INFORMATIEBLAD
HORECA
Gemeente Deventer

Informatie voor
horecaondernemers
Start u een horecabedrijf of wilt u een bestaand
horecabedrijf overnemen? Dan heeft u
verschillende vergunningen nodig. Voor algemene
informatie hierover kunt u contact opnemen met:
Publiekscontacten Vergunningen
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1
Telefoon: 14 0570
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag 08.00 tot 18.00 uur
donderdagavond tot 20.00 uur
Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan kunt u
contact opnemen met de medewerker van het
team Ondernemen en Vergunningen die uw
aanvraag in behandeling heeft.

Welke vergunningen en
ontheffingen kennen we?


Vooroverleg: Hiermee vraagt u de gemeente
te onderzoeken of uw plan kans van slagen
heeft.



Exploitatievergunning: Verplicht voor ieder
horecabedrijf (met uitzondering van de
slijterij).
Drank- en Horecavergunning: Voor het
schenken van alcohol en voor een slijterij.
Terrasvergunning: Als u een terras wilt
plaatsen.
Aanwezigheidsvergunning
kansspelautomaten: Voor het plaatsen van
maximaal 2 automaten.










Jaarontheffing sluitingsuur: Als u na 01.00
uur open wilt zijn.
Tijdelijke ontheffing van het sluitingsuur:
Voor een beperkt aantal bijzondere
gelegenheden.
Geluidsontheffing: Als u bij een bijzondere
gelegenheid meer geluid wilt maken.
Drankverstrekking met tijdelijke ontheffing:
Voor het verstrekken van zwak-alcoholische
drank bij bijzondere gelegenheden.

Voor alle horecavergunningen
geldt
Het openen van uw horecabedrijf
U mag uw horecabedrijf pas openen als de
vergunningen zijn verleend. Bij een overname kunt
u, onder bepaalde voorwaarden en onder de
verantwoordelijkheid van de vorige eigenaar,

tijdens
de
behandeling
van
de
vergunningaanvraag al starten met uw
horecabedrijf. Dit voor eigen rekening en risico.
Deze periode mag maximaal twee maanden
duren.
Beslistermijn
De beslistermijn op uw vergunningaanvraag bedraagt maximaal acht weken en kan met
maximaal acht weken worden verlengd. Een
uitzondering hierop vormt de Drank- en
Horecavergunning voor een paracommerciële
instelling. Deze vergunning wordt eerst zes weken
ter inzage gelegd voordat definitief wordt
besloten.
Politieadvies
Bij bijna alle aanvragen wordt advies gevraagd aan
de politie. Dit met het oog op aspecten als
openbare orde, veiligheid en het woon- en
leefklimaat.
Aanwezigheidsverplichting leidinggevenden
In uw horecabedrijf moet altijd een
leidinggevende aanwezig zijn die ook op de
exploitatievergunning of op de drank- en
horecavergunning staat vermeldt. Bent u lang
open? Dan heeft u meerdere leidinggevenden
nodig.
Voor paracommerciële instellingen geldt het
volgende: Op de tijden dat er alcohol wordt
geschonken moet óf een op de vergunning
genoemde leidinggevende aanwezig zijn óf een
vrijwilliger
die
bardienst
draait.
Deze
barvrijwilliger hoeft niet in het bezit te zijn van
een bewijsstuk Sociale Hygiëne, maar moet wel
een instructie Verantwoord Alcoholgebruik
hebben gekregen.
Openingstijden horecabedrijf
In Deventer mogen horecabedrijven tussen 07.00
en 01.00 uur geopend zijn. Dit is alleen anders als
er een eerdere sluitingstijd in de vergunning is
opgenomen of als u beschikt over een ontheffing
van het sluitingsuur, waarmee het horecabedrijf
langer open mag zijn.
Bibob
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft de gemeente
mogelijkheden om zich te beschermen tegen het
risico dat ongewild criminele activiteiten worden
gefaciliteerd. U wordt daarom gevraagd om een
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Bibob-vragenlijst invullen, zodat beoordeeld kan
worden of er sprake is van verwevenheid met
criminaliteit. De uitkomst van de vragenlijst kan
leiden tot een vervolgonderzoek. Als dit het
geval is wordt u hierover geïnformeerd.

Overige aandachtspunten
Wanneer geldt een verbod op de verstrekking
van sterke drank?
In een aantal gevallen is het verboden om sterke
drank (15% alcohol en hoger) te schenken. Het
gaat dan om horecabedrijven:
a. waar uitsluitend of in hoofdzaak geringe
etenswaren, zoals belegde broodjes, patatfrites of andere snacks worden verkocht;
b. waar uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs
wordt gegeven;
c. die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik zijn
bij jeugdorganisaties of jeugdinstellingen, bij
sportorganisaties of sportinstellingen of bij
andere
sociale-,
cultureleen
welzijnsinstellingen.
Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
In het bestemmingsplan staan de bouw en
gebruiksregels voor een pand of een perceel. Als
u een locatie hebt gevonden, is het belangrijk
om na te gaan of het door u gewenste
horecabedrijf daar op grond van het
bestemmingsplan ook is toegestaan.
Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning
nodig heeft voor een verbouwing of voor het
door u gewenste gebruik van het pand of het
perceel als horecabedrijf.
Milieueisen
Meestal kunt u volstaan met een milieumelding,
maar het kan ook zijn dat u een
milieuvergunning moet aanvragen en een
akoestisch onderzoek moet doen. U kunt dit
nagaan
door
de
Activiteitenbesluit
Internetmodule in te vullen via AIMonline
(www.aimonline.nl).
Gebruiksmelding en brandveiligheidseisen
Kunnen er in uw horecabedrijf meer dan 50
personen tegelijk verblijven? Dan moet u
daarvan melding doen bij de brandweer. Dit
doet u via het Omgevingsloket Online
(www.olo.nl). Voor meer informatie over de
gebruiksmelding en de brandveiligheidseisen,
kunt u contact opnemen met:

Veiligheidsregio IJsselland
Team Risicobeheersing
Bezoekadres: Marsweg 39, 8013 PE Zwolle
Telefoon: 088 – 119 70 00
Horecaportiers
Heeft u portiers in dienst of wilt u deze in dienst
nemen? Houdt u er dan rekening mee dat deze
gecertificeerd moeten zijn. Informatie hierover
kunt u krijgen bij de Politie of bij de Koninklijke
Horeca Nederland (KHN).
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Informatie over de Warenwet kunt u vinden op de
website van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (www.nvwa.nl). U kunt daar ook
informatie vinden over de hygiënecodes die voor
uw branche van toepassing zijn. De NVWA is
telefonisch te bereiken onder telefoonnummer:
0900-0388.

Vooroverleg
U kunt eerst een vooroverleg bij de gemeente
aanvragen, bijvoorbeeld als u uitgebreide bouwen verbouwplannen heeft of als u een
horecabedrijf wilt vestigen op een locatie waar
voorheen geen horecabedrijf was gevestigd. Na
een vooroverleg weet u welke vergunningen u
nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen
heeft.
Bij een vooroverleg worden de volgende aspecten
globaal beoordeeld:
 het bestemmingsplan
 de welstandsaspecten
 openbare orde en woon- en leefklimaat.
U ontvangt een voorlopig oordeel. Dit is geen in
rechte aanvechtbaar besluit en geeft u ook geen
garantie dat de benodigde vergunningen ook
daadwerkelijk worden verleend.
Termijn
U krijgt binnen twaalf weken een antwoord op uw
verzoek.
Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de website
van de gemeente. Kijkt u voor meer informatie op
www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket.
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Kosten
Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan zijn
er kosten verbonden aan het vooroverleg. Deze
kosten worden verrekend als u binnen 6 maanden
na afronding van het vooroverleg een definitieve
aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.

Exploitatievergunning horeca
Als u een horecabedrijf begint, heeft u een
exploitatievergunning nodig. U heeft een
horecabedrijf als u eten, (alcoholische) drank en
tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt.
Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café,
restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een
buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een
exploitatievergunning nodig.
Wanneer aanvragen?
De exploitatievergunning is aan de persoons en
aan de inrichting gebonden. U moet een (nieuwe)
vergunning aanvragen:
 bij overname van een bestaand horecabedrijf
of bij vestiging van een nieuw horecabedrijf
 bij wijziging in de exploitatie van uw bedrijf
 bij wijziging van de ondernemersvorm
 bij (bouwtechnische) wijziging of uitbreiding
van de inrichting
 bij vertrek of in dienst treden van leidinggevenden.
Procedure
Uw aanvraag wordt onder meer getoetst aan:
 het bestemmingsplan
 het horecabeleid van de gemeente
 de mogelijk nadelige invloed van uw bedrijf
op de openbare orde en/of het woon- en
leefklimaat.
De leidinggevende moet:
 minimaal 18 jaar zijn of minimaal 21 jaar als
u alcohol schenkt
 niet in enig opzicht van slecht levensgedrag
zijn.
Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de
website van de gemeente. Kijkt u voor meer
informatie op www.deventer.nl/loketten/digitaalloket.
Kosten
Voor het verkrijgen van een exploitatievergunning
moet u legeskosten betalen. De actuele tarieven
vindt u op de website van de gemeente.

Drank- en Horecavergunning
Horecabedrijven en slijterijen hebben op grond van
de Drank- en Horecawet een drank- en
horecavergunning nodig om alcoholhoudende
drank te mogen verstrekken. Bij horecabedrijven
moet de drank ter plaatse worden gedronken. Een
slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik op
een andere locatie. Het doel van de wet is om
gezondheidsschade door alcohol en alcoholmisbruik terug te dringen. De wet geldt voor
commerciële horecabedrijven en voor paracommerciële instellingen.
Wanneer aanvragen?
De Drank- en Horecavergunning is aan de persoon
en aan de inrichting gebonden. U moet een
(nieuwe) vergunning aanvragen:
 bij overname van een bestaand horecabedrijf
of bij vestiging van een nieuw horecabedrijf
 bij wijziging in de exploitatie van uw bedrijf
 bij wijziging van de ondernemersvorm
 bij (bouwtechnische) wijziging of uitbreiding
van de inrichting
 bij vertrek of in dienst treden van leidinggevenden (in dit geval volstaat ook een
aanvraag tot wijziging van het wettelijk
‘aanhangsel’ leidinggevenden dat bij de
vergunning hoort).
De leidinggevende moet:
 minimaal 21 jaar zijn
 voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag
 niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
 voldoende kennis en inzicht hebben met
betrekking tot sociale hygiëne
Bewijsstukken sociale hygiëne
Bewijsstukken zijn:
 Een Diploma Sociale Hygiëne. Voor meer
informatie over dit diploma kunt u contact
opnemen met de Stichting Vakopleidingen
Horeca, tel 088-050 1500 of kijk op
www.svh.nl.
 Een rechtsgeldige drank- en horecavergunning, afgegeven voor 1 januari 1996,
waarop de leidinggevende als bedrijfsleider of
beheerder staat vermeld.
Politie en justitie
De gemeente kan advies vragen aan de Politie en
aan de Justitiële Informatiedienst in Almelo. Hierbij
vindt danook een antecedentenonderzoek plaats.
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Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de
website van de gemeente. Kijkt u voor meer
informatie op www.deventer.nl/loketten/digitaalloket.

voldoende kennis en inzicht in de sociale hygiëne.
Barvrijwilligers
moeten
een
instructie
‘Verantwoord Alcoholgebruik’ hebben gekregen.
Een actuele lijst van de barvrijwilligers moet in de
instelling aanwezig zijn.

Kosten
Voor het verkrijgen van een Drank- en
Horecavergunning moet u legeskosten betalen.
De actuele tarieven vindt u op de website van de
gemeente.

Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de website
van de gemeente. Kijkt u voor meer informatie op
www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket.

Paracommerciele instellingen
Om oneerlijke concurrentie ten opzichte van de
reguliere horeca te voorkomen, worden
beperkingen opgelegd aan verenigingen en
stichtingen die zich richten op activiteiten van
recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige
aard.
De
zogenaamde
paracommerciële
instellingen.

Kosten
Voor het verkrijgen van een Drank- en
Horecavergunning moet u legeskosten betalen. De
actuele tarieven vindt u op de website van de
gemeente.

Deze beperkingen hebben betrekking op de in de
inrichting te organiseren bijeenkomsten van
persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, op
het openlijk aanprijzen daarvan en op de tijden
waarop alcoholhoudende drank mag worden
verstrekt. De activiteiten moeten passen binnen
de statutaire doelen van de vereniging of
stichting.
Paracommerciële instellingen moeten een
bestuursreglement vaststellen bij het aanvragen
van een vergunning. In dit reglement moeten
minimaal de volgende zaken zijn opgenomen:
 Waarborgen ten aanzien van sociale hygiëne.
 Waarborgen dat de alcoholhoudende drank
door
gekwalificeerde
personen
wordt
verstrekt. De normen voor kwalificatie moeten
in het reglement staan vermeld.
 De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt.
 De wijze waarop wordt toegezien op naleving
van het bestuursreglement.
Er bestaat een modelbestuursreglement
‘Alcohol in sportkantines’, samengesteld door
NOC*NSF. NIGZ en VOG hebben een modelbestuursreglement beschikbaar voor sociaalculturele accommodaties. Deze modellen kunt u
opvragen bij de gemeente.
Leidinggevenden
In paracommerciële instellingen moeten ten
minste twee leidinggevende aanwezig zijn met

Terrasvergunning
Wilt u een terras plaatsen bij uw horecabedrijf?
Dan heeft u een terrasvergunning nodig.
Wanneer aanvragen?
Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigd
horecabedrijf met een exploitatievergunning en
gelegen op een perceel met de planologische
bestemming ‘horeca’. De terrasvergunning is aan
de persoon en aan de inrichting gebonden. U moet
een (nieuwe) vergunning aan vragen:
 bij overname van een bestaand of bij het
plaatsen van een nieuw terras
 bij wijziging van de oppervlakte of de situering
van het huidige terras
 bij wijziging van het terrasmeubilair
(binnenstad)
 bij wijziging van de ondernemersvorm.
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Procedure
Wij toetsen uw aanvraag aan de gemeentelijke
terrasrichtlijnen en aan het bestemmingsplan.
Ook beoordelen wij uw aanvraag op de mogelijk
nadelige invloed op de openbare orde en het
woon- en leefklimaat.
Met het oog op het aanzien van de binnenstad,
een beschermd stadsgezicht, zijn voorwaarden
opgesteld voor de terraselementen. Terrassen in
de binnenstad moeten een chique en ingetogen
uitstraling hebben. Parasols en terrasschermen
zijn voorgeschreven. Terraselementen worden
beoordeeld door de terrascommissie. In de
terrascommissie zijn zowel de gemeente als
ondernemers vertegenwoordigd.

een ontheffing van het sluitingsuur nodig. In het
horecabeleid is per gebied opgenomen waar een
latere openingstijd is toegestaan.
Wanneer aanvragen?
Een jaarontheffing sluitingsuur is aan de persoon
en aan de inrichting gebonden en geldt voor de
periode van één jaar (ingaand op 1 oktober). U
moet een (nieuwe) ontheffing aanvragen:
 bij overname of bij het nieuw vestigen van
een horecabedrijf, waarbij de gewenste
openings-tijden na 01.00 uur zijn
 bij wijziging van de openingstijden (voor
zover na 01.00 uur)
 bij wijziging van de ondernemervorm.

Openingstijden en aanpassing terras
Iedere avond bij sluiting van het horecabedrijf,
maar uiterlijk om 01.00 uur moet het complete
terras zijn verwijderd. Soms wordt een
aangepaste tijd op de vergunning gezet voor het
verwijderen van het terras. Dit in verband met de
openbare orde en veiligheid.

Procedure
De binnenstad van Deventer is verdeeld in drie
sectoren. Voor iedere sector heeft de
gemeenteraad
een
maximale
sluitingstijd
vastgesteld.
Horecabedrijven
kunnen
een
jaarontheffing van het sluitingsuur aanvragen tot
03.00 uur (in de ontwikkelingssector) of tot 04.00
uur (op het centrale gedeelte van de Brink).

Op dagen en tijden dat er markt, kermis of een
evenement wordt gehouden moet het terras daar
waar nodig geheel of gedeeltelijk voor
plaatsmaken. Ook bij wegwerkzaamheden of een
herinrichting van de openbare grond kan het
voorkomen dat (een gedeelte van) het terras
tijdelijk of permanent moet worden verwijderd.

Wij toetsen de aanvraag voor een ontheffing aan
het horecabeleid en beoordelen deze onder meer
op de mogelijk nadelige invloed op de openbare
orde en/of het woon- en leefklimaat in de directe
omgeving. Om tot een goede beoordeling van uw
aanvraag te komen, vragen wij advies aan de
politie.

Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de
website van de gemeente. Kijkt u voor meer
informatie op www.deventer.nl/loketten/digitaalloket.

Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de website
van de gemeente. Kijkt u voor meer informatie op
www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket.

Kosten
Voor het verkrijgen van een terrasvergunning
moet u legeskosten betalen. De actuele tarieven
vindt u op de website van de gemeente.
Voor de ingebruikname van gemeentegrond moet
u jaarlijks precariobelasting betalen. De hoogte
van de belasting is afhankelijk van de situering en
de oppervlakte van het terras.

Jaarontheffing van het
sluitingsuur
Tenzij er een beperkte sluitingstijd in de
exploitatie- vergunning is opgenomen, mogen
horecabedrijven in de gemeente Deventer
dagelijks tot 01:00 uur voor bezoekers geopend
zijn. Voor openingstijden na 01:00 uur hebt u

Kosten
Voor het verkrijgen van een ontheffing van het
sluitingsuur moet u legeskosten betalen. De actuele
tarieven vindt u op de website van de gemeente.

Aanwezigheidsvergunning
kansspelautomaten
Als u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, wilt plaatsen, moet u een
aanwezigheidsvergunning aanvragen. Voor een
behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is
geen vergunning nodig.
Wanneer aanvragen?
De aanwezigheidsvergunning is aan de persoon en
aan de inrichting gebonden en geldt voor de
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periode van minimaal één jaar (ingaand op 1
april). U moet een aanwezigheidsvergunning
aanvragen:
 bij het plaatsen van kansspelautomaten
 bij wijziging in aantal kansspelautomaten
 bij overname of bij het nieuw vestigen van
een
horecabedrijf,
waarbij
kansspelautomaten geplaatst zijn of worden
 bij wijziging van de ondernemersvorm.

Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de website
van de gemeente. Kijkt u voor meer informatie op
www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket.
Kosten
Voor het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning moet u legeskosten betalen. De actuele
tarieven vindt u op de website van de gemeente.

Procedure
Bekeken wordt of de inrichting aan de gestelde
eisen voldoet. Ook wordt bekeken of de
ondernemer en de leidinggevenden van de inrichting en de speelautomatenexploitant over de
juiste papieren beschikken.
Vereisten
U mag maximaal 2 kansspelautomaten plaatsen.
De automaten moeten afkomstig zijn van een
speelautomatenexploitant die een exploitatievergunning heeft van de minister van
Economische Zaken. Deze exploitant moet het
aanvraagformulier
voor
de
vergunning
medeondertekenen.
Hoogdrempelig en laagdrempelige inrichtingen
De gemeente maakt een verschil tussen
hoogdrempelige en laagdrempelige inrichtingen.
Een inrichting is hoogdrempelig als:
 een drank- en horecavergunning is verleend,
en
 het café- en restaurantbezoek op zichzelf
staat en er geen andere activiteiten
plaatsvinden, waaraan een zelfstandige
betekenis kan worden toegekend, en
 de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn
op personen van 18 jaar en ouder.
Wanneer wel een geldige drank- en
horecavergunning is verleend, maar niet aan de
overige voorwaarden is voldaan, dan wordt de
inrichting
als
laagdrempelig
aangemerkt.
Voorbeelden van laagdrempelige inrichtingen zijn
snackbars, lunchrooms en sportkantines.
Van een samengestelde inrichting is sprake als er
in een horecabedrijf zowel hoog- als
laagdrempelige
activiteiten
plaatsvinden.
Kansspelautomaten mogen dan worden geplaatst
in ruimten waar hoogwaardige activiteiten
plaatsvinden, als deze ruimten maar voldoende
zijn afgescheiden van de laagdrempelige
ruimte(s). In de beleidsregels speelautomaten
kunt u nalezen aan welke vereisten de afscheiding
dient te voldoen.

Geluidsontheffing/kennisgeving
incidentele festiviteit
De gemeente heeft 12-dagenregeling, waarmee u
de mogelijkheid heeft om een aantal keren per
jaar meer geluid te maken dan is toegestaan. U
krijgt dan een tijdelijke vrijstelling van de
geluidsnormen. Deze vrijstelling betekent niet dat
u ongelimiteerd geluidshinder mag veroorzaken.
De openbare orde en de woon- en leefsituatie in
de omgeving van uw horecabedrijf mag namelijk
niet op ontoelaatbare wijze worden beïnvloed. De
12 dagen zijn verdeeld in 8 collectieve en 4
individuele dagen. De geluidsontheffing geldt tot
01.00 uur.
Incidentele festiviteiten
In een horecapand of sportinrichting mogen per
jaar maximaal 4 individuele festiviteiten
plaatsvinden. Een festiviteit moet uiterlijk twee
weken
van
te
voren
via
een
kennisgevingsformulier door de exploitant of de
leidinggevende worden gemeld aan het team
Ondernemen en Vergunningen. Een onvolledig
en/of te laat ingeleverde kennisgeving wordt niet
geaccepteerd.
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Tenminste 2 weken voor de festiviteit moet u ook
de direct omwonenden en gebruikers van nabij
gelegen panden schriftelijk informeren.
Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de
website van de gemeente. Kijkt u voor meer
informatie op www.deventer.nl/loketten/digitaalloket.
Kosten
Een kennisgeving incidentele festiviteit is gratis.
Procedure collectieve festiviteiten
De 8 collectieve dagen worden jaarlijks door de
gemeente vastgesteld en aan het begin van elk
jaar gepubliceerd op de Deventer website. Voor
de bij de desbetreffende festiviteiten betrokken
inrichtingen geldt dat bij voorbaat een vrijstelling
van de geluidsvoorschriften wordt verleend.

Drankverstrekking met een
tijdelijke ontheffing
De burgemeester kan een ontheffing verlenen
voor het verstrekken van zwak alcoholische
dranken tijdens bijzondere gelegenheden. U hoeft
dan niet over een drank- en horecavergunning te
beschikken.
Procedure
De verstrekking van alcoholhoudende drank moet
op verantwoorde wijze plaatsvinden. Bij de
beoordeling van een ontheffingsaanvraag zal
onder meer worden gekeken naar aspecten als
openbare orde, veiligheid en zedelijkheid.
Leidinggevenden
Het verstrekken van de zwak alcoholische drank
gebeurt onder de onmiddellijke leiding van een
persoon die ten minste 21 jaar is en voldoet aan
de eisen van zedelijk gedrag en kennis en inzicht heeft
met betrekking tot sociale hygiëne. Bewijsstukken zijn:
 Een Diploma Sociale Hygiëne. Voor informatie
over dit diploma kunt u contact opnemen met
de Stichting Vakopleidingen Horeca, tel. 088 050 1500 of kijk op www.svh.nl.
 Een
rechtsgeldige
dranken
horecavergunning, afgegeven voor 1 januari
1996, waarop de leidinggevende als
bedrijfsleider of beheerder staat vermeld.
Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de
website van de gemeente. Kijkt u voor meer

informatie op www.deventer.nl/loketten/digitaalloket.
Kosten
Voor het verkrijgen van een ontheffing moet u
legeskosten betalen. De actuele tarieven vindt u op
de website van de gemeente.

Tijdelijke of incidentele ontheffing
van het sluitingsuur
Om uw horecabedrijf incidenteel langer geopend
te houden dan de normaal toegestane
openingstijden heeft u een tijdelijke ontheffing
van het sluitingsuur nodig.
Bijzondere dagen
Naast een jaarontheffing van het sluitingsuur
mogen de meeste horecabedrijven op een aantal
bijzondere dagen langer geopend zijn dan
normaal. Hiervoor moet u uiterlijk twee weken
van te voren bij het team Ondernemen en
Vergunningen een tijdelijke ontheffing aanvragen.
Bijzondere dagen waarvoor u een ontheffing kunt
aanvragen zijn:
 Ramadan-, carnavals- en kermisperiode tot
uiterlijk 04.00 uur.
 Nieuwjaarsnacht tot uiterlijk 07.00 uur.
 Zeer bijzondere eenmalige gelegenheden die
verband houden met het horecabedrijf of met
de exploitant, zoals jubilea.
De aanvraag voor een ontheffing wordt onder
meer beoordeeld op de mogelijk nadelige
invloed op de openbare orde en het woon- en
leefklimaat.
Aanvragen
U kunt een aanvraag online indienen via de website
van de gemeente. Kijkt u voor meer informatie op
www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket.
Kosten
Voor het verkrijgen van een ontheffing moet u
legeskosten betalen. De actuele tarieven vindt u op
de website van de gemeen
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