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Model B 

Para-commerciële rechtspersoon 

 

 

Bijlage leidinggevende Alcoholwetvergunning 

 

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als leidinggevende van een horeca-inrichting in beheer bij een 

para-commerciële rechtspersoon. In artikel 1 en artikel 8 van de Alcoholwet staat wie als 

leidinggevende op het aanhangsel bij een Alcoholwetvergunning voor een para-commerciële 

rechtspersoon kan worden bijgeschreven. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. DEZE BIJLAGE BEHOORT BIJ EEN AANVRAAG TER VERKRIJGING VAN EEN 

VERGUNNING VOOR DE UITOEFENING VAN HET PARA-COMMERCIËLE 

HORECABEDRIJF.  

 

2.   GEGEVENS VAN DE INRICHTING WAARVOOR DE VERGUNNING GELDT: 

Naam inrichting                     : ............................................................................................................   

Straatnaam en huisnummer  : ............................................................................................................  

Postcode en plaatsnaam       : ............................................................................................................  

 

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

BSN : ............................................................................................................  

naam en voornamen : ............................................................................................................  

straatnaam en huisnummer : ............................................................................................................  

postcode en woonplaats     : ............................................................................................................  

telefoonnummer                     : ............................................................................................................  

e-mailadres                    : ............................................................................................................  

geboortedatum                       : ............................................................................................................  

geboorteplaats : ............................................................................................................  

 

O Beschikt over een verklaring sociale hygiëne 

O Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het para-commerciële horecabedrijf met ingang 

van: …………………… 

O Is in loondienst:  JA / NEE 

O Is ……. uren per week werkzaam in de inrichting 
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4. ONDERTEKENING 

 

- Ik verklaar geen bezwaar te hebben om als leidinggevende op de aangevraagde vergunning 

  vermeld te worden.  

- Ik ben op de hoogte van wat er verwacht wordt met betrekking tot het exploiteren van deze 

  inrichting als leidinggevende. 

Aldus naar waarheid ingevuld 

op (datum) : ............................................................................................................  

te (woonplaats) : ............................................................................................................  

in (land) : ............................................................................................................  

 

naam : ............................................................................................................  

 

handtekening     : ............................................................................................................  

 

 

In het kader van de beoordeling van de aangevraagde vergunning of van het bijschrijven van u als 

leidinggevende zal er navraag worden gedaan bij politie en justitie naar eventuele antecedenten op 

grond van artikel 8, lid 1 onder b van de Alcoholwet.  

In het kader van de beoordeling van de aangevraagde vergunning of van het bijschrijven van u als 

leidinggevende zal het curatele register worden geraadpleegd op grond van artikel 8, lid 1 onder c van 

de Alcoholwet.  

 


