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Model A 
 

 

 

Checklist wijziging Alcoholwetvergunning  
 

Bij de melding van een wijziging van de Alcoholwetvergunning hoort een aantal verplichte bijlagen. 

Een volledige melding voorkomt een hersteltermijn en bespoedigt de afhandeling. Hieronder vindt u 

een opsomming van de documenten, die u nodig heeft voor het wijzigen van uw vergunning. 

 

Bijschrijven leidinggevende  

 
O Ingevuld en ondertekend formulier ‘Model A - Melding wijziging leidinggevende(n) 

Alcoholwetvergunning’. 

O Een geldig, door beide partijen ondertekend, exemplaar van arbeidsovereenkomst van de 

nieuwe leidinggevende.  

O (kopie van) geldig legitimatiebewijs van de nieuwe leidinggevende. Het origineel moet getoond 

kunnen worden.  

 

De (kopie) verklaring sociale hygiëne (SVH) van de leidinggevenden hoeft niet te worden ingediend. 

Alle leidinggevenden moeten wel in het bezit zijn van dit diploma. De gemeente raadpleegt het 

register SVH ter controle. 

 

Doorhalen leidinggevende  
 

O Ingevuld en ondertekend formulier ‘Model A - Melding wijziging leidinggevende(n) 

Alcoholwetvergunning’. 

 

Heeft u een nieuwe compagnon of heeft de B.V. een nieuwe bestuurder? Of verlaat een compagnon 

of bestuurder het bedrijf? Dan volstaat deze melding mogelijk niet. Neemt u in dat geval contact op 

met veiligheidsvergunningen@lelystad.nl, dan helpen wij u verder. Bij een wijziging van de 

rechtspersoon moet u altijd een nieuwe vergunning aanvragen.  

 

Wijziging inrichting 
 

O Ingevuld en ondertekend formulier ‘Model A – Aanvraagformulier Alcoholwetvergunning’  

O Bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 

3 maanden, waarop de handelsnaam en het vestigingsadres van het horecabedrijf of 

slijtersbedrijf staan vermeld. 

O Een gedetailleerde, gemaatvoerde plattegrond (schaal 1:100) van het pand en van de 

bijbehorende terrassen. Hierop staat in ieder geval het volgende: oppervlakte per lokaliteit, 

plafondhoogte van de lokaliteit, maximum aantal gasten per lokaliteit, afmetingen van de 

toiletten, kansspelautomaten (indien van toepassing). 

O Recent, door de inspecteur ondertekend, meetrapport van het mechanische ventilatiesysteem. 

In dit rapport moet de daadwerkelijke capaciteit, de plafondhoogte waarop de mechanische 

ventilatie-inrichting is geplaatst, of de afzuiging van de keuken en de horecalokaliteit(en) 

gescheiden van elkaar zijn, en de norm die is gehanteerd tijdens de meting (eisen 

Bouwbesluit bestaande bouw, eisen Bouwbesluit nieuwbouw of eisen Tijdelijke regeling 

maatregelen Covid 19 = 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte), zijn aangegeven. 
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Algemene informatie  
 

Heeft u vragen over de wijziging van uw vergunning? Stuur dan een e-mail naar: 

veiligheidsvergunningen@lelystad.nl. Wij helpen u graag verder.  

 

Indien uw horeca-inrichting plaats kan bieden aan 50 personen of meer, kan het zijn dat u een 

melding brandveilig gebruik moet doen. Meer informatie vindt u op www.omgevingsloket.nl. U kunt 

hier ook terecht voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor sloop- of 

bouwwerkzaamheden.  

 

Indien u een nieuwe keuken plaatst in uw horeca-inrichting kan het zijn dat u een melding 

activiteitenbesluit moet doen. Meer informatie hierover vindt u op www.OFGV.nl  

 

 

Informatie eisen inrichting 
 

Sinds 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet veranderd in de Alcoholwet. Dit betekent dat sommige 

eisen met betrekking tot de inrichting zijn versoepeld. Waaraan uw horeca-inrichting of slijterij wél 

moet voldoen, leest u hier. Tijdens de behandeling van uw aanvraag zal een bouwinspecteur van de 

gemeente een controle uitvoeren. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan krijgt u geen vergunning.  

 

Bouwbesluit 

De horeca-inrichting moet voldoen aan de eisen die het bouwbesluit stelt aan een pand met een 

bijeenkomstfunctie. 

 

Oppervlakte  

In artikel 10 van de Alcoholwet wordt omschreven dat de oppervlakte eis voor de horeca ten minste 

een horecalokaliteit van minimaal 35 m2 betreft en voor de slijtlokaliteit een oppervlakte van 15 m2. 

De burgemeester behoudt de mogelijkheid om af te wijken bij een horecabedrijf gevestigd in een 

rijksmonument zoals bedoeld in de Erfgoedwet. 

 

Verbindingslokaliteit slijterij 

In de Alcoholregeling staat waaraan de verbindingslokaliteit bij slijtlokaliteiten die rechtstreeks in 

verbinding staan met een neringruimte aan moet voldoen. De regels zijn hetzelfde gebleven. 

 

Plafondhoogte 

In het Bouwbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten bouw. 

Voor bestaande bouw is de plafondhoogte 2,10 meter en voor nieuwbouw bedraagt dat 2,60 meter. 

 

Toiletruimten horeca 

Bestaande bouw: Een bouwwerk met een bijeenkomstfunctie heeft minimaal twee toiletruimten 

waarop per toiletruimte niet meer dan 45 personen zijn aangewezen. Er kan ook met één toiletruimte 

worden volstaan, indien hier niet meer dan 25 personen op zijn aangewezen. 

Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m2 met een breedte van tenminste 

0,6 meter en een hoogte van ten minste 2 meter. 

 

Nieuwbouw: Bij nieuwbouw geldt eveneens een verplichting van minimaal twee toiletten. Bij 

nieuwbouw mogen er maximaal 30 personen op een toiletruimte zijn aangewezen. Ook hier kan er 

met één toiletruimte worden volstaan, indien in dit geval niet meer dan 15 personen op deze ruimte 

zijn aangewezen. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 meter x 1,2 meter 

(omgerekend 1,08 m2) en een hoogte van 2,3 meter. 
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Indien de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 150 m2 

is het horecabedrijf verplicht om een integraal toegankelijke toiletruimte (invalidetoilet) aanwezig te 

hebben. De afmeting hiervan bedraagt minimaal 1,65 meter x 2,2 meter. 

 

In het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld ten aanzien van een verplichte wasbak of een 

voorportaal, deze eisen zijn dus niet meer verplicht. Toiletruimte dienen wel afsluitbaar te zijn met een 

deur. 

 

Ventilatie-eis 

In de Alcoholwet staat geen norm meer voor de mechanische ventilatie. De wet verwijst naar het 

Bouwbesluit. Op basis van het Bouwbesluit is de luchtverversingscapaciteit, uitgaande van 100 

personen, voor bestaande bouw gesteld op 212 dm3/s/pers (100 personen x 2,12 dm3/s/pers) en voor 

nieuwbouw 400 dm3/s/pers (100 personen x 4 dm3/s/pers). Enkel voor nieuwbouw is vereist dat de 

luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt.  

 

Maar op dit moment is de Tijdelijke Regeling Maatregelen Covid-19 van kracht. Hierin is ook een 

ventilatienorm voor horeca opgenomen: 

Een publieke plaats die een horecalokaliteit is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de 

Alcoholwet wordt slechts voor publiek opengesteld indien die is voorzien van een rechtstreeks met de 

buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een 

luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte. (wetten.nl - Regeling - Tijdelijke 

regeling maatregelen covid-19 - BWBR0044416 (overheid.nl) 

 

Dit betekent dat een horeca-inrichting voorlopig gewoon aan de oude norm (3,8•10-3 m3/s per 

m2 ) moet voldoen.  
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