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§ 1 Overtredingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

 
1. 

 
Artikel 2:20 lid 1 APV 
 
Het is verboden een openbare inrichting te 
exploiteren zonder exploitatievergunning 
van de burgemeester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na constatering van de 
overtreding mutatie aan 
burgemeester. 
 
1e keer: verbaliseren 
 
Elke volgende constatering 
binnen een jaar: verbaliseren 

 

 
Na ontvangst 1e mutatie: 
 
Geen zicht op directe legalisatie: 
 
- Sluiting door last onder 

bestuursdwang toe te passen: 
     Indien wordt geconstateerd 

dat een horecabedrijf, 
waarvan vaststaat dat een 
exploitatievergunning is 
vereist, wordt geëxploiteerd 
zonder te beschikken over een 
exploitatievergunning, wordt 
het horecabedrijf gesloten tot 
de dag waarop men beschikt 
over de vereiste vergunning.   

 
Zicht op directe legalisatie: 
 
- Indien wordt geconstateerd 

dat een horecabedrijf, 
waarvan vaststaat dat een 
exploitatievergunning is 
vereist, wordt geëxploiteerd 
zonder te beschikken over een 
exploitatievergunning, waarbij 
de mogelijkheid bestaat tot 

legalisatie wordt de overtreder 
in de gelegenheid gesteld om 
binnen twee weken een 
volledige aanvraag in te 
dienen. Indien de aanvraag 
niet volledig is treedt de 
maatregel bij Geen zicht op 
legalisatie op. 

 
- Bij uitblijven aanvraag: 

Opleggen last onder 
dwangsom  € 500 met 
maximum van € 1.500; 

 
 

 
Vervolging 
conform richtlijn 
na opmaak proces-
verbaal 

 
n.v.t. 
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2. Artikel 1:4 jo. 20:1 APV 
 
Overtreding van een voorschrift van de 
exploitatievergunning . 
 
 
 

 
1e keer: 
- Mutatie aan burgemeester 
 
2e keer: 
- Verbaliseren 
- Mutatie aan burgemeester  
 
Elke volgende constatering 
binnen 1 jaar: 
- Verbaliseren 
- Mutatie aan burgemeester   
   
 

 
Na ontvangst 1e mutatie: 
Schriftelijke bestuurlijke 
waarschuwing; 
 
Na ontvangst 2e mutatie: 
Voornemen tot opleggen last 
onder dwangsom  € 500 met 
maximum van € 1.500; 
 
Na ontvangst 3e mutatie: 
Opleggen last onder dwangsom 
€ 500 met maximum van € 1.500; 
 
Na ontvangst 4e mutatie: 
Bij herhaling binnen een half jaar 
zal het bevoegde orgaan tot 
onmiddellijke tijdelijke sluiting 
van de inrichting besluiten voor 
een nader te bepalen periode; 
 
Na ontvangst 5e mutatie: 
Bij herhaling binnen een half jaar 
zal het bevoegde orgaan tot 
onmiddellijke intrekking van de 
Drank- en Horecavergunning 
besluiten. 
 
 

 
Vervolging 
conform richtlijn 
na opmaak proces-
verbaal 

  
Afhankelijk van de zwaarte van het 
overtreden voorschrift kan worden 
afgeweken van de hoogte van de 
genoemde maatregelen. 
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3. 

 
2:21 lid 1 APV 
 
Het is de exploitant van een openbare 
inrichting verboden hierin bezoekers toe te 
laten tussen 02.00 uur en 05.00 uur. 
 
 
 
 

 
Na constatering van de 
overtreding mutatie aan 
burgemeester. 
 
1e keer: waarschuwing 
 
2e keer: verbaliseren 
 
Elke volgende constatering 
binnen een half jaar: 
verbaliseren 
 
 

 
Na ontvangst 1e mutatie: 

Schriftelijke waarschuwing 

 
Na ontvangst 2e mutatie: 

Indien binnen een half jaar na de 

eerste overtreding opnieuw een 

overtreding van het voorschrift wordt 

geconstateerd, stelt het bevoegde 

bestuursorgaan de sluitingstijd voor 3 

dagen, te weten een donderdag-, 

vrijdag- en zaterdagavond vast van 

00:00 uur tot 05:00 uur; 
 

Na ontvangst 3e mutatie: 

Indien binnen een half jaar na de 

vorige overtreding opnieuw een 

overtreding van het voorschrift wordt 

geconstateerd, kan het bevoegde 

bestuursorgaan besluiten de 

sluitingstijd tijdelijk voor 7 dagen vast 

te stellen van 00:00 uur tot 05:00 

uur; 
 

Na ontvangst 4e mutatie: 

Indien binnen een half jaar na de 

vorige overtreding een nieuwe 

overtreding van het voorschrift wordt 

geconstateerd, kan het bevoegde 

bestuursorgaan besluiten de 

sluitingstijd tijdelijk voor ten hoogste 

30 dagen vast te stellen van 00:00 
uur tot 05:00 uur, dan wel de 

inrichting tijdelijk volledig te sluiten 

voor een periode van ten hoogste 7 

dagen dan wel een dwangsom op te 

leggen; 

 

Na ontvangst 5e mutatie: 

Indien binnen een half jaar na de 

vorige overtreding een nieuwe 

overtreding van het voorschrift wordt 
geconstateerd, kan het bevoegde 

bestuursorgaan besluiten andere 

passende maatregelen te treffen.  

 
Vervolging 
conform richtlijn 
na opmaak proces-
verbaal 

 
 

 
Afhankelijk van de zwaarte van het 
overtreden voorschrift kan worden 
afgeweken van de hoogte van de 
genoemde maatregelen. 
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4. 

 
2:21 lid 2 APV 
 
De burgemeester kan door middel van een 
vergunningvoorschrift andere 
toelatingstijden vaststellen voor een 
afzonderlijke openbare inrichting of een 
daartoe behorend terras. Voor 
horecabedrijven binnen de bebouwde kom 
(woonomgeving) geldt voor het terras een 
sluitingstijd van 23:00 uur.  
 

 
Na constatering van de 
overtreding mutatie aan 
burgemeester. 
 
1e keer: waarschuwing 
 
2e keer: verbaliseren 
 
Elke volgende constatering 
binnen een half jaar: 
verbaliseren 
 

 
Na ontvangst 1e mutatie: 

Schriftelijke waarschuwing 

 
Na ontvangst 2e mutatie: 
Indien binnen een half jaar na de 

vorige overtreding opnieuw een 

overtreding van de voorschriften wordt 

geconstateerd, vervroegt het bevoegde 

orgaan de sluitingstijd van het terras 

voor 3 dagen, te weten een 

donderdag-, vrijdag- en 

zaterdagavond tot 21:00 uur; 

 

Na ontvangst 3e mutatie: 
Indien binnen een half jaar na de 

vorige overtreding opnieuw een 

overtreding van de voorschriften wordt 

geconstateerd, kan het bevoegde 

orgaan besluiten tijdelijk de 

sluitingstijden van het terras te 

vervroegen voor ten hoogste 14 dagen 

of de vergunning voor het terras 

tijdelijk volledig in te trekken voor een 
periode van ten hoogste 3 dagen, of 

een dwangsom op te leggen;  

 

Na ontvangst 4e mutatie: 

Indien binnen een half jaar na de 

vorige overtreding een nieuwe 

overtreding van de voorschriften wordt 

geconstateerd, kan het bevoegde 

orgaan de vergunning voor het terras al 

dan niet tijdelijk intrekken of 
besluiten tot andere passende 

maatregelen.   
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5. 

 
2:22 lid 1 APV 

 
De burgemeester kan in het belang van de 
openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of 
gezondheid of in geval van bijzondere 
omstandigheden voor een of meer 
openbare inrichtingen tijdelijk andere 
toelatingsuren vaststellen of tijdelijk 
sluiting bevelen. 
 

 
 
 

 
Na constatering van de 
overtreding mutatie aan 
burgemeester. 
 
1e keer: waarschuwing 
 
2e keer: verbaliseren 
 
Elke volgende constatering 
binnen een half jaar: 
verbaliseren 
 

 
Na ontvangst 1e mutatie: 
Waarschuwingsbrief naar de 
overtreder met aankondiging 
voornemen tot tijdelijke sluiting. 
 
Na ontvangst 2e mutatie: Tijdelijke 
sluiting. 
 
Na ontvangst 3e mutatie: 
Permanente sluiting. 
 
Indien artikel 13b van de 
Opiumwet van toepassing is:  
 
Na ontvangst 1e mutatie: 
Tijdelijke sluiting. 
 
Na ontvangst 2e mutatie: 
Permanente sluiting. 

 
 

 
 

 
 

 
De burgemeester treedt bij overtreding 
van dit artikel hard op aangezien de 
beperkingen uit dit artikel alleen 
worden opgelegd na eerdere 
overtredingen of als er gevaar is voor 
de openbare orde en veiligheid.  

 
Jeugd beneden de leeftijdsgrens van 16 
jaar in het bezit van alcoholhoudende 
drank dient te worden beboet. Zie 
hiervoor punt 54. 
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6. 

 
2.23 APV 

 
Het is bezoekers verboden zich in een 
horecabedrijf te bevinden gedurende de tijd 
dat het bedrijf ingevolge een op grond van 
artikel 2:22, lid 1 APV genomen besluit 
gesloten dient te zijn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Na constatering van de 
overtreding mutatie aan 
burgemeester. 
 
1e keer: waarschuwing aan 
exploitant 
 
2e keer: verbaliseren 
bezoekers 
 
Elke volgende constatering 
binnen een half jaar: 
verbaliseren bezoekers 

 
 

 
Na ontvangst 1e mutatie: 
Waarschuwingsbrief naar 
exploitant om beter toe te zien op 
naleving verbod en dat bij de 2e 
constatering de bezoekers zullen 
worden geverbaliseerd. 
 
Na ontvangst 2e mutatie: 
Exploitant: Voornemen tot 
opleggen last onder dwangsom    
€ 500,-  met maximum van  
€ 1.500,-; 
Bezoekers: Verbaliseren. 
 
Vervolgmutaties:  
Exploitant: Opleggen last onder 
dwangsom. € 500,-  met 
maximum van € 1.500,-; 
Bezoekers: Verbaliseren. 
 

 
Vervolging 
conform richtlijn 
na opmaak proces-
verbaal 
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7. 

 
2.24 APV 
 
Het is verboden om als exploitant van een 
openbare inrichting toe te laten dat een 
handelaar of een voor hem handelend 
persoon in dat bedrijf enig voorwerp 
verwerft, verkoopt of op enig andere wijze 
overdraagt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na constatering van de 
overtreding mutatie aan  
burgemeester. 
 
1e keer: waarschuwing 
 
2e keer: verbaliseren 
 
3e keer: verbaliseren 

 
Na ontvangst 1e mutatie: 
Schriftelijke waarschuwing; de 
ondernemer wordt nadrukkelijk 
gewezen op de noodzaak 
maatregelen te treffen; 
 
Na ontvangst 2e mutatie: 
Bij herhaling binnen een half jaar 
zal het bevoegde orgaan tot 
onmiddellijke tijdelijke sluiting 
van de inrichting besluiten voor 
een nader te bepalen periode; 
 
Na ontvangst 3e mutatie: 
Afhankelijk van de aard van de 
overtreding kan de waarschuwing 
ook worden overgeslagen of zal 
tevens intrekking van de Drank- 
en Horecavergunning 
plaatsvinden. 
 

 
 

 
 

Zolang het belang van het 
opsporingsonderzoek zich daartegen 
niet verzet.  
 
Afhankelijk van de aard van de 
overtreding kan de waarschuwing ook 
worden overgeslagen of zal tevens op 
grond van artikel 31 eerste lid onder d 
van de Drank- en Horecawet de Drank- 
en Horecavergunning worden 
ingetrokken.  
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8. 

 
Artikel 2:25 APV jo. 174 Gemeentewet 
 
Het is verboden in een horecabedrijf de 
orde te verstoren. 
 
Categorie 1: 
- schietincident 
- steekincident 
- aantreffen wapen(s) 
- langdurige overlast 
- geweld (door personeel of bezoekers)  
- schijnbeheer 
- tewerkstellen van personen zonder 

geldige verblijfstitel in relatie tot 
overtreding van artikel 264 Wetboek van 
Strafrecht (mensenhandel, -smokkel of 
uitbuiting) 

- Handelen in verdovende middelen, tenzij 
hiervoor een exploitatievergunning is 
afgegeven 

 
Categorie 2: 
- heling 
- discriminatie 
- overlast in en vanuit de inrichting (incl. 

terras) 
- niet gecertificeerde portier(s) o.g.v. 

WBPR 
- tewerkstellen van personen zonder 

geldige verblijfstitel of legaal verblijf 
zonder tewerkstellingsvergunning 

 
De opsomming per categorie is niet 
limitatief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na constatering van de 
overtreding mutatie aan de 
burgemeester. 
 
1e keer en volgende keer:  
 
Categorie 1: 
   - Bij acute noodzaak  
     toepassing procedure  
     spoedsluiting – artikel 2  
     van de Politiewet; 
   - Bij minder acute  
     noodzaak verbaliseren.  
 
1e keer en volgende keer: 
 
Categorie 2: 
   - Verbaliseren 
 
 

 
Na ontvangst 1e mutatie van een 
overtreding uit categorie 1: 
 
- 1e keer: Omzetten spoedsluiting 
van politie in bestuursdwang-
beschikking (na belangen- 
afweging) overgaan tot tijdelijke 
sluiting voor 3 maanden 
aaneensluitend; 
 
- 2e keer: Bestuursdwang- 
beschikking (na belangen- 
afweging) overgaan tot sluiting 
voor 6 of 12 maanden; 
 
- 3e keer: Bestuursdwang- 
beschikking (na belangen- 
afweging overgaan tot sluiting 
voor onbepaalde tijd 
 
Na ontvangst 1e mutatie van een 
overtreding uit categorie 2: 
 
- 1e en 2e keer: Bestuurlijke 
waarschuwing; 
 
- 3e keer: Sluiting van het 
horecabedrijf voor bepaalde 
duur. 

 
Vervolging 
conform richtlijn 
na opmaak PV. 
 

 
 

 
Mindere acute noodzaak ter beoordeling 
van de burgemeester.  
 
Bij een overtreding van artikel 13b 
Opiumwet is toepassing van artikel 174 
Gemeentewet vereist in plaats van 
toepassing van artikel 2:25 van de APV.  
 
NB: Het incident moet in relatie staan 
tot de exploitatie van de inrichting 
alsmede verwijtbaar zijn aan de 
exploitant 
 
Alert zijn op regels m.b.t. portiers 
(WPBR). 
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8. Artikel 2:39 lid 1 APV 
 
Het is verboden op een openbare plaats, 
die deel uitmaakt van een door het college 
aangewezen gebied, alcoholhoudende 
drank te gebruiken of aangebroken flessen, 
blikjes en dergelijke met alcoholhoudende 
drank bij zich te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1e keer en volgende  
    keren: 
 
- Verbaliseren 
 

 
 n.v.t.  

Vervolging 
conform Richtlijn 
voor strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

  
Jeugd beneden de leeftijdsgrens van 18 
jaar in het bezit van alcoholhoudende 
drank dient te worden beboet. Zie 
hiervoor punt 54. 
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§ 2 Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 

Algemeen 
De bestraffende (punitieve)sancties zijn: 
 strafrechtelijke boete, hechtenis of gevangenisstraf; 
 inbeslagneming van alcoholhoudende drank of andere goederen (strafrechtelijke dwangmaatregel); 
 bestuurlijke boete; 
 intrekking van de vergunning of ontheffing (waarbij een solide wettelijke basis is vereist). 
 
De bestuurlijke of herstelsancties zijn: 
 afhankelijk van het belang dat het geschonden voorschrift beoogt te beschermen een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom; 
 intrekking van de vergunning of ontheffing (als beleidsmaatregel om bijvoorbeeld de openbare orde te herstellen); 
 
In de Drank- en Horecawet is in artikel 19a als sanctie opgenomen “het ontzeggen van de bevoegdheid tot het verkopen van zwakalcoholhoudende drank”. Uit de memorie van toelichting 
(Kamerstukken II 2008-2009, 32.022, nr. 3, p 40-41) blijkt dat de Raad van State tot de eindconclusie is gekomen dat dit type sanctie op zichzelf van reparatoire aard mag worden 
geacht, maar dat de zwaarte maakt dat de voorgestelde sanctie een punitief karakter krijgt, waardoor artikel 6 EVRM van toepassing is. Artikel 6 EVRM luidt als volgt: 

1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het 
openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het 
belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het 
privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 
belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden. 

2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. 
3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:  

a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; 
b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; 
c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te 

bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen; 
d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden 

als het geval is met de getuigen à charge;  

e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.  
 

In het handhavingsprotocol wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en geringe overtredingen.  
 
Zolang er voor een (voortdurende) overtreding geen dwangsom- of bestuursdwangbesluit van kracht is, kan voor ieder afzonderlijke geconstateerde overtreding een boeterapport worden 
opgesteld.  
 
De politie is geen toezichthouder in het kader van de Drank- en Horecawet, maar zij is wel belast met de opsporing van strafbare feiten. Zij kan strafrechtelijk optreden bij een vermoeden 
van overtreding. Elke overtreding wordt aan de gemeente gemeld door middel van een mutatie. 
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Intrekkingsgronden 
Artikel 31 bepaalt het volgende: 
1. Een vergunning wordt door de burgemeester ingetrokken, indien: 

a. de te harer verkrijging verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvrage een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de 
juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest; 

b. niet langer wordt voldaan aan de bij of krachtens artikelen 8 en 10 geldende eisen; 
c zich in de betrokken inrichting feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven der vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid 

of zedelijkheid; 
d. de vergunninghouder in  de in de artikelen 30 en 30a, eerste lid, bedoelde gevallen geen melding als in die artikelen bedoeld heeft gedaan. 

2. Een vergunning kan door de burgemeester worden ingetrokken, indien de vergunninghouder de bij of krachtens deze wet gestelde regels, dan wel de aan een vergunning of ontheffing 
verbonden voorschriften en beperkingen, niet nakomt. 

3. Een vergunning kan voorts door de burgemeester worden ingetrokken, indien: 
a. er sprake is van een geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Voordat daaraan toepassing 

wordt gegeven, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 va voornoemde wet, om een advies als bedoeld in artikel 9 
van die wet worden gevraagd; 

b. een vergunninghouder in een periode van twee jaar meermaals op grond van artikel 30a, eerste lid, om bijschrijving van een persoon op het aanhangsel bij de vergunning heeft 
verzocht en de burgemeester die wijziging van het aanhangsel ten minste driemaal heeft geweigerd op grond van artikel 30a, vijfde lid. 

4. Indien een vergunning is ingetrokken omdat is gehandeld in strijd met de voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning, bedoeld in artikel 4 of 25a, wordt de 
bevoegdheid om aan de betrokken rechtspersoon een nieuwe vergunning te verlenen opgeschort tot een jaar nadat het besluit tot intrekking onherroepelijk is geworden. 
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8. 

 
Artikel 3 Drank- en Horecawet 
 
Het uitoefenen van het horecabedrijf of 
slijtersbedrijf zonder vergunning.  
 
 

 
Na constatering mutatie aan 
gemeente. 
 
1e en volgende keer direct 
proces-verbaal 
 
 

 
Uitgangspunt: geen alcohol-
verstrekking vooruitlopend op 
vergunningverlening. 
 
Nieuw horecabedrijf, geen 
rechtsgeldige vergunning; wel 
alcoholhoudende drank aanwezig 
in inrichting: 
 
Uitgangspunt: geen 
alcoholverstrekking vooruitlopend 
op vergunningverlening 
 
Geen aanvraag ingediend: 
 last onder bestuursdwang 

opleggen tot het verwijderen 
en verwijderd houden van 
alcoholhoudende drank. 
 

Wel aanvraag ingediend: 
 alleen bij zicht op legalisatie 

schriftelijke  toestemming (in 
de vorm van een 
gedoogbeschikking voor een 
periode van maximaal 8 
weken) om vooruitlopend op 
vergunningverlening drank te 
verstrekken. 

 
Bestaand horecabedrijf geen 
rechtsgeldige vergunning: 
 
Geen aanvraag ingediend: 
 gelegenheid bieden tot 

indienen aanvraag binnen 5 
werkdagen + mededeling dat 
er geen alcoholhoudende drank 
verstrekt mag worden; 
 

Binnen 5 werkdagen geen 
aanvraag ingediend:  
 boeterapport, gelijktijdig last 

onder bestuursdwang opleggen 
tot het verwijderen en 

verwijderd houden van 
alcoholhoudende drank. 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
voor strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 
 

 
Zie ook artikel 30 en 30a Drank- en 
Horecawet in deze matrix (wijzigen 
inrichting en aanmelden leidinggevende 
voor aanhangsel 
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Wel aanvraag ingediend: 
 alleen bij zicht op legalisatie 

schriftelijke toestemming (in de 
vorm van een  
gedoogbeschikking voor een 
periode van maximaal 8 
weken) om vooruitlopend op 
vergunningverlening drank te 
verstrekken. 

 

 
9. 

 
Artikel 4, lid 4 Drank- en Horecawet 
 
Het door een paracommerciële 
rechtspersoon zonder ontheffing afwijken 
van de bij gemeentelijke verordening 
gestelde regels die in elk geval betrekking 
hebben op: 
a. de tijden gedurende welke in de 

betrokken inrichting alcoholhoudende 
drank mag worden verstrekt; 

b. in de inrichting te houden 
bijeenkomsten van persoonlijke aard, 
zoals bruiloften en partijen; 

c. in de inrichting te houden 
bijeenkomsten die gericht zijn op 
personen die niet of niet rechtstreeks 
bij de activiteiten van de betreffende 
rechtspersoon betrokken zijn. 

 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom;  
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 500 en € 1.500 per 
overtreding); 

 
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 2.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 

 

  
 

 

 
10. 

 
Artikel 4, lid 5 Drank- en Horecawet 
 
Het niet in de inrichting aanwezig hebben 
van een ontheffing of een afschrift daarvan. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom;  
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

 
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
voor strafvordering 
Drank- en 
horecawet 
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11. 

 
Artikel 9, lid 3 jo. lid 4 Drank- en 
Horecawet 
 
Het niet in de inrichting aanwezig hebben 
van: 
a. de registratie van de barvrijwilligers die 

een voorlichtingsinstructie hebben 
gekregen of een afschrift van die 
registratie; 

b. het bestuursreglement of een afschrift 
daarvan. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom;  
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

 
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 

 
12. 

 
Artikel 12, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het verstrekken van alcoholhoudende 
drank voor gebruik in een andere lokaliteit 
of terras dan in de vergunning vermeld. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom;  
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

 
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 

 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
 

 
13. 

 
Artikel 12, lid 2 Drank- en Horecawet 
 
Het verstrekken van sterke drank voor 
gebruik elders dan ter plaatse anders dan 
in een slijtlokaliteit. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 

 
Ernstige overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom;  
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 500 en € 1.500 per 
overtreding); 

 
 3e keer: hogere last onder 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Deze overtreding betekent meestal dat 
sterke drank wordt verstrekt vanuit een 
laagdrempelige inrichting bijvoorbeeld 
een supermarkt. Gezien de 
doelstellingen van de Drank- en 
Horecawet is dit aangemerkt als een 
ernstige overtreding. 
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dwangsom € 2.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 

 

 
14. 

 
Artikel 13, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het verstrekken van alcoholhoudende 
drank in een horecalokaliteit of op een 
terras voor gebruik elders dan ter plaatse. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 

 
Ernstige overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom;  
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 500 en € 1.500 per 
overtreding); 

 
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 2.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 

 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Last: geen alcoholhoudende drank  
verstrekken om elders te gebruiken. 
 
Vanwege openbare ordeverstoringen op 
openbare weg of strijdigheid met lokaal 
verbod om alcohol op straat te nuttigen 
in bepaalde gebieden aangemerkt als 
ernstige overtreding. 
 

 
15. 

 
Artikel 13, lid 2 Drank- en Horecawet 
 
Het verstrekken van alcoholhoudende 
drank in een slijtlokaliteit voor gebruik ter 
plaatse, tenzij het betreft verstrekking om 
niet door een persoon die in die 
slijtlokaliteit dienst pleegt te doen en die 
verstrekking tot doel heeft een klant die 
daarom verzoekt een alcoholhoudende 
drank die in dat slijtersbedrijf verkrijgbaar 
is, te laten proeven. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom  (maximum tussen  
€ 500 en € 1.000 per 
overtreding); 

  
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 2.000,- ineens; 
 
 blijvende voortduring 

overtreding: intrekking 
vergunning.  

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Last: geen alcoholhoudende drank 
verstrekken om ter plaatste te 
gebruiken anders dan te proeven. 
 
Slijten en verstrekken mag nooit in 
dezelfde inrichting plaats vinden. Het 
gratis proeven daarentegen is wel door 
de wetgever  mogelijk gemaakt. Gezien 
deze ontwikkeling wordt een 
overtreding gekwalificeerd als gering. 

 
16. 

 
Artikel 14, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het gelijktijdig in gebruik hebben van een 
slijtlokaliteit voor het verrichten van andere 
bedrijfsactiviteiten dan die welke tot het 
slijtersbedrijf behoren dan wel toe te laten 
dat daarin zodanige activiteiten worden 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom  (maximum tussen  

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Last: geen andere bedrijfsactiviteiten 
dan drankverkoop in een slijtlokaliteit. 
 
Het gaat hier om het (bij herhaling) 
gebruik van een horecalokaliteit voor 
andere bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld 
een georganiseerde schilderijenverkoop 
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uitgeoefend.  
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 

€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

  
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 

 

vanuit een hotel, verkoping van kleding 
etc. 
 
 
 
 

 
17. 

 
Artikel 14, lid 2 Drank- en Horecawet 
 
Het in gebruik hebben van een 
horecalokaliteit of een terras voor het 
uitoefenen van de kleinhandel of 
zelfbedieningsgroothandel of het uitoefenen 
van de in het derde lid genoemde 
activiteiten, dan wel toe te laten dat daarin 
zodanige handel wordt of zodanige 
activiteiten worden uitgeoefend, tenzij het 
betreft de verkoop van etenswaren die voor 
consumptie gereed zijn. 
De in het derde lid genoemde activiteiten 
zijn: 
a. het bedrijfsmatig aan particulieren 

verkopen van goederen in het kader van 
een openbare verkoping; 

b. het bedrijfsmatig aanbieden van 
diensten, uitgezonderd diensten van 
recreatieve of culturele aard; 

c. het bedrijfsmatig verhuren van 
goederen; 

d. het in het openbaar bedrijfsmatig 
opkopen van goederen).  

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom  (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

  
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Last: geen andere bedrijfsactiviteiten 
dan drankverkoop in een 
horecalokaliteit of op een terras.  

 
18. 

 
Artikel 15, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het uitoefenen van: 
a. de kleinhandel; 
b. de zelfbedieningsgroothandel; 
c. het bedrijfsmatig aan particulieren 

verkopen van goederen in het kader 
van een openbare verkoping; 

d. het bedrijfsmatig aanbieden van 
diensten; 

e. het bedrijfsmatig verhuren van 
goederen; 

f. het in het openbaar bedrijfsmatig 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 

 
Geringe overtreding 
 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom  (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

  
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000,- ineens; 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 
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opkopen van goederen, in een lokaliteit 
van een inrichting waar het 
horecabedrijf wordt uitgeoefend, indien 
het publiek uitsluitend toegang heeft 
tot die lokaliteit door een lokaliteit te 
betreden waar alcoholhoudende drank 
aanwezig is.  

 

 
 blijvende voortduring 

overtreding: intrekking 
vergunning. 

 

 
19. 

 
artikel 15, lid 2 Drank- en Horecawet 
 
Rechtstreekse verbinding tussen slijterij en 
andere neringruimte.  

 
 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom  (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per maand); 

  
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 
 

 
De slijtlokaliteit mag niet rechtstreeks 
in verbinding staan met ruimte "detail 
en diensten" 
 
Begunstigingstermijn 3 maanden. 

 
20. 

 
Artikel 16 Drank- en Horecawet 
 
Het aanwezig hebben van automaten 
waaruit afnemers zelfstandig 
alcoholhoudende drank kunnen betrekken, 
tenzij deze zich bevinden in hotelkamers 
ingericht voor nachtverblijf, welke deel 
uitmaken van een inrichting, waarin het 
horecabedrijf rechtmatig wordt 
uitgeoefend. 

 
Na constatering mutatie aan 
gemeente. 
 
1e keer en volgende keer: 
rapporteren en 
inbeslagneming 
alcoholhoudende drank. 
 
 

 
Ernstige overtreding 
 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom (maximum tussen  
€ 500 en € 1.500 per 
overtreding); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 2.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: last onder 
bestuursdwang tot verwijdering 
automaat. 

 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Voorkomen moet worden dat  
alcoholverkoop zonder toezicht  
plaatsvindt en alcohol op straat  
genuttigd wordt ter voorkoming van  
openbare orde verstoringen daarom  
gekozen voor strafrechtelijk optreden.  
 
Met uitzondering van hotelkamers. 

 
21. 

 
Artikel 17 Drank- en Horecawet 
 
Verstrekken van alcoholhoudende drank 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 

 
 

 
In voorkomend geval kan er tevens 
sprake zijn van overtreding van artikel 
3 Drank – en Horecawet. 



Overtredingen en misdrijven Politie en/of gemeentelijk  
opsporingsambtenaar 

Burgemeester (en 
wethouders) 

Openbaar 
Ministerie 

 Bijzonderheden 

 

Handhavingsarrangement Horeca Velsen 2014  18 van 37 

(voor gebruik elders dan ter plaatse) 
anders dan in een gesloten verpakking, die 
niet zonder kenbare beschadiging kan 
worden geopend.  

 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom  (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

  
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning of last onder 
bestuursdwang tot verwijdering  

     zwak-alcoholhoudende drank.  

Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
22. 

 
Artikel 18, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het verstrekken van zwak- 
alcoholhoudende drank voor gebruik elders 
dan ter plaatse anders dan in een 
slijtersbedrijf.  
Dit verbod geldt niet ten aanzien van het 
verstrekken in: 
a. een winkel; 
b. een warenhuis met een grote 

levensmiddelenafdeling; 
c. een voor het publiek besloten ruimte 

inrichting waar hoofdzakelijk gerede  
eetwaren worden verkocht. 

 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom  (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

  
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning of last onder 
bestuursdwang tot verwijdering  
zwak-alcoholhoudende drank.  

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
voor strafvordering 
Drank- en 
Horecawet. 

 
 

 

 
23. 

 
Artikel 18, lid 3 Drank- en Horecawet 
 
Het zodanig plaatsen van  
zwak- alcoholhoudende dranken dat deze 
voor het publiek niet duidelijk zijn te 
onderscheiden van alcoholvrije dranken. Dit 
verbod geldt niet voor alcoholvrije 
alternatieven voor bier en wijn. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom  

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Begunstigingstermijn: 12 uur.  
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€ 1.000 ineens; 
 
 blijvende voortduring 

overtreding: intrekking 
vergunning of last onder 
bestuursdwang tot verwijdering 
sterke drank. 

 

 
24. 

 
Artikel 19, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het bieden van gelegenheid tot het doen 
van bestellingen voor sterke drank anders 
dan in de rechtmatige uitoefening van het 
slijtersbedijf of het  
partijencateringbedrijf. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 
 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom  
€ 1.000 ineens; 

 
 blijvende voortduring 

overtreding: intrekking 
vergunning of last onder 
bestuursdwang tot verwijdering 
sterke drank. 

 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Begunstigingstermijn: 12 uur.  
 

 
25. 

 
Artikel 19, lid 2, Drank- en Horecawet 
 
Het bieden van gelegenheid tot 
het doen van bestellingen voor 
zwakalcoholhoudende drank en 
zwakalcoholhoudende drank af te leveren 
of te doen afleveren aan huizen van 
particulieren anders dan vanuit: 
a. een niet voor publiek toegankelijke 

besloten ruimte, waarin 
overeenkomstige bestellingen plegen te 
worden aanvaard, niet zijnde een 
horecalokaliteit; 

b. een ruimte als bedoeld in artikel 18, 
tweede lid; 

c. een inrichting waarin het slijtersbedrijf 
wordt uitgeoefend. 
 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2 keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

 
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom  
€ 1.000 ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning of last onder 
bestuursdwang tot verwijdering 
zwak- alcoholhoudende drank.  

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Begunstigingstermijn: 12 uur.  
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26. 

 
Artikel 20, lid 1 Drank- en Horecawet 
jo. 19a Drank- en Horecawet 
 
Binnen een periode van 12 maanden drie 
maal bedrijfsmatig anders dan om niet 
verstrekken van alcoholhoudende drank 
aan een persoon van wie niet is vastgesteld 
dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, dan wel welke drank kennelijk 
bestemd is voor een persoon van wie niet 
is vastgesteld dat die de leeftijd van 18 
jaar heeft bereikt door de natuurlijke 
persoon of de rechtspersoon die 
exploiteert: 
a. een winkel; 
b. een warenhuis met een grote 

levensmiddelenafdeling; 
c. een voor het publiek besloten ruimte 

inrichting waar hoofdzakelijk gerede  
eetwaren worden verkocht; 

d. een niet voor het publiek toegankelijke 
besloten ruimte, waarin bestellingen 
voor zwakalcoholhoudende drank 
plegen te worden aanvaard, niet zijnde 
een horecalokaliteit. 

 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 

 
Ernstige overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 1.750 en € 2.250 per 
overtreding); 
 

 -  3e keer (binnen 1 jaar):   
   ontzeggen van  
   bevoegdheden zwak – 
   alcoholhoudende drank 
   te verkopen gedurende  
   (maximaal 12 weken)  

 
 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
De bevoegdheid van de burgemeester 
berust op artikel 19a van de Drank- en 
Horecawet. Zie over de aard van de 
sanctie de algemene toelichting van 
deze paragraaf. 

 
27. 

 
Artikel 20, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het door de overige natuurlijke personen of 
rechtspersonen bedrijfsmatig anders dan 
om niet verstrekken van alcoholhoudende 
drank aan een persoon van wie niet is 
vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar 
heeft bereikt, dan wel welke drank 
kennelijk bestemd is voor een persoon die 
de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt. 

 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 

 
Ernstige overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 1.750 en € 2.250 per 
overtreding); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 3.000,- ineens; 
 

 4e keer: blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 

 
 
 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 
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28. 

 
Artikel 20, lid 2 Drank- en Horecawet 
 
Het in een slijtlokaliteit toelaten van een 
persoon van wie niet is vastgesteld dat 
deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, 
anders dan onder toezicht van een persoon 

van 21 jaar of ouder. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 

 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 

dwangsom (maximum tussen  
€ 500 en € 1.000 per 
overtreding); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 1.500,- ineens; 
 

 4e keer: blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 
 

 
 

 
 

 
Er wordt voor gekozen om eerst te 
waarschuwen en bij herhaling pas te 
straffen. Het gaat hier immers alleen 
om het toelaten van een persoon van 
wie niet is vastgesteld dat deze de 
leeftijd van 18 heeft bereikt, NIET om 

het verstrekken van alcohol. Dat laatste 
wordt wel als een ernstige overtreding 
aangemerkt. Zie nummer 28.  

 

29. 

 

Artikel 20, lid 3 Drank- en Horecawet 
 
Vaststelling leeftijd van jongeren die niet 
onmiskenbaar ouder dan 18 jaar zijn, 
gebeurt niet volgens vastgestelde 
documenten 

 

Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
 

 

Ernstige overtreding 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 750 en € 1.250 per 
overtreding); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 1.750,- ineens; 
 

 4e keer: blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 

 

 

Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 

 

 

Dit verbod wordt aangemerkt als een 
ernstige overtreding omdat deze 
bepaling in de meeste gevallen 
samenvalt met het verbod van artikel 
20, lid 1 en lid 2 Drank- en Horecawet. 
Zie nummer 28 en 29. 
 

 
30. 

 
Artikel 20, lid 4 Drank- en Horecawet 
 
Geen aanduiding leeftijdsgrenzen of 
aanduiding niet goed leesbaar. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 

 
Geringe overtreding 
 
 1e keer: schriftelijke 

waarschuwing; 
 

 2e keer: vooraankondiging last 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
De gemeente Velsen kan er ook voor 
kiezen om de aanduidingen te 
verstrekken. 
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3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
5e keer: rapport/mutatie 
 

onder dwangsom; 
 

 3e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per week); 
 

 4e keer: hogere last onder 
dwangsom € 1.000,- ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 
 

 
31. 

 
Artikel 20, lid 5 Drank- en Horecawet 
 
Het in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit 
of op een terras toelaten van de 
aanwezigheid van een persoon die in 
kennelijke staat van dronkenschap of 
kennelijk onder invloed van andere 
psychotrope stoffen verkeert. 

 
Na constatering: 
 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
 
5e keer: rapport/mutatie 
 

 
Ernstige overtreding 
 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder  
dwangsom (maximum tussen  
€ 1000 en € 1.500); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 2.500,- ineens; 
 

 4e keer: opleggen 
bestuursdwang, schorsing van 
de Drank- en 
Horecavergunning voor een 
periode van maximaal vier 
weken; 

 
 5e keer: toepassen 

bestuursdwang, schorsing van 
de Drank- en 
Horecavergunning voor een 
periode van maximaal vier 
weken; 

 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
voor strafvordering 
Drank- en 
Horecawet. 

 
 

 
Geen bestuurlijke boete mogelijk, bij 
bestraffende sanctie ook altijd 
strafrechtelijke procedure volgen.  
 

 
32. 

 
Artikel 20, lid 6 Drank- en Horecawet 
 
Het in kennelijke staat van dronkenschap 
of kennelijk onder invloed van andere 
psychotrope stoffen dienst doen in een 
slijtlokaliteit of horecalokaliteit. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
 
2e keer: rapport/mutatie 

 
Ernstige overtreding 
 
 1e keer: voornemen tot 

intrekking vergunning; 
 

 2e keer: definitief intrekken 
van Drank- en 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
voor strafvordering 
Drank- en 
Horecawet. 

 
 

 
Geen bestuurlijke boete mogelijk, bij 
bestraffende sancties ook altijd 
strafrechtelijke procedure volgen. 
 
Economisch delict. 
 
Vanwege de ernst van de  
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Horecavergunning in verband 
met slecht levensgedrag 

 

overtreding direct sanctie  
opleggen. 
 

 
33. 

 
Artikel 21 Drank- en Horecawet 
 
Het bedrijfsmatig of anders dan om niet 
verstrekken van alcoholhoudende drank, 
indien redelijkerwijs moet worden 
vermoed, dat dit tot verstoring van de 
openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal 
leiden. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
5e keer: rapport/mutatie 
 

 
Ernstige overtreding: 
 
 1e keer: voornemen tot 

trapsgewijze schorsing van de 
vergunning - opleggen last 
onder bestuursdwang; 
 

 2e keer: schorsing van de 
Drank- en Horecavergunning 
voor een periode van 
maximaal één week; 
 

 3e keer: schorsing van de 
Drank- en Horecavergunning 
voor een periode van 
maximaal twee weken;  
 

 4e keer: schorsing van de 
Drank- en Horecavergunning 
voor een periode van 
maximaal twaalf weken; 
 

 5e keer: intrekken van de 
Drank- en Horecavergunning. 

 
 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Geen bestuurlijke boete mogelijk. 
Openbare orde problematiek, waarbij 
strafrechtelijk en bestuursrechtelijk 
(vergunning intrekken) moet worden 
opgetreden. 

 
34. 

 
Artikel 22, lid 1 onder a Drank- en 
Horecawet (evt. in combinatie met 
artikel 25 van de Drank- en 
Horecawet) 
 
Het bedrijfsmatig en anders dan om niet 
verstrekken van alcoholhoudende drank: 
a. op plaatsen waar brandstof voor 

middelen van vervoer aan particulieren 
wordt verstrekt en; 

b. in winkels die aan een benzinestation 
zijn verbonden. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 

 
Ernstige overtreding: 
 
- 1e keer: vooraankondiging last 

 onder dwangsom; 
 
-  2e keer: opleggen last onder 

 dwangsom (maximum tussen  
 € 1000 en € 2000 per  
 overtreding); 

 
-  3e keer: hogere last onder 

 dwangsom € 3.000 ineens; 
 
 4e keer: oplegging last onder 

bestuursdwang tot verwijdering 
alcoholhoudende drank. 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
voor strafvordering 
Drank- en 
Horecawet. 

 
 

 
In beslagname alcoholhoudende drank. 
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 Blijvende voortduring 

overtreding: sluiting door last 
onder bestuursdwang toe te 
passen 
 

 
35. 

 
Artikel 22, lid 1 onder b Drank- en 
Horecawet (evt. in combinatie met 
artikel 25 van de Drank- en 
Horecawet) 
 
Het bedrijfsmatig en anders dan om niet 
verstrekken van alcoholhoudende drank in 
winkels die verbonden zijn aan een 
inrichting waarin het horecabedrijf wordt 
uitgeoefend langs een autoweg. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
 

 
Ernstige overtreding: 
 
- 1e keer: vooraankondiging last 

 onder dwangsom; 
 
-  2e keer: opleggen last onder 

 dwangsom (maximum tussen  
 € 1000 en € 2000 per  
 overtreding); 

 
-  3e keer: hogere last onder 

 dwangsom € 3.000 ineens; 
 
 4e keer: oplegging last onder 

bestuursdwang tot verwijdering 
alcoholhoudende drank. 

 
 Blijvende voortduring 

overtreding: sluiting door last 
onder bestuursdwang toe te 
passen 

 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
In beslagname alcoholhoudende drank. 

 
36. 

 
Artikel 22, lid 1 onder c Drank- en 
Horecawet (evt. in combinatie met 
artikel 25 van de Drank- en 
Horecawet) 
 
Het bedrijfsmatig en anders dan om niet 
verstrekken van alcoholhoudende drank in 
een ruimte langs een autosnelweg, tenzij 
het betreft het verstrekken van 
alcoholhoudende drank voor gebruik ter 
plaatse in een horecalokaliteit of en nabij 
die lokaliteit gelegen terras. 
 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 

 
Ernstige overtreding: 
 
- 1e keer: vooraankondiging last 

 onder dwangsom; 
 
-  2e keer: opleggen last onder 

 dwangsom (maximum tussen  
 € 1000 en € 2000 per  
 overtreding); 

 
-  3e keer: hogere last onder 

 dwangsom € 3.000 ineens; 
 
 4e keer: oplegging last onder 

bestuursdwang tot verwijdering 
alcoholhoudende drank. 

 
 Blijvende voortduring 

overtreding: sluiting door last 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 
 

 
 
 

 
In beslagname alcoholhoudende drank. 
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onder bestuursdwang toe te 
passen 

 

 
37. 

 
Artikel 24, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het voor het publiek geopend houden van 
een horeca- of slijtlokaliteit indien in de 
inrichting niet aanwezig is: 
a. een leidinggevende die vermeld staat 

op het aanhangsel bij de vergunning 
met betrekking tot die inrichting of een 
andere vergunning van dezelfde 
vergunninghouder; 

b. een persoon wiens  
bijschrijving op het aanhangsel bij de 
vergunning is gevraagd, zolang op die 
aanvraag niet is beslist.  

 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
5e keer: rapport/mutatie 
 

 
Geringe overtreding: 
 
- 1e keer: vooraankondiging last 

 onder dwangsom; 
 
-  2e keer: opleggen last onder 

 dwangsom (maximum tussen  
 € 250 en € 750 per  
 overtreding); 

 
-  3e keer: hogere last onder 

 dwangsom € 1.000 ineens; 
 
  4e keer: opleggen last onder 
     bestuursdwang, schorsing van  
     de Drank- en   
     Horecavergunning  
     voor maximaal drie weken; 
 
  5e keer: toepassen 
     bestuursdwang, schorsing van  
     de Drank- en    
     Horecavergunning voor  
     maximaal drie weken; 

 
 blijvende voortduring 

overtreding: intrekking 
vergunning. 

 
 
 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Begunstigingstermijn: 1 uur.  
 

 
38. 

 
Artikel 24, lid 2 Drank- en Horecawet 
 
Het door een paracommerciële 
rechtspersoon voor het publiek geopend 
houden van een horecalokaliteit, gedurende 
de tijd dat daar alcoholhoudende drank 
wordt verstrekt, indien in de inrichting niet 
aanwezig is: 
a. een leidinggevende die vermeld staat 

op het aanhangsel bij de vergunning 
met betrekking tot die inrichting of een 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 

 
Geringe overtreding: 
 
-  1e keer: vooraankondiging last 

 onder dwangsom; 
 
-  2e keer: opleggen last onder 

 dwangsom (maximum tussen  
 € 250 en € 750 per  
 overtreding); 

 
-  3e keer: hogere last onder 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

  
Begunstigingstermijn: 1 uur.  
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andere vergunning van dezelfde 
vergunninghouder; 

b. een persoon wiens bijschrijving op het 
aanhangsel bij de vergunning is 
gevraagd, zolang op die aanvraag niet 
is beslist; 

c. een barvrijwilliger die een 
voorlichtingsinstructie als bedoeld in 
artikel 9, tweede lid, heeft gekregen. 

 

 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
5e keer: rapport/mutatie 
 

 dwangsom € 1.000 ineens; 
 
  4e keer: opleggen last onder 
     bestuursdwang, schorsing van  
     de Drank- en   
     Horecavergunning  
     voor maximaal drie weken; 
 
  5e keer: toepassen 
     bestuursdwang, schorsing van  
     de Drank- en    
     Horecavergunning voor  
     maximaal drie weken; 
 

 
39. 

 
Artikel 24, lid 3 Drank- en Horecawet 
 
Personen jonger dan 16 jaar dienst laten 
doen in een horeca- of slijtlokaliteit, 
gedurende de tijd dat daarin dranken 
worden verstrekt. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
4e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
5e keer: rapport/mutatie 
 

 
Ernstige overtreding: 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
     dwangsom (maximum tussen  

      € 1000 en € 2.000 per  
      overtreding); 

 
 3e keer: hogere last onder 
     dwangsom € 3.000 ineens; 
 
 4e keer: opleggen last onder 

bestuursdwang, schorsing van 
de Drank- en 
Horecavergunning voor 
maximaal drie weken; 

3e 
 5e keer: toepassen 
     bestuursdwang, schorsing van  
     de Drank- en    
     Horecavergunning voor  
     maximaal drie weken; 
 
 blijvende voortduring 

      overtreding: intrekking  
      vergunning, feitelijke sluiting. 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Vanwege de ernst van de overtreding 
direct een sanctie opleggen. 

 
40. 

 
Artikel 25, lid 1 onder a  Drank- en 
Horecawet 
 
Het aanwezig hebben van alcoholhoudende 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 

 
Geringe overtreding: 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 

 
 

 
Begunstigingstermijn: 12 uur.  
 
Er is geen onderscheid gemaakt in 
sterke en zwak-alcoholhoudende drank 



Overtredingen en misdrijven Politie en/of gemeentelijk  
opsporingsambtenaar 

Burgemeester (en 
wethouders) 

Openbaar 
Ministerie 

 Bijzonderheden 

 

Handhavingsarrangement Horeca Velsen 2014  27 van 37 

drank in een voor het publiek toegankelijke 
ruimte anders dan in de rechtmatige 
uitoefening van het slijters- of 
horecabedrijf, tenzij dit geschiedt ten 
dienste van het rechtmatig in die ruimte 
bedrijfsmatig of anders dan om niet aan 
particulieren verstrekken van 
zwakalcoholhoudende drank voor gebruik 
elders dan ter plaatse, mits deze drank zich 
bevindt in een verpakking die voldoet aan 
de bij artikel 17 gestelde eis. 

 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 

 
2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 750 en € 1500 per 
overtreding); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 2.000 ineens; 

 
 5e keer opleggen 

bestuursdwang (bijvoorbeeld in 
beslag nemen van 
alcoholhoudende drank of 
sluiten van het lokaal; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: bestuursdwang 
toepassen  

 

Horecawet 

 
41. 

 
Artikel 25, lid 1 onder b Drank- en 
Horecawet 
 
Het in voorraad hebben van 
alcoholhoudende drank in een voor het 
publiek niet toegankelijk deel van die 
ruimte, tenzij het betreft: 
a. het in voorraad hebben van 

zwakalcoholhoudende drank ten 
dienste van het in de rechtmatige 
uitoefening van een ander bedrijf dan 
het slijtersbedrijf bedrijfsmatig aan 
particulieren verstrekken van deze 
drank voor gebruik elders dan ter 
plaatse, mits deze drank zich bevindt in 
een verpakking die voldoet aan de bij 
artikel 17 gestelde eis; 

b. het in voorraad hebben van 
alcoholhoudende drank ten dienste van 
het uitoefenen van een bedrijf, waarin 
waren uit onder meer alcoholhoudende 
drank plegen te worden vervaardigd. 

 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 

 
Geringe overtreding: 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 750 en € 1500 per 
overtreding); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 2.000 ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: bestuursdwang 
toepassen (bijvoorbeeld in 
beslag nemen van 
alcoholhoudende drank of 
sluiten van het lokaal) 

 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 
 

 
Begunstigingstermijn: 12 uur.  
 
Er is geen onderscheid gemaakt in 
sterke en zwakalcoholhoudende drank 

 
42. 

 
Artikel 25, lid 2 Drank- en Horecawet 
 
Het anders dan in de rechtmatige 
uitoefening van het horecabedrijf toelaten 
dat in een voor het publiek geopende 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 

 
Ernstige overtreding: 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 
 
 

 
Begunstigingstermijn: 12 uur.  
 
Er is geen onderscheid gemaakt in 
sterke en zwak- alcoholhoudende drank 
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ruimte alcoholhoudende drank wordt 
genuttigd.  
 
Van een overtreding is geen sprake als de 
uitzondering van artikel 13, tweede lid, van 
toepassing is (proeverij in een slijterij). 

2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen 
€ 500 en € 1.500 per 
overtreding); 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 2.000 ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: sluiting door last 
onder bestuursdwang toe te 
passen. 
 

 
43. 

 
Artikel 25, lid 3 Drank- en Horecawet 
 
Het aanwezig hebben van alcoholhoudende 
drank in een voertuig dat gebruikt wordt 
voor het rondtrekkende uitoefenen van de 
kleinhandel, tenzij het betreft een 
vervoermiddel dat wordt gebruikt voor: 
a. het rechtmatig aan particulieren 

afleveren van alcoholhoudende drank 
op bestelling; 

b. het binnen het vervoermiddel 
verstrekken van  
zwakalcoholhoudende drank in het 
kader van het rondtrekkend uitoefenen 
van de kleinhandel overwegend 
bestaand uit de handel in een 
gevarieerd assortiment levensmiddelen 
en kruideniersartikelen. 

 
Na constatering: 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 

 
Geringe overtreding: 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 
 

 3e keer: maximale last onder 
dwangsom bereikt en 
voortduring overtreding: 
hogere last onder dwangsom € 
1.000 ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning of last onder 
bestuursdwang tot verwijdering  
alcoholhoudende drank.  
 

 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Begunstigingstermijn: 12 uur na 
constatering. 
 
Er is geen onderscheid gemaakt in 
sterke en zwak- alcoholhoudende 
drank. 

 
44. 

 
Artikel 29, lid 3 Drank- en Horecawet 
 
Het niet in de inrichting aanwezig hebben 
van: 
a. de vergunning en het daarbij 

behorende aanhangsel of afschriften 
daarvan; 

b. in voorkomende gevallen een afschrift 
van de aanvraag als bedoeld in artikel 
30a, eerste lid; 

c. de ontvangstbevestiging als bedoeld in 

 
Na constatering: 
 
 
1e keer: rapport/mutatie  
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 

 
Geringe overtreding: 
 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 
 
 

 
Begunstigingstermijn: 12 uur na 
constatering. 
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artikel 30a, vierde lid of een afschrift 
daarvan. 

3e keer: rapport/mutatie 
 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 1.000 ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
vergunning. 
 

 
45. 

 
Artikel 30 Drank- en Horecawet 
 
Het niet melden van een zodanige 
verandering van de inrichting dat zij niet 
meer in overeenstemming is met de in de 
vergunning gegeven omschrijving. 
 

 
Na constatering mutatie aan 
gemeente. 
 

 
De vergunning moet worden 
ingetrokken ingevolge artikel 31 
van de Drank- en Horecawet 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Voor het vervolgtraject. 
Geen bestuurlijke boete mogelijk. 

 
46. 

 
Artikel 30a Drank- en Horecawet 
 
Het niet melden van: 
een nieuwe leidinggevende; 
het feit dat een leidinggevende geen 
bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of 
exploitatie van het horeca- of 
slijtersbedrijf. 
 
 
 
  

 
Na constatering mutatie aan 
gemeente. 
 

 
De vergunning moet worden 
ingetrokken ingevolge artikel 31 
van de Drank- en Horecawet 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
De wettekst noemt geen termijn 
waarbinnen een dergelijk verzoek 
gemeld moet worden. Bij constatering 
wordt het feit als niet gemeld 
beschouwd tot gevolg hebbende dat de 
vergunning moet worden ingetrokken.  

 
47. 

 
Artikel 35, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het zonder ontheffing uitoefenen van het 
horecabedrijf bij een aangewezen 
bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke 
aard. 
 

 
Na constatering: 
 
1e en volgende keer:  
rapport/mutatie 
 

 
Bij constatering mondelinge 
waarschuwing binnen 1 uur 
ontruimen/verwijderen. Na 
ingebrekestelling 
spoedbestuursdwang toepassen. 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 
 
 

 
De procedure voor spoedbestuursdwang 
is geregeld in artikel 5:31 van de 
Algemene wet bestuursrecht. De inzet 
van deze bestuurlijke maatregel is 
afhankelijk van de omstandigheden van 
het geval en de inbreuk die wordt 
gemaakt op de openbare orde en 
veiligheid.   

 
48. 

 
Artikel 35, lid 1 Drank- en Horecawet 
 
Het verstrekken van  
zwakalcoholhoudende drank bij een 
aangewezen bijzondere gelegenheid van 
zeer tijdelijke aard: 
1. onder de onmiddellijke leiding van een 

persoon: 
a. die niet de leeftijd van 21 jaar 

heeft bereikt; 

 
Bij geringe overtreding: 
 
 
1e keer: rapport/mutatie 
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
  
 
 

 
Geringe overtreding: 
 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding); 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Geen bestuurlijke boete mogelijk. 
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b. in enig opzicht van slecht 
levensgedrag is; 

2. indien bij deze gelegenheid geen 
persoon aanwezig is die volgens de 
ontheffing onmiddellijk leiding behoort 
te geven. 

 

 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij ernstige overtreding: 
 
1e keer: rapport/mutatie 
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
  
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 

 
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 1.000 ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
ontheffing. 

 
Indien de overtreding heeft 
bijgedragen tot verstrekking van 
zwakalcoholhoudende drank aan 
een persoon jonger dan 16 jaar is 
er sprake van een ernstige 
overtreding: 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen € 
500, en € 1.500 per 
overtreding); 

 
 3e keer: hogere last onder 

dwangsom € 2.000 ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
ontheffing. 

 

 
49. 

 
Artikel 35, lid 2 Drank- en Horecawet 
 
Het niet naleven van de aan de ontheffing 
verbonden beperkingen of voorschriften. 

 
Na constatering: 
 
 
1e keer: rapport/mutatie 
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
  
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 

 
 
 

 
Geringe overtreding: 
 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding) 
 

 3e keer: hogere last onder 
dwangsom € 1.000 ineens; 
 

 blijvende voortduring 

overtreding: intrekking 
ontheffing. 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 
 

 
Begunstigingstermijn: 1 uur. 
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50. 

 
Artikel 35, lid 4 Drank- en Horecawet 
 
Het niet ter plaatse aanwezig hebben van 
de ontheffing of een afschrift daarvan. 

 
Na constatering: 
 
 
1e keer: rapport/mutatie 
 
 
2e keer: rapport/mutatie 
  
 
 
 
3e keer: rapport/mutatie 
 
 
 
 
 
 

 
Geringe overtreding: 
 
 
 1e keer: vooraankondiging last 

onder dwangsom; 
 

 2e keer: opleggen last onder 
dwangsom (maximum tussen  
€ 250 en € 500 per 
overtreding) 
 

 3e keer:  hogere last onder 
dwangsom € 1.000 ineens; 
 

 blijvende voortduring 
overtreding: intrekking 
ontheffing. 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 

 
51. 

 
Artikel 38 Drank- en Horecawet 
 
Overtreding van verbod om onjuiste of 
onvolledige gegevens te verstrekken ter 
zake van een aanvraag om een vergunning 
of een ontheffing. 
 

 
 

 
Overtreding: 
 
 1e keer: Gunnen herstelperiode 

en voornemen tot weigeren 
vergunning; 
 

 2e keer: Na herstelperiode nog 
geen volledige en/of juiste 
gegevens ontvangen, dan 
vergunning of ontheffing 
weigeren.   

 
 
 
 
 
 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet 

 
 

 
Bij opzet kan aangifte gedaan worden 
bij politie van valsheid in geschrifte. 

 
52. 

 
Artikel 45 Drank- en Horecawet 
 
Het aanwezig hebben of voor consumptie 
gereed hebben van alcoholhoudende drank 
op voor het publiek toegankelijke plaatsen, 
als degene de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt. 

 
Na constatering mutatie aan 
gemeente. 
 
1e keer en volgende keer: 
boete (strafrechtelijk) 
 
 

 
 

 
Vervolging 
conform Richtlijn 
strafvordering 
Drank- en 
Horecawet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
De categorieën van geldboetes zijn 
vermeld in artikel 23 van het Wetboek 
van Strafrecht.  
 
Het is mogelijk om met een taakstraf 
(Halt afdoening alcohol) te werken in 
plaats van een boete. 
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§ 3 Overtredingen op grond van de Wet op de Kansspelen 

 
53. 

 
Artikel 30b, lid 1 Wet op de kansspelen 
 
Het aanwezig hebben van 
kansspelautomaten zonder (geldige) 
vergunning: 
a) op of aan de openbare weg 
b) op voor het publiek toegankelijke 

plaatsen 
c) in niet voor het publiek toegankelijke 

inrichtingen, waarvoor ingevolge 

 
Na constatering overtreding 
 
1e keer: waarschuwing 
 
2e en volgende keer: 
 -  Verbaliseren  

horeca ondernemer en 
speelautomatenexploitant 
conform richtlijn  
Procureur-Generaal 

 
Na ontvangst mutatie ingeval geen 
vergunning: 
 
- aanschrijving om binnen vijf 

werkdagen een vergunning aan 
te vragen; 
 

- bij uitblijven 
vergunningaanvraag of 
weigering vergunning, de politie 

 
Vervolging 
conform richtlijn 
na opmaak 
proces-verbaal. 

 
 

 
Er bestaat geen bevoegdheid voor 
gemeenten om bestuursdwang toe te 
passen of een last onder dwangsom op 
te leggen, enkel intrekking van de 
vergunning. 
 
Intrekking kan alleen indien: 
- onjuiste of onvolledig gegevens bij 

het indienen van de aanvraag zijn 
verstrekt die tot een andere 
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artikel 3 van de Drank- en Horecawet 
een vergunning voor de uitoefening 
van het horecabedrijf is vereist of 
waarvan de ondernemer 
inschrijfplichtig is bij het Bedrijfschap 
Horeca. 

 
dan wel 
 
overtreding van een voorschrift of 
beperking van een vergunning (artikel 30d 
Wet op de kansspelen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mutatie aan burgemeester 
en wethouders 

- Mutatie aan Verispect 
(per 1 januari 2014: de 
Kansspelautoriteit) 

 
na intrekking vergunning: 
in beslagname automaten en 
proces-verbaal opmaken 

verzoeken tot inbeslagname van 
de automaten en proces-verbaal 
op te maken voor de horeca 
ondernemer én de speel- 
automatenexploitant 

 
Na ontvangst mutatie handeling in 
strijd met vergunning: 
 
- politie opdracht geven tot 

inbeslagname automaten 
overtollige of afwijkende 
speelautomaten; 
 

- onderzoeken of er een 
intrekkingsgrond aanwezig is.  
 
 
 
 
 

beslissing hadden geleid; 
- voor de inrichting niet de 

vergunning als bedoeld in artikel 
30b van kracht is; 

- niet langer voldaan wordt aan de 
eisen in artikel 30d, vierde lid, 
onder a; 

- de vergunninghouder de bepalingen 
heeft overtreden; 

- de vrees gewettigd is dat het van 
kracht blijven van de vergunning 
ernstig gevaar zou opleveren voor 
de openbare orde, veiligheid of 
zedelijkheid.  

 
In artikel 2:33 van de Algemene 
plaatselijke Verordening gemeente 
Velsen 2009 is vastgesteld dat:  
 
1) In hoogdrempelige inrichtingen twee 
speelautomaten zijn toegestaan, 
waarvan maximaal twee 
kansspelautomaten; 
 
2) In een laagdrempelige inrichting twee 
speelautomaten zijn toegestaan, met 
dien verstand dat kansspelautomaten in 
het geheel niet zijn toegestaan.  
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54. 

 
Diverse overtredingen o.g.v. titel 5A 
van de Wet op de kansspelen 
 
- het door de vergunninghouder laten 

bespelen van een kansspelautomaat 
door personen beneden de leeftijd van 
achttien jaar;  
 

- het bespelen van een 
kansspelautomaat door een persoon 
beneden de leeftijd van achttien jaar 
op een locatie als bedoeld in artikel 
30b, eerste lid.  

 
 

 
Na constatering overtreding 
 
1e keer: waarschuwing 
 
2e en volgende keer: 
- verbaliseren  

horeca ondernemer en 
speelautomatenexploitant 
conform richtlijn Procureur 
Generaal 

- mutatie aan burgemeester 
en wethouders 

- mutatie aan Verispect 
(per 1 januari 2014: de 
Kansspelautoriteit) 

 

 
Intrekking 
aanwezigheidsvergunning na 
ontvangstrapportage van politie of 
Verispect 

 
Vervolging 
conform richtlijn 
na opmaak proces-
verbaal 

 
 

 
Rapportage kan ook door Verispect 
worden opgemaakt. (per 1 januari 
2014: de Kansspelautoriteit) 
 
 

 

 
Toelichting: het toezicht houden op het exploiteren of vervaardigen van speelautomaten of speelautomatenhal/casino zonder vergunning van het Ministerie is 
voorbehouden aan Verispect B.V. 

Gemeenten kunnen eigen toezichthouders aanwijzen voor het houden van toezicht op de naleving van de aanwezigheidsvergunning. 

Op grond van artikel 30c van de Wet op de Kansspelen kan een gemeente bij verordening bepalen hoeveel speelautomaten in een inrichting aanwezig mogen zijn. 
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§ 4 Overtredingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

 
55. 

 
Afdeling 2.8 van het Besluit 
 
Overschrijding equivalente geluidniveau en 
het piekniveau door in de inrichting 
aanwezige installaties en toestellen, 
alsmede door in de inrichting verrichte 
werkzaamheden en activiteiten 
(geluidsoverlast). 
 

   
Vervolging 
conform richtlijn 
na opmaak proces-
verbaal 

 
 

 
 
 

 
56. 

 
Voorschrift 1.7 lid 2 van het Besluit 
 
Overtreding van naleving van nadere eisen 
ter bescherming van het milieu. 

 
Signaalfunctie voor 
Milieudienst IJmond 

 
Melding z.s.m. doorgeven aan 
Milieudienst IJmond 

   
Milieu informatiepunt Milieudienst 
IJmond: 0800-6586734 
of via meldklachtenformulier op 
www.milieudienst-ijmond.nl (24-uur 
per dag) 
 
 

 
57. 

 
Voorschrift 2.13 van het Besluit 
 
Verplichting tot het zo vaak als nodig 
verwijderen van etenswaren, de verpakking 
daarvan, sport- of spelmaterialen of uit de 
inrichting afkomstig zwerfvuil of andere 
voor de inrichting bestemde materialen die 
binnen een straal van omstreeks 25 m van 
de inrichting terechtkomen. 
 

 
Signaalfunctie voor 
Milieudienst IJmond 

 
Melding z.s.m. doorgeven aan 
Milieudienst IJmond 

   
Milieu informatiepunt Milieudienst 
IJmond: 0800-6586734 
of via meldklachtenformulier op 
www.milieudienst-ijmond.nl (24-uur 
per dag) 
 

 

 

  

http://www.milieudienst-ijmond.nl/
http://www.milieudienst-ijmond.nl/
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§ 5 Overige overtredingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening m.b.t. geluid 

 
58. 

 
Artikel 4.2 jo. 4.3 APV 
 
Het niet doen van een kennisgeving aan 
burgemeester en wethouders voor het 
houden van een incidentele festiviteit in 
de inrichting. 

 
Bij elke overtreding: 
- verbaliseren 
- mutatie doorgeven aan de     
  Milieudienst IJmond en  
  burgemeester    
  en wethouders 
 

 
Schriftelijke waarschuwing dat in 
het vervolg een kennisgeving moet 
worden gedaan. Wanneer het 
maximum aantal kennisgevingen 
is overschreden, dient de 
incidentele festiviteit verboden te 
worden door de burgemeester. 

 
Vervolging 
conform richtlijn 
na opmaak proces-
verbaal 

 
 

 
Wanneer er een festiviteit plaatsvindt 
waarbij de voorschriften van de AmvB 
Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen worden overtreden, zonder 
dat er een voorafgaande kennisgeving 
is gedaan aan het college, dan is er 
sprake van overtreding van de 
voorschriften van dat Besluit. In dat 
geval is de sanctiestrategie van de 
Milieudienst IJmond van toepassing. 
Op basis van de Wet milieubeheer kan 
direct strafrechtelijk of 
bestuursrechtelijk worden 
gehandhaafd. 
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4 Overige bepalingen 
 
Met vaststelling van dit beleid komen de eerdere bepalingen met betrekking tot bestuurlijke handhaving 
en bepaalde sancties ten aanzien van “Horecasanctiebeleid gemeente Velsen 2011” te vervallen. 
 
Dit horecasanctiebeleid treedt in werking op de vierde dag na die van bekendmaking. 
 
Gehoord de partners van de lokale driehoek, te weten het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket 
Noord-Holland en de Politie Noord-Holland, district IJmond, basisteam Velsen, die instemmen met het 
onderhavige beleid. 
 
 
Vastgesteld op 25 maart 2014 
De burgemeester van Velsen 
F.M. Weerwind 
 

 

 


