
Om een Drank- en Horecavergunning te kunnen krijgen moet worden voldaan aan de 
volgende eisen op grond van artikel 8 van de wet: 

 Alle personen die algemene leiding (eigenaar/ondernemer/bedrijfsleider/bestuurders van 
een rechtspersoon of hun gevolmachtigden) en onmiddellijke leiding (beheerder) aan de 
inrichting geven, moeten in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne (VSH). Meer 
informatie over de cursus Sociale Hygiëne is verkrijgbaar bij Stichting Horeca Onderwijs 
te Breda, telefoon (076) 5710078 of via http://www.sho-horeca.nl/cursussen/ 
spoedcursus-sociale-hygiene. 

 

 Tijdens de openingstijden moet altijd iemand aanwezig zijn die in het bezit is van de 
Verklaring Sociale Hygiëne. De leidinggevenden worden met naam op de vergunning 
vermeld.  

 

 Verder moeten alle personen die algemene en onmiddellijke leiding aan de inrichting geven: 
- tenminste 21 jaar oud zijn,  
- niet onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet en  
- mogen deze personen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. In het ‘Besluit 

eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999’ staan bepaalde delicten die 
leidinggevenden niet op hun naam mogen hebben. (bijv. geen veroordeling wegens 
rijden onder invloed gedurende de laatste 5 jaar). Is dat wel het geval, dan wijst de 
gemeente het verzoek om de vergunning af of trekt zij de verleende vergunning in. 
Politie en justitie brengen hierover advies uit. 

 

 De inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend moet op grond van het ‘Besluit 
eisen inrichtingen Drank- en Horecawet’ voldoen aan de volgende eisen: 
- de oppervlakte van de slijtlokaliteit is ten minste 15 m2; 
- alle wanden van de slijtlokaliteit zijn gesloten wanden van ten minste 2,40 m hoog 

vanaf de vloer gemeten; 
- er mag geen rechtstreekse verbinding zijn tussen de slijtlokaliteit en de neringruimte 

(de eventuele verbinding komt tot stand door middel van een verbindingslokaliteit); 
- in de verbindingslokaliteit mag geen nering plaatsvinden (nering=uitoefening van 

kleinhandel, zelfbedieningsgroothandel dan wel de onder neringruimte genoemde 
activiteiten); 

- eisen verbindingslokaliteit voor de bezoekers: 
- aan alle zijden gesloten wanden van ten minste 2,40 m hoog vanaf de vloer 

gemeten; 
- maximaal 1 afsluitbare toegang naar de slijtlokaliteit met een breedte van ten 

hoogste 2,40 m; 
- maximaal 1 afsluitbare toegang naar de neringruimte met een breedte van ten 

hoogste 2,40 m; 
- de loopafstand van de toegang tot de slijtlokaliteit en de toegang tot de 

neringruimte is minimaal 2,00 m; 
- vanuit de verbindingslokaliteit mag uiteraard wel een deur naar buiten of naar 

bijvoorbeeld een kantoorruimte aanwezig zijn. 
- eisen verbindingslokaal voor het personeel: 

- aan alle zijden gesloten wanden van ten minste 2,40 m hoog vanaf de vloer 
gemeten; 

- maximaal 1 afsluitbare toegang naar de slijtlokaliteit met een breedte van ten 
hoogste 1,00 m; 

- maximaal 1 afsluitbare toegang naar de neringruimte met een breedte van ten 
hoogste 1,00 m; 

- de loopafstand van de toegang tot de slijtlokaliteit en de toegang tot de 
neringruimte is minimaal 1,00 m. 
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