Zaaknummer: ................................................................................................................
Horecabedrijf: ..............................................................................................................
Adres:

................................................................................................................

Contactpersoon: ............................................................................................................
Telefoonnummer/GSM: ..................................................................................................
In te vullen door gemeente

MELDINGSFORMULIER

(gemeente Middelburg)

WIJZIGING VAN HET AANHANGSEL MODEL A

Vergunninghouder:
a.
b.
c.
d.
e.

Naam en voornamen:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer/GSM:
Burgerservicenummer:

Verleende drank- en horecavergunning:
Nummer: .............................................
Datum:

□

............................................

wenst één of meerdere personen als leidinggevende te laten bijschrijven.

Aantal: ........

□
□

een verklaring van iedere leidinggevende is bijgevoegd.

wenst de aantekening door te laten halen dat de volgende leidinggevende geen bemoeienis
heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of slijtersbedrijf:

1.

Naam en voornaam:
Geboortedatum en – plaats:

2.

Naam en voornaam:
Geboortedatum en – plaats:

3.

Naam en voornaam:
Geboortedatum en –plaats:

Aldus naar waarheid ingevuld op:
Datum: ...............................................

Handtekening: ...............................

Woonplaats: ........................................

Land: ...........................................

Bijlage behorende bij Model A Drank- en Horecawet
Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
1.

Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening
van:

□
□
2.

het horecabedrijf
het slijtersbedrijf

Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:
a. Naam:
b. Straatnaam en huisnummer:
c. Postcode en plaatsnaam:

3.

Persoonlijke gegevens
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

□

Naam en voornamen:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerservicenummer:
beschikt over een verklaring sociale hygiëne

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van:
Is in loondienst

□
□

Ja
Nee

Is .. .. uren per week werkzaam in de inrichting.

Aldus naar waarheid ingevuld op:
Datum: ...............................................

Handtekening: ..............................

Woonplaats: ........................................

Land: ...........................................

Toelichting

Eisen leidinggevende Drank- en Horecawet:
Artikel 8 van de Drank- en Horecawet (DHW):
1. Leidinggevenden van het horecabedrijf en het slijtersbedrijf voldoen aan de volgende eisen:
a. Zij hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt;
b. Zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
c. Zij staan niet onder curatele en zijn evenmin uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden naast de in het eerste lid gestelde eisen andere
eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag van leidinggevenden gesteld en kan de in dat lid,
onder b, gestelde eis nader worden omschreven.
3. Leidinggevenden beschikken tevens over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot
sociale hygiëne, overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.
4. De in het derde lid gestelde eis geldt niet voor leidinggevenden voor wier rekening en risico
het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, indien die leidinggevenden geen
bemoeienis hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het
slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd of is verkregen en de vergunninghouder
dit in een schriftelijke verklaring bevestigt.
Verplichte aanwezigheid leidinggevende
Het is verboden een horecalokaliteit of een slijtlokaliteit voor het publiek geopend te houden indien
in de inrichting niet aanwezig is:
a. een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in artikel
29, tweede lid, met betrekking tot die inrichting of
b. een persoon wiens bijschrijving op grond van artikel 30a, eerste lid, is gevraagd, mits de
ontvangst van die aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist.

Bijvoegen:
- kopie legitimatiebewijs
- ondergetekende arbeidsovereenkomst
- kopie SVH-verklaring

