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Ontheffing Drank- en Horecawet (model C) 
Aanvraag voor een ontheffing voor het schenken van  zwak-
alcoholhoudende dranken buiten een inrichting, bij bijzondere 
gelegenheden. 
 
Dit formulier kunt u ingevuld en  
ondertekend sturen naar:      Gemeente Wijk bij Duurstede 

Postbus 83 
3960 BB te Wijk bij Duurstede 
t (0343)595595 
e info@wijkbijduurstede.nl 

 
1. Gegevens aanvrager: 
 
a. Naam en voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. Telefoonnummer:  
e. E-mail adres: 
f. Geboortedatum:  
g. Geboorteplaats: 
 
 
2. Omschrijving van de plaats waar en gelegenheid waarbij u voornemens bent zwak-
alcoholhoudende dranken te gaan verstreken: 
 
a. Plaats (locatie):  
b. Gelegenheid :  
 
3. Periode: 
 
a. Wilt u hieronder aangeven voor welke dagen en welke tijdstippen de ontheffing 

aangevraagd wordt? (Maximaal een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen) 
 
Datum     aanvang   einde 
(dd-mm-jj) 
                                    van   uur  tot  uur 
                                    van   uur  tot  uur 
                                    van   uur  tot  uur 
                                    van   uur  tot  uur 
                                    van   uur  tot  uur 
                                    van   uur  tot  uur 
                                    van   uur  tot  uur 
                                    van   uur  tot  uur 
                                    van   uur  tot  uur 
                                    van   uur  tot  uur 
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4. De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van: 
 
Leidinggevende I 
a. Naam en voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. Telefoonnummer:  
e. Geboortedatum:  
f. Geboorteplaats:  
g. Burgerservicenummer: 
h. E-mail adres : 
i. Heeft de leidinggevende de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt? ja/nee 
j. Is de leidinggevende in enig opzichten van slecht levensgedrag? ja/nee 
 
Persoonlijke gegevens II 
a. Naam en voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
a. Postcode en plaatsnaam:  
b. Telefoonnummer:  
c. Geboortedatum:  
d. Geboorteplaats:  
e. E-mail adres: 
f. Burgerservicenummer: 
g. Heeft de leidinggevende de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt? ja/nee 
h. Is de leidinggevende in enig opzichten van slecht levensgedrag? ja/nee 
 
Persoonlijke gegevens III 
a. Naam en voornamen:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. Telefoonnummer:  
e. Geboortedatum:  
f. Geboorteplaats:  
g. Burgerservicenummer: 
h. E-mail adres:  
i. Heeft de leidinggevende de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt? ja/nee 
j. Is de leidinggevende in enig opzichten van slecht levensgedrag? ja/nee 

 
5. Terugkerend evenement: 
 
k. Betref het een jaarlijks terugkeerde identieke  

bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard?    ja/nee 
l. Geschiedt de verstrekking van het zwakalcoholhoudende  

drank telkenmale onder onmiddellijke leiding van dezelfde  
persoon of personen als hierboven genoemd.    ja/nee 

 
6. Bijlage: 
Bij deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd: 
 

1. Situatietekening schaal 1:100 (buiten een inrichting); 
2. Kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevende. 

 
Bij het ontbreken van één of meer van deze stukken wordt de aanvraag niet in behandeling 
genomen. 
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Leges 
Voor het in behandeling nemen van de ontheffing worden leges in 
rekening gebracht. 
 
De aanvrager verklaart hiermee dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
7.Ondertekening: 
Aldus naar waarheid ingevuld. 
 
a. Naam:  
b. Datum: 
c. Plaats: 
d. Handtekening:  
 
 
 
 
Denkt u eraan om de gevraagde bijlagen mee te sturen! 
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Toelichting 
 
De personalia 
De personalia van de personen, die op het formulier worden 
vermeld, dienen volledig te worden ingevuld. Dat wil zeggen dat 
ook alle voornamen moeten worden opgegeven. 
 
Plaats (locatie)  
U dient aan te geven op welke plaats de zwakalcoholische dranken 
worden geschonken. Dit kan een  adres zijn of een omschrijving 
van de locatie.   
 
Bijzondere gelegenheid  en periode  
Er kan alleen ontheffing verleend worden voor het verstrekken van 
zwak-alcoholische drank tijdens bijzondere gelegenheden van zeer 
tijdelijke aard. De ontheffing kan maximaal voor een 
aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen verleend 
worden. Bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard zijn 
onder andere feesten en evenementen die in de regel niet meer dan 
tweemaal per jaar plaatsvinden. 
 
Leidinggevenden 
De natuurlijke persoon die onmiddellijke leiding geeft op de 
betreffende locatie tijdens de bijzondere gelegenheid. 
 
Wettelijke eisen aan leidinggevenden: 
De leidinggevenden dienen aan de volgende eisen te voldoen: 
 

• Alle leidinggevenden moeten de leeftijd van 21 jaar hebben 
bereikt (ontheffing van deze eis is niet (meer) mogelijk). 

• Leidinggevenden mogen niet van slecht levensgedrag zijn. 
 
Ondertekening 
De aanvrager dient het volledig ingevulde aanvraagformulier te 
ondertekenen.  
 
Afhandelingtermijn aanvraag 
Een aanvraag dient tijdig te geschieden. De behandelingstermijn 
bedraagt acht weken met de mogelijkheid tot verlenging met acht 
weken. 
 
Leges 
Voor het in behandeling nemen van de ontheffing worden leges in 
rekening gebracht. 
 
Voor informatie over de wijziging, kunt u contact opnemen de 
afdeling Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede via 
telefoon nummer (0343) 595595. 


