Nieuwe alcoholwet per 1 juli 2021
Aanleiding
Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alcoholwet inwerking. Met de Alcoholwet krijgen gemeenten
de mogelijkheid om bepaalde lokale aanpassingen te door te voeren. Op basis van de nieuwe
wetgeving moeten gemeenten hun algemene plaatselijke verordening (apv) aanpassen.
Minimale oppervlakte-eis
Situatie
De minimale oppervlakte-eis van 35m2 per inrichting voor één horecalokaliteit blijft gelden. De
burgemeester kan hier nog een uitzondering op maken als het gaat om een rijksmonument.
Gemeenten kunnen bij gemeentelijke verordening hogere eisen stellen aan de minimale
vloeroppervlakte van horeca (en slijters).
➔ Standpunt KHN
Dit kan leiden tot ongewenste ongelijkheid tussen gemeenten. De gewenste situatie is dat de
gemeente de oppervlakte-eis van 35m2 uit de Alcoholwet hanteert.
Minimale scheidingswand
Situatie
De geldende regel uit het Besluit eisen inrichtingen DHW over scheidingswand vervalt en komt
niet terug in de Alcoholwet of de daarop gebaseerde regelgeving. Het gaat om het besluit waarin
aan elkaar grenzende ruimten als één lokaliteit worden beschouwd, indien zij hetzij verbonden
zijn door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2,20 m van de vloer af
gemeten en een breedte van ten minste twee/derde van de scheidingswand met een minimum
van 2,40 m, hetzij slechts gescheiden door een afscheiding van geringere hoogte van 1,25 m
van de vloer af gemeten.

➔ Standpunt KHN
Uit de evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2016 en de toenmalige kritiek van
gemeenten op de zogenaamde inrichtingseisen is deze eis vervallen, prima dus.
Proeverijen bij slijters
Situatie
De Alcoholwet maakt het mogelijk dat gemeenten bij verordening kunnen bepalen dat slijterijen
betaalde proeverijen mogen organiseren. Gemeenten kunnen deze keuze maken, maar zijn
hiertoe niet verplicht.

➔ Standpunt KHN
Van KHN hoeven betaalde proeverijen in slijters natuurlijk niet echt, maar met de kaders
waarbinnen gemeenten dit nu mogelijk kunnen maken is de verwachting dat horeca er
weinig ‘last’ van zal hebben. Daarbij is goed toezicht en handhaving van onderstaande
voorwaarden belangrijk. De proeverij mag alleen plaatsvinden buiten de normale
openingstijden van de slijterij, maar wel binnen de tijden waarop de slijterij volgens de
Winkeltijdenwet geopend mag zijn. De slijterij moet gedurende de proeverij gesloten zijn voor
klanten. Er mag per slijterij slechts één proeverij per dag worden georganiseerd en maximaal
drie proeverijen per week. De kosten voor deelname moeten voorafgaand aan de proeverij
door een leidinggevende bij het slijtersbedrijf zijn vastgesteld. Ook de deelnemers moeten
bekend zijn bij het slijtersbedrijf voordat de proeverij plaatsvindt. De slijterij mag tijdens of na
afloop van de proeverij alleen die drank voor thuisgebruik verkopen die tijdens de proeverij
wordt geschonken. De verkoop van andere soorten drank tijdens of na afloop van de
proeverij is uitdrukkelijk niet toegestaan.
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Aanwijzen alcohol overlast gebied
Situatie
De Alcoholwet bevat een mogelijkheid om bij gemeentelijke verordening een alcohol
overlastgebied aan te wijzen.

➔ Standpunt KHN

➔

Deze bevoegdheid is beschreven in een zogenaamde KAN-bepaling. Alleen daar waar
echt dusdanig veel overlast is van overmatig alcoholverkoop en alcoholgebruik zou het
voor een gemeente een uitkomst zijn om dit lokaal verder aan te pakken dan al mogelijk
is met een tijdelijke bepaling.

Happy Hours
Situatie
In de nieuwe Alcoholwet geldt, net zoals voorheen in de DHW, dat gemeenten de bevoegdheid
hebben om ‘happy hours’ aan banden te leggen.

➔ Standpunt KHN
Het is positief dat de nieuwe wet wel prijsacties voor verkopers ‘voor gebruik elders dan
ter plaatse’ aan banden legt en dat happy hours in de horeca een lokale bevoegdheid
zijn.
Blurring
Situatie
Blurring is geen onderdeel van de nieuwe Alcoholwet en is dus niet toegestaan.

➔ Standpunt KHN
KHN is geen voorstander van 'blurring' met alcohol. Er moet een scheiding blijven tussen
horeca met een vergunning volgens de Drank- en Horecawet (DHW) en detailhandel.
Handhaving wederverstrekking
Situatie
Het doorgeven van alcohol aan minderjarigen is in de nieuwe Alcoholwet strafbaar. Het gevolg is
dat er 3 boetes kunnen worden uitgedeeld: aan de (directe) verstrekker, de minderjarige en de
meerderjarige voor het doorgeven van de drank.

➔ Standpunt KHN
De strafbaarstelling zal naar onze verwachting niet alleen een financiële prikkel zijn om
geen alcohol door te geven aan minderjarigen, het zal ook indirect leiden tot een
verhoogd bewustzijn bij meerderjarigen waarom we het niet normaal moeten vinden dat
we minderjarigen in de gelegenheid stellen om alcohol te drinken. Gemeenten moeten
zich niet meer alleen richten op horecaondernemers en juist ook op (particuliere)
wederverstrekkers.
Naamswijziging vergunning
De naam die door de gemeente aan de vergunning wordt gegeven is vanuit de wet niet specifiek
bepaald. Het ministerie van VWS adviseert gemeenten om vanwege de wetswijziging ook de
vergunningsnaam aan te passen naar ‘alcoholvergunning’. KHN vindt dat deze naam ook beter
aansluit op de strekking van de vergunning en de wet.
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