
                                            Checklist 
aanvragen drank- en horecavergunning en exploitatievergunning

Drank- en Horecawet
      □   Horecabedrijf  
      □   Slijterij

APV 
Exploitatievergunning

Horeca 
bedrijf
Slijterij 

Paracommercieel 
bedrijf

Kantines en 
clubgebouwen

Horecabedrijf Terras
Oppervlakte  
m²

1
Aanvraagformulier drank- en 
horecavergunning) (model A)  en/of 
exploitatievergunning 

 X  m²

2
Verklaring voor elke leidinggevende die 
werkzaam is in de inrichting (bijlage bij 
aanvraagformulier model A) 

 Bijlage overzicht
 leidinggevenden

X X

3
Aanvraagformulier, model B (drank- en 
horecavergunning)

X  X X

4
Bibob-vragenlijst (niet voor slijterijen en 
paracommerciële instellingen)

 X  X

5
Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder 
dan 1 maand)

   

6
Verklaring Sociale Hygiëne van elke 
leidinggevende

  X X

Of

7

Verklaring vakbekwaamheid artikel 41 Drank- 
en Horecawet, zoals deze voor 1 januari 
1996 werd afgegeven door het Bedrijfschap 
Horeca 

  X X

Of

8

Een gewaarmerkte kopie van een op 31 
december 1995 rechtsgeldige drank- en 
horecavergunning waarop de betreffende 
leidinggevende stond vermeld als 
bedrijfsleider óf beheerder

  X X

9
Koopakte/eigendomsakte of 
huurovereenkomst met eigenaar*

   X

10
Paspoort of ander bewijsstuk waaruit het 
rechtmatig verblijf in Nederland blijkt van 
aanvrager en leidinggevenden

   X

11

Uittreksel uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
van alle leidinggevenden indien men niet in 
de gemeente Sluis woonachtig is

   X

12
Arbeidsovereenkomst tussen de exploitant 
en de leidinggevende(n)*

   X

13

Bouwkundige schets/plattegrond van de 
inrichting inclusief de daarbij behorende 
terrassen (schaal 1:100 met duidelijke 
vermelding van maten)

               X

Z.O.Z.



14
Gegevens van de capaciteit van de 
mechanische ventilatie-inrichting van 
tenminste 3,8 •10³ m³ /s per m² vloeropp.

  X X

15

 Volmachtverlening van rechtspersoon aan 
de leidinggevende waaruit blijkt dat het 
horecabedrijf of het slijtersbedrijf voor 
zijn/haar rekening en risico wordt 
uitgeoefend*

   X

16
Een oude door de Minister van 
volksgezondheid (=VWA/KvW) afgeven 
ontheffing van de inrichtingseisen

  X X

17

Door het bestuur voor een paracommerciële 
instelling vastgesteld Bestuursreglement 
inclusief een lijst met IVA-gecertificeerde 
barvrijwilligers

X  X X

AANDACHTSPUNTEN:

18
Controleer of het op de desbetreffende locatie, volgens het vigerende bestemmingsplan, mogelijk is om een 
openbare  inrichting  te  exploiteren.  U  dient  hiervoor  contact  op  te  nemen  met  cluster 
Vergunningen/omgevingsvergunning (tst. 0117-457255, 457247, 457216, 457236).

19

Als  exploitant  van  een  horeca-inrichting  valt  u  onder  de  Wet Milieubeheer.  Alle  zaken  die  betrekking 
hebben op deze Wet, worden uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). Indien er 
zaken veranderen, zoals het vergroten van de inrichting of het wijzigen van de activiteiten, dient u contact  
op te nemen met de RUD Zeeland. bereikbaar onder telefoonnummer: 0115-745100 of via het email-
adres: info@rud-zeeland.nl.

20
Indien u kansspelautomaten plaatst, heeft hiervoor een aanwezigheidsvergunning nodig op grond van de 
Wet op de Kansspelen. U dient hiervoor contact op te nemen met de cluster Vergunningen (tst. 0117-
457234 of 457339).

21

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het 
Bouwbesluit  2012.  Dit  betekent  dat  u  voor  uw  activiteiten  binnen  de  inrichting  mogelijk  een 
omgevingsvergunning nodig kan hebben voor brandveilig gebruik of dat u een gebruiksmelding moet doen. 
Om na te gaan of  u een vergunning of melding moet doen, dient  u contact  op te nemen met cluster  
Vergunningen/omgevingsvergunning (tst. 0117-457235).

22

Als  u  het  pand  aan  de  binnen-  of  buitenzijde  gaat  verbouwen/renoveren,  heeft  u  mogelijk  een 
omgevingsvergunning  nodig.  Wilt  u  weten  of  er  een  omgevingsvergunning  is  vereist  voor  uw 
(ver)bouwactiviteit, dient u contact op te nemen met cluster Vergunningen/omgevingsvergunning (tst. 0117-
457255, 457247, 457216, 457236).

23
Voor het gebruik van gemeentegrond voor de opslag van materialen en het plaatsen van een steiger of  
schutting is  toestemming vereist  van de gemeente.  U dient  hiervoor  contact  op te  nemen met cluster 
Vergunningen/omgevingsvergunning (tst. 0117-457255, 457247, 457216, 457236).

24
Als u asbest uit het pand gaat verwijderen, is het mogelijk dat u een sloopmelding in moet dienen. Om na te  
gaan  of  u  een  sloopmelding  moet  doen,  dient  u  contact  op  te  nemen  met  cluster  
Vergunningen/omgevingsvergunning (tst. 0117-457255, 457247, 457216, 457236).

25
Als u gevelreclame wenst aan te brengen dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Aangezien de  
gevelreclame voorgelegd  moet  worden aan  de Welstandscommissie,  dient  u  eerst  te  starten met  een 
bouwplanvooroverleg. Dit formulier vindt u op onze gemeentesite. 

*  = voor zover van toepassing
 = inleveren
X = niet van toepassing


