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Aanvraag wijziging leidinggevende(n)
Met dit formulier kunt u, als vergunninghouder, een aanvraag doen om één of meer leidinggevende(n) bij te
schrijven op uw vergunning (exploitatievergunning en/of alcoholwetvergunning ). U hoeft hiervoor
geen afspraak te maken.
De leidinggevende die u wilt bijschrijven op uw vergunning dient een “verklaring leidinggevende” in te
vullen. Deze verklaring met een kopie van het ID-bewijs dient u gelijktijdig met dit meldingsformulier in te
dienen. U kunt meerdere verklaringen toevoegen.
Betreft de wijziging dat een leidinggevende niet langer meer werkzaam is en de gegevens van de
leidinggevende verwijderd moeten worden van het aa nhangsel bij de vergunning, dan kunt u ook gebruik
maken van dit aanvraagformulier. Een verklaring van leidinggevende is dan niet nodig.
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn legeskosten verschuldigd. Deze worden per
leidinggevende berekend.
Wanneer mag de medewerker als leidinggevende aan de slag?
Heeft u de schriftelijke bevestiging ontvangen dat de melding “wijziging leidinggevende(n)” in behandeling
wordt genomen, dan mag op dat moment de leidinggevende voorlopig aan de slag. Na de beoordeling van
uw aanvraag neemt de gemeente een definitief besluit. Bij een positief beslu it wordt de leidinggevende
bijgeschreven op het aanhangsel van de exploitatievergunning en/of alcoholwetvergunning. Hij of zij mag
dan de functie blijven vervullen. Bij een negatief besluit moet hij of zij deze functie per direct neerleggen.
Wat verwachten wij van een leidinggevende?
Tijdens de openingsuren van een inrichting geldt dat te allen tijde een leidinggevende aanwezig moet zijn.
Wie hiertoe bevoegd is, staat op het aanhangsel bij de vergunning(en). Een leidinggevende ziet toe op een
goede gang van zaken in de inrichting en spreekt bezoekers van de inrichting aan op de naleving van
huisregels en fatsoensnormen. Een leidinggevende moet hiertoe voldoende in staat zijn. Van een
leidinggevende wordt verwacht dat deze blijk geeft van moraliteit en zelf van onbesproken gedrag is. Onder
“onbesproken gedrag” wordt niet alleen verstaan het ontbreken van strafrechtelijke veroordelingen, maar
ook momenten waarop een leidinggevende in negatieve zin in aanraking is geweest met politie en/of andere
opsporingsinstanties zonder dat daarop een veroordeling is geweest.
1. Wijziging aanhangsel bij vergunning voor de uitoefening van
het horecabedrijf

het slijtersbedrijf

Overig, namelijk:

2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt
Tenaamgestelde vergunning
Adres waarvoor de vergunning geldt
Postcode en plaatsnaam
3. Gegevens contactpersoon
Naam en voorletter(s)

V

M

Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

BSN-nummer
E-mailadres
Telefoonnummer

Vast:

Mobiel:
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4. Personen die als leidinggevende(n) aan de vergunning moeten worden toegevoegd*
Naam en voorletter(s)

V

M

V

M

V

M

V

M

BSN nummer
Naam en voorletter(s)
BSN nummer
Naam en voorletter(s)
BSN nummer
Naam en voorletter(s)
BSN nummer
*Een verklaring van leidinggevende(n) dient als bijlage te worden toegevoegd. U kunt meerdere bijlagen toevoegen.
5. Personen die niet meer als leidinggevende(n) aan de vergunning moeten worden toegevoegd*
Naam en voorletter(s)

V

M

V

M

V

M

V

M

BSN nummer
Naam en voorletter(s)
BSN nummer
Naam en voorletter(s)
BSN nummer
Naam en voorletter(s)
BSN nummer
*Hiervoor hoeft geen verklaring van leidinggevende(n) te worden toegevoegd.

Ondertekening (aldus naar waarheid ingevuld)
Datum

Plaats

Handtekening
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