
Was-Wordt-tabel
Ter toelichting op de wijzigingsverordening is deze was-wordt-tabel bijgevoegd. In de linker 
kolom (‘WAS’) staat de bestaande tekst, in de rechter kolom (‘WORDT’) staat de nieuwe 
tekst. Het betreft in dit geval voornamelijk technische wijzigingen, namelijk het vervangen 
van ‘Drank- en Horecawet’ door ‘Alcoholwet’. Behalve bij artikel 3:5 daar wordt de 
Vreemdelingenwet nu met de officiële titel aangeduid en wordt ook nog verduidelijkt dat het 
gaat om de artikelen zoals genoemd in hoofdstuk 3 van de APV. 

Was Wordt
gelet op de artikelen 149, 149a, 151a, 151b, 
151c, 151d, 154 en 154a van de Gemeentewet, 
de artikelen 3 en 4 van de Wet openbare 
manifestaties, de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 
25d van de Drank- en Horecawet

gelet op de artikelen 149, 149a, 151a, 151b, 
151c, 151d, 154 en 154a van de Gemeentewet, 
de artikelen 3 en 4 van de Wet openbare 
manifestaties, de artikelen 4, 25a, 25b, 25c, 25d, 
25e, 25f en 25g van de Alcoholwet  

Artikel 2:24 Definities, eerste lid, onder d: 
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- 
en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

d. het in een inrichting in de zin van de 
Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

Artikel 2:28 (Exploitatie openbare inrichting), 
vijfde lid, aanhef:
5. De burgemeester verleent op verzoek of 
ambtshalve vrijstelling van het verbod aan 
openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als 
bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 
Horecawet, als:

5.De burgemeester verleent op verzoek of 
ambtshalve vrijstelling van het verbod aan 
openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als 
bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet, als:

Artikel 2:28b Nadere eisen
Voor het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in de artikelen 2:28 en 2:28a dient 
zowel de exploitant als de leidinggevende:
a. minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben 
bereikt;
b. te voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit 
eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 
1999, zoals dat luidt ten tijde van de aanvraag;
c. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te 
zijn, en
d. niet onder curatele te staan.

Artikel 2:28b Nadere eisen
Voor het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in de artikelen 2:28 en 2:28a dient 
zowel de exploitant als de leidinggevende:
a. minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben 
bereikt;
b. te voldoen aan de eisen gesteld in het 
Alcoholbesluit,  zoals dat luidt ten tijde van de 
aanvraag;
d. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te 
zijn, en
e. niet onder curatele te staan.

Afdeling 5. Regulering paracommerciële 
rechtspersonen en overige aangelegenheden uit 
de Drank-en Horecawet:

Titel wordt gewijzigd
Afdeling 5. Regulering paracommerciële 
rechtspersonen en overige aangelegenheden uit 
de Drank- en Horecawet

Afdeling 5. Regulering paracommerciële 
rechtspersonen en overige aangelegenheden uit 
de Alcoholwet

Artikel 2:34a Definities 

In deze afdeling wordt verstaan onder: In deze afdeling wordt verstaan onder:



 alcoholhoudende drank; 
 horecabedrijf; 
 horecalokaliteit; 
 inrichting; 
 paracommerciële rechtspersoon; 
 sterke drank; 
 slijtersbedrijf; 
 zwak-alcoholhoudende drank; dat wat 

daaronder wordt verstaan in de Drank- 
en Horecawet. 

 alcoholhoudende drank; 
 horecabedrijf; 
 horecalokaliteit; 
 inrichting; 
 paracommerciële rechtspersoon; 
 sterke drank; 
 slijtersbedrijf; 
 zwak-alcoholhoudende drank; dat wat 

daaronder wordt verstaan in de 
Alcoholwet.

Artikel 2:34c, tweede lid:
2. De burgemeester kan in het belang van de 
handhaving van de openbare orde, de 
veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid 
aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet voorschriften verbinden 
en de vergunning beperken tot het verstrekken 
van zwakalcoholhoudende drank.

2. De burgemeester kan in het belang van de 
handhaving van de openbare orde, de 
veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid 
aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 van 
de Alcoholwet voorschriften verbinden en de 
vergunning beperken tot het verstrekken van 
zwakalcoholhoudende drank.

Artikel 2:48, tweede lid:
2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf 
als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 
Horecawet;
b. een andere plaats dan een horecabedrijf als 
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 
krachtens artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet. 

2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf 
als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;
b. een andere plaats dan een horecabedrijf als 
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 
krachtens artikel 35 van de Alcoholwet. 

Artikel 3:5, tweede lid, onder c, onderdeel 1:
bepalingen, gesteld bij of krachtens de Drank- 
en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet de Wet arbeid 
vreemdelingen; 

bepalingen, gesteld bij of krachtens de 
Alcoholwet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet 
2000, de Wet arbeid vreemdelingen en 
hoofdstuk 3 van deze verordening;


