
Bijlage 8 Handhavingsprotocol bij de horeca 

 

Overtredingen op grond van de APV 

 
Overtredingen en 
misdrijven 
 

Politie en/of BOA Burgemeester Openbaar Ministerie Bijzonderheden 

Artikel 2:28, lid 1 APV 
Het exploiteren van een 
openbare inrichting 
zonder of zonder geldige 
vergunning (legalisatie is 
mogelijk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1e constatering : 
- Schriftelijke 

waarschuwing   
- Mutatie aan de 

burgemeester 
 
2e constatering  

- Mutatie aan 
burgemeester t.b.v. 
voornemen last 
onder dwangsom 

 
3e constatering 

- Mutatie aan 
burgmeester 
oplegging last 
onder dwangsom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na ontvangst mutatie: 
Aanschrijving /waarschuwing om 
binnen 2 weken een (nieuwe) 
aanvraag in te dienen. Tevens 
vermelden dat bij een volgende 
constatering een voornemen last 
onder dwangsom zal volgen.  
 
Bij nalaten indienen aanvraag en 
voortduring overtreding.  
Voornemen last onder dwangsom 
 
Na eventuele zienswijze 
belangenafweging maken en een 
last onder dwangsom opleggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolging conform 
richtlijn na opmaak 
PV. 

Binnen de gemeente Wijk bij Duurstede is het 
gebruikelijk dat indien een natuurlijke of 
rechtspersoon een bestaande openbare 
inrichting overneemt, zij al voor publiek 
geopend kan zijn tijdens de behandeling van de 
aanvraag voor de vergunning. 
 
Voorwaarden zijn wel dat de aanvraag volledig 
is en er zich in het verleden geen 
probleemsituaties op het adres van de 
inrichting hebben voorgedaan. 
 
Bij een nieuwe inrichting moet eerst worden 
nagegaan of het bestemmingsplan vestiging 
(uitbreiding en/of verandering soort) horeca 
toestaat in het betreffende pand. Wanneer een 
vestiging volgens het bestemmingsplan niet 
direct is toegestaan en onderzocht moet 
worden of legalisering mogelijk is, dan is 
sluiting in afwachting van mogelijke 
legalisering noodzakelijk vanwege de 
onvoorziene impact op de woon- en 
leefomgeving, ruimtelijke ordening en 
openbare orde en veiligheid. 
 
 



Artikel 2:28, lid 1 APV 
Het exploiteren van een 
openbare inrichting 
zonder of zonder geldige 
vergunning (legalisatie is 
niet mogelijk). 

1e constatering: 
- Mondelinge 

waarschuwing   
- Mutatie aan de 

burgemeester 
 

 
 
 
 
 
 
2e constatering:  

- Mutatie aan 
burgmeester  

  
 

Indien horeca niet past binnen 
bestemmingsplan: 
Na ontvangst mutatie: 
Aanschrijving /waarschuwing 
directe staking exploitatie 
bedrijf/terras. Tevens vermelden 
dat bij volgende constatering last 
onder bestuursdwang volgt 
(sluiting inrichting of intrekking 
exploitatievergunning met gevolg 
sluiting inrichting wordt gestart). 
 
(Spoedeisende) bestuursdwang 
toepassen (sluiting inrichting), 
begunstigingstermijn max 2 
weken. 
Bij terras intrekking 

exploitatievergunning starten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overtredingen en misdrijven 
 

Politie en/of BOA Burgemeester Openbaar 
Ministerie 

Bijzonderheden 

Artikel 2:29, APV 
Overtreding van: 

- De bepaling dat het 
verboden is om 
bezoekers toe te 
laten of te laten 
verblijven buiten de 
in de APV genoemde 
openings- en 
sluitingstijden (lid 1, 
2 en 4); 

- Een voorschrift 
verbonden aan de 
exploitatievergunning 
(waaronder het 
terras) voor wat 
betreft de 
sluitingstijd (lid 3); 

- Een voorschrift 
verbonden aan een 
ontheffing openings- 
en sluitingstijd (lid 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1e constatering 
- Mondelinge 

waarschuwing  
- Mutatie aan 

burgemeester 
 
 
 
 
2e constatering 

- Mutatie aan 
burgemeester 
t.b.v. voorbereiden 
dwangsom 

 
3e constatering  

- Mutatie aan 
burgemeester 
t.b.v. oplegging last 
onder dwangsom 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na ontvangst 1e mutatie: 
Waarschuwingsbrief om 
voorschriften of beperkingen per 
direct na te leven. Tevens 
vermelden dat bij een volgende 
constatering een voornemen last 
onder dwangsom zal volgen.  
 
 
Na ontvangst 2e mutatie: 
Aanschrijving om voorschriften 
of beperkingen per direct na te 
leven. Tegelijkertijd voornemen 
kenbaar maken tot last onder 
dwangsom. 
 
 
Na afloop zienswijze termijn: 
Belangenafweging maken en een 
last onder dwangsom opleggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolging conform 
richtlijn na opmaak 
PV. 

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk 
van de overtreding en de grootte van het 
bedrijf. Ook het maximum is hiervan 
afhankelijk. 
 



Artikel 2:30 APV 
Een opgelegde beperking van 
de in de APV genoemde 
openings- en sluitingstijden of 
andere vastgestelde tijden 
voor een inrichting of daarbij 
behorend terras (lid 1) 
  

Elke volgende constatering 
binnen 1 jaar: 

- Mutatie aan 
burgemeester 
i.v.m. inning 
dwangsom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na ontvangst van elke mutatie 
van overtreding na 
inwerkingtreding 
dwangsombeschikking: 
Inning dwangsom. 
 
Na verbeuring maximale 
dwangsom: Aanzegging tot 
bestuursdwangbeschikking, 
inhoudende tijdelijk geen gebruik 
maken van de vergunning door 
sluiting voor een weekend, 
maand of maximaal 3 maanden 
(afhankelijk van zwaarte van 
overtreding) 
 
 

Overtredingen en misdrijven 
 

Politie en/of BOA Burgemeester Openbaar 
Ministerie 

Bijzonderheden 

Artikel 2:31, APV 
Verbod voor bezoekers van 
een inrichting om gedurende 
de tijd dat dit bedrijf op grond 
van artikel 2:29 en 2:30 
gesloten dient te zijn, zich 
daarin of aldaar te bevinden. 
 
 

Bij 1e constatering 
overtreding: 

- Mondelinge 
waarschuwing  

- Mutatie aan 
burgemeester 

 
Bij elke volgende 
constatering overtreding: 

- Mutatie aan 
burgemeester 
 

Na ontvangst 1e mutatie: 
Waarschuwingsbrief naar de 
exploitant om beter toe te zien 
op naleving verbod en dat bij 2e 
constatering de bezoekers zullen 
worden geverbaliseerd. 
 
Na ontvangst 2e en volgende 
mutaties: 
Waarschuwingsbrief aan 
exploitant om beter toe te zien 
op naleving verbod en dat bij 
iedere constatering de bezoekers 
zullen worden geverbaliseerd. 
 

Vervolging conform 
richtlijn na opmaak 
PV. 

 

 
 



Overtredingen en misdrijven 
 

Politie en/of BOA Burgemeester Openbaar 
Ministerie 

Bijzonderheden 

Artikel 2:31 onder a, APV 
Het verstoren van de orde in 
een openbare inrichting. 
 
Niet ingrijpende verstoring, 
maar wel verwijtbaar aan 
exploitant en te voorkomen 
door maatregelen te treffen 
door exploitant. 
 
 

1e constatering 
- Mutatie aan 

burgemeester 
 
2e constatering  

- Mutatie aan 
burgemeester 
 

 
 
3e constatering 

- Mutatie aan 
burgemeester 

  

Na ontvangst 1e mutatie: 
Waarschuwingsbrief in geval van 
verwijtbaarheid van de 
leidinggevende. 
 
Na ontvangst 2e mutatie: 
Aanschrijving om zodanige 
maatregelen te treffen dat 
dergelijke verstoringen niet meer 
voor kunnen komen. Tegelijkertijd 
voornemen last onder dwangsom. 
 
Na afloop zienswijze termijn: 
Belangenafweging maken en 
dwangsombeschikking vaststellen 
en bekendmaken. 
 
Na ontvangst van elke mutatie van 
een overtreding na 
inwerkingtreding 
dwangsombeschikking: 
Inning last onder dwangsom. 
 
Na verbeuring maximale 
dwangsom: aanzegging tot 
bestuursdwangbesluit (tijdelijke 
sluiting of beperking sluitingstijd). 
 

Vervolging conform 
richtlijn na opmaak 
PV. 

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk 
van de overtreding en de grootte van het 
bedrijf. Ook het maximum is hiervan 
afhankelijk. 

 
 
 
 
 



Overtredingen en misdrijven 
 

Politie en/of BOA Burgemeester Openbaar 
Ministerie 

Bijzonderheden 

Artikel 2:31 APV jo. Artikel 
174 Gemeentewet 
 
Verstoring openbare orde in 
de inrichting 
 
Categorie 1: 

- Schietincident 
- Steekincident 
- Aantreffen wapen(s) 
- Langdurige overlast 
- Geweld (door 

personeel of 
bezoekers) 

- Schijnbeheer 
 
Categorie 2: 

- Heling 
- Discriminatie 
- Overlast in en vanuit 

de inrichting (incl. 
terras) 

- Niet gecertificeerde 
portier(s) o.g.v. Wpbr 

- Tewerkstellen van 
personen zonder 
verblijfstitel (illegale 
werknemers) 

 
De opsomming per categorie 
is niet limitatief 

1e keer en volgende keren 
categorie 1: 

- Bij acute noodzaak 
toepassing 
procedure 
spoedbesluit 

- Bij minder acute 
noodzaak (ter 
beoordeling van 
burgemeester), 
verbaliseren en 
mutatie aan 
burgemeester 

 
1e keer en volgende keren 
categorie 2: 

- Verbaliseren 
- Mutatie aan 

burgemeester 
 

Na ontvangst mutatie categorie 1: 
- Bij 1e keer: omzetten 

spoedsluiting van politie in 
bestuursdwangbeschikking 
(na belangenafweging) 
bestaande uit tijdelijke 
sluiting voor 3 maanden 
aaneensluitend. 

- Bij 2e keer: 
bestuursdwangbeschikking 
(na belangenafweging) tot 
sluiting voor 6 of 12 
maanden. 

- Bij 3e keer: 
bestuursdwangbeschikking 
(na belangenafweging) tot 
sluiting voor onbepaalde 
tijd onder gelijktijdige 
intrekking van de 
exploitatievergunning of 
vrijstelling. 

 
Na ontvangst mutatie categorie 2: 

- Na 1e en 2e keer: 
bestuurlijke waarschuwing 

- Na 3e keer: intrekking 
vergunning en/of sluiting 
voor bepaalde duur. 

 

Vervolging conform 
richtlijn na opmaak 
PV. 

Let op: bij overtreding van artikel 13b 
Opiumwet is toepassing van artikel 174 
Gemeentewet vereist in plaats van 
toepassing van artikel 2:31 APV. 
 
Alert zijn op regels m.b.t. portiers (Wpbr). 
 
Nota bene: het incident moet in relatie 
staan tot de exploitatie van de inrichting en 
verwijtbaar zijn aan de exploitant. 

 
 



Overtredingen en misdrijven 
 

Politie en/of BOA Burgemeester (en wethouders) Openbaar 
Ministerie 

Bijzonderheden 

Artikel 4:3 en 4:4, APV 
Het niet doen van een 
melding aan burgemeester en 
wethouders voor het houden 
van een incidentele 
festiviteiten in de inrichting. 
 
 

Bij 1e constatering  
- Mondelinge 

waarschuwing 
- Mutatie aan de 

burgemeester   
 

Schriftelijke waarschuwing dat in 
het vervolg een melding moet 
worden gedaan. Wanneer het 
maximum aantal meldingen is 
overschreden moet de 
incidentele festiviteit worden 
verboden. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overtredingen op grond van de Alcoholwet 
 
Vier categorieën van handhavingsacties bij overtredingen Alcoholwet 
 
Overtredingen die betrekking hebben op de vergunningplichtige domeinen (horeca, paracommercie en slijterijen) zijn onderverdeeld in een viertal 
categorieën:  
 
 -     Categorie 1: Het verstrekken van alcoholhoudende dranken zonder vergunning; 
 -     Categorie 2: Het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar; 
 -     Categorie 3: Overtredingen die direct van invloed zijn op de gezondheid van jongeren en/of openbare orde;  
 -     Categorie 4: Overige overtredingen.  
 
Voor iedere categorie is een stappenplan opgesteld. Dit protocol betreft een niet limitatieve opsomming van verschillende overtredingen met het daarbij 
horende stappenplan. Dat betekent dat niet alle overtredingen van de Alcoholwet in dit model zijn opgenomen. Dit is ingegeven om zo gericht mogelijk de 
beschikbare handhavingscapaciteit in te zetten.  
 
Dat betekent niet dat niet zal worden opgetreden tegen overtredingen van bepalingen die niet zijn opgenomen in dit handhavingsprotocol. Indien een 
overtreding wordt geconstateerd zal worden aangesloten bij het reguliere handhavingstraject (twee-stappen model) waarbij de meest geëigende 
bestuurlijke handhavingsmaatregel zal worden toegepast.  De verschillende handhavingsstappen worden hieronder per categorie benoemd. 

 
Categorie 1: Het verstrekken van alcoholhoudende drank zonder vergunning 
 

Toezichthouder  Gemeente (burgemeester) 

1e constatering; waarschuwing (alcoholverstrekking dient onmiddellijk te worden 
gestaakt) 

(zie toezichthouder) 

2e en verdere constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-
verbaal opmaken en dossier naar burgemeester (alcoholverstrekking dient 
onmiddellijk te worden gestaakt) 

 
Sluiting inrichting onbepaalde tijd (artikel 174 Gemeentewet) 

 

 
 
 



Categorie 2: Overtredingen die te maken hebben met leeftijdsgrenzen 

 
Toezichthouder Gemeente (burgemeester) 

1e constatering: bestuurlijke boete (zie toezichthouder) 

2e constatering (binnen jaar na vorige constatering): verhoging van de bestuurlijke 
boete met 50%. 

(zie toezichthouder) 

3e constatering (binnen jaar na 2e constatering): proces-verbaal opmaken en 
dossier naar burgemeester 

Intrekken Alcoholwetvergunning  

 

Categorie 3: Overtredingen die direct van invloed zijn op gezondheid van jongeren en/of openbare orde 
 

Toezichthouder Gemeente (burgemeester) 

1e constatering: waarschuwing    (zie toezichthouder)  

2e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken 
en dossier naar burgemeester 

Schorsen Alcoholwetvergunning voor 12 weken 

3e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken 
en dossier naar burgemeester 

Intrekken Alcoholwetvergunning  

 

Categorie 4: Overige overtredingen 
 

Toezichthouder Gemeente (burgemeester) 

1e constatering: waarschuwing (zie toezichthouder) 

2e constatering: waarschuwing (zie toezichthouder) 

3e constatering: (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken 
en dossier naar burgemeester 

Schorsen Alcoholwetvergunning voor 4 weken  

4e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken 
en dossier naar burgemeester 

Schorsen Alcoholwetvergunning voor 12 weken  

5e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken 
en dossier naar burgemeester 

Intrekken Alcoholwetvergunning 

 

 
 
 
 



In het volgende schema worden de handhavingsacties benoemd gekoppeld aan de relevante overtredingen voor wat betreft de horeca, slijterijen en 
paracommercie. 
 

Horeca  
 

Overtreding Omschrijving artikel  Categorie Bijzonderheden 

Artikel 3 
 

Zonder (rechtsgeldige)  
vergunning alcohol verstrekken 

Categorie 1 Binnen de gemeente Wijk bij 
Duurstede is het gebruikelijk dat 
indien een natuurlijke of 
rechtspersoon een bestaande 
openbare inrichting overneemt, zij 
al voor publiek geopend kan zijn 
tijdens de behandeling van de 
aanvraag voor de vergunning. 
 
Voorwaarden zijn wel dat de 
aanvraag volledig is en er zich in 
het verleden geen 
probleemsituaties op het adres van 
de inrichting hebben voorgedaan. 
 

Artikel 8 
 

Leidinggevende voldoet niet  
langer aan de aan hem  
gestelde vereisten 

Categorie 1  

Artikel 10 
 

Inrichting voldoet niet langer  
aan gestelde vereisten 

Categorie 1  

Artikel 20 lid 1 
 

Verstrekken alcoholhoudende  
drank aan jongeren onder 18  
jaar zonder daarbij de leeftijd  
vast te stellen 

Categorie 2  

Artikel 20 lid 4 
 

Het is verboden in een horecalokaliteit of 
op een terras de aanwezigheid toe te laten 
van een persoon die in kennelijke staat 
van dronkenschap of kennelijk onder 
invloed van andere psychotrope stoffen 
verkeert. 

Categorie 3  



Artikel 20 lid 5 Het is verboden in kennelijke staat van 
dronkenschap of kennelijk onder invloed 
van andere psychotrope stoffen dienst te 
doen in een horecalokaliteit. 

Categorie 3  

Artikel 12 lid 1 
 

Verbod verstrekken van  
alcoholhoudende drank voor  
gebruik anders dan in de in de  
vergunning vermelde lokaliteit  
(tenzij aflevering op  
hotelkamers plaatsvindt) 

Categorie 4  

Artikel 13 lid 1 
 
*Indien ook sprake is van overtreding van 
artikel 35 lid 1 Alcoholwet (ontheffing bij 
evenement) wordt de  
handhaving op dat artikel gebaseerd. 
 

Het is verboden in een  
horecalokaliteit of op een terras  
alcoholhoudende drank te  
verstrekken voor gebruik elders  
dan in die lokaliteit of terras 

Categorie 4   

Artikel 20 lid 3 
 

Het niet duidelijk aangeven van  
leeftijdsgrenzen in voor publiek  
toegankelijke inrichtingen 

Categorie 4  

Artikel 24 lid 3 Het is verboden in een  
horecalokaliteit, als daar  
dranken worden verstrekt,  
jongeren jonger dan 16 te laten  
werken 

Categorie 4  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Slijterijen 
 

Overtreding Omschrijving artikel  Categorie 

Artikel 3 
 

Zonder (rechtsgeldige)  
vergunning alcohol verstrekken 

Categorie 1 

Artikel 8 
 

Leidinggevende voldoet niet  
langer aan de aan hem  
gestelde vereisten 

Categorie 1 

Artikel 10 
 

Inrichting voldoet niet langer  
aan gestelde vereisten 

Categorie 1 

Artikel 20 lid 1 
 

Verstrekken alcoholhoudende  
drank aan jongeren onder 18  
jaar zonder daarbij de leeftijd  
vast te stellen 

Categorie 2 

Artikel 2a Verbod alcoholhoudende drank aan te bieden of te 
verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse tegen 
een prijs die voor een periode van een maand of 
korter lager is dan 75% van de prijs die in het 
betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd 
of waarbij de indruk wordt gewekt dat de prijs lager is 
dan 75% van de prijs die gewoonlijk wordt gevraagd 

Categorie 3 

Artikel 20 lid 4 
 

Het is verboden in een slijtlokaliteit de aanwezigheid 
toe te laten van een persoon die in kennelijke staat 
van dronkenschap of kennelijk onder invloed van 
andere psychotrope stoffen verkeert. 

Categorie 3 

Artikel 20 lid 5 Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap 
of kennelijk onder invloed van andere psychotrope 
stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit 

Categorie 3 

Artikel 12 lid 1 
 

Verbod verstrekken van  
alcoholhoudende drank voor  
gebruik anders dan in de in de  
vergunning vermelde lokaliteit  
(tenzij aflevering op  
hotelkamers plaatsvindt) 

Categorie 4 

Artikel 14 lid 1 
 

Verbod op het verrichten van  
andere bedrijfsactiviteiten dan  

Categorie 4  



Indien ook sprake is van overtreding van artikel 35 lid 
1 HDW (ontheffing bij evenement) wordt de  
handhaving op dat artikel gebaseerd. 
 

die horen bij een slijterij 
 

Artikel 14a  Verbod om bij het aanbieden en verstrekken van 
sterke drank in het kader van verkoop op afstand in de 
rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf, 
gelijktijdig andere bedrijfsactiviteiten dan die welke 
tot het slijtersbedrijf behoren uit te oefenen 

Categorie 4 

Artikel 20 lid 3 
 

Het niet duidelijk aangeven van  
leeftijdsgrenzen in voor publiek  
toegankelijke inrichtingen 

Categorie 4 

Artikel 24 lid 3 Het is verboden in een  
slijtlokaliteit, als daar  
dranken worden verstrekt,  
jongeren jonger dan 16 te laten  
werken 

Categorie 4 

 

Paracommercie 
 

Overtreding Omschrijving artikel  Categorie 

Artikel 3 
 

Zonder (rechtsgeldige)  
vergunning alcohol verstrekken 

Categorie 1 

Artikel 8 
 

Leidinggevende voldoet niet  
langer aan de aan hem  
gestelde vereisten 

Categorie 1 

Artikel 10 
 

Inrichting voldoet niet langer  
aan gestelde vereisten 

Categorie 1 

Artikel 20 lid 1 
 

Verstrekken alcoholhoudende  
drank aan jongeren onder 18  
jaar zonder daarbij de leeftijd  
vast te stellen 

Categorie 2 

Artikel 20 lid 4 
 

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een 
terras de aanwezigheid toe te laten van een persoon 
die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk 

Categorie 3 



onder invloed van andere psychotrope stoffen 
verkeert. 

Artikel 20 lid 5 Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap 
of kennelijk onder invloed van andere psychotrope 
stoffen dienst te doen in een horecalokaliteit. 

Categorie 3 

Artikel 12 lid 1 
 

Verbod verstrekken van  
alcoholhoudende drank voor  
gebruik anders dan in de in de  
vergunning vermelde lokaliteit  
(tenzij aflevering op  
hotelkamers plaatsvindt) 

Categorie 4 

Artikel 13 lid 1 
 
Indien ook sprake is van overtreding van artikel 35 lid 
1 HDW (ontheffing bij evenement) wordt de  
handhaving op dat artikel gebaseerd. 
 

Het is verboden in een  
horecalokaliteit of op een terras  
alcoholhoudende drank te  
verstrekken voor gebruik elders  
dan in die lokaliteit of terras 

Categorie 4  

Artikel 20 lid 3 
 

Het niet duidelijk aangeven van  
leeftijdsgrenzen in voor publiek  
toegankelijke inrichtingen 

Categorie 4 

Artikel 24 lid 3 Het is verboden in een  
horecalokaliteit, als daar  
dranken worden verstrekt,  
jongeren jonger dan 16 te laten  
werken 

Categorie 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Handhavingsacties bij niet vergunningplichtige bedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) 
 

Overtreding  Omschrijving Actie  

Artikel 20 lid 1 
 
* Indien de overtreding plaatsvindt met inzet van 
testaankopers, ontvangt de ondernemer bij de eerste 
overtreding een waarschuwingsbrief. Vanaf de tweede 
constatering binnen een jaar worden de reguliere 
handhavingsstappen gevolgd. 
 

Verstrekken alcoholhoudende  
drank aan jongeren onder de 18  
jaar zonder daarbij de leeftijd  
vast te stellen 

Toezichthouder  
1e  constatering: bestuurlijke boete  
 
2e constatering (binnen een jaar  
na vorige constatering): bestuurlijke boete verhoogd 
met 50% 

Artikel 44  
 

‘Three- strikes- out maatregel Burgemeester  
 
3e constatering (binnen een jaar na 1e constatering): 
ontzeggen bevoegdheid  
verkoop zwak-alcoholhoudende drank voor 12 weken. 
 

Artikel 25 lid 1 onder a en b  Onder a: Alcoholhoudende drank aanwezig hebben in 
een ruimte die voor publiek geopend is. 
 
Onder b: Alcoholhoudende drank in voorraad hebben 
in voor het publiek niet toegankelijke delen 

1e constatering: waarschuwing  
 
2e constatering (binnen jaar na vorige constatering): 
bestuurlijke boete 
 
3e constatering (binnen jaar na vorige constatering): 
verhoging van de bestuurlijke boete met 50%. 

Artikel 25 lid 2 Toelaten dat alcoholhoudende drank in een voor 
publiek geopende ruimte wordt genuttigd. 

1e constatering: bestuurlijke boete  
 
2e constatering (binnen jaar na vorige constatering): 
verhoging van de bestuurlijke boete met 50% 
 
3e constatering (binnen jaar na vorige constatering): 
proces verbaal naar burgemeester 
 

 

 
 
 



Handhavingsacties bij overtreding van de regels gesteld in de ‘Verordening paracommercie Wijk bij Duurstede 2013’.  
 
De Alcoholwet verplicht gemeenten in artikel 4 tot het opstellen van een gemeentelijke verordening waarin regels worden gesteld ter voorkoming van 
oneerlijke mededinging waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. In de gemeente 
Wijk bij Duurstede zijn deze regels opgenomen in de ‘Verordening paracommercie Wijk bij Duurstede 2013’. Hieronder worden de handhavingsacties 
benoemd gekoppeld aan de relevante overtredingen als opgenomen in de verordening.   
 

Artikel 7 Activiteiten zonder vergunning  
Wanneer een paracommerciële rechtspersoon zonder vergunning horeca-activiteiten uitoefent, dan zal het volgende handhavingtraject worden gevolgd om 
de illegale situatie op te heffen: 

1. na constatering zal het bestuur van de rechtspersoon worden aangeschreven om de illegale activiteiten onmiddellijk te beëindigen en beëindigd te 
houden. Tevens zal hen de mogelijkheid worden geboden om binnen veertien dagen een vergunning aan te vragen;  

2. is na het verstrijken van de termijn geen gehoor gegeven aan de aanschrijving, dan zal door de burgemeester een voornemen tot sluiting worden 
uitgevaardigd. Gedurende twee weken wordt het bestuur in staat gesteld om hun zienswijze op het voornemen aan de gemeente kenbaar te 
maken; 

3. wordt tijdens de zienswijze-procedure een plausibele verklaring geboden voor het uitblijven van een vergunningaanvraag, dan wordt het bestuur 
een laatste termijn van veertien dagen geboden om een vergunning aan te vragen. Is er geen geldige reden voor het uitblijven van een aanvraag, 
dan kan de burgemeester besluiten om: a. een bestuurlijke boete ex artikel 44a van de Alcoholwet op te leggen; b. de inrichting te sluiten. 

 
Artikel 8 Strijdige activiteiten  
Als betreffende een in artikel 4 Alcoholwet bedoelde rechtspersoon een constatering is gedaan van enige overtreding(en) van het bepaalde van de 

‘Verordening paracommercie Wijk bij Duurstede 2013’, dan zal het onderstaande handhavingstraject worden gevolgd: 
1. na de eerste constatering zal het bestuur van de rechtspersoon worden aangeschreven om de illegale activiteiten onmiddellijk te beëindigen en 

beëindigd te houden. Tevens zal op de mogelijkheid worden gewezen ontheffing aan te vragen;  
2. na de tweede constatering volgt een vooraankondiging last onder dwangsom waarbij de rechtspersoon op de overtreding wordt gewezen en 

waarbij wordt aangekondigd dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom of bestuurlijke boete kan worden opgelegd;  
3. na de volgende constatering binnen een periode van één jaar na de laatste waarschuwing wordt een last onder dwangsom (artikel 5:32b Algemene 

wet bestuursrecht) dan wel een bestuurlijke boete (artikel 44a Alcoholwet) opgelegd;  
4. Indien de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is verbeurd en de illegale activiteiten vinden nog steeds doorgang, dan is de burgemeester 

bevoegd tot intrekking van de vergunning (artikel 31, lid 2 Alcoholwet, artikel 175 Gemeentewet). Wanneer de vergunning wordt ingetrokken dan 
wordt op grond van artikel 31, lid 4 Alcoholwet de bevoegdheid om aan de betrokken instelling een nieuwe vergunning te verlenen opgeschort tot 
één jaar nadat het besluit tot intrekking onherroepelijk is geworden. 


