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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 10-10-2013 

Onderwerp:  Wijziging APV tbv regulering 

paracommercie 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. 2013i01487; 

gezien het advies van commissie BM van 11 november 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Drank- en Horecawet; 

 

b e s l u i t: 

 

de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 vast te stellen 

 

 

Artikel I 

Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 

wordt een afdeling ingevoegd, luidend: 

 

AFDELING 8A  

BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE 

DRANK- EN HORECAWET 

 

Artikel 2:34a Begripsbepaling 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:  

- alcoholhoudende drank, 

- horecabedrijf, 

- horecalocaliteit, 

- inrichting, 

- paracommerciële rechtspersoon, 

- sterke drank, 

- slijtersbedrijf en 

- zwak-alcoholhoudende drank,  

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet. 
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2. In deze afdeling wordt verstaan onder: 

-  eigenlijke instellingsactiviteiten: de activiteiten van de paracommerciële rechtspersoon   

   waarbij uitsluitend aan de  paracommerciële rechtspersoon verbonden personen rechtstreeks  

   zijn betrokken en geen sprake is van een bijeenkomst van persoonlijke aard; 

- oneigenlijke instellingsactiviteiten: bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten  

  die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de  

  rechtspersoon zijn betrokken en bij de paracommerciële rechtspersoon worden  

  gehouden, zonder dat dit leidt tot oneerlijke mededinging; 

- bijeenkomst van persoonlijke aard: recepties en partijen in verband met het vieren van huwelijk,   

verjaardag, feestdagen, bijeenkomsten tot het gedenken van persoonlijke gebeurtenissen en 

bijeenkomsten van personen die geen verbinding hebben met de eigenlijke activiteiten van de 

paracommerciële rechtspersoon.   

 

 

 

Artikel 2:34b  Schenktijden door paracommerciële rechtspersoon bij  

                        eigenlijke instellingsactiviteiten 

 

1. Tijdens de activiteiten van de paracommerciële rechtspersoon waarbij uitsluitend personen 

rechtstreeks zijn betrokken en geen sprake is van een bijeenkomst van persoonlijke aard, kan door de 

paracommerciële rechtspersoon alcoholhoudende drank worden verstrekt op maandag tot en met 

zondag vanaf 13.00u tot 01.30u . 

 2. Voor de studentenverenigingen en de studentensportverenigingen geldt de  

     verstrekkingstijd vanaf 13.00u tot 06.00 u. 

3 . De in het eerste lid genoemde activiteiten worden aangeduid als eigenlijke  

    instellingsactiviteiten.  

4. Tot de eigenlijke instellingsactiviteiten behoren de in artikel 2:34c genoemde   

    bijeenkomsten.  

 

 

 

Artikel 2:34c  Eigenlijke instellingsactiviteiten bij paracommerciële rechtspersoon 

 

1. De burgemeester onderscheidt de volgende paracommerciële rechtspersonen en merkt de volgende 

bijeenkomsten aan als een eigenlijke instellingsactiviteit, waarbij de instelling alcoholhoudende drank kan 

verstrekken :  
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A. Recreatieve en educatieve instellingen: 

a. feestavond voor vrijwilligers, 

b. jaarfeest of afsluiting seizoen, 

c. overige strikt club gerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een   

    barbecuefeest of bingoavond, 

d. nieuwjaarsborrel, 

e. lessen/cursussen, 

f.  afstudeerbijeenkomst/diploma-uitreiking, 

g. schoolfeesten voor leerlingen, 

h. ouderavonden, 

i.  laatste schooldagviering, 

j.  sportdag voor leerlingen en leraren. 

 

B. Sportieve instellingen: 

a. openstelling kantine voor spelers, aanhang en supporters, 

b. jaarvergaderingen 

c. feest ter gelegenheid van een clubkampioenschap, 

d. afscheidsfeest of jubileumfeest van het bestuur/een bestuurslid, 

e. feestavond voor vrijwilligers, 

f. jaarfeest of afsluiting seizoen, 

g.  toernooi met afsluitend feest, 

h. overige strikt clubgerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een barbecuefeest  

    of bingoavond, 

i. Nieuwjaars borrel. 

 

C.  Sociaal-culturele instellingen: 

a. bijeenkomsten/vergaderingen/feesten van en voor verenigingen en stichtingen die gebruik   

    maken van het pand (dus alleen toegankelijk voor de leden en oud-leden), 

b. sociaal-culturele evenementen, waarbij dit evenement centraal staat (ook voor publiek  

    toegankelijk), 

c. Koningsdag-, sinterklaas- en kerstviering, 

d. jaarvergaderingen, 

e. Nieuwjaars borrel. 

 

D.  Instellingen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard : 

a.  bijeenkomsten, vieringen, cursussen en dergelijke die voortvloeien uit het   

     levensbeschouwelijk of godsdienstig karakter van de instelling. 
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E.  Studentenverenigingen en studentensportverenigingen:  

a. bijeenkomsten, debatten, lezingen e.d. van studie- en studentenverenigingen, 

b. afscheidsbijeenkomsten in het kader van afstuderen van leden, 

c. universiteits- en hogeschoolfeesten,  

d. inter-corporale studentenfeesten of studentenfeesten van andere landelijke verbanden  

    van studentenverenigingen, 

e. scholierenfeesten als kennismaking met het studentenleven, 

f.  El Cid week, 

g. ouderdagen, 

h. studentenfeesten, zoals een gala of een Diesviering, 

i.  eetgelegenheden van studentenverenigingen en  

j.  de onder B. Sportieve instellingen onder a. t/m i. genoemde activiteiten. 

 

 

Artikel 2:34d  Beperking alcoholverstrekking door paracommerciële rechtspersoon   

                        bij oneigenlijke instellingsactiviteiten 

 

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens  

    bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die  

    niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de rechtspersoon betrokken  

    zijn, wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.  

2. De in het eerste lid genoemde bijeenkomsten worden aangeduid als oneigenlijke  

    instellingsactiviteit.  

3. De burgemeester beperkt de oneigenlijke instellingsactiviteiten, waarbij alcoholhoudende   

    drank kan worden verstrekt, jaarlijks tot:  

      a. 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard; 

      b. 12 bijeenkomsten die zijn gericht op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de    

           activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken. 

 

Artikel 2:34e Melden oneigenlijke instellingsactiviteit bij paracommerciële  

                      rechtspersoon  

 

1. Een paracommerciële rechtspersoon moet een oneigenlijke instellingsactiviteit waarbij  

    alcoholhoudende drank wordt verstrekt, melden aan de burgemeester. 

2. De melding van de oneigenlijke instellingsactiviteit moet uiterlijk drie weken voor het  

    uitvoeren worden gedaan.  

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

    de bijeenkomst. 



Pagina 5 van 6 Versie 1 

Registratienr.: 2013I01516   Agendapunt 6 

 2013 BESLUITEN   

 

 

 

Artikel 2:34f Tijden verstrekken alcoholhoudende drank bij gemelde oneigenlijke  

                       instellingsactiviteit  

 

1.Een paracommerciële rechtspersoon kan uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken  

   tijdens een aan de burgemeester gemelde oneigenlijke instellingsactiviteit op:  

   maandag tot en met zondag van  - 10.00u tot 01.30u. 

2. Op aanvraag van een paracommerciële rechtspersoon, kan de burgemeester ontheffing   

    verlenen van het bepaalde in het eerste lid, voor bijzondere gelegenheden van zeer      

    tijdelijke aard, die van maatschappelijke betekenis zijn en waarbij redelijkerwijs geen     

    sprake is van wezenlijke oneerlijke mededinging, zoals in situaties waarbij:  

    a. de reguliere horeca niet voldoende ruimte heeft om de activiteit te laten    

        plaatsvinden, als tijdens een bijzondere festiviteit of attractie de vraag naar horeca- 

        activiteiten het bestaande aanbod overtreft en/of 

    b. de paracommerciële rechtspersoon geen financieel voordeel heeft van de activiteit  

        en de activiteit van maatschappelijke betekenis is en geen commercieel karakter  

        heeft.     

 

Artikel II 

Deze wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 treedt in werking 

op 31 december 2013.  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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