dan vier
dartborden of biljarts aanwezig zijn, valt dit onder het begrip zelfstandige betekenis. Voor meer informatie
zie Wet op de Kansspelen.

12 Documenten die u bij de aanvraag moet aanleveren
Als het pand uw eigendom is, moet u de koopovereenkomst en het eigendomsbewijs meesturen.
Als u het pand heeft gehuurd, moet u het huurcontract meesturen. Let op: in een intentieverklaring
van de verhuurder kunt u geen exploitatievergunning aanvragen. U bent zelf verantwoordelijk of
u een clausule opneemt over uw aanvraag exploitatievergunning in het huurcontract.
Als u het pand en/of de inrichting pacht, moet u het pachtcontract meesturen. Let op: in een intentie
verklaring van de verpachter kunt u geen exploitatievergunning aanvragen. U bent zelf verantwoordelijk
of u een clausule opneemt over uw aanvraag exploitatievergunning in het pachtcontract.
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TERRAS TEKENING
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