
 
 
 
Drank- en horecawetgeving 
 
Inleiding 
De nieuwe Drank- en Horecawet biedt voor zowel sportverenigingen als gemeenten de kans een extra 
impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. Deze nieuwe wet is een goede 
aanleiding om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren.  
 
De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. 
Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de 
sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit sportvereniging is een thema dat 
extra aandacht verdiend. Met behulp van de checklist kunt u als vereniging bepalen of de wet op uw 
vereniging van toepassing is.  
 
Voorwaarden 
Wanneer de Drank- en Horecawet van toepassing is moet de vereniging een drank- en 
horecavergunning hebben. Deze vergunning moet bij de gemeente worden aangevraagd. Voordat de 
sportvereniging een vergunning krijgt moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden: 

• Binnen de vereniging moeten minimaal twee leidinggevenden beschikbaar zijn (minimum 
leeftijd 21 jaar) die in het bezit zijn een verklaring Sociale Hygiëne 

• De vereniging dient een bestuursreglement* vast te stellen 
• Alcoholhoudende dranken mogen alleen worden verkocht op de tijden zoals deze in het 

bestuursreglement zijn vastgesteld 
• Barvrijwilligers die alcoholhoudende dranken verstrekken dienen een Instructie Verantwoord 

Alcoholgebruik (IVA) te hebben gevolgd 
• De vereniging moet een registratie bijhouden van deze geïnstrueerde barvrijwilligers 
• Op tijden dat er alcohol mag worden geschonken volgens de openingstijden in het 

bestuursreglement moet er ofwel een leidinggevende ofwel een geïnstrueerde barvrijwilliger 
aanwezig zijn 

• Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine opgehangen worden. 
 
De Drank- en Horecawet en ook de gemeente kunnen, in de vorm van aanvullende bepalingen, eisen 
stellen aan de openingstijden en de toegankelijkheid voor derden. In zijn algemeenheid is de kantine 
bedoeld voor verenigingseigen activiteiten en mag deze niet beschikbaar worden gesteld aan derden. 
 
Bestuursreglement 
Een vereniging die een drank en horecavergunning aanvraagt bij de gemeente dient een 
bestuursreglement te overleggen. Het bestuursreglement waarborgt de verantwoorde verstrekking 
van alcohol in de kantine. Een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ dient meerdere doelen: 

• Het is voor sportverenigingen met een kantine in eigen beheer op de eerste plaats een 
wettelijke verplichting om het verantwoord verstrekken van alcoholhoudende dranken te 
waarborgen. 

• Op de tweede plaats zijn er in het model bestuursreglement bepalingen opgenomen 
betreffende paracommercie. Hiermee leggen sportverenigingen en hun bonden afspraken 
vast waarmee ze oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegengaan. 

• Op de derde en laatste plaats laten sportverenigingen, vooral met de huis- en gedragsregels 
uit het bestuursreglement, zien dat ze verantwoord alcoholgebruik serieus nemen. 

  



Inrichtingseisen bedrijf 
De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Uiteraard gelden deze 
eisen alleen als u een Drank- en Horecawetvergunning nodig heeft.  
 
Aan elkaar grenzende ruimten vallen onder één lokaliteit als zij: 

• met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening 
• met een hoogte van ten minste 2,20m van de vloer af gemeten 
• met een breedte van tenminste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 

2,40m  
• alleen gescheiden zijn door een afscheiding van lager dan 1,25m van de vloer af gemeten 

 
Bepalingen inrichtingen van het horecabedrijf 

• Ten minste één horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minstens 35m2 
• Een horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40m van de vloer af gemeten. Nieuw 

te bouwen horecagelegenheden moeten volgens het bouwbesluit een hoogte hebben van 
2,60m.  

• Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting 
die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 
10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft. Omgerekend betekent dit een luchtverversings-
frequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,40m.  

• U heeft een voorziening voor elektriciteit, zodat u beschikt over energie. 
• U beschikt over een drinkwatervoorziening, zodat u voor consumptie en hygiëne geschikt 

water heeft. 
• U beschikt over een voorziening voor het voeren van telefoongesprekken. 
• In de onmiddellijke nabijheid van uw horecagelegenheid zijn ten minste twee volledig van 

elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig. 
• Elke toiletgelegenheid bevat ten minste: een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimte  
• een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met goed stromend water te kunnen 

wassen.  
• De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit. 

 
 
Ontheffing Drank- en horecawet (tapontheffing) 
Wilt u als horecaondernemer bij een evenement bier, wijn, port of sherry verkopen? Dan hebt u een 
ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet van de gemeente nodig. Deze geldt voor een 
aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen.  
 
Sinds 2013 is het mogelijk dat u voor een jaarlijks terugkerend evenement één ontheffing drank- en 
horecavergunning krijgt in plaats van deze steeds opnieuw aan te moeten vragen. Mogelijk hebt u ook 
een evenmentenvergunning nodig. 


