
 

Vraag en antwoorden verordening paracommercie 

Wat verandert er ten opzichte van de bestaande verordening? 

Er is op dit moment geen bestaande paracommerciële verordening. Volgens de nieuwe Drank- en 

Horecawet moeten gemeenten een paracommerciële verordening vaststellen. In Leiderdorp is er 

voor gekozen om de regeling onderdeel te laten vormen van de APV (Algemene Plaatselijke 

Verordening). 

Wat wordt bedoeld met ‘eigenlijke’ en ‘oneigenlijke’ activiteiten? 

Eigenlijke activiteiten zijn club en / of vereniging gebonden activiteiten (waarbij uitsluitend personen 

rechtstreeks zijn betrokken en geen sprake is van een bijeenkomst van persoonlijke aard) Eigenlijke 

activiteiten staan onderverdeeld in Artikel 2:34d van de paracommerciële verordening.  

Oneigenlijk activiteiten zijn  activiteiten die niets of nauwelijks iets te maken hebben met de club 

en/of vereniging. Het gaat om activiteiten waarbij personen niet rechtstreeks zijn betrokken of 

sprake is van een bijeenkomst van persoonlijke aard. 

Wij hebben een supportersvereniging die regelmatig kaartavonden organiseert. Is hier sprake van 

een eigenlijke of oneigenlijke activiteit? 

Dit is een eigenlijke instellingsactiviteit het is verbonden aan de club en/of vereniging. 

 

De verordening bepaalt dat een borrel een eigenlijke activiteit is als deze enkel voor leden is. Is een 

nieuwjaarsborrel waar ook relaties worden uitgenodigd een eigenlijke of een oneigenlijke 

activiteit?  

Een Nieuwjaars borrel die toegankelijk is voor niet-leden is een ‘oneigenlijke’ activiteit.  

Hoe kan ik een bijeenkomst melden die een ‘oneigenlijke activiteit’ is en hoe lang van te voren 

moet dit bekend zijn bij de gemeente? 

Een paracommerciële rechtspersoon moet een oneigenlijke instellingsactiviteit waarbij 

alcoholhoudende drank wordt verstrekt, melden aan de burgemeester. De melding van de 

oneigenlijke instellingsactiviteit moet uiterlijk drie weken van te voren worden gedaan. De melding 

bevat de aard van de bijeenkomst, het tijdstip van aanvang en het einde van de bijeenkomst. 

Meldingen kunnen vanaf 1 januari 2014 worden gedaan via het Digiloket. 

Mag ik als vereniging ook een partij of feest aannemen?  

Artikel 2:34f van de paracommerciële verordening  geeft aan dat er maximaal 24 ‘oneigenlijke’ 

instellingsactiviteiten per jaar plaats mogen vinden, waarvan 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard 

(bijvoorbeeld een clubfeest waar ook buitenstaanders welkom zijn) en 12 bijeenkomsten die niet in 

relatie staan tot de vereniging (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de locatie voor een 

bruiloftsfeest).  

Wat zijn uitzonderlijke activiteiten? 

Uitzonderlijke activiteiten zijn activiteiten waar een melding voor gemaakt moet worden, zoals  het  

verhuren van de ruimte voor een feest.  

 



Hoeveel vrijwilligersavonden of feestavonden mogen per jaar georganiseerd worden waarbij het 

schenken van alcohol na 24.00 uur is toegestaan? 

Het schenken van alcoholhoudende dranken mag van 13:00 uur tot 01:30 uur, vrijwilligersfeesten zijn 

eigenlijke instellingsactiviteiten.  

Mag ik mijn accommodatie verhuren voor feesten en partijen?  

Ja, maar er geldt dus een maximum (12 bijeenkomsten van niet-persoonlijke aard). Er moet altijd een 

melding worden gedaan bij de Burgemeester.  

Is er sprake van een ‘oneigenlijke’ activiteit als de locatie door een andere vereniging wordt 

gebruikt dan door de vereniging waar de locatie voor bedoeld is?  

Nee,  het gebouw waar meerdere verenigingen zijn ondergebracht moet dan over de vergunning 

beschikken,  Artikel 2:34d sub c lid a (sociaal-culturele instelling bijeenkomsten / vergaderingen / 

feesten van voor verenigingen en stichtingen die gebruik maken van het pand). 

Onder welke vergunningen vallen verenigingen die gebruik maken van een locatie van een andere 

vereniging? 

De vergunning van de locatie is leidend voor de drank en horecawet. Bij locatiegebruik moet aan de 

regels gehouden worden van de locatie. 

Wie mogen binnen de vereniging alcohol schenken? 

De door de leidinggevende en / of rechtspersoon geïnstrueerde bar-vrijwilliger . De 

bestuursreglementen dienen zichtbaar achter de bar aanwezig te zijn. 

Vanaf welke leeftijd mag een vrijwilliger achter de bar alcohol verstrekken en aan welke eisen 

moet hiervoor worden voldaan? 

Vanaf 16 jaar, de eisen waaraan moet worden voldaan staan beschreven in artikel 9: 

1. Het bestuur van een para commerciële rechtspersoon stelt voor het verkrijgen van een vergunning 

tot uitoefening van het horecabedrijf een reglement vast dat waarborgt dat de verstrekking van 

alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde 

wijze geschiedt. 

2. In het reglement wordt vastgelegd: 

� a. welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie 

op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen om te kunnen 

voldoen aan de eis gesteld in artikel 24, tweede lid onder c van de DHW. 

� b. de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de 

naleving van het reglement. 

3. De para commerciële rechtspersoon houdt een registratie bij van de barvrijwilligers die de in het 

tweede lid bedoelde voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift 

daarvan is in de inrichting aanwezig. 

4. Het reglement of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig. 

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met 

betrekking tot de inhoud van het reglement. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/geldigheidsdatum_wijkt_af_van_zoekvraag/geldigheidsdatum_01-01-2013#3_Artikel24


 

 

Hoe oud moet de persoon zijn aan wie ik alcohol verstrek?  

Tot en met 31 december 2013 mag alcohol verstrekt worden aan personen van 16 jaar en ouder. 

Vanaf 1 januari 2014 mag enkel alcohol verstrekt worden aan personen van 18 jaar en ouder. Bij 

twijfel moet altijd om een legitimatiebewijs gevraagd worden.  

 


