Toelichting APV-artikelen paracommercie
Toelichting op Artikel 2:34a Begripsbepaling
De begripsbepalingen uit de Drank- en Horecawet werken door in de op de Drank- en Horecawet
gebaseerde regelgeving. Het gaat om de volgende begripsomschrijvingen:
-

-

-

-

-

Alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor
meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat.
Horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet
verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.
Horecalokaliteit: een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend
van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het
verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.
Inrichting: de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met
de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het
verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet
onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte.
Paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap
of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van
recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige
aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.
Sterke drank: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of
meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn.
Slijtersbedrijf: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan
particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, al dan niet
gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken
van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse of met
het bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere
handelingen.
Zwakalcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank.

Toelichting bij artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen
De wijziging van de Drank- en Horecawet legt gemeenten de plicht op om in een verordening de
schenktijden van de paracommerciële inrichtingen te reguleren.
Door de schenktijden van de paracommerciële inrichtingen te reguleren, wordt bereikt dat het
verstrekken van alcoholhoudende drank een nevenactiviteit van de vereniging/stichting blijft naast de
primaire activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of
godsdienstige aard.
Toelichting bij artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven
Deze bepaling is een uitwerking van artikel 25a van de Drank- & Horecawet. Het verbiedt de
verstrekking van sterke drank in de beschreven inrichtingen. Dit in het belang van de openbare orde
en ter bescherming van de volksgezondheid.
Toelichting bij Artikel 2:34f Verbod ‘happy hours’
Artikel 25d van de Drank- & Horecawet maakt het mogelijk om, ter bescherming van de
volksgezondheid of in het belang van de openbare orde, ‘happy hours’ in de horeca en stuntprijzen
voor zwakalcoholhoudende drank bij supermarkten, snackbars en dergelijke te verbieden. In de
voorgestelde APV-wijziging is echter alleen een bepaling opgenomen voor een verbod op happy
hours in horecabedrijven. De reden dat er geen bepaling is opgenomen voor een verbod op
stuntprijzen is de volgende. Om te kunnen bepalen of er sprake is van stuntprijzen moet de

gemeente kunnen aantonen welke prijzen er gewoonlijk worden gevraagd in een bepaald
verkooppunt. Daarvoor moeten de verschillende prijzen voor langere tijd zijn bijgehouden. Dat
vergt veel inspanning en levert zodoende veel administratieve lasten voor de gemeente op.

