FACTSHEET PARACOMMERCIE GOIRLE 2021
Wat is een paracommercieel rechtspersoon?
Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap, met beperkte
aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,
levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een
horecabedrijf. (omschrijving in de Alcoholwet)
Wat is er in de Alcoholwet geregeld met betrekking tot paracommerciële rechtspersonen?
Gemeenten stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging regels waaraan paracommerciële
rechtspersonen zich moeten houden bij het verstrekken alcoholhoudende dranken. Artikel 4 lid 3 van
de Alcoholwet stelt dat deze regels in elk geval betrekking hebben op de volgende onderwerpen:
a. De tijden gedurende welke in de betrokken (lees paracommerciële) inrichting drank mag
worden verstrekt;
b. In de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;
c. In de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet
rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.
Het vaststellen van dergelijke regels is de bevoegdheid van de gemeenteraad en gebeurt in de APV.
Wat is er in de Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 2021 geregeld met betrekking tot
paracommerciële inrichtingen?
In afdeling 2 van de APV zijn regels opgenomen voor paracommerciële rechtspersonen. Artikel 2:34a
verwijst voor de definities van alcoholhoudende drank, een horecabedrijf, een horecalokaliteit een
inrichting, een paracommercieel rechtspersoon, sterke drank, een slijtersbedrijf en zwakalcoholhoudende drank naar dat wat daaronder wordt verstaan in de Alcoholwet.
Sport
Artikel 2:34b stelt dat:
een paracommerciële rechtspersoon die zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten
van sportieve aard uitsluitend alcoholhoudende drank mag verstrekken op:
a. maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur tot 01.00 uur;
b. zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur.
Als een paracommerciële rechtspersoon die zich voornamelijk richt op activiteiten van sportieve
aard, wedstrijd of verenigingsactiviteiten organiseert, die eindigen tijdens het laatste uur voor het
aflopen van de schenktijden of na afloop van de schenktijden, mag deze, in aanvulling op die
schenktijden, alcoholhoudende drank verstrekken tot twee uur na beëindiging van die activiteit.
Jongerenwerk
Een paracommerciële rechtspersoon die zich richt op jongerenwerk kan alcoholhoudende drank
verstrekken gedurende dezelfde openingstijden als de reguliere horeca zijn genoemd (artikel 2:29
APV) en moeten gesloten zijn op dinsdag tot en met vrijdag tussen 02.00 en 06.00 uur en op
zaterdag, zondag en maandag en de dag na een officiële feestdag tussen 04.00 uur en 06.00 uur.
Overig
Overige paracommerciële rechtspersonen (dus niet gericht op sport of op jongerenwerk) mogen
uitsluitend drank verstrekken op:
a. maandag tot en met vrijdag vanaf 12.00 uur tot 01.00 uur;
b. zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur.
Voor alle paracommerciële rechtspersonen geldt dat ze geen alcoholhoudende drank mogen
verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op
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personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon zijn
betrokken. Te denken valt aan bruiloften en verjaardagen.
Collectieve festiviteiten
In hoofdstuk 4 van de APV (artikel 4:2) zijn regels opgenomen voor collectieve festiviteiten.
Collectieve festiviteiten zijn festiviteiten die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen
verbonden is. Dit zijn veelal festiviteiten die verbonden zijn aan landelijke of lokale feesten zoals
carnaval, de dorpskermissen, Koningsdag en Oud en Nieuw. Het college wijst ieder jaar dergelijke
festiviteiten aan en op die dagen gelden een aantal op de horeca en evenementen toegespitste
geluidsnormen niet. Omdat deze momenten collectief zijn aangewezen hoeft daarvoor geen aparte
ontheffing aangevraagd te worden.
Het college wijst de collectieve festiviteiten uiterlijk vier weken voor het begin van het nieuwe jaar
aan. Omdat het mogelijk is dat er gedurende een jaar zich omstandigheden voordoen waardoor er
reden is om een moment als collectieve festiviteit aan te merken, kan het college een festiviteit die
niet vooraf voorzien was, aanmerken als een collectieve festiviteit.
Incidentele festiviteiten
In artikel 4:3 van de APV is geregeld dat het een inrichting is toegestaan om maximaal 8 incidentele
festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen in het Activiteitenbesluit (gericht
op de horeca) niet gelden. De houder van de inrichting moet dit wel steeds melden bij het college.
Omdat ook een horeca-lokaliteit die door een paracommerciële rechtspersoon wordt gedreven
gezien wordt als een inrichting in de zin van artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, zijn de artikel 4:2 en
4:3 van toepassing.
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