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Veghel,  25 juli 2018. 

 

 

Onderwerp: reactie op voorstel regelgeving schenken van alcohol door paracommerciële instellingen 

 

 

Geacht College, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

Als Koninklijke Horeca Nederland zijn wij voorstander van een eerlijk speelveld. Zo mochten wij u op 

5 oktober 2017 het voorstel beleidsnotitie paracommercialisme Drank- en Horecawet Meierijstad 

aan u presenteren. Dit voorstel lag ter aanvulling op het Meierijstad onderzoeksrapport voor het 

nieuw op te stellen horecabeleidsplan van de Hogere Hotelschool Maastricht.  

 

Nu na ruim 2,5 jaar positieve inzet en communicatie missen wij, bij de laatste te nemen stappen, de 

betrokkenheid en samenspraak. En zien ons daarom genoodzaakt een reactie te zenden als antwoord 

op het aan u geschreven voorstel.  

 

Enthousiast zien wij meerdere van de door ons voorgestelde aandachtpunten en onderwerpen terug 

in uw huidige voorstel voor regelgeving voor het schenken van alcohol door paracommerciële 

instellingen. Daarnaast moeten wij ook constateren dat er op bepaalde belangrijke onderwerpen 

geen duidelijkheid is over wat er geschreven wordt. Dit kan mogelijk tot een tweestrijd komen in wat 

zegt het beleid en wat zegt de A.P.V., een éénduidig beleid is hierin wenselijk. 

 

Hieronder onze opmerkingen m.b.t het voorstel voor regelgeving: 

 

Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan stellen we via de APV regels vast voor het schenken van 

alcohol door paracommerciële rechtspersonen.: 

 

 We maken onderscheid naar aard van de rechtspersoon   

Sport 

Overigen  

Overgenomen uit ons voorstel, correct geformuleerd. 



•     We koppelen schenktijden aan openingstijden d.w.z. dat tijdens openingstijden geschonken mag 

worden 

Einde schenktijd = sluitingstijd. Het is wenselijk dat ook de juiste tijden vernoemd worden ! 

Zowel in A.P.V. als in dit beleidsstuk !  

(sport)kantine: sluitingstijd maandag t/ vrijdag 24:00 uur 

Zaterdag, zondag en feestdagen tot 19:00 uur (muziek (DJ/band) tot 18:00 uur 
 

•    Bijeenkomsten van persoonlijke aard staan we niet toe 

Hierover zijn wij het gezamenlijk eens, wel graag met duidelijke vermelding; geen enkele 

vorm van bijeenkomst van persoonlijk aard op welke wijze dan ook. Dit om de mazen in het 

net te dichten. 
 

•    Activiteiten voor leden staan we onbeperkt toe, hieronder vallen ook de activiteiten van leden 

van verenigingen die in buurt- en dorpshuizen hun onderkomen hebben, niet zijnde feesten van 

persoonlijke aard 

Hierin het woord “clubgebonden” toevoegen en ook dan gekoppeld aan de sluitingstijd en 

enkel en alleen voor eigen leden. 
 

•    We staan een beperkt aantal bijeenkomsten van commerciële aard toe, nl. 3 dagen (dus 

niet 3 activiteiten) per jaar met een meldingsplicht 

Eens. Activiteiten, om de clubkas te spekken dienen vooraf via melding bericht te worden, 

hierin is het wenselijk om een tijd van (aanvraag)melding te vermelden.  

 

Ook dient er duidelijk in uw voorstel en A.P.V. meegenomen te worden, gelijk aan vele VNG 

stukken dat er geen enkele vorm van (commerciële)reclame of uitlatingen is toegestaan voor 

een aan horeca gerelateerde bijeenkomst of evenement, ook niet op social media, website, 

flyers of pamfletten.  

 

•    Carnavalsactiviteiten gedurende de carnavalsdagen en direct aan carnaval gelieerde 

activiteiten en kermis zijn vwb buurt- en dorpshuizen uitgezonderd en worden toegestaan 

Zonder een eenduidig beleid zien wij dat de huidige regelgeving te vrijblijvend is, dit vraagt 

om moeilijkheden! 

Carnaval (voor eigen leden) is éen activiteit = 1 dag (binnen de 3 dagen) regeling. Met de 

bepaling van nu kan men in ieder buurt- en clubhuis een commerciële carnaval of feestelijke 

activiteit opzetten dit is niet wenselijk. Indien ook toegankelijk voor derden dient men 

hiervoor een evenementenvergunning aan te vragen gelijk aan de commerciële 

ondernemer(s). “gelijke monniken gelijke kappen”.  

Carnaval en kermis van oudsher de kers op de taart voor de lokale horeca, daarom vanuit 

KHN de dringende oproep: houdt de dorpskernen bruisend en ben zuinig op de mooie horeca.  

Laat het vooral niet de norm zijn dat men kan feesten bij de sportclub of M.F.A. . 

•    We stellen geen aanvullende regels. We vinden wel dat instellingen een verantwoordelijkheid 

hebben bijv. ten aanzien van verantwoord alcoholgebruik. Dit werken we uit via het horecabeleid. U 

wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.  

Regels zijn regels, stel kaders duidelijk op, hieraan dient een ieder zich te houden !  



•     We zorgen voor een ontheffingsmogelijk voor bijeenkomsten in dorpshuizen waar geen 

(geschikte) commerciële horeca in de buurt is en voor bijzondere gebeurtenissen. Hierbij is overleg 

met de commerciële horeca een belangrijke afwegingsfactor 

Deze graag duidelijker definiëren, wat is in de buurt (1 of 2 kilometer omtrek of het dorp dan 

wel gemeente) daarbij ook om welke activiteit het gaat. Hoe wordt dit getoetst?  

 

U schrijft in uw voorstel, pagina 6 van 6 voorlaatste alinea: Bij de beoordeling van de 

aanvraag tot ontheffing speelt overleg met paracommerciële instanies en commerciële 

horeca, een belangrijke rol.  

Gemeente dient hierin een duidelijk standpunt in te nemen, concreet ja of nee EN handhaving 

daar waar nodig. Overleg en betrokkenheid met elkaar zien wij zeker als wenselijk maar het 

mag nimmer bij de lokale commerciële horecaondernemer(s) op het bord geschoven worden.  
  

Naast bovengenoemde punten van aandacht zouden wij ook graag van u horen wat de stand van 

zaken is omtrent toeristenbelasting. Wij kijken uit naar een mooie nieuwe visie op toeristisch en 

recreatief beleid met, zoals u weet, een gast- en toeristenbelasting vrije gemeente.  

 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. Bij voorkeur via: oostbrabant@khn.nl 

 

Koninklijke Horeca Nederland zal tijdens de commissie vergadering op 13 september 2018 gebruik te 

maken van haar spreektijd, daarnaast zouden wij het bijzonder waarderen als bovenstaande alvast 

uw betrokkenheid en aandacht krijgt binnen de fracties. 

 

“Safe the Date” wij nodigen u, het College van Burgemeesters en Wethouders,  raadsleden en  

commissieleden hierbij uit voor onze -na de zomer weer aan de slag- bijeenkomst op dinsdag 4 

september 19:30 tot 21:00 uur deze zal plaats vinden bij Cafetaria De Koffer in Sint-Oedenrode. 

Het beloofd een leuke en informatieve avond te worden,  wie is onze horeca, waar staat KHN horeca 

Meierijstad voor en wat zijn onze doelstellingen. U ontvangt nog een definitieve uitnodiging, wij zien 

u graag. 

 

Voor nu breekt er voor velen van u een periode aan van meer vrije tijd of vakantie, wij wensen u een 

fijne zomer en straks, na een periode van heerlijk relaxen, weer positief en gezond aan de slag. En 

mocht u te voet of op de fiets de omgeving nog beter willen verkennen, wees welkom bij horeca 

Meierijstad !  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Koninklijke Horeca Nederland 

 

Namens het bestuur, 

Arie van den Brand  

 

KHN horeca Meierijstad 

 


