HORECA OF NIET?
Informatiebronnen wet- en regelgeving horeca

OVERZICHT EN INFORMATIEBRONNEN
WET- EN REGELGEVING HORECA
Veel bedrijven waar verbredingsactiviteiten*
plaatsvinden, hebben de behoefte om hun
klanten, bezoekers of deelnemers te voorzien
van een drankje of een hapje. Een lichte vorm
van horeca dus. Dat klinkt eenvoudig, maar
in de praktijk blijkt dat er nog al wat bij komt
kijken. LTO Noord heeft begin 2007 onderzoek
gedaan naar de knelpunten op dit terrein en
werkt eraan om die zoveel mogelijk op te lossen.
De uitslag van dit onderzoek is te vinden op de
website van LTO Noord (Onderzoek knelpunten kleine horeca onder Belangenbehartiging/
Verbrede land (- en tuin)bouw, alleen voor leden
in te zien).

Algemeen
Alle vergunningen die u nodig heeft moet u bij de
gemeente aanvragen. In de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) van uw gemeente staat waarvoor u een vergunning moet aanvragen. Veel
gemeenten hebben de APV op hun website gezet.
Bij de gemeente kunt u ook nagaan in het bestemmingsplan of op uw locatie horeca-activiteiten zijn
toegestaan. Ga daarbij goed na wat de gemeente
onder horeca verstaat. Horeca-activiteiten die geen
hoofddoel zijn kunnen anders worden behandeld
(additionele horeca). Veel gemeenten hebben een
beleidsnota horeca uitgebracht.

In deze brochure treft u een overzicht aan van de
voornaamste onderdelen van de wet- en regelgeving waar u mee te maken krijgt. Het is geen
uitputtende opsomming. Daar waar dat passend
is, wordt verwezen naar bronnen voor uitgebreidere informatie.
* andere economische activiteiten dan agrarische productie

PRAKTIJKVOORBEELD

Stel: een agrarisch ondernemer verkoopt op eigen
terrein ijs wat buiten zijn erf wordt genuttigd. Een
dergelijke activiteit valt onder de noemer detailhandel (verkoop aan huis), niet onder horeca. Als
het bestemmingsplan detailhandel niet uitdrukkelijk toestaat is deze ijsverkoop illegaal.
Nu gaat deze ondernemer ijs verkopen op eigen
terrein, ijs wat ter plaatse aan tafeltjes geconsumeerd kan worden. Dit nu, tezamen met
het terras, wordt gezien als een zelfstandige
horeca-activiteit en valt niet onder de noemer
detailhandel, omdat het op het eigen erf wordt
genuttigd. Ook dit is niet toegestaan. De ondernemer zal een vrijstellingsverzoek in moeten dienen
om deze horeca-activiteiten bestemmingsplantechnisch mogelijk te maken.
De horecavoorziening van deze ondernemer levert
(bestemmingsplantechnisch) vooralsnog geen problemen op als de ijsjes voornamelijk worden verkocht aan de mensen die zijn bedrijf komen bezoeken. Het geregeld openstellen van zijn bedrijf,

bijv. als excursiebedrijf, is dan een geëxploiteerde
nevenactiviteit van zijn agrarische onderneming
en de horecavoorziening is daar ondergeschikt
aan. Het bestemmingsplan moet dan wel een dergelijke nevenactiviteit toestaan. Is uitsluitend een
agrarische activiteit toegestaan, dan zal hij een
vrijstellingsverzoek moeten indienen om nevenactiviteiten legaal te kunnen uitvoeren.
Zou deze ondernemer nu een bord aan de weg
zetten met ‘ïjsverkoop’ om zijn omzet te verhogen,
dan houdt dit op een agrarische nevenactiviteit
te zijn en is er weer sprake van een zelfstandige
horeca-activiteit of detailhandel en niet van een
ondersteunende horecavoorziening.
Wie dus wil starten met kleine horeca-activiteiten
komt in alle gevallen dus uit bij de vraag wat er
in het bestemmingsplan is geregeld. De beste
oplossing biedt de formulering dat het bestemmingsplan agrarische nevenactiviteiten toestaat
met ondersteunende horeca.

OP INTERNET ZIJN VEEL SITES MET ALLERLEI
INFORMATIE OVER WET- EN REGELGEVING
• www.horeca.nl/ondernemen en www.horecastartersloket.nl. Het Horecastartersloket biedt starters
in de horeca een laagdrempelige toegang tot branche-informatie. Het loket bestaat uit een internetsite en een starterstelefoon: T 0900 - 1402. Daarnaast wordt er jaarlijks een starterskrant uitgegeven,
die verkrijgbaar is bij de Kamer van Koophandel.
• www.bem.nl is de website van het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM). BEM is een speciale organisatie, die optreedt als naar haar mening oneerlijke concurrentie plaatsvindt. De BEM beschikt over
alle jurisprudentie die de afgelopen twintig jaar is verschenen op het gebied van oneerlijke mededinging bij horeca-activiteiten en kan als autoriteit worden beschouwd op het gebied van wet- en
regelgeving. Op dit vlak verleent de BEM dan ook adviezen aan horecaondernemers en -besturen.
Gemeentebesturen, instellingen en andere belanghebbende organisaties vragen dan ook zeer frequent
modellen en richtlijnen. Op de website is bijvoorbeeld de nota van de gemeente Haarlemmermeer over
ondersteunende horeca te downloaden.
• www.kvk.nl. Op de website van de Kamer van Koophandel is een uitgebreid overzicht te vinden van
de verplichtingen en vergunningen die voor een horecaonderneming nodig zijn. Klik in het menu op
Wetten en regels/Verplichtingen en Vergunningen/Voor de horeca.
• www.horeca.org. Ook de belangenorganisatie Koninklijk Horeca Nederland besteedt veel aandacht
aan regelgeving, T 0348 - 489 489 of E info@horeca.org. Voor advisering dient men zich wel als lid
te hebben aangemeld.

WAT IS HORECA? - INSCHRIJVING BEDRIJFSCHAP
Het Bedrijfschap verstaat onder horeca: het
bedrijfsmatig verstrekken van dranken, spijzen,
maaltijden voor verbruik ter plaatse en/of het
verstrekken van logies gepaard gaande met dienstverlening. Hiervan is sprake als het gaat om een
café, restaurant of hotel. Soms is het echter minder
duidelijk, bijvoorbeeld indien er naast horeca ook
andere activiteiten worden verricht. Is dat het
geval, dan valt alleen het horecadeel onder de
inschrijfplicht.
Contactgegeven bedrijfschap:
Bezoekadres:
Baron de Coubertinlaan 6
2719 EL ZOETERMEER
Postadres:
Postbus 121
2700 AC ZOETERMEER
T 079 - 368 07 07
F 079 - 361 73 12
E info@kenniscentrumhoreca.nl

Milieuvergunningen
Bedrijven waarvan de horeca-activiteiten niet tot
de hoofdtaak behoren hebben niet te maken met
het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer.
Er is dus geen aparte milieuvergunning nodig en
er wordt niet gecontroleerd of de bepalingen van
dit besluit worden nageleefd.
Hygiënecode
U moet zelf een eigen HACCP-plan opstellen of
u kunt de Hygiënecode Horeca gebruiken. De
Voedsel- en warenautoriteit is de controlerende
instantie.
• Op www.bedrijvenloket.nl, de voorlichtingssite van de overheid voor ondernemers, vind
je verwijzingen naar meer informatiebronnen (zoek met het trefwoord haccp) of bel
T 0900 - 6080900.
• Via www.kenniscentrumhoreca.nl kun je de
Hygiënecode Horeca downloaden. Bestellen bij
het bedrijfschap Horeca en catering kan ook via
T 079 - 368 07 07. De laatste versie dateert van
1 december 2007.

Contactgegevens Voedsel- en
Warenautoriteit:
Bezoekadres:
Voedsel en Waren Autoriteit
CentreCourt
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL DEN HAAG
Postadres:
Voedsel en Waren Autoriteit
Postbus 19506
2500 CM DEN HAAG
T 070 - 448 48 48
F 070 - 448 47 47
E info@vwa.nl
Exploitatievergunning
Als u een horecabedrijf start, heeft u in een aantal
gemeenten een exploitatievergunning nodig. In de
exploitatieverordening staan regels voor de openbare orde en de veiligheid en zedelijkheid in de
omgeving van openbare inrichtingen.
Hiermee kan de gemeente aanvullend horecabeleid aan horeca-ondernemers opleggen.
Bijvoorbeeld: eisen aan de leidinggevende of de
bedrijfsvoering. Als de gemeente vreest voor ernstige verstoring van de openbare orde, kan zij zelfs
het bedrijf tijdelijk sluiten.

Gebruik op internet de trefwoorden ‘exploitatie
vergunning’ en ‘gemeente’ ‘(naam gemeente)’
voor meer informatie over dit onderwerp, of neem
contact op met uw gemeente.
Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning is bestemd voor
iedereen die tegen betaling alcoholhoudende
dranken schenkt. Het doel is verantwoord alcoholgebruik.
Voldaan moet worden aan eisen van zedelijk
gedrag. Leidinggevenden moeten beschikken over
voldoende kennis en inzicht over sociale hygiëne.
Bovendien moet de inrichting voldoen aan de
inrichtingseisen o.b.v. het Besluit eisen inrichtingen. Zo moet het horecagedeelte een oppervlakte hebben van minimaal 35 vierkante
meter en een plafondhoogte van minimaal
2.40 m. (bij nieuwbouw 2.60m)
De volledige tekst van de drank- en horecawet is te downloaden van de website
www.wetten.overheid.nl (onder wet & beleid).
Gebruiksvergunning (vervalt binnenkort)
De gebruiksvergunning bevat eisen die de
gebruiker verplichten tot het in stand houden en
onderhouden van alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals brandmeldinstallaties, nood
uitgangen, blusapparatuur en dergelijke.
Ook stelt de vergunning eisen aan de interne
organisatie met betrekking tot brandveiligheid.
In de meeste gemeenten geldt dat een gebruiks-

vergunning alleen nodig is indien er meer dan 50
bezoekers in het pand worden toegelaten.
Gebruik op internet de trefwoorden ‘gebruiks
vergunning’ en ‘gemeente’ ‘(naam gemeente)’ voor
meer informatie over dit onderwerp, of neem
contact op met uw gemeente.
Bouwvergunning
Sommige verbouwingswerkzaamheden zijn vergunningsvrij en hoeven niet meer gemeld te worden.
Meer informatie hierover vindt u op www.vrom.nl.
Soms dient voor wijzigingen van het gebruik ook
een bouwvergunning te worden aangevraagd.
De belangrijkste gronden om een bouwvergunning
te weigeren zijn strijd met de voorschriften van het
Bouwbesluit en Bouwverordening, strijd met het
bestemmingsplan of strijd met redelijke eisen van
welstand. Indien de voorgenomen bouwactiviteit
of het beoogde gebruik in strijd is met het bestemmingsplan dient vrijstelling op het bestemmingsplan te worden verzocht. De nodige vergunning
kunt u aanvragen bij uw gemeente.
Terrasvergunning
In de meeste gemeenten heeft u voor het plaatsen van een terras op of bij de openbare weg op
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) een terrasvergunning nodig. Dus ook in de
gevallen waarin u een terras op eigen grond heeft
staan. In de meeste gevallen toetst de gemeente
de aanvragen om een terrasvergunning aan de
doorgaande ruimte, parkeervoorzieningen, het

schoonhouden van de omgeving en de geluidsoverlast. Meestal zijn aan de vergunning voorwaarden verbonden ten aanzien van veiligheid en
afmeting en situering van het terras.
In sommige gemeenten wordt de terrasvergunning gekoppeld aan de exploitatievergunning en
daarmee slechts één vergunning afgegeven waarin
beide aspecten zijn verwerkt.
Voor meer informatie over dit onderwerp:
LTO Noord: mw. ir. Margareth van Loenhout,
beleidsadviseur Verbrede land- en tuinbouw,
T 088 - 888 66 66, E mvloenhout@ltonoord.nl,
www.ltonoord.nl/verbreding.
Deze brochure is gemaakt in opdracht
van de bestuurders Verbreding LTO Noord:
Jannie Lamberts, Henk Brink, Ria Kamps, Tjerk
Doornenbal, Hans Nijjland, Karin Castelijn, Nico
van Olst en Kees Goense.
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