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Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet 
 
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DWH) in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de 
burgemeester aangewezen ambtenaren. M.a.w. gemeenten zijn voortaan verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Drank- en 
Horecawet. 
 
Ter uitvoering van het toezicht is het van belang om een handhavingsprotocol vast te stellen dat ten doel heeft: 
-   de verschillende handhavingsinstrumenten uniform en op consequente wijze toe te passen; 
- ervoor te zorgen dat de te nemen maatregel(en) qua zwaarte en effectiviteit passend bij de ernst van de overtreding zijn en voldoen aan 

de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit; 
- duidelijkheid te scheppen naar de overtreder zodat deze weet welke maatregel(en) hij na het maken van de overtreding kan 

verwachten; 
- de toezichthouders een duidelijke handleiding bij de uitoefening van hun taken te geven. 
- de motivering van een opgelegde maatregel in een juridische procedure te versterken. 
 
Instrumenten 
Doel van de inzet van bestuurlijke handhavingsinstrumenten is het opheffen van de geconstateerde overtredingen en het voorkomen van 
nieuwe overtredingen. 
 
Bij bestuurlijke handhaving kunnen de volgende instrumenten ingezet worden: 
- mondelinge waarschuwing; 
- schriftelijke waarschuwing; 
-  bestuurlijke boete (art. 44 a DHW); 
- bestuursdwang (art. 125 Gemw); 
- dwangsom (art. 5:32 Awb); 
- intrekken van de vergunning (art. 31 DHW); 
- schorsen van vergunning (art. 32 DHW); 
- tijdelijk verkoopverbod detailhandel en cafetaria’s (art. 19a DHW); 
- sluiting horecagelegenheid (art. 174 Gemw); 
- proces-verbaal bezit alcoholhoudende drank door personen onder 16 jaar (art. 45 DHW). 
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Daarnaast kan tegen de overtreding van een aantal artikelen op grond van de Wet economische delicten (Wed) strafrechtelijk worden 
opgetreden. Ook kan op grond van artikel 45 DHW strafrechtelijk worden opgetreden tegen jongeren onder de 16 jaar die op voor het publiek 
toegankelijke plaatsen in het bezit van alcoholhoudende drank zijn. 
   
Uitgangspunten 
Uitgangspunt van bestuurlijk optreden is dat bij de constatering van een overtreding eerst een waarschuwing wordt gegeven en de overtreder 
in de gelegenheid wordt gesteld de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan te maken.  
Gaat het om minder ernstige overtredingen, dan kan de toezichthouder volstaan met een (mondelinge) waarschuwing dat bij een volgende 
overtreding een bestuurlijke boete zal worden opgelegd. Wordt in dat geval een volgende overtreding geconstateerd, dan wordt een 
bestuurlijke boete opgelegd en krijgt de overtreder een schriftelijke waarschuwing dat bij een volgende overtreding een bestuurlijke maatregel 
in de vorm van een last onder dwangsom volgt. 
Gaat het om zwaardere overtredingen, dan is de aard van de overtreding bepalend voor de vraag welk handhavingsinstrument het meest 
passend en effectief is.  
 
Daar waar een last onder dwangsom wordt opgelegd is in de meeste gevallen uitgegaan van een dwangsom van € 250,- met een maximum 
van € 1.000,-. Het betreft hier overtredingen die niet direct tot een financieel voordeel leiden maar waarbij de dwangsom toch voldoende 
financiële prikkel moet geven om de overtreding te beëindigen. Een bedrag van € 250,- als uitgangspunt lijkt in die gevallen redelijk en 
proportioneel. Bij minder ernstige overtredingen is uitgegaan van een dwangsom van € 100,- met een maximum van € 400,-.  
De maximale dwangsom is vastgesteld op het viervoudige van het dwangsombedrag zodat na 4 geconstateerde overtredingen zonodig een 
ander bestuurlijk instrument ingezet kan worden om een einde aan de overtreding te maken. 
Hierbij wordt nog de kanttekening geplaatst dat de dwangsom moet zijn gerelateerd aan het economisch voordeel dat met de overtreding wordt 
behaald. De genoemde dwangsombedragen zijn dus een richtlijn maar kunnen afhankelijk van dit economische voordeel bijgesteld worden. 
 
Bij ernstige overtredingen (zie hieronder) zal direct een einde aan de overtreding moeten worden gemaakt en zullen daartoe veelal zwaardere 
middelen ingezet (moeten) worden. Van een ernstige overtreding is sprake indien: 
-  er een ernstig risico bestaat voor de gezondheid of veiligheid van mens en/of dier,  
   en/of 
-  er sprake is van grove misleiding van de consument, en/of 
-  er een ernstig risico voor het milieu bestaat. 
 
Hierbij is nog van belang te vermelden dat in artikel 44a van de wet is bepaald dat overtredingen die een direct gevaar voor de gezondheid of 
veiligheid of groot economisch voordeel opleveren niet met een bestuurlijke boete afgedaan kunnen worden. 
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In het handhavingsprotocol (Bijlage) zijn de belangrijkste artikelen van de Drank- en Horecawet met vermelding van de te nemen maatregelen 
(toe te passen instrumenten) bij overtreding van deze artikelen opgenomen. 
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Handhavingsprotocol Drank-en Horecawet en horeca-exploitatie 
 
 

Onderwerp/Regelgeving Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur 

Drank-en Horecawet     
Artikel 3 Verbod zonder vergunning van 

de burgemeester uitoefenen 

van een horecabedrijf of 

slijtersbedrijf  

Het zonder vergunning exploiteren van 
een horecabedrijf of slijtersbedrijf  

Situatie 1: geen vergunning 
aangevraagd  
  
1ste constatering:                               
 mededeling dat de verstrekking van 

alcoholhoudende drank onmiddellijk 
moet worden gestaakt en  
de vereiste vergunning moet worden 
aangevraagd  
+ waarschuwing bestuurlijke boete bij 
voortzetting alc. drankverstrekking 
zonder vergunning)   
+ rapportage van constateringen  
 
2de constatering:                                 
 indien nog steeds geen vergunning 
is aangevraagd  bestuurlijke boete 

opleggen + schriftelijke rapportage 
van constateringen 
 

 
 
 
Situatie 2: wel vergunning 
aangevraagd 
 
1ste constatering:                                  
mededeling dat de   verstrekking 

moet worden gestaakt met 
waarschuwing bestuurlijke boete 
 
 
2de constatering: 
bestuurlijke boete                         
 
 
 

 
 
 
Aanschrijven dat: 
a. de verstrekking van 

alcoholhoudende drank 
onmiddellijk moet worden 
gestaakt, en 

b. verstrekking van alcoholische 
drank 
    alleen is toegestaan met een  
    rechtsgeldige vergunning en  
c.  bij voortzetting van de exploitatie 
    (d.w.z. verstrekking alc. drank)  
     bestuurlijk wordt opgetreden; 
 
Besluit oplegging last onder 
bestuursdwang (sluiting van 
inrichting) o.g.v.art. 125 
Gemeentewet  
(met inachtneming van art. 4: 8 
Awb)  
 

Aanschrijven dat: 
- drankverstrekking onmiddellijk 
moet worden gestaakt en 
- bij voortzetting hiervan bestuurlijk  
  wordt opgetreden  
 
 
 
 

Besluit oplegging last onder 
bestuursdwang (sluiting van 
inrichting) o.g.v.art. 125 
Gemeentewet  
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 (met inachtneming van art. 4: 8 
Awb). 
 

Artikel 4, lid 1 Overtreding voorschriften uit 

drank- en horecaverordening 

betreffende paracommerciële 

inrichtingen 

Het overtreden van voorschriften die in 
de gemeentelijke verordening met 
betrekking tot de exploitatie van 
paracommerciële inrichtingen zijn 
opgenomen betreffende: 
- schenktijden 
- bijeenkomsten van persoonlijke aard 
- verbod verstrekken van sterke drank 

1ste constatering:                                  
  

wijzen op overtreding en mededeling 
dat schriftelijke waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
 
2de constatering:                                    
 

bestuurlijke boete opleggen  
+ rapportage bevindingen 
 

Aanschrijving dat: 
voorschriften moeten worden 
nageleefd 
en waarschuwing dat bij volgende 
constatering bestuurlijk (last onder 
dwangsom) wordt opgetreden 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 500,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 2.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 

 

Artikel 8 juncto artikel 31, 
lid 1b en c 

Eisen leidinggevende(n) Het optreden van leidinggevende(n) 
die niet op het aanhangsel bij de 
vergunning staat bijgeschreven    

1ste constatering:                                     
 
indien leidinggevende over VSH 
beschikt erop wijzen dat deze persoon 
z.s.m. in aanhangsel bij vergunning 
moet worden bijgeschreven    
+ rapportage constateringen 
 
 
 
 
 
2de constatering                                     
 
opnieuw rapportage constateringen 
(bestuurlijke boete kan niet!) 
let op art. 24  aanwezigheidsplicht 

leidinggevende 

 

Aanschrijving dat: 
- binnen 2 weken een aanvraag tot 
bijschrijving van de betreffende 
leidinggevende (conform het 
bepaalde in artikel 30a DHW) moet 
worden ingediend, of 
- indien leidinggevende niet aan de 
wettelijke eisen voldoet  meedelen 

dat deze persoon niet meer als 
leidinggevende kan optreden 

 
Indien geen aanvraag tot 
aanpassing van het aanhangsel is 
ingediend procedure tot intrekking 
vergunning starten (let vooral op 
art. 31 lid 4) 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 

Artikel 9, lid 4  Aanwezigheid reglement van 
paracommerciële rechtspersoon 
in de inrichting 

Reglement is niet in de inrichting 
aanwezig. 
 

1ste constatering:                                  
  

wijzen op overtreding en mededeling 
dat schriftelijke waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 

Aanschrijving dat: 
voorschriften moeten worden 
nageleefd 
en waarschuwing dat bij volgende 
constatering wederom bestuurlijke 
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2de en verdere constateringen:                                    
 

bestuurlijke boete opleggen  
+ rapportage bevindingen 
 

boete wordt opgelegd. Dit lijkt een 
voldoende preventief middel. Last 
onder dwangsom zou hier te ver 
gaan.  
 
 

Artikel 10  Inrichtingseisen De inrichting voldoet niet (meer) aan 
de inrichtingseisen ingevolge het 

Besluit eisen inrichtingen Drank- en 
Horecawet 

1ste constatering:                                  
 

mededeling dat de  
- de inrichting moet worden aangepast  

  en/of 
- een verzoek om aanpassing van de  
  vergunning moet worden ingediend 
+ rapportage constateringen 
 
 
2de constatering                                   
 

(dat geen gehoor aan aanschrijving is 
gegeven) rapportage constateringen 
(bestuurlijke boete niet mogelijk) 
 

Aanschrijven dat binnen bepaalde 
termijn aan de inrichtingseisen 

voldaan moet worden en/of – indien 
van toepassing – de vergunning 
moet worden aangepast 
met waarschuwing dat anders 
vergunning wordt ingetrokken  
 
 
Procedure tot intrekking 
vergunning o.g.v. artikel 31 lid 1 
sub b DHW starten (afhankelijk van 
situatie) 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 

Artikel 12, 
lid 1 

Verbod verstrekking 
alcoholhoudende drank voor 
gebruik ter plaatse anders dan 
in (de vergunning vermelde)  
horecalokaliteit of op terras 

Het verstrekken van alcoholhoudende 
drank (voor gebruik ter plaatse) in een 
andere ruimte of op een andere plaats 
dan bij vergunning is toegestaan 

1ste constatering:                                  
A. indien niet gelegaliseerd kan 
worden:    

    mededeling dat het verstrekken 
moet  
    worden gestaakt en waarschuwing  
    bestuurlijke boete  
   + rapportage bevindingen 
 
 
B. indien wel gelegaliseerd kan 
worden:    

    mededeling dat vergunning z.s.m. 
    aangepast moet worden  
    + rapportage bevindingen  
 
2de constatering:                                  
  

A. geen legalisatie mogelijk: 
     bestuurlijke boete opleggen  

Aanschrijven dat verstrekking 
alcoholhoudende drank in 
betreffende ruimte moet worden 
gestaakt met waarschuwing dat bij 
een volgende overtreding bestuurlijk 
(last onder dwangsom) wordt 
opgetreden 
 
 
 
Aanschrijven dat binnen 2 weken 
aan aanvraag tot aanpassing van de 
vergunning moet worden ingediend 
 
 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-); na 
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    + rapportage bevindingen  
 
 
B. legalisatie mogelijk maar niet  
    aangevraagd: 
    bestuurlijke boete opleggen 
    + rapportage bevindingen  
 

4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 
 

Artikel 12, 
lid 2 

Verbod verstrekking sterke 
drank voor gebruik elders dan 
ter plaatse anders dan in (de 
vergunning vermelde) 
slijtlokaliteit 

Het verstrekken van sterke drank 
(voor gebruik ter plaatse) in een 
andere ruimte  
dan bij vergunning voor een slijterij is 
toegestaan 

1ste constatering:                                 
 

mededeling dat het verstrekken moet 
worden gestaakt en dat schriftelijke 
waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering:                                  
  

bestuurlijke boete opleggen  
+ rapportage bevindingen   

Aanschrijven dat verstrekking 
sterke drank moet worden gestaakt 
met waarschuwing dat bij een 
volgende overtreding bestuurlijk 
(last onder dwangsom) wordt 
opgetreden. 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-); na 
4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 13, lid 1 Verbod verstrekken van 
alcoholhoudende drank in 
horecalokaliteit voor gebruik 
elders dan ter plaatse  

Verkoop alcoholhoudende drank vanuit 
horecabedrijf voor gebruik elders dan 
ter plaatse  

1ste constatering:                                  
     

mededeling dat verkoop moet worden 
gestaakt en dat schriftelijke 
waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
 
2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  
 
 
 
 

Aanschrijven dat verkoop van 
alcoholhoudende drank voor gebruik 
elders dan ter plaatse moet worden 
gestaakt met waarschuwing dat bij 
een volgende overtreding bestuurlijk 
(last onder dwangsom) wordt 
opgetreden 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 13, 
lid 2 

Verbod verstrekken van 
alcoholhoudende drank in een 

Verstrekken van alcoholhoudende 
drank in een slijterij voor gebruik ter 

1ste constatering:                                  
     

Aanschrijven dat gebruik van 
alcoholhoudende drank anders dan 
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slijterij voor gebruik ter 
plaatse, tenzij het betreft 
proeven op verzoek klant 

plaatse, tenzij het betreft proeven op 
verzoek klant 

mededeling dat gebruik ter plaatse 
(anders dan voor proeven op verzoek 
van de klant) moet worden gestaakt 
en dat schriftelijke waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
 
2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  
 
 
 
 

voor proeven op verzoek van de 
klant ter plaatse moet worden 
gestaakt met waarschuwing dat bij 
een volgende overtreding bestuurlijk 
(last onder dwangsom) wordt 
opgetreden 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 14, lid 1 Verbod andere 
bedrijfsactiviteiten in slijterij  

De verkoop van andere producten dan 
drank en bij AmvB aangewezen 
producten in een slijterij  

1ste constatering:                                  
       

mededeling dat verkoop moet worden 
gestaakt  en dat schriftelijke 
waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop van de 
betreffende producten moet worden 
gestaakt met waarschuwing dat bij 
een volgende overtreding bestuurlijk 
(last onder dwangsom) wordt 
opgetreden 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-); na 
4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 
 

Artikel 14, 
lid 2 

Verbod andere 
bedrijfsactiviteiten 
in horecalokaliteit of op terras 

Het uitoefenen van de kleinhandel of 
andere bedrijfsactiviteiten (dan 
horeca) in een horecalokaliteit of op 
een terras 
  

1ste constatering:                                  
       

mededeling dat verkoop moet worden 
gestaakt  en dat schriftelijke 
waarschuwing volgt + rapportage 
bevindingen 
 
 
2de constatering:                                  
    

Aanschrijven dat verkoop van de 
betreffende producten moet worden 
gestaakt met waarschuwing dat bij 
een volgende overtreding bestuurlijk 
(last onder dwangsom) wordt 
opgetreden 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
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bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  

(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 15, 

lid 1 

Verbod kleinhandel in lokaliteit 

behorende tot een horeca-
inrichting tenzij publiek de 
betreffende ruimte ook kan 
bereiken zonder eerst de 
horecalokaliteit te betreden 
(m.u.v. supermarkten) 

Het uitoefenen van kleinhandel in een 

ruimte welke deel uitmaakt van een 
inrichting waarin ook het horecabedrijf 
wordt uitgeoefend, tenzij deze ruimte 
niet (alleen) via de horecalokaliteit 
bereikbaar is. 

1ste constatering:                                  
       

mededeling dat kleinhandel moet 
worden gestaakt  en dat schriftelijke 
waarschuwing volgt + rapportage 
bevindingen 
 
2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat kleinhandel moet 

worden gestaakt met waarschuwing 
dat bij een volgende overtreding 
bestuurlijk (last onder dwangsom) 
wordt opgetreden 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 Awb 
 

Artikel 15, lid 2 Verbod verbinding tussen 
slijtlokaliteit en ruimte waar 
andere bedrijfsactiviteiten  
worden uitgeoefend (tenzij 
wordt voldaan aan bij AmvB 
gestelde voorschriften) 

Situatie waarin slijterij in verbinding 
met andere verkoopruimte(n) staat  
(tenzij voldaan wordt aan voorschriften 
AmvB) 

1ste constatering:                                  
       

mededeling dat óf de 
slijtersactiviteiten óf de andere 
verkoopactiviteiten* in de inrichting 
moeten worden gestaakt en dat 
schriftelijke waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
* hang af van de omstandigheden 
 
 
 
 
 
 
2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen 

Aanschrijven dat óf de 
slijtersactiviteiten óf de andere 
verkoopactiviteiten in de 
inrichting*moeten worden gestaakt 
met waarschuwing dat bij een 
volgende overtreding bestuurlijk 
(last onder dwangsom) wordt 
opgetreden 
 
* afhankelijk van de situatie moet 
het één of het ander gebeuren  als 

verkoopactiviteiten door een ander 
worden uitgeoefend, dan moeten de 
slijtersactiviteiten worden stopgezet 

 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per week dat overtreding 
voortduurt met max. € 1000,-);  
na 4 weken volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 Awb 
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Artikel 16 Verbod op verstrekking 
alcoholhoudende drank via 
automaten (m.u.v. automaten 
op hotelkamers) 

Alcoholverstrekking via automaten   1ste constatering:                                  
       

mededeling dat verkoop van 
alcoholhoudende drank via automaat 
moet worden gestaakt en dat 
schriftelijke waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 

2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop van 
alcoholhoudende drank via automaat 
niet is toegestaan met 
waarschuwing dat bij een volgende 
overtreding bestuurlijk (last onder 
dwangsom) wordt opgetreden 
 

 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 100,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 400,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 17 Verbod verkoop 
alcoholhoudende drank (voor 
gebruik elders dan ter plaatse) 
anders dan in een gesloten 
verpakking 

Verkoop/verstrekking alcoholhoudende 
drank voor gebruik elders die niet 
(gesloten) verpakt is  

1ste constatering:                                  
       

mededeling dat verkoop van 
alcoholhoudende drank anders dan in 
gesloten verpakking moet worden 
gestaakt 
en dat schriftelijke waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop van 
alcoholhoudende drank anders dan 
in gesloten verpakking niet is 
toegestaan met waarschuwing dat 
bij een volgende overtreding 
bestuurlijk (last onder dwangsom) 
wordt opgetreden 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 100,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 400,-); na 4 
overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 Awb 
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Artikel 18, lid 1  Verbod bedrijfsmatige verkoop 
van zwakalcoholhoudende 
drank aan particulieren voor 
gebruik elders dan ter plaatse  
m.u.v. 
- supermarkten (in samenhang 
met verkoop van alcoholvrije 
drank), 
- winkels waar levensmiddelen 
en tabaksartikelen worden 
verkocht,  
- cafetaria’s en andere 
eetgelegenheden.  

Bedrijfsmatige verkoop van zwak- 
alcoholhoudende drank aan 
particulieren voor gebruik elders dan 
ter plaatse  
(behalve vanuit supermarkten, 
tabakswinkels en cafetaria’s e.d.) 

1ste constatering:                                  
       

mededeling dat verkoop van (zwak-) 
alcoholhoudende drank moet worden 
gestaakt en dat schriftelijke 
waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop van 
(zwak-) alcoholhoudende drank 
moet worden gestaakt met 
waarschuwing dat bij een volgende 
overtreding een last onder 
dwangsom zal worden opgelegd 
 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 Awb 
 

Artikel 18, 
lid 3 

Verplichting dat 
zwakalcoholhoudende zodanig 
wordt geplaatst dat deze 
duidelijk van alcoholvrije drank 
te onderscheiden zijn  
(tekstuele fout in de wet) 

De zwakalcoholhoudende en 
alcoholvrije drank staan door elkaar 
 

1ste constatering:                                  
       

mededeling dat zwakalcoholhoudende 
dranken duidelijk van alcoholvrije 
dranken gescheiden moet worden en 
dat schriftelijke waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  
 

Aanschrijven dat 
zwakalcoholhoudende dranken voor 
het publiek duidelijk te 
onderscheiden moeten zijn van 
alcoholvrije dranken met 
waarschuwing dat bij een volgende 
overtreding een last onder 
dwangsom zal worden opgelegd 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 19, lid 1 Verbod om gelegenheid te 
geven sterke drank te bestellen 
of op bestelling sterke drank af 
te leveren anders dan in de 
uitoefening van het 
slijtersbedrijf of cateringbedrijf  

Het gelegenheid bieden om sterke 
drank te bestellen (bijv. via internet) 
en/of 
het afleveren van sterke drank op 
bestelling (tenzij deze bestelling is 
gedaan bij een slijtersbedrijf of 
cateringbedrijf)  

1ste constatering:                                  
       

mededeling dat het op bestelling 
verkopen en/of afleveren van sterke 
drank gestaakt moet worden en dat 
schriftelijke waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
2de constatering:                                  
    

Aanschrijven dat het op bestelling 
verkopen en/of afleveren van sterke 
drank moet worden gestaakt met 
waarschuwing dat bij een volgende 
overtreding een last onder 
dwangsom zal worden opgelegd 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
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bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen  
 

(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 19, 

lid 2 

Verbod op gelegenheid bieden 

tot het doen van bestellingen 
voor zwak-alcoholhoudende 
drank anders dan vanuit 
daartoe in lid 2 aangewezen 
ruimte 

Het gelegenheid bieden tot het doen 

van bestellingen voor zwak-
alcoholhoudende drank anders dan 
vanuit daartoe in lid 2 aangewezen  
ruimte 

1ste constatering:                                  
       

mededeling dat het gelegenheid bieden 
tot het doen van bestellingen op deze 
wijze  moet worden gestaakt en dat 
schriftelijke waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering:                                  
    

bestuurlijke boete opleggen 
+ rapportage bevindingen 

Aanschrijven dat het op bestelling 

verkopen en/of afleveren van zwak 
alcoholische drank moet worden 
gestaakt met waarschuwing dat bij 
een volgende overtreding een last 
onder dwangsom zal worden 
opgelegd 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 19a Bevoegdheid burgemeester om 
winkels of cafetaria’s waar 
zwakalcoholhoudende drank 
mag worden verkocht tijdelijk 
verkoopverbod op te leggen 

In de betreffende winkel of cafetaria 
zijn de leeftijdsgrenzen voor de 
verkoop van zwakalcoholhoudende 
drank in een periode van 12 maanden 
3 keer (of vaker) overtreden  

Bij de eerste 2 constateringen zie 
acties bij artikel 20, lid 1 en 2 
 
Bij 3de constatering opnieuw 
rapportage     bevindingen en 

mededeling dat burgemeester tijdelijk 
verkoopverbod op zal leggen 

 
 
 
Besluit oplegging tijdelijk 
verkoopverbod voor: 
1ste keer: 2 weken 
2de keer:  4 weken 
3de keer: 12 weken 
    

Artikel 20, lid 1 en 2 Verbod op verstrekking 
alcoholhoudende drank aan 
personen onder 16 jaar en 
sterke drank aan personen 
onder de 18 jaar 

Het niet naleven van de 
leeftijdsgrenzen 

1ste constatering:                                  
 

mededeling dat leeftijdsgrenzen 
nageleefd moeten worden en dat 
schriftelijke waarschuwing volgt  
+ rapportage constateringen 
 

2de constatering:                                  
 

bestuurlijke boete opleggen  

Aanschrijven dat verkoop aan 
personen onder de 16 resp. 18 jaar 
niet is toegestaan met 
waarschuwing dat bij een volgende 
overtreding een last onder 

dwangsom zal worden opgelegd   
 
Besluit  
1. horeca-inrichtingen: 
oplegging last onder dwangsom 
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+ rapportage bevindingen 
+ voor supermarkten en cafetaria’s 
waarschuwing dat bij 3de overtreding 
tijdelijk verkoopverbod wordt opgelegd  

(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 400,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 
2. supermarkten + cafetaria’s 
Nogmaals waarschuwing dat bij 
volgende keer tijdelijk 
verkoopverbod zal worden opgelegd 
 

Artikel 20, 
lid 3 

Verbod op aanwezigheid 
persoon onder de 16 jaar in 
slijterij 

Het niet naleven van de 
leeftijdsgrenzen in slijterijen 

1ste constatering:                                  
 

mededeling dat leeftijdsgrenzen 
nageleefd moeten worden en dat 
schriftelijke waarschuwing volgt  
+ rapportage bevindingen  
 
 
2de constatering:                                  
 

bestuurlijke boete opleggen  
+ rapportage bevindingen 

Aanschrijven dat de aanwezigheid 
van personen onder de 16 jaar 
(zonder toezicht van persoon van 21 
of ouder) niet is toegestaan met 
waarschuwing dat bij een volgende 
overtreding een last onder 
dwangsom zal worden opgelegd   
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb)  
 

Artikel 20, 
lid 5 

Verplichte aanduiding 
leeftijdsgrens voor verkoop van 
alcoholhoudende drank  

Het ontbreken van een aanduiding (bij 
de ingang) van de leeftijdsgrenzen 
voor alcoholverstrekking  

1ste constatering:                                   
mededeling dat leeftijdsgrens voor 
verkoop acoholhoudende drank 
duidelijk vermeld moet worden+ 
waarschuwing bestuurlijke boete bij 
volgende overtreding  
+ rapportage bevindingen  
 
2de constatering:                                  
 

bestuurlijke boete opleggen  
+ rapportage bevindingen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aanschrijven dat de 
leeftijdsgrenzen voor 
alcoholvertrekking duidelijk vermeld 
moeten worden met waarschuwing 
dat bij een volgende overtreding een 
last onder dwangsom zal worden 
opgelegd   
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3de constatering:                                    
 

mededeling dat last onder dwangsom 
wordt opgelegd  
+ rapportage bevindingen  

 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 100,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-) 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 20, lid 6 Verbod op het toelaten van 
dronken of onder invloed van 
drugs verkerende personen in 
een horeca-lokaliteit, 
slijtlokaliteit of op een terras 

De aanwezigheid van een dronken of 
onder invloed van drugs verkerend 
persoon in een horeca-lokaliteit, 
slijterij of op het terras van een 
horecalokaliteit   

1ste constatering:                                  
 

mededeling dat het verboden is 
dronken of onder invloed van drugs 
verkerende personen in de lokaliteit of 
op het terras toe te laten   
+ rapportage bevindingen  
 
 
2de constatering:                                  
 

mededeling dat last onder dwangsom 
wordt opgelegd  
+ rapportage bevindingen 
 
(bestuurlijke boete kan niet) 
 

Aanschrijven dat het niet 
toegestaan is om dronken of onder 
invloed van drugs verkerende 
personen tot de lokaliteit of op het 
terras toe te laten 
met waarschuwing dat bij een 
volgende overtreding een last onder 
dwangsom zal worden opgelegd   
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 100,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 400,-); na 4 
keer volgt een andere en zwaardere 
bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 20, 
lid 7 

Verbod om in kennelijke staat 
van dronkenschap of onder 
invloed van psychotrope stoffen 
in een horeca- of slijtlokaliteit 
dienst te doen 

Het werken in een horeca- of 
slijtlokaliteit in kennelijke staat van 
dronkenschap of invloed van drugs 

1ste constatering:                                  
 

mededeling dat het verboden is om 
personen in kennelijke staat van 
dronkenschap of onder invloed van 
psychotrope stoffen dienst te laten 
doen  
+ rapportage constateringen 
 
2de constatering:                                  
 

mededeling dat last onder dwangsom 
wordt opgelegd  
+ rapportage bevindingen 
 
(bestuurlijke boete kan niet) 
 

Aanschrijven dat het niet 
toegestaan is om dronken of onder 
invloed van drugs in een slijt- of 
horecalokaliteit te werken c.q. dienst 
te doen met waarschuwing dat bij 
een volgende overtreding een last 
onder dwangsom zal worden 
opgelegd   
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 250,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 1.000,-); na 
4 keer zal bestuursdwang worden 
toegepast 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
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Artikel 21 Verbod op verstrekken 
alcoholhoudende drank indien 
dit tot verstoring van openbare 
orde, veiligheid of zedelijkheid 

zal leiden 

Het in strijd met een opgelegd verbod 
verstrekken van alcoholhoudende 
drank 

1ste constatering:                                   
  

mededeling dat verstrekking 
alcoholhoudende drank onmiddellijk 
gestaakt moet worden 
+ rapportage bevindingen 

 
2de constatering:                                    
       

toepassing bestuursdwang door 
inbeslagname van alcoholhoudende 
drank 
  

Besluit tot last onder 
bestuursdwang (inbeslagname van 
alcoholhoudende  drank) bij 
voortzetting van verstrekking 

 
 
Eventueel besluit tot sluiting 
inrichting o.g.v. artikel 174 
Gemeentewet 

Artikel 24, lid 1 en 2 Aanwezigheid leidinggevende Geen (op het aanhangsel van een 
vergunning vermelde) leidinggevende 
of barvrijwilliger (art. 4 inrichtingen) 
aanwezig 

1ste constatering: 
mededeling dat leidinggevende (op 
vergunning) aanwezig moet zijn + 
waarschuwing bestuurlijke boete 
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering:                                 
 

bestuurlijke boete opleggen   
+ mededeling dat schriftelijke 
waarschuwing volgt  
+ rapportage van constateringen 
 
3de constatering:                                 
 

rapportage van constateringen 
(boeterapport kan niet !) 

 
 
 
 
 
 
Aanschrijving met waarschuwing 
dat  
bij volgende constatering 
afwezigheid leidinggevende de 
vergunning zal worden ingetrokken 
 
 
Besluit tot intrekking vergunning 
(o.g.v. art. 31 lid 1c of lid 2b DHW) 
starten 
(met inachtneming art. 4:8 Awb) 
 

Artikel 24, lid 3 Verbod personeel jonger dan 
16 jaar 

Personeel in een horecalokaliteit 
werkzaam jonger dan 16 jaar  

1ste constatering:                                 
        

mededeling dat in de inrichting geen 
personeel onder de 16 jaar werkzaam 
mag zijn  
+ waarschuwing bestuurlijke boete  

Aanschrijven met waarschuwing 
dat bij voortzetting overtreding een 
last onder dwangsom wordt 
opgelegd 
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+ rapportage bevindingen  
 
2de constatering:                                   
                                   

bestuurlijke boete opleggen + 
rapportage bevindingen  

 
 
Besluit oplegging van last onder 
dwangsom (€ 250,- per 
geconstateerde overtreding met 
max. € 1.000,-); na 4 overtredingen 
volgt andere en zwaardere 
bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 25, 
lid 1 

Verbod op aanwezigheid van  
alcoholhoudende drank in voor 
publiek toegankelijke ruimte of 
andere ruimte anders dan in 
een slijters- of horecabedrijf, 
cafetaria of supermarkt  

Illegale aanwezigheid van 
alcoholhoudende drank in voor publiek 
toegankelijke ruimte  

1ste constatering                                    
  

mededeling dat alcoholhoudende drank 
onmiddellijk verwijderd moet worden 
met waarschuwing bestuurlijke boete  
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering                                     
 

bestuurlijke boete opleggen + 
rapportage bevindingen 

Aanschrijven met waarschuwing 
dat bij voortzetting overtreding een 
last onder dwangsom wordt 
opgelegd 
 
 
 
Besluit oplegging van last onder 
dwangsom (€ 250,- per 
geconstateerde overtreding met 
max. € 1000,-); na 4 overtredingen 
volgt andere en zwaardere 
bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 25, 
lid 2 

Verbod op het toelaten van het 
nuttigen van alcoholhoudende 
drank in een voor het publiek 
toegankelijke ruimte anders 
dan in de rechtmatige 
uitoefening van het 
horecabedrijf  

Het nuttigen van alcoholhoudende 
drank in een voor publiek 
toegankelijke ruimte waarvoor geen 
vergunning is verleend 

1ste constatering                                    
  

mededeling aan eigenaar/gerechtigde 
van het gebouw om het gebruik van 
alcoholhoudende drank in zijn ruimte 
onmiddellijk moet worden gestaakt en 
geen alcoholhoudende drank in het 
pand aanwezig mag zijn   
+ waarschuwing bestuurlijke boete  
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering                                     
 

bestuurlijke boete opleggen + 
rapportage bevindingen 

Aanschrijven met waarschuwing 
dat bij voortzetting overtreding een 
last onder dwangsom wordt 
opgelegd 
 
 
 
 
 
 
 
Besluit oplegging van last onder 
dwangsom (€ 250,- per 
geconstateerde overtreding met 
max. € 1000,-); na 4 overtredingen 
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volgt andere en zwaardere 
bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
 

Artikel 25, lid 3 Verbod aanwezigheid 
alcoholhoudende drank in 
vervoermiddel dat wordt 

gebruikt voor uitoefening van 
kleinhandel 
(m.u.v. levering op bestelling 
en verkoop van levensmiddelen 
en/of kruidenierswaren) 

Aanwezigheid van alcoholhoudende 
drank in verkoopwagen  

1ste constatering                                    
  

mededeling aan rechthebbende dat de 
alcoholhoudende drank onmiddellijk 

verwijderd moet worden  
+ rapportage bevindingen 
 
 
2de constatering                                     
 

mededeling dat last onder dwangsom 
wordt opgelegd  
+ rapportage bevindingen 
 
(bestuurlijke boete kan niet) 

Aanschrijving dat de verkoop en 
aanwezigheid van alcoholhoudende 
drank in/vanuit de verkoopwagen 

niet is toegestaan en de drank 
daarom direct verwijderd moet 
worden 
met waarschuwing last onder 
bestuursdwang  
 
Besluit last onder dwangsom 
inhoudende dat de alcoholhoudende 
drank direct verwijderd moet 
worden en anders in beslag wordt 
genomen  

Artikel 29, 
lid 3 

Vergunning (met aanhangsel) 
of afschriften hiervan moeten in 
de inrichting aanwezig zijn 

Vergunning (met aanhangsel) of 
afschrift hiervan zijn niet in de 
inrichting aanwezig. 

1ste constatering:                                   
mededeling dat vergunning met 
aanhangsel (of afschrift hiervan) in de 
inrichting aanwezig moeten zijn  
+ waarschuwing bestuurlijke boete  
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering:                                    
 

bestuurlijke boete opleggen met 
mededeling dat schriftelijke 
waarschuwing volgt 
+ rapportage bevindingen 
 
 
 
 
3de constatering:                                    
 

opnieuw bestuurlijke boete opleggen  
+ rapportage bevindingen 

 
 
 
 
 
 
 
Aanschrijven: 
dat vergunning met aanhangsel (of 
afschrift hiervan) in de inrichting 
aanwezig moeten zijn en 
waarschuwing dat bij volgende 
constatering bestuurlijk (last onder 
dwangsom) wordt opgetreden 
 
Besluit oplegging last onder 
dwangsom 
(€ 100,- per geconstateerde 
overtreding met max. € 400,-);  
na 4 overtredingen volgt andere en 
zwaardere bestuurlijke maatregel 
(met inachtneming van art. 4:8 
Awb) 
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Artikel 30 Verplichting melding van 
wijzigingen in omschrijving 
vergunningsgegevens  

Geen melding gedaan van wijzigingen 
in vergunningsgegevens  

1ste constatering  
mededeling dat gegevens aangepast 
moeten worden 
+ waarschuwing bestuurlijke boete  
+ rapportage bevindingen 
 
2de constatering                                    
   

bestuurlijke boete opleggen + 
rapportage bevindingen 
 

Aanschrijven dat gegevens 
vergunning aangepast moeten 
worden met waarschuwing dat 
anders vergunning ingetrokken 
wordt 
 
 

Procedure tot intrekking 
vergunning starten 
 

Artikel 3 juncto artikel 35, 
llid 1 en 2 

Verbod verstrekken van zwak-
alcoholhoudende bij 
festiviteiten/evenementen 

Het zonder art. 35 ontheffing of in 
strijd met de onthefifngsvoorschriften 
verstrekken van alcoholhoudende 
drank bij festiviteiten/evenementen 

1ste constatering:                                  
 

mededeling dat ontheffing vereist is + 
opleggen  bestuurlijke boete + 
rapportage constateringen 
 
 
2de constatering:                                         
  

opnieuw boeterapport + 
rapportage constateringen  
 
 

Aanschrijven dat evt. volgende 
keer ontheffing moet worden 
aangevraagd c.q. de voorschriften 
correct moeten worden nageleefd 
 
Waarschuwing dat volgende keer 
evt. preventieve last onder 
dwangsom zal worden opgelegd 
 

Artikel 35, vierde lid Ontheffing of afschrift aanwezig 
hebben 

Geen ontheffing of afschrift daarvan 
aanwezig  

1ste constatering:                                   
wijzen op overtreding en in de 
gelegenheid stellen om op te halen  
 
2de constatering:                                    
 

nog niet aanwezig dan bestuurlijke 
boete opleggen  
+ rapportage bevindingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aanschrijven  
met waarschuwing voor volgende 
keer 
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Algemene 

Plaatselijke 

Verordening 

Doesburg (APV) 

    

2:28 APV Bedrijf exploiteert bedrijf of 
terras zonder vergunning, 
legalisatie is mogelijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijf exploiteert bedrijf of 
terras zonder vergunning, 
legalisatie is niet mogelijk.  

Zonder exploitatievergunning of zonder 
vermelding op de 
exploitatievergunning voeren van 1. 

bedrijf of 2. terras 
 

1ste constatering  mededeling dat 

het voeren van het bedrijf/terras 
onmiddellijk moet worden gestaakt en 
de vereiste vergunning moet worden 
aangevraagd. Rapportage van 
constateringen.  
 
 
 
 
2de constatering: 
Rapportage van constateringen. 
 
3de constatering: 
Rapportage van constateringen. 
 
 
 
 
 
 
 
1ste constatering:  
Bedrijf/terras moet direct worden 
gestaakt. Rapportage van 
constateringen.  
 
 
 
 
 
2de constatering:  
Bedrijf/Terras moet direct worden 
gestaakt. Rapportage van 
constateringen.  

Aanschrijven 
Waarschuwing. Indien legalisatie 
mogelijk is, aanschrijven dat binnen 

2 weken de aanvraag voor het 
bedrijf/terras moet worden 
ingediend. Tevens vermelden dat bij 
volgende constatering de 
aankondiging last onder dwangsom 
zal volgen. 
 
Opleggen van last onder dwangsom. 
€ 750,00 per dag. 
 
Effectueren van last onder 
dwangsom. Bij voortzetting van de 
overtreding langer dan twee weken, 
worden verdergaande 
bestuursrechtelijke maatregelen 
genomen (last onder 
bestuursdwang-sluiting van het 
pand). 
 
Aanschrijven: 
Waarschuwing dat bij volgende 
overtreding last onder 
bestuursdwang volgt (sluiting 
inrichting of intrekking 
exploitatievergunning met gevolg 
sluiting inrichting wordt gestart).  
 
 
(Spoedeisende) bestuursdwang 
toepassen (sluiting inrichting), 
begunstigingstermijn max 2 weken 
of bij terras intrekking 
exploitatievergunning starten.    

2:28 APV Overtreding voorschriften 
exploitatievergunning (inclusief 

 1ste constatering:  
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overtreding voorschriften 
terras) 

Waarschuwing, volgende keer 
bestuurlijke boete, rapport. 
 
2de constatering: 
Bestuurlijke boete en rapport. 
aankondiging bestuurlijke 
aanschrijving 
 
 
3de constatering 
Rapport.  

 
 
Aanschrijven 
Bij volgende constatering volgt een 
last onder dwangsom.  
€ 500,00 per overtreding.  
 
 
Effectueren dwangsom.  

2:29, 2:30 en 2:31 APV Overtreden 
sluitingstijden/overtreden 
afwijkende 
sluitingstijden/aanwezigheid 
bezoekers in gesloten 
horecabedrijf 

Horecabedrijf is geopend na 
sluitingstijd of houdt zich niet aan de 
regels t.a.v. sluitingstijden of 
bezoekers zijn nog aanwezig terwijl 
bedrijf gesloten is.  
 

1ste constatering: 
Bestuurlijke boete en rapport. 
 
2de constatering: 
Rapport. 
 
 
3de constatering 
Rapport.  

 
 
 
Aanschrijven 
Opleggen van last onder dwangsom 
 
 
Effectueren dwangsom, € 500,00 
per overtreding. Na 3 overtredingen 
volgt last onder bestuursdwang: 
intrekking exploitatievergunning met 
sluiting tot gevolg.  
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