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Meldingformulier wijziging aanhangsel 
leidinggevende drank- en horecavergunning  
Aanvraag ter wijziging van het aanhangsel behorende bij 
onderstaande drank- en horecavergunning op grond van artikel 30a 
Drank- en Horecawet. 
 
Dit formulier kunt u gebruiken  indien u: 

• Nieuwe leidinggevende wil laten bijschrijven op het aanhangsel bij uw vergunning; 
• Leidinggevende wilt verwijderen van het aanhangsel bij uw vergunning; 
• De aantekening ‘geen bemoeienis’ op het aanhangsel ten aanzien van een 

leidinggevende wilt laten doorhalen. 
 
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 vergunninghouder: 
 
a. Naam en voornamen:  
b. Telefoonnummer:  
c. E-mail adres: 
 
2. Gegevens bedrijf: 
 
a. Bedrijfsnaam:  
b. Straatnaam en huisnummer:  
c. Postcode en plaatsnaam:  
d. E-mail adres: 
  
3. Gegevens laatst verleende drank- en horecavergunning: 
 
Datum verleende vergunning:   
 
4. Gegevens laatst gewijzigde aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning: 
 
Datum actuele aanhangsel:   
 
5. Gegevens van de bij te schrijven leidinggevende: 
Indien niet van toepassing ga door naar vraag 6 
 
Persoonlijke gegevens I 
a. achternaam   ___________________________________, man/vrouw 
b. voornamen voluit  ___________________________________, 
c. straatnaam    ______________________, nummer _______ 
d. postcode   _________ , plaats ______________________ 



2 
 

e. telefoonnummer privé ________________,  
f. geboortedatum   ________________, 
g. geboorteplaats   _______________ , geboorteland __________________  
h. beschikt over een verklaring sociale hygiëne    ja/nee 

 
 
 

Persoonlijke gegevens II 
a. achternaam   ___________________________________, man/vrouw 
i. voornamen voluit  ___________________________________, 
j. straatnaam    ______________________, nummer _______ 
k. postcode   _________ , plaats ______________________ 
l. telefoonnummer privé ________________,  
m. geboortedatum:   ________________, 
n. geboorteplaats:  _______________ , geboorteland __________________  
o. beschikt over een verklaring sociale hygiëne    ja/nee 
 
Persoonlijke gegevens III 
a. achternaam   ___________________________________, man/vrouw 
p. voornamen voluit  ___________________________________, 
q. straatnaam    ______________________, nummer _______ 
r. postcode   _________ , plaats ______________________ 
s. telefoonnummer privé ________________,  
t. geboortedatum:   ________________, 
u. geboorteplaats:  _______________ , geboorteland __________________  
v. beschikt over een verklaring sociale hygiëne    ja/nee 

 
6. Gegevens te verwijderde leidinggevende: 
Indien niet van toepassing kunt u door gaan met vraag 7 
 
Persoonlijke gegevens 1 
a. Achternaam  ___________________________________  
b. voornamen voluit  ___________________________________ 
c. Geboortedatum ___________________________________ 

 
Persoonlijke gegevens 2 
a. Achternaam  ___________________________________  
b. voornamen voluit  ___________________________________ 
c. Geboortedatum ___________________________________ 
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7. Doorhaling aantekening op aanhangsel: 
Ten aanzien van de volgende leidinggevende dient de aantekening ‘geen bemoeienis met of 
exploitatie’ te worden doorgehaald. Indien niet van toepassing kunt u door gaan met vraag 8 
 
Persoonlijke gegevens 1 
a. achternaam  ___________________________________  
b. voornamen voluit  ___________________________________ 
c. geboortedatum ___________________________________ 
 
Persoonlijke gegevens 2 
d. achternaam  ___________________________________  
e. voornamen voluit  ___________________________________ 
f. geboortedatum ___________________________________ 
 
8. Bijlage: 
Bij deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden gevoegd: 
 

1. verklaring leidinggevende (bijlage bij Model A) van de bij te schrijven 
leidinggevende; 

2. een geldig paspoort of identiteitskaart van de bij te schrijven leidinggevende (originele 
dient getoond te worden); 

3. Iedere leidinggevende dient ingeschreven te staan in het register sociale hygiëne. De 
gemeente checkt dit bij de aanvraag en u kunt dat zelf ook checken op 
www.svh.nl/register. 

• of een verklaring vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de    
Drank- en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995 of; 

• een gewaarmerkte drank- en horecavergunning van voor 1996 waarop de 
leidinggevende als bedrijfsleider of beheerder staat vermeld; 

4. een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst van de bij te schrijven 
leidinggevende. 

 
Bij het ontbreken van één of meer van deze stukken wordt de aanvraag niet in behandeling 
genomen. 
De aanvrager verklaart hiermee dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
9. Ondertekening: 
Aldus naar waarheid ingevuld. 
 
a. Naam:  
b. Datum: 
c. Plaats: 
d. Handtekening:  
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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. 
 
Leidinggevenden 
De Drank- en Horecawet verstaat onder leidinggevende: 

1 De natuurlijke perso(o)n(en) of de bestuurders van een rechtspersoon ( NV of BV ) of 
hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico het horecabedriijf of 
slijtersbedrijf wordt uitgeoefend.  

2 De natuurlijke persoon die algemene leiding geeft aan een onderneming, waarin het 
horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend in een inrichting. "bedrijfsleider" 
genoemd). De ondernemer moet dus ook als leidinggevende vermeld worden. 

3 De natuurlijke persoon die onmiddellijke leiding (dagelijkse leiding) geeft aan de 
uitoefening van het horecabedrijf of slijtersbedrijf in een inrichting (voorheen werden 
deze personen "beheerder" genoemd). 

 
Wettelijke eisen aan leidinggevenden: 
De leidinggevenden dienen aan de volgende eisen te voldoen: 
 

• elke ondernemer is automatisch leidinggevende. 
• formulier "verklaring voor leidinggevende" in vullen en ondertekenen. 
• de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt (ontheffing van deze eis is niet mogelijk). 
• niet onder curatele staan dan wel uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn. 
• niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Dit betekent dat de leidinggevende 

geen boetes/veroordelingen op zijn/haar naam mag hebben.  
• beschikken over een diploma sociale hygiëne. 

 
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 aanvraag, kunt u contact opnemen via telefoon nummer (0343) 
595595. 
 


