
 

 

Bijlage 1 bij VNG ledenbrief Alcoholwet 
 
Was-wordt-tabel wijziging Model Algemene plaatselijke verordening  
 

 

WAS WORDT 

Artikel 2:24 (Definities), eerste lid, onder d:  

(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank- 

en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

d. het in een inrichting in de zin van de 

Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen; 

Artikel 2:28 (Exploitatie openbare inrichting), vijfde lid, aanhef:  

(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

5. De burgemeester verleent op verzoek of 

ambtshalve vrijstelling van het verbod aan 

openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als 

bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 

Horecawet, als: 

5. De burgemeester verleent op verzoek of 

ambtshalve vrijstelling van het verbod aan 

openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als 

bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet, als:   

Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de 

Drank- en Horecawet: 

(artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) 

Titel  

 

Afdeling 5. Regulering paracommerciële 

rechtspersonen en overige aangelegenheden 

uit de Drank- en Horecawet 

Titel  

 

Afdeling 5. Regulering paracommerciële recht

spersonen en overige aangelegenheden uit 

de Alcoholwet  

Leeswijzer modelbepalingen 

- […] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen. 

- [iets] = facultatief. 

- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen. 

- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente. 

- Combinaties zijn ook mogelijk. 

 

In de tabel wordt eerst aangegeven welk artikel(onderdeel) wijzigt met daarbij een verwijzing naar 

het bijbehorende wijzigingsbesluit.  

In de linkerkolom (‘WAS’) staat de bestaande tekst, waarbij de woorden en leestekens die wijzigen 

cursief zijn gezet en – als het een facultatieve bepaling betreft – eveneens zijn onderstreept 

(aangezien dan de hele bepaling cursief is i.v.m. het facultatieve karakter). In de rechterkolom 

(‘WORDT’) staat de nieuwe tekst, waarbij de nieuwe woorden en leestekens vet zijn gedrukt  en – 

als ze al vet waren gedrukt– eveneens zijn onderstreept.  

Onder elke wijziging staat een korte toelichting, soms voor een aantal artikelen tezamen. 



 

 

WAS WORDT 

Artikel 2:34a (Definities):  

(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

- alcoholhoudende drank; 

- horecabedrijf; 

- horecalokaliteit; 

- inrichting; 

- paracommerciële rechtspersoon; 

- sterke drank; 

- slijtersbedrijf; 

- zwak-alcoholhoudende drank; 

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- 

en Horecawet. 

 

In deze afdeling wordt verstaan onder:  

- alcoholhoudende drank;   

- horecabedrijf;   

- horecalokaliteit;   

- inrichting;   

- paracommerciële rechtspersoon;   

- sterke drank;   

- slijtersbedrijf;   

- zwak-alcoholhoudende drank;   

dat wat daaronder wordt verstaan in 

de Alcoholwet.  

 

Artikel 2:34c (Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven), tweede lid: 

(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

 2. De burgemeester kan in het belang van de 

handhaving van de openbare orde, de 

veiligheid, de zedelijkheid of de 

volksgezondheid aan een vergunning als 

bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet 

voorschriften verbinden en de vergunning 

beperken tot het verstrekken van zwak-

alcoholhoudende drank. 

2. De burgemeester kan in het belang van de 

handhaving van de openbare orde, de veiligheid, 

de zedelijkheid of de volksgezondheid aan een 

vergunning als bedoeld in artikel 3 van de 

Alcoholwet voorschriften verbinden en de 

vergunning beperken tot het verstrekken van 

zwak-alcoholhoudende drank.   

Toelichting op de wijziging van de artikelen 2:24, 2:28, 2:34a, 2:34c, en het opschrift van Hoofdstuk 

2, Afdeling 5: 

De Drank- en Horecawet is gewijzigd. De gewijzigde wet treedt naar verwachting per 1 juli 2021 in 

werking. De wet wordt voortaan aangeduid als Alcoholwet door wijziging van de citeertitel in artikel 49 

van de wet. 

 

Artikel 2:34d (Koppeling toegang aan leeftijden ), tweede lid: 

(artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit) 

2. De vaststelling van de leeftijd geschiedt op de 

in artikel 20, vierde lid, van de Drank- en 

Horecawet bepaalde wijze. 

2. De vaststelling van de leeftijd geschiedt op de 

in artikel 20, derde lid, van de 

Alcoholwet bepaalde wijze. 

Artikel 2:34e (Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven): 

(artikel I, onderdeel D, van het wijzigingsbesluit) 

Artikel 2:34e Beperkingen voor andere 

detailhandel dan slijtersbedrijven 

    

Artikel 2:34e Beperkingen voor andere 

detailhandel dan slijtersbedrijven   

 



 

 

WAS WORDT 

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om 

niet [aan particulieren per […] meer dan [aantal] 

eenheden] zwak-alcoholhoudende drank te 

verstrekken vanuit winkels, warenhuizen en 

andere locaties en ruimten als bedoeld in [artikel 

18, tweede lid, EN/OF artikel 19, tweede lid, 

onder a,] van de Drank- en Horecawet:: 

 

a. gedurende de volgende tijdsruimten: 

 

1°. van [tijdstip] tot en met [tijdstip]; 

 

2°. van [tijdstip] tot en met [tijdstip]; 

 

b. in de volgende gebieden: 

 

1°. […]; 

 

2°. […]. 

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om 

niet [aan particulieren per […] meer dan [aantal] 

eenheden] zwak-alcoholhoudende drank te 

verstrekken vanuit winkels, warenhuizen en 

andere locaties en ruimten als bedoeld in [artikel 

18, tweede lid, EN/OF artikel 19, tweede lid, 

onder a,  onderdeel  1,] van de Alcoholwet:  

 

a. gedurende de volgende tijdsruimten:   

 

1°. van [tijdstip] tot en met [tijdstip];   

 

2°. van [tijdstip] tot en met [tijdstip];   

 

b. in de volgende gebieden:    

 

1°. […];   

 

2°. […].   

Toelichting op de wijziging van de artikelen 2:34d en 2:34e: 

De Drank- en Horecawet is gewijzigd. De gewijzigde wet treedt naar verwachting per 1 juli 2021 in 

werking. De wet wordt voortaan aangeduid als Alcoholwet door wijziging van de citeertitel in artikel 49 

van de wet. Bij de wijziging zijn de artikelen 19 en 20 vernummerd. 

Artikel 2:48 (Verboden drankgebruik), tweede lid: 

(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

2. Het verbod is niet van toepassing op: 

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf 

als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 

Horecawet; 

b. een andere plaats dan een horecabedrijf als 

bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 

krachtens artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet. 

2. Het verbod is niet van toepassing op:   

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als 

bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;   

b. een andere plaats dan een horecabedrijf als 

bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 

krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.   

Artikel 3:7 (Weigeringsgronden), eerste lid, onder h, onderdeel 1: 

(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens de 

Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 

Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid 

vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze 

verordening; Opiumwet, de Vreemdelingenwet 

2000, de Wet  verordening; 

1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens 

de Alcoholwet, de Opiumwet, de 

Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid 

vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze 

verordening;    



 

 

WAS WORDT 

Toelichting op de wijziging van de artikelen 2:48 en 3:7: 

De Drank- en Horecawet is gewijzigd. De gewijzigde wet treedt naar verwachting per 1 juli 2021 in 

werking. De wet wordt voortaan aangeduid als Alcoholwet door wijziging van de citeertitel in artikel 49 

van de wet.   

 


