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1 Artikel 2:34a schenktijden paracommerciële rechtspersonen 

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend 

alcoholhoudende drank op: 

maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur en tot sluitingstijd; 

zaterdag na 15.00 uur en tot sluitingstijd. 

Zondag na 13.00 uur en tot sluitingstijd. 

2. Het is paracommerciële rechtspersonen verboden sterke drank te 

verstrekken. 

 

Lid 1 
Deze bepaling is te ongenuanceerd. Er 
dienen differentiaties te worden 
aangebracht naar soort van inrichting. 
Is er geen voorstander van om de eindtijd 
van de schenkingstijd gelijk te stellen met 
de sluitingstijd. D.i. nl een verruiming van 
de schenktijden 
 
Lid 2 
Geen commentaar. 

Lid 1 
De schenktijden zijn te zeer 
beperkend. Men heeft activiteiten 
voor ouderen die in de 
dagperiode plaatsvinden. 
 
Lid 2 
In de dagperiode bezoeken 
ouderen veelal de buurthuizen. 
Door een verbod op sterke drank 
worden ouderen te kort gedaan.   

Lid 1 
Schenktijden zijn te zeer beperkend. 
Er zijn ook sport accommodaties die 
alleen door ouderen worden bezocht.  
 
Lid 2  
Sporters drinken veelal geen sterke 
drank. Het zijn met name de 
vrijwilligers die sterke drank drinken  

Lid 1 
Uitsluitend drank schenken vanaf 
een uur voor tot een uur na de 
(sociaal culturele activiteiten) 
 
Lid 2 
Den Helder kent geen enkele 
beperking op het verstrekken van 
sterke drank. 

2 Artikel 2:34b bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen 

Alternatief 1 

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende 

drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten 

die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de 

activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken 

zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.  

 

Alternatief 2 

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken per kalenderjaar 

alcoholhoudende drank tijdens ten hoogste: 

Vier (4) bijeenkomsten van persoonlijke aard; 

Géén (0) bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet 

rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon 

betrokken zijn. 

De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 4 weken [werkdagen] 

vóór een bijeenkomst als bedoeld in het eerste lid hiervan melding aan 

de burgemeester.  

 

Voorkeur Alternatief 1 met dien verstande 
dat de zinsnede “wanneer dit leidt tot 

oneerlijke concurrentie” dient te vervallen 

Voorkeur Alternatief 2 
 
Men wijst erop dat men een 
maatschappelijke functie vervuld 
en naar hun mening geen 
concurrentie is voor de reguliere 
Horeca  

Voorkeur Alternatief 2 
 
Men wijst erop dat men een 
maatschappelijke functie vervuld en 
naar hun mening geen concurrentie is 
voor de reguliere Horeca 

Alternatief 1.  
Dit wordt d.m.v. voorschriften aan de 
vergunning verbonden. 

3 Artikel 2:34c schenktijden en verbod verstrekken van sterke drank 

1.   Het is verboden buiten de tijden zoals opgenomen in artikel 2:34a 

alcoholhoudende drank te verstrekken in een inrichting waarin het 

horecabedrijf wordt uitgeoefend, niet zijnde een paracommerciële 

inrichting, welke: 

a. deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel 

uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt om onderwijs te geven aan 

leerlingen die merendeels de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 

bereikt, of 

b. deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel 

uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugd- of 

jongerenorganisaties, of 

c. deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel 

uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als gemeentelijk wijkgebouw of 

buurthuis, of 

d. deel uitmaakt van een gebouw, dat uitsluitend of in hoofdzaak 

in gebruik is bij één of meer sportorganisaties of  にinstellingen. 

 

2.   In de in het eerste lid bedoelde inrichtingen is het verboden sterke 

drank te verstrekken. 

 

Geen standpunt Geen Standpunt Geen Standpunt Het gaat hier om commerciële 
uitbaters (Schouwburg Musea  
Dansscholen). 
In zijn algemeenheid worden hier qua 
schenktijden geen beperkingen 
opgelegd. 
 
Wel zijn er beperkingen in het kader 
van het sluitingstijdenbeleid. 
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4 Artikel 2:34d beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven 

1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet (sterke) 

alcoholhoudende drank te verstrekken: 

a. in inrichtingen gelegen in de volgende gebieden:  

ヱェ ぐき 
2° ぐき 
b. in inrichtingen van de volgende aard: 

ヱェ ぐき 
ヲェ ぐき 
c. gedurende de volgende tijdsruimten:  

ヱェ ┗;ﾐ ぐ デﾗデ Wﾐ ﾏWデ ぐき 
ヲェ ┗;ﾐ ぐ デﾗデ Wﾐ ﾏWデ ぐくき 
 

2. De burgemeester kan een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de 

Drank- en Horecawet beperken tot het verstrekken van zwak-

alcoholhoudende drank. 

 

Geen commentaar Geen commentaar Geen Commentaar Een dergelijke differentiëren wordt in 
Den Helder niet toegepast. Hier is 
ook geen behoefte aan geweest.  

5 Artikel 2:34e beperkingen voor andere detailhandel dan 

slijtersbedrijven 

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet zwak-

alcoholhoudende drank te verstrekken vanuit locaties als bedoeld in 

artikel 18, tweede lid, of artikel 19, tweede lid, onder a, van de Drank- 

en Horecawet: 

 a. gedurende de volgende tijdsruimten:  

ヱェ ┗;ﾐ ぐ デﾗデ Wﾐ ﾏWデ ぐき 
ヲェ ┗;ﾐ ぐ デﾗデ Wﾐ ﾏWデ ぐき 
 b. in de volgende gebieden:  

ヱェ ぐき 
ヲェ ぐく 
 

Geen beperkingen Geen Commentaar Geen Commentaar Dergelijke beperking zijn in Den 
Helder nimmer ingevoerd. 

6 Artikel 2:34f koppeling toegang aan leeftijden 

Het is verboden tussen 00.00 en 8.00 uur bezoekers van wie niet is 

vastgesteld dat zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt toe te 

laten tot horecalokaliteiten en terrassen. 

De leeftijd van degene die wenst te worden toegelaten wordt bepaald 

op de in artikel 20, vierde lid, van de Drank- en Horecawet bedoelde 

wijze. 

 

Mordicus tegen. KHN wijst erop dat er al 
een toegangstop geldt om 02.00 uur. 
Indien er nu nog een toegangstop voor 
jeugdigen wordt ingevoerd betekent dit 
dat er weer een extra controle moet 
worden gehouden. 

Geen Commentaar Geen Commentaar Een dergelijke toegangstop is 
nimmer in Den Helder geweest. 
 
NB 
Pas wellicht wel in het alcohol 
matigingsbeleid 

7 Artikel 2:34g prijsacties horeca 

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de 

openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet 

alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen 

een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van 

de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het 

desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd 

Geen bezwaar tegen invoering van het 
verbod 

Geen Commentaar Geen Commentaar Is een nieuw verbodsmogelijkheid 
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8 Artikel 2:34h prijsacties detailhandel 

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de 

openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet 

alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter 

plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter 

lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt 

gewoonlijk wordt gevraagd. 

 

Bezwaar i.v.m. de 
handhavingsmogelijkheden van dit artikel.   

Geen Commentaar Geen Commentaar Is een nieuw verbodsmogelijkheid 

      

 


