AANVRAAGFORMULIER TOT WIJZIGING VAN HET AANHANGSEL ALS BEDOELD IN ARTIKEL
30A, LID 1, AANHEF ONDER A DRANK- EN HORECAWET

Onderstaande vergunninghouder verzoekt de burgemeester hierbij onderstaande persoon te laten
bijschrijven op het aanhangsel behorende bij de eerder verleende drank- en horecavergunning.

Gegevens vergunninghouder
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Naam en voornamen
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
Geboortedatum
Emailadres

:
:
:
:
:
:

Gegevens bedrijf
a.
b.
c.
d.

Bedrijfsnaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Emailadres

:
:
:
:

Gegevens laatst verleende drank- en horecavergunning
a. Datum verleende vergunning
b. Registratienummer vergunning

:
:

Gegevens laatst gewijzigde aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning
a. Datum actuele aanhangsel
b. Registratienummer vergunning

:
:

Gegevens van de bij te schrijven leidinggevende
Persoonlijke gegevens
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

☐
☐
☐
☐
☐

Naam en voornamen
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Emailadres
BSN-nummer

:
:
:
:
:
:
:
:

zal geen bemoeienis hebben met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf
beschikt over een verklaring sociale hygiëne
beschikt over een verklaring vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de
Drank- en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995
Doet een beroep op het overgangsrecht van artikel VIII van de Wet van 2 november 1995
Overig diploma:

1

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

☐
☐

Ja
Nee  toelichting

:

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

Aldus naar waarheid ingevuld op
Datum
Woonplaats

:
:
:

Handtekening vergunninghouder:

Handtekening nieuwe leidinggevende:

U dient de volgende bijlagen bij te voegen:
-

Van alle bij te schrijven leidinggevenden moet u de volgende stukken meesturen:
o
o

Identiteitsbewijs
Eén van de volgende bewijzen van voldoende kennis van sociale hygiëne:






een verklaring afgegeven door de examencommissie van de Stichting
Vakbekwaamheid Horeca 2.0 dat is gebleken dat betrokkene voldoet aan de
eisen, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Drank- en Horecawet (‘SVHverklaring’), of;
een diploma of certificaat uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel
een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een
daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die
qua kennis en inzicht in sociale hygiëne een beroepsniveau waarborgen dat ten
minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt
nagestreefd, of;
een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de
Drank- en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995.

U hoeft geen bewijsmiddel betreffende sociale hygiëne bij te voegen voor
leidinggevenden voor wie u de optie ‘zal geen bemoeienis hebben met de bedrijfsvoering
of exploitatie van het horecabedrijf’ heeft aangekruist.
-

Voor bij te schrijven leidinggevenden die niet beschikken over een paspoort afgegeven door een
EU-land, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland moet u een verblijfsdocument
meesturen waaruit blijkt dat de desbetreffende persoon in Nederland mag werken.
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