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Model B 

Para-commerciële rechtspersoon 

 

Melding wijzigen leidinggevende(n) Alcoholwetvergunning 

Met dit formulier kunt u leidinggevende(n) op de Alcoholwetvergunning van een horeca-inrichting in 

beheer bij een para-commerciële rechtspersoon wijzigen, zoals bedoeld in artikel 30a van de 

Alcoholwet. In artikel 1 en artikel 8 van de Alcoholwet staat wie als leidinggevende op het aanhangsel 

kan worden bijgeschreven. 

 

1. GEGEVENS VERGUNNINGHOUDER: 

naam vergunninghouder         : ............................................................................................................   

(correspondentie)adres : ............................................................................................................  

postcode en plaatsnaam  : ............................................................................................................  

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

e-mail adres  : ............................................................................................................  

 

2.  INRICHTING WAARVOOR DE MELDING GELDT: 

naam inrichting                     : ............................................................................................................   

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

postcode en plaatsnaam       : ............................................................................................................  

vergunningnummer       : ............................................................................................................  

 

3. DE VOLGENDE LEIDINGGEVENDE WORDT AANGEMELD: 

 

Leidinggevende I 

BSN nummer : ............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

- Ik verklaar geen bezwaar te hebben om als leidinggevende op de vergunning vermeld te worden.  

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

  inrichting als leidinggevende. 

Handtekening leidinggevende : 
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Leidinggevende II 

BSN nummer : ............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

- Ik verklaar geen bezwaar te hebben om als leidinggevende op de vergunning vermeld te worden.  

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

  inrichting als leidinggevende. 

Handtekening leidinggevende : 

 

 

Bijlagen: 

1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort) van de nieuw aangemelde 

leidinggevende(n). 

2. Een recent bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet 

ouder dan 3 maanden.  

3. Een kopie van een geldige, door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst (indien van 

toepassing) 

 

In het kader van de beoordeling van het bijschrijven van leidinggevende(n) 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 het bijschrijven van leidinggevende(n) zal het curatele register 

worden geraadpleegd op grond van artikel 8, lid 1 onder c van de Alcoholwet.  

 

4. DE VOLGENDE LEIDINGGEVENDE MAG VAN DE VERGUNNING VERWIJDERD WORDEN: 

Leidinggevende I 

achternaam : ............................................................................................................  

voornamen : ............................................................................................................  

 

Leidinggevende II 

achternaam : ............................................................................................................  

voornamen : ............................................................................................................  
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5. ONDERTEKENING 

 

De vergunninghouder verklaart hierbij het formulier naar waarheid te hebben ingevuld 

 

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

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

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

 

handtekening     : 

 

 

 

 

In afwachting van bijschrijving op de vergunning mogen de opgegeven personen onder voorwaarden 

starten met hun werk als leidinggevende: 

1. De melding is volledig ingediend. 

2. De vergunninghouder heeft een ontvangstbevestiging ontvangen, waarin de personen met 

naam genoemd worden als toekomstig leidinggevende; 

3. Zij kunnen deze ontvangstbevestiging tonen bij een controle. 

 

 


