
Ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken 

U heeft een ontheffing nodig als u buiten, bijvoorbeeld op de openbare weg, zwak-alcoholische 
dranken wilt gaan verstrekken. Normaal gesproken is dit verboden, maar in speciale gevallen kunt u 
een tijdelijke ontheffing van dit verbod krijgen. 

 
Meestal gaat het om grote evenementen, maar ook voor wijk- en buurtevenementen kan gelden dat u 
als bijvoorbeeld wijk- of buurtvereniging tijdens dat evenement zwak alcoholische dranken wilt gaan 
verstrekken. Voor het schenken van alcoholische dranken tijdens een groot evenement gelden soms 
nog extra regels. Aan de ontheffing kunnen daarom nog extra voorschriften worden verbonden, 
bijvoorbeeld om uit plastic glazen te schenken. 

 
Een ontheffing krachtens artikel 35 van de Alcoholwet geeft toestemming tot het verstrekken van zwak-
alcoholische drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard buiten een reguliere horeca-
inrichting. De wet zegt dat drank van 15% of meer sterk alcoholisch is. Onder de 15% is zwak 
alcoholisch. Een uitzondering op de regel is wijn, inclusief zuid wijnen (port en sherry). Deze dranken 
zijn zwak alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage boven de 15% ligt. Voor sterk alcoholische 
dranken kan geen ontheffing verleend worden. 

 
Het is u verboden om zonder ontheffing tijdelijk (lichte) alcohol (buiten de horecagelegenheid op 
bijzondere gelegenheden) te schenken. 

 

Regelmatig worden evenementen gehouden waarbij buiten de reguliere horecabedrijven 
alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Om deze verstrekking te kunnen reguleren - in het bijzonder 
vanuit de invalshoek gezondheidszorg en hygiëne - is in de Alcoholwet bepaald dat alcoholhoudende 
drank bij evenementen van zeer tijdelijke aard (bijv. weekend) alleen geschonken mag worden door 
een horecaondernemer. Aangezien de alcoholhoudende drank buiten zijn reguliere horeca-inrichting 
wordt verstrekt, dient de horecabondnemer over een ontheffing te beschikken die hem daartoe 
toestemming verleend. 

 
Aanvraagproces 

 

Wie kan een ontheffing aanvragen? 
Een horecaondernemer in de zin van de Alcoholwet of een particulier die tijdens een evenement, voor 
gebruik ter plaatse, zwak-alcoholische drank wil schenken kan ontheffing aanvragen. 

 
Wanneer heeft u een vergunning nodig? 
Indien bij gelegenheden van zeer tijdelijke aard alcoholhoudende drank wordt verstrekt, moet 
ontheffing worden aangevraagd. 

 

Welke gegevens heeft de gemeente nodig om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen? 
1. Naam, adres en geboortedatum van de aanvrager; 
2. Adres van het perceel waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd; 
3. Omschrijving van de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard. 
4. Drank- en horecavergunning. 

 
Waar kunt u uw ingevulde aanvraagformulier naar toe sturen? 
Burgemeester van Lopik 
T.a.v. Afdeling VTH 
Raadhuisplein 1 
3411 CH Lopik 

 
Wat zijn de kosten van een aanvraag? 
De aanvraagkosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken als bedoeld in artikel 35 of artikel 4 lid 5 
van de Alcoholwet zijn € 95,-



Hoe lang duurt het voordat ik mijn vergunning krijg? 
1. Nadat de aanvraag is ingediend controleert de gemeente of de aanvraag compleet (voorzien 

van alle gegevens en minimaal vier weken voor aanvang van activiteit waarvoor ontheffing 
nodig is aanwezig) en correct is. 

2. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een 
door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de 
aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 

3. De aanvraag wordt o.a. getoetst aan de volgende aandachtspunten: 

• Of u bezit bent van een originele verklaring Sociale Hygiëne of bewijsstukken die 
gelijkgesteld worden aan de verklaring Sociale Hygiëne; 

• Of u voldoet aan de eisen van zedelijk gedrag; 

• Of u minimaal 21 bent. 

4. Is uw aanvraag compleet en correct, dan krijgt u binnen acht weken een antwoord op uw 
aanvraag. 

5. Indien de ontheffing wordt afgegeven wordt een afschrift van de vergunning verstuurd naar de 
politie en wordt tevens gepubliceerd in het huis-aan-huis blad. 

 
Acties na het ontvangen van een vergunning? 
De politie en de Voedsel en Warenautoriteit worden op de hoogte gesteld van het verlenen van de 
ontheffing. De politie en de Voedsel en Warenautoriteit kunnen tijdens het evenement controleren of 
de alcoholhoudende drank op correcte wijze wordt verstrekt. 

 
Wat is de juridische grondslag voor een aanvraag bij de gemeente Lopik? 
Artikel 35 Alcoholwet 

1. De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op 
aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 3 voor de uitoefening van het horecabedrijf 
gestelde verbod, bij een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer 
tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, mits de 
verstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die: 

a. de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt; 
b. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. 
c. De naam van deze persoon staat op de ontheffing vermeld. 

2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen 
voorschriften worden verbonden. 

3. Ten aanzien van een ontheffing is artikel 31, eerste lid, onder a en c, van 
overeenkomstige toepassing. 

4. De ontheffing, of een afschrift daarvan, is ter plaatse aanwezig. 
5. Een burgemeester kan naar aanleiding van een aanvraag voor ontheffingen als bedoeld 

in dit artikel, voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer 
tijdelijke aard, besluiten één ontheffing te verlenen, mits de verstrekking van zwak-
alcoholhoudende drank telkenmale geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde 
persoon. 

6. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is 
paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de 
aanvraag om een ontheffing als bedoeld in dit artikel. 

7. Een aanvraag voor een ontheffing wordt gesteld op een formulier of een elektronische 
informatiedrager, die bij regeling van Onze Minister worden vastgesteld. 

 
Bezwaar en beroep 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na de 
dag van verzending tegen het besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de 
burgemeester van Lopik, Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik. Tevens kan de belanghebbende een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank, 
sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 

 
Waar kan ik meer informatie krijgen? 
Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van 
de gemeente Lopik, te bereiken op nummer 0348-559955. 

 
Wat betreft de wetgeving kunt u de Alcoholwet raadplegen, voor de voorwaarden op grond waarvan 
ontheffing verleend kan worden. 

 
 

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend! 



LET OP! Als de aanvraag ondertekend wordt door een gemachtigde dient een machtiging bij deze aanvraag worden gevoegd. 

 

 

 
 

 
GEMEENTE 

LOPIK 

Aanvraagformulier ontheffing 
voor het schenken van zwak- 

alcoholische dranken 

 

Dit formulier kunt u zenden aan: 
 

Het college van burgemeester en 
wethouders 
T.a.v. afdeling VTH 
Raadhuisplein 1 
3411 CH Lopik 

Voor meer informatie kunt u bellen met: 

0348-559955 (afdeling VTH) 

Niet beschrijven, ruimte voor stempel 
gemeente! 

 

 

Gegevens aanvrager (op wiens naam de verklaring komt te staan) 

 

Naam en voornamen: 
  

Man Vrouw 

 

Sofinummer/ 
burgerservicenummer: 

 

 

Aanvraag als natuurlijk persoon 

Indien u de aanvraag als natuurlijk persoon doet, vul dan onderstaande gegevens in: 

 

Adres: 
 

 

Postcode: 
 

 

Plaatsnaam: 
 

 

Telefoonnummer: 
 

 

Emailadres: 
 

 

Aanvraag namens rechtspersoon 

Indien u de aanvraag namens een rechtspersoon aanvraagt, vul dan onderstaande gegevens in: 

 

Naam rechtspersoon: 
 

 

Adres: 
 

 

Postcode: 
 

 

Plaatsnaam: 
 

 

Telefoonnummer: 
 

 

Emailadres: 
 



Aanvraag wordt door gemachtigde verzorgd 

Indien de aanvraag door een gemachtigde wordt verzorgd, vul dan onderstaande gegevens in: 

 

Naam en voornamen: 
gemachtigde: 

  

Man Vrouw 

 

Sofinummer/ 
burgerservicenummer: 

 

 

Functie/hoedanigheid 
gemachtigde: 

 

 

Adres: 

 

 

Postcode: 

 

 

Plaatsnaam: 

 

 

Telefoonnummer: 

 

 

Emailadres: 

 

 

Omschrijving van de plaats waar en de gelegenheid waarbij u voornemens bent zwak-alcoholhoudende dranken te 
gaan verstrekken 

 

Plaats? 

 

 

Gelegenheid? 

 

 

Hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing gevraagd wordt (aaneengesloten periode 
van ten hoogste 12 dagen) 

  

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 
 

- - (dd-mm-jjjj) van uur tot en met uur 



De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van: 

Leidinggevende I 

 

Naam en voornamen: 

 

 

Sofinummer/ 
burgerservicenummer: 

 

 

Straatnaam en huisnummer: 

 

 

Postcode en plaatsnaam: 

 

 

Telefoonnummer: 

 

 

Geboortedatum: 

 

 
Geboorteplaats: 

 

 

De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van: 

Leidinggevende II 

 

Naam en voornamen: 

 

 

Sofinummer/ 
burgerservicenummer: 

 

 

Straatnaam en huisnummer: 

 

 

Postcode en plaatsnaam: 

 

 

Telefoonnummer: 

 

 

Geboortedatum: 

 

 
Geboorteplaats: 

 

 

De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van: 

Leidinggevende III 

 

Naam en voornamen: 

 

 

Sofinummer/ 
burgerservicenummer: 

 

 

Straatnaam en huisnummer: 

 

 

Postcode en plaatsnaam: 

 

 

Telefoonnummer: 

 

 

Geboortedatum: 

 

 

Geboorteplaats: 

 



Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne (originelen dienen te worden getoond). 

 

Verklaring Svh Onderwijscentrum: Ten aanzien van: 

Datum afgifte: 

 

Doet u m.b.t. kennis en inzicht in sociale 
hygiëne een beroep op overgangsrecht? 

 

Nee; 
 

Ja, hieronder aangeven op grond van welke vergunningsakte (gewaarmerkt 
afschrift bijsluiten): 

 

Vergunningsakte ten name van: 

Ten aanzien van: 

Datum afgifte: 
 

Vergunningsakte ten name van: 

Ten aanzien van: 

Datum afgifte: 

 

Opmerkingen 

Zijn er nog andere 
gegevens/opmerkingen 
die, volgens u, van belang 
zijn voor uw aanvraag? 

 

 

Naar waarheid ingevuld 

Hierbij verklaar ik dat het formulier en de bijlagen naar waarheid zijn ingevuld: 

 

Naam: 
 

 

Namens: 
 

 

Datum: 
 

 

Plaats: 
 

 
 

Handtekening: 

 

 

Let op! 
 

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Indien na 
vergunningverlening blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt, wordt de vergunning 
ingetrokken. 


