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Artikel 1 Begripsbepalingen  
 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Drank- en Horecawet; 
b. vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet; 
c. paracommerciële rechtspersoon: de rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de wet. 

 
2.  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze 

verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat. 

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen  

1.  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken in de door hen geëxploiteerde inrichting 
uitsluitend alcoholhoudende drank vanaf 1,5 uur voor aanvang tot uiterlijk 1,5 uur na 
beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de 
desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het paracommerciële rechtspersonen 
verboden om in hun inrichting van 00:00 tot 10:00 uur alcoholhoudende drank te 
verstrekken. Het bestuur legt in haar reglement vast, zoals bedoeld in artikel 4, hoe zij in 
de praktijk omgaat met deze schenktijden.  

 
3. De burgemeester kan een paracommerciële rechtspersoon in bijzondere 

omstandigheden of in relatie tot de activiteiten waarop de rechtspersoon zich in 
hoofdzaak richt ontheffing van de tijden in lid 2 van dit artikel verlenen.  

Artikel 3 Bijeenkomsten paracommerciële rechtspersonen  

1.  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens in de 
inrichting plaatsvindende 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.  

2. Paracommerciële rechtspersonen geven aan anderen geen gelegenheid om in de inrichting 
alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens in de inrichting plaatsvindende 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. 

3. De burgemeester kan een paracommerciële rechtspersoon in bijzondere omstandigheden 
ontheffing van het verbod in lid 1 of lid 2 verlenen.  

4.   Onverminderd bovenstaande leden blijft het geldende bestemmingsplan van kracht voor de 
toepassing van dit artikel.  

Artikel 4 Verantwoordelijkheid bestuur rechtspersoon 
 
Het bestuur van de paracommerciële rechtspersoon is medeverantwoordelijk voor de realisatie 
van de doelstelling alcoholmatiging. De wijze waarop de rechtspersoon deze doelstelling 
nastreeft en verantwoord met het schenken van alcohol omgaat, wordt door het bestuur 
schriftelijk vastgelegd in het bestuursreglement. Bij de aanvraag van een vergunning tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank wordt dit schriftelijke stuk mede overhandigd.  
 
 



Artikel 5 Verbod prijsacties horeca 
 
Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken voor gebruik ter 
plaatse te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter aanzienlijk lager 
is dan de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt 
gevraagd. Dit verbod geldt in ieder geval voor prijsacties in de vorm van all-in prijzen en/of happy 
hours. 
 
Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel 
 
1.  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
 
2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Drank- en Horecaverordening gemeente Oude 

IJsselstreek’. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering 
gehouden op 28-11-2013,  
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