
BIJEENKOMSTEN BIJ PARACOMMERCIELE INSTELLINGEN J/N?
De Drank- en Horecawet verplicht de gemeente Meierijstad om regels op te stellen waaraan paracommerci-
ele instellingen zich moeten houden bij het verkopen van alcoholhoudende drank. Het doel is om oneerlijke 
concurrentie te voorkomen. Deze regels staan in onze APV (artikel 2.34). Als u werkt voor een vereniging of 
stichting en u wilt een bijeenkomst organiseren, dan kan het zijn dat u deze bijeenkomst bij de gemeente 
moet melden.

Moet u een bijeenkomst melden? Door het schema te volgen krijgt u hierover duidelijkheid.

Nee Ja

Is er sprake van een bijeenkomst waarbij 
alcohol wordt geschonken?

Regelgeving is
niet van toepassing

Ja
Nee

 

Nee

 

 

Ja

Nee

 

Toegestaan binnen openingstijden
melding niet nodig

BENT U EEN PARACOMMERCIEEL RECHTPERSOON*?

Maximaal 3 dagen per jaar
Melding 1 week vooraf:
vergunningen@meierijstad.nl

Bent u een dorps- of buurthuis en is het 
een bijeenkomst die direct te maken heeft 
met carnaval of het is een bijeenkomst 
tijdens de kermis in de eigen kern?

Toegestaan voor leden, binnen 
openingstijden, melding niet nodig.

Ja, bijeenkomst 
van persoonlijke 
aard: niet toege-
staan.

Is het een bijeenkomst van persoonlijke 
aard of gericht op personen die niet be-
trokken zijn bij de rechtspersoon?

Ja, gericht op personen die niet bij 
de rechtspersoon betrokken zijn.

Toegestaan binnen openingstijden
melding niet nodig



BEGRIPPENLIJST

Paracommercieel rechtspersoon
• Een rechtspersoon (organisatie) die geen naamloze vennootschap of besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid is, dus meestal een vereniging of stichting 

• De hoofdactiviteit is recreatief, sportief, sociaal-cultureel, educatief, levensbeschouwelijk of godsdien-
stig

• Maar de organisatie exploiteert ook een horecabedrijf (artikel 1 Drank- en horecawet)

Bijeenkomst van persoonlijke aard
• Bijeenkomst met meestal een feestelijk karakter zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, 
verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke.

• De bijeenkomst heeft geen direct verband met de activiteiten van de desbetreffende paracommer-
ciële instelling

Bijeenkomst gericht op personen die niet bij de rechtspersoon betrokken zijn
• Activiteiten die niet-verenigingsgebonden zijn.
• Gericht op personen die die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechts-
persoon betrokken zijn

Horecabedrijf
• Het verkopen van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse

Alcoholhoudende drank
• Drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit 
alcohol bestaat 

U wilt een bijeenkomst melden? 
Dat kan door de volgende gegevens naar ons te mailen:
Naam organisatie
Uw naam
Uw contactgegevens
Het soort bijeenkomst
Datum van de bijeenkomst
U stuurt dit naar: vergunningen@meierijstad.nl

Denk ook aan:
 melding geluid
 ontheffing sluitingstijden
 evenementenvergunning


