Retourneren aan:
Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen,
Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE ALMERE
als bedoeld in art.30a van de drank- en horecawet voor het melden van een wijziging van
leidinggevende(n) van een drank- en horecavergunning voor paracommerciële instellingen. Zie voor nadere uitleg de
toelichting bij dit formulier.
FORMULIER

Vergunninghouder
Naam melder

:

Correspondentieadres

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Fax

E- mail

Inrichting waarvoor de melding geldt
Naam van de instelling

:

Adres van de inrichting

:

Postcode en plaats

:

Kenmerk huidige vergunning

:

1. De volgende leidinggevende(n) worden aangemeld
Leidinggevende I
 de heer 
mevrouw

Achternaam
Voornamen
Woonadres
Postcode
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN

Plaats

Leidinggevende II
 de heer 
mevrouw

Achternaam
Voornamen
Woonadres
Postcode

Plaats

Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN
Leidinggevende III
 de heer 
mevrouw

Achternaam
Voornamen
Woonadres
Postcode

Plaats

Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN
2. De volgende leidinggevende(n) mogen van de vergunning verwijderd worden
Leidinggevende I
Achternaam

 de heer 
mevrouw

Voornamen
Leidinggevende II
Achternaam

 de heer 
mevrouw

Voornamen
Leidinggevende III
Achternaam
Voornamen

 de heer 
mevrouw

U wordt verzocht om de volgende informatie te voegen bij de melding
Een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden. De originele verklaringen dienen
zonodig op verzoek te worden getoond.

De vergunninghouder verklaart hierbij het gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld
d.d.

Naam:

Handtekening:

Leges
Voor het in behandeling nemen van uw melding wijziging leidinggevenden bent u leges verschuldigd.
Hierover kunt u binnenkort een nota verwachten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
Legesverordening Almere op www.overheid.nl. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met Gemeente Almere, Stafdienst Bedrijfsvoering, afdeling Financieel Beheer.
Toelichting: Melding wijziging leidinggevenden.
De vergunninghouder meldt een wijziging van de leidinggevenden aan de burgemeester. De
melding geldt als een aanvraag tot wijziging van het aanhangsel.
Hieronder treft u de bepaling aan uit artikel 30a van de drank- en horecawet:
Artikel 30a
1. Een vergunninghouder meldt aan de burgemeester zijn wens:
a. een persoon als leidinggevende te laten bijschrijven;
b. de aantekening door te laten halen dat een leidinggevende geen bemoeienis heeft met de
bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of slijtersbedrijf.
2. Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel.
3. De aanvraag wordt gesteld op een formulier of een elektronische informatiedrager, die bij regeling van
Onze Minister worden vastgesteld.
4. De burgemeester bevestigt onverwijld schriftelijk of elektronisch de ontvangst van de aanvraag.
5. De burgemeester weigert de wijziging van het aanhangsel:
a. indien de persoon bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 8 gestelde
eisen;
b. in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
6. Alvorens te beslissen op een aanvraag tot wijziging van het aanhangsel kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen, door
het openbaar bestuur om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.

