
  

 Was Wordt 

 Artikel 2:24 (Definities), eerste lid, onder d: 

(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en 

Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

 

 
 

Artikel 2:24 (Definities), eerste lid, onder d: (artikel 

I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

 

d. het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet 

gelegenheid geven tot dansen; 

 Was Wordt 

 Artikel 2:26 Ordeverstoring (artikel I, onderdeel 

A, van het wijzigingsbesluit) 
1. Het is verboden bij een evenement de orde te 
verstoren. 
2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar 
goederen te dragen, bij zich te hebben of te 
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een 
organisatie die bij rechterlijke uitspraak of 
bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is 
ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in 
strijd met de openbare orde. 

3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor 

zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 2:26 Ordeverstoring (artikel I, onderdeel A, 

van het wijzigingsbesluit) 
1. Het is verboden bij een evenement de orde te 
verstoren. 

- 

 Was Wordt 

 Artikel 2:28 (Exploitatie openbare inrichting), 

vijfde lid, aanhef: 

(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

 

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: 

Artikel 2:28 (Exploitatie openbare inrichting), vijfde 

lid, aanhef: 

(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 

 

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: 

 Was Wordt 

 
Afdeling 5. Regulering paracommerciële 

rechtspersonen en overige aangelegenheden uit 

de Drank- en Horecawet: 

(artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) 

Titel 

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 I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) 

 

Titel 

 

Afdeling 5. Regulering paracommerciële 

rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de 

Alcoholwet 



 
Was Wordt 

 Artikel 2:34a (Definities):  
(artikel I, onderdeel A, van het 
wijzigingsbesluit)  
 
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. 
 

 

Artikel 2:34a (Definities):  
(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 
 
 
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 Alcoholwet.  

 Was Wordt 

 Artikel 2:48 (Verboden drankgebruik), tweede 
lid: (artikel I, onderdeel A, van het 
wijzigingsbesluit) 
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. 

Artikel 2:48 (Verboden drankgebruik), tweede lid: 
(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) 
 
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. 

 Was Wordt 

 Artikel 2:50a  Verbod op zichtbare uitingen van 
verboden organisaties (artikel I, onderdeel B, 
van het wijzigingsbesluit) 
1. Het is verboden op openbare plaatsen of in 
voor het publiek toegankelijke openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar 
goederen te dragen, bij zich te hebben of te 
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een 
organisatie die bij rechterlijke uitspraak of 
bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is 
ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in 
strijd met de openbare orde. 
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door het 
Wetboek van Strafrecht. 

- 
 

 Was Wordt 

 Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 
151d Gemeentewet 
1. Degene die een woning of een bij die woning 
behorend erf gebruikt of tegen betaling in 
gebruik geeft aan een persoon die niet als 
ingezetene met een adres in de gemeente in de 
basisregistratie personen is ingeschreven, draagt 
er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die 
woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid 
van die woning of dat erf geen ernstige en 

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 
151d Gemeentewet 
1. Degene die een woning of een bij die woning 
behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik 
geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of 
vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke 
nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en 
herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt 
veroorzaakt. 
 
 



herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt 
veroorzaakt. 
 
 

 
 

 Was Wordt 

 
Artikel 3:7 (Weigeringsgronden), eerste lid, 
onder h, onderdeel 1: (artikel I, onderdeel A, 
van het wijzigingsbesluit) 

 

1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens de Drank- 
en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid 
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze 
verordening; 

Artikel 3:7 (Weigeringsgronden), eerste lid, onder 

h, onderdeel 1: (artikel I, onderdeel A, van het 

wijzigingsbesluit) 

 

1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens de 
Alcoholwet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet 
2000, de Wet arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3 
van deze verordening;  

 

 

 


