
Presentatie DHW voor studenten 

Dinsdag 12 mei 2015 



Vergunningen (paracommercie) 

1.  DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de  
     Drank- en Horecawet. 
• Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?  

  vereniging heeft zelf paracommerciële DHW-Vergunning  
     nodig. 

• Wanneer commerciële uitbater de bar exploiteert? 
 uitbater dient commerciële DHW-vergunning te hebben. 
Deze is verantwoordelijk (bijv. De Woo bij USC). 

2. Exploitatievergunning nodig bij terras (Horecaverordening). 
      Argument: Negatieve beïnvloeding woon- en leefsituatie in 
         omgeving of openbare orde, veiligheid, gezondheid etc.         
     Vergunning vervalt bij wijziging exploitatie of ondernemer. 
3. Gebruiksmelding (brandveiligheid e.d.). Wordt gecontroleerd  
    door de brandweer. 
 

 



Regelgeving 
• Minimaal 2 leidinggevenden moeten voldoen aan eisen DHW. 
• Lijst met tapgeïnstrueerden (barvrijwilligers). 
• Leidinggevende of barvrijwilliger uit lijst met tapgeïnstrueerden moet 

aanwezig zijn. 
• Horeca is altijd additioneel (ondersteunend) aan hoofdactiviteit 

(studentenactiviteiten) en trekt geen eigen bezoekersstroom. 
• Reglement opstellen met: 

- kwalificatienormen voorlichtingsinstructie sociale hygiëne 
   barvrijwilligers. 
- wijze naleving reglement door bestuur. 

• Overige verboden in DHW en Horecaverordening (bijv. handel, 
Opiumwet). 

• Verbod tot doorschenken aan personen in ‘kennelijke staat’. 
• Terrassenreglement (meeste bepalingen in exploitatievergunning). 
• Milieuwetgeving: Activiteitenbesluit (geluid). O.a. limiterproject. 

Voor vragen horecageluid@utrecht.nl 
 
 



Wijzigingen DHW en Horecaverordening 
Utrecht 
• Gemeente belast met toezicht en handhaving op DHW (in plaats van NVWA) 
• Aanvullende regels voor paracommerciële horeca in nieuwe Horecaverordening 

(uitgelicht op sheet 4). 
• Gemeenteraad verplicht tot vaststellen Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 

Prioriteiten:  
- niet drinken onder 18 jaar (NIX18) 
- voorkomen excessief gebruik 18-25 jaar 
- bewustwording schadelijke effecten overmatig gebruik 
- stimuleren alternatief 

• Leeftijdsgrens verhoogd  naar 18 jaar: 
 Verbod verkoop alcohol aan minderjarigen personen of personen van wie  
    niet  is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn  
 Dus: Verplicht ID vragen aan iedereen die niet onmiskenbaar 18+ is.  
 Dit geldt voor alle verkopers van alcohol: supermarkten, horeca, slijterijen en 
    dus ook verenigingen die in eigen beheer schenken!!!.  
 18-minner is zelf ook strafbaar in het bezit van alcohol in voor het publiek  
     toegankelijke ruimten (parken, portieken, maar ook café’s). 
 16 of 17 jarige mag wel als barvrijwilliger alcohol schenken, maar niet zelf  
    drinken dus. 
 



Uitgelicht: Nieuwe horecaverordening 

• Voorstel 21 mei 2015 in gemeenteraad. 

• Doel regels: voorkomen concurrentie.  

• Studentenverenigingen, studentensportverenigingen en 
studieverengingen zijn ‘educatieve instellingen’. 

• Alleen schenktijden voor sportverenigingen en 
buurthuizen (voorstel 07.00 – 01.00).  
Geen schenktijden voor andere paracommercie. 

• Wel geldt voor álle paracommercie: 
- verbod schenken alcohol bij bijeenkomsten van  
   persoonlijke aard. Let op planologisch kader!! 
- verbod schenken alcohol bijeenkomsten t.b.v. derden 
   (verhuur aan organisaties die niets met studenten te maken heeft). 

 

 



Toezicht en Handhaving 
• Toezicht bij studentenverenigingen:  

- Informatievoorziening over regels en ondersteuning bij verbeteringen. 
- Handhaving bij klachten en handhavingsverzoeken 

• Integrale toezicht en handhaving: 
- DHW (leidinggevende aanwezig, leeftijdsgrenzen, verantwoord schenken) 
- Horecaverordening (overlast, openbare orde, openingstijden/schenktijden) 
- BARIM (verlichting en geluid) 
- Gebruiksbesluit (brandveiligheid) 

• Sancties conform gemeentelijke handhavingstrategie: 
- Schriftelijke waarschuwing 
- Last onder dwangsom of bestuurlijke boete 
    bijv. Verkoop in strijd met leeftijdsgrenzen: bestuurlijke boete € 1.360,-!  
- Schorsing en/of intrekking vergunning.  
- Sancties worden opgelegd aan vergunninghouder. 

• Minderjarige in bezit van alcohol op publieke toegankelijke plaatsen is zelf 
strafbaar: Op openbare weg, maar ook in horeca en sociëteit. 
 Boete € 45,- of € 90.- 

• Taakaccenthouder/contactpersoon studentenverenigingen: Shourd Merkelbach. 
 
 



Vragen  
 

• Hoe zit het met vergunning om alcohol te schenken op introductiekamp? 
Antwoord: geen vergunning nodig: 
- Er is sprake van een besloten-besloten-situatie 
- Er wordt wel drank gedronken maar er vindt geen verkoop plaats. 
 
Bij introducees en betaling voor alcohol dan is wel vergunning nodig. 
(evenementenvergunning en tapvergunning artikel 35 Horecaverordening). 
 

• In hoeverre heeft het bestuur verantwoordelijkheid voor leden onder de 18 jaar 
en voor alcoholconsumptie algemeen? 
- Bestuur is vergunninghouder en dus verantwoordelijk en verwijtbaar. 
- Bij overtreding regels kan vergunning worden ingetrokken.  

• Is vergunning nodig als er een feest wordt gegeven?  
Antwoord is afhankelijk van omvang en aard feest, of er alcohol geschonken 
wordt en voor wie het feest gehouden wordt.  

• Is vergunning nodig als er drank wordt gedronken op de bestuurskamer? 
Afhankelijk  van situatie. 
Niet als het zelf meegenomen is en in besloten kring wordt gedronken. 
Wel als er aan de verstrekker bij de vereniging betaald moet worden voor de 
drank. 
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