Informatie voor studentenorganisaties – februari 2018
Studentenorganisaties mét horeca of zonder horeca
Als studentenvereniging waarbij er horeca aanwezig is, gelden vanzelfsprekend meer regels dan
zonder. Studentenverenigingen zonder horeca maken vaak gebruik van een bestaande
horecagelegenheid voor activiteiten en schenken dus niet in eigen beheer dranken. De bestaande
horecaondernemer dient dan te voldoen aan wet- en regelgeving.
Studentenverenigingen die wel in eigen beheer dranken schenken, hebben veel meer
verantwoordelijkheden. De gemeente heeft een aantal beleidstukken waar de regelingen rondom
horeca staat.
Verenigingen met horeca in eigen beheer.
Studentenverenigingen met horeca worden gezien als para-commerciële instellingen. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen betaalde horeca of onbetaalde. Voor het schenken van
alcoholhoudende drank in eigen beheer en tegen betaling is een vergunning nodig op grond van de
Drank- en Horecawet en mogelijk ook een exploitatievergunning op grond van de
Horecaverordening Utrecht.
Indien er alcohol wordt geschonken, moet je je ook houden aan de Drank- en Horecawet (DHW).
Schenk je als vereniging ook alcohol, dien je een DHW-vergunning aan te vragen. Als je als
vereniging ook alcohol schenkt, dien je aan een hoop regels te voldoen.
De gemeente, afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving, controleert op het
volgende:
•
Vergunning
•
Verantwoordelijke en aanwezigheid daarvan
•
Doorschenken
•
Controle leeftijdgrens 18 jaar
•
Vluchtwegen
•
Blusmiddelen
Na constatering overtredingen worden de sancties bepaald aan de hand van de
Handhavingsstrategie Horeca.
Waarvoor ben ik verantwoordelijk?

Je mag niet schenken aan jongeren onder de 18 jaar oud. Je mag ook geen alcohol wat
door een meerderjarige is verkocht, doorgeven aan een minderjarige (wederverstrekking).

Je dient de vergunning actueel te houden; denk hierbij aan wijzigingen in het
verenigingsbestuur, de aangegeven ruimten waar geschonken worden, bijgeschreven
leidinggevende/tapgeïnstruueerden.

Er dient een barlijst aanwezig te zijn met de personen die schenken. Al deze barleden
moeten teven een Instructie Verantwoord Schenken (IVA) hebben behaald.

Minimaal twee bestuursleden dienen in het bezit te zijn van sociale hygiëne (SVH) diploma.

Er dient aangetoond te worden aan de hand van een beleidsstuk , gemaakt door het
bestuur, hoe zij waarborgen dat geschonken wordt volgens de richtlijnen van SVH en IVA .

De ruimte dient aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Denk hierbij aan het vrijhouden
van de nooduitgangen en de gekeurde brandblussers.

Je mag alleen besloten feesten geven voor eigen leden, en dus niet schenken aan
introducees, familie, bekenden etc.
Nieuw gemeentelijk horecabeleid 2018
In 2018 zal er door de gemeente nieuw Horecabeleid vastgesteld worden. Hierdoor zullen er
aanpassingen komen in de Horecaverordening en de Handhavingsstrategie Horeca.
Vragen kun je altijd stellen aan het Horecaloket van de gemeente:
https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/horecaloket/

