Voorwaarden en benodigde documenten
Het wijzigen van de ondernemingsvorm van een bestaand slijtersbedrijf
Voorwaarden
 De ondernemer moet staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel;
 De ondernemer (tevens leidinggevende) moet voldoen aan de volgende eisen:
o Hij/zij heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt;
o Hij/zij is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag (wordt nagetrokken bij de
regionale politie);
o Hij/zij staat niet onder curatele (wordt gecontroleerd in het Curatele- en bewindregister
of nagevraagd bij de rechtbank);
o Hij moet voldoen aan de moraliteitseisen zoals vastgelegd in het Besluit eisen zedelijk
gedrag Drank- en Horecawet (wordt nagetrokken bij de Centrale Justitiële
Documentatiedienst te Almelo);
o Hij heeft de beschikking over een diploma / verklaring sociale hygiëne (wordt
gecontroleerd in het SVH-register Sociale Hygiëne). Deze eis geldt niet ten aanzien
van de ondernemer, tevens leidinggevende zijnde, wanneer aantoonbaar is dat hij op
geen enkele wijze bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het
horecabedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de
vergunninghouder bevestigd c.q. toegelicht in een schriftelijke verklaring.

Verplichte documenten!
1. (Werknemers)verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
Elke ondernemer (tevens leidinggevende) afzonderlijk en voor zover werkzaam in de inrichting,
moet dit formulier volledig (en duidelijk leesbaar) invullen en ondertekenen. Dit formulier is te
‘downloaden’ van de gemeentelijke website.
2. Kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle in de aanvraag vermelde ondernemers
3. Kopie diploma / verklaring sociale hygiëne
Alle ondernemers, directeuren, bestuursleden en vennoten moeten in het bezit zijn van een
diploma / verklaring sociale hygiëne. Deze eis geldt niet ten aanzien van de ondernemer, tevens
leidinggevende zijnde, wanneer aantoonbaar is dat hij op geen enkele wijze bemoeienis heeft met
de bedrijfsvoering of de exploitatie van het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt
aangevraagd (de ‘niet actieve’ leidinggevende). Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd
c.q. toegelicht in een schriftelijke verklaring (zie punt 4).
4. Verklaring ‘niet actieve’ leidinggevenden in het slijtersbedrijf (optioneel, zie punt 3, tweede
alinea
Het document (deze moet u zelf opstellen) moet worden ondertekend door de vergunninghouder
(ondernemer).
5. Recent uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Niet ouder dan 3 maanden.
6. Bouwkundige schets / plattegrond van de inrichting
Daarop moet worden vermeld een omschrijving van de lokaliteiten met hun benaming en
oppervlakte in m².

