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 Voorstel afdeling

Schriftelijke vragen van de fractie WIJApeldoorn volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende 
Artikel 25 Alcoholwet

Voorstel afdeling Concernzaken, Juridische zaken, Preventie, toezicht en handhaving:
• Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in 

bijgevoegd document.
• Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad
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Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad.

Vragen van de fractie van: WIJApeldoorn

Datum vragen: 31 maart 2022

Onderwerp: Artikel 25 Alcoholwet

Integrale tekst van de inleiding + vragen:
In de Stentor, dagblad Trouw en andere publicaties zijn de afgelopen tijd artikelen verschenen 
over de “Apeldoornse aanpak” van de zogenaamde vrijdagmiddagborrels die bedrijven voor het 
eigen personeel organiseren. Op grond van de artikelen en de brief van de burgemeester van 24 
maart jongstleden wordt een beeld geschetst dat de handhaving op de bedrijfsborrels een 
“bijvangst” zou zijn. In de brief en artikelen wordt gesteld dat hier een andere melding 
(bijvoorbeeld geluidsoverlast) aan vooraf ging en dat werkborrels niet actief zouden worden 
opgespoord.

Over deze situatie heeft WijApeldoorn de volgende vragen:
1. In hoeveel gevallen is er het afgelopen jaar handhavend opgetreden tegen “werkborrels 

na sluitingstijd” van het betreffende bedrijf?
2. Hoe vaak heeft de handhaving tegen “werkborrels” geleid tot een formele waarschuwing 

of het opleggen van een sanctie (financieel of anderszins)?

In dagblad Trouw van 25 maart jongstleden geeft advocaat Victor van Ahee aan dat de gemeente 
Apeldoorn de wet veel te strikt hanteert. Volgens van Ahee gaat het in de desbetreffende bepaling 
om de vraag of het alcohol schenken bedrijfsmatig is of niet. ‘Als een kapper een borrel 
organiseert na werktijd lijkt dat niet het geval.’ (Quote van Ahee, Trouw 25 maart 2022).

3. Deelt u deze opvatting van Van Ahee? Zo niet, kunt u aangeven waarom niet?

Uit de diverse reacties via de verschillende (sociale) media lijkt het beeld te ontstaan dat er 
maatschappelijk weinig draagvlak is voor handhaving op de “werkborrels na sluitingstijd”.

4. Is de burgemeester bereid om over dit onderwerp een debat te voeren of dit voor te 
dragen als onderwerp voor behandeling in de Politieke Markt?

5. 5. Is de burgemeester ook bereid om dan na te gaan of er voor deze vorm van 
handhaving (politiek) draagvlak is binnen de gemeente? 

Beantwoording vragen:

1. In hoeveel gevallen is er het afgelopen jaar handhavend opgetreden tegen “werkborrels na 
sluitingstijd” van het betreffende bedrijf?

De zogenaamde werkborrels of personeelsfeesten vonden plaats in een periode van 
coronamaatregelen. Vanwege de maatregelen had de horeca te maken met beperkte 
openingstijden. Van onze handhavers werd verwacht dat zij toezicht hielden op het naleven 
van de coronamaatregelen en deze handhaafden. 

In onze brief van 24 maart jongstleden hebben wij aangegeven dat de gemeente pas 
handhaaft op artikel 25 van de alcoholwet naar aanleiding van een melding of constatering 
van een andere overtreding. Bijvoorbeeld overtreding van de APV, de tijdelijke regeling 
maatregelen COVID-19 (trm) of andere regelgeving.  

Het afgelopen jaar zijn er 12 overtredingen van artikel 25 van de alcoholwet geconstateerd. 
Hiervan vonden 5 door de week en 7 op een zaterdag plaats.  Niet alle overtredingen in de 
gevraagde periode betroffen zogenaamde werkborrels of personeelsfeesten. De 
overtredingen bij bedrijven werden ruim na sluitingstijd geconstateerd.
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Zowel het glasbedrijf als de kapperszaak (februari 2022) ontvingen ’s avonds een bezoek 
van onze handhavers vanwege een melding over geluidsoverlast door versterkte muziek. 
Het betrof overigens niet een vrijdagmiddagborrel. Beide overtredingen zijn op een 
zaterdagavond na 21.00 uur geconstateerd. Het glasbedrijf is op zaterdag normaal gesloten 
en er werd een ruimte aangetroffen ingericht als café, inclusief bar, tafels en stoelen en 
verlichting voor feesten en evenementen. De kapperszaak sluit op zaterdag normaal om 
16.30 uur.

Het bezoek van onze handhavers aan de kapperszaak in het uitgaansgebied van onze 
binnenstad vond plaats in de periode dat de samenleving weer langzaam onder 
voorwaarden open kon. De horeca was met ctb weer open tot 22.00 uur. Daarnaast golden 
er strikte normen voor het aantal bezoekers in winkels en moest men in winkels en 
kapperszaken een mondkapje op als men rond liep.

Ook de makelaar werd bezocht tijdens de coronaperiode (medio januari 2021). Aanleiding 
van het bezoek was een melding over het aantal personen dat aanwezig was in het voor 
publiek toegankelijk deel van het bedrijf. Volgens eigen verklaring vierden de personen op 
het kantoor feest omdat de horeca gesloten was vanwege de lockdown.

2. Hoe vaak heeft de handhaving tegen “werkborrels” geleid tot een formele waarschuwing of 
het opleggen van een sanctie (financieel of anderszins)?

Alle twaalf bedrijven hebben een formele waarschuwing ontvangen in de vorm van een last 
onder dwangsom.  Een last onder dwangsom kun je zien als een formele waarschuwing. Er 
gebeurt niets zolang de regels in de toekomst worden gevolgd. De “last” is bedoeld tot 
voorkomen van herhaling van een overtreding. Wordt de opgelegde waarschuwing niet 
gevolgd; er vindt herhaling van de overtreding plaats, dan wordt de last geeffectueerd en 
wordt er een geldbedrag betaald. De dwangsom wordt verbeurd zoals dat heet.

3. Deelt u deze opvatting van Van Ahee? Zo niet, kunt u aangeven waarom niet?

Artikel 25, eerste lid van de Alcoholwet schrijft voor dat het degene die een ruimte voor 
publiek geopend houdt, verboden is om in die ruimte alcoholhoudende drank aanwezig te 
hebben, tenzij dat gebeurt in de rechtmatige uitoefening van een slijter- of horecabedrijf. In 
dat geval is op grond van artikel 3 Alcoholwet een vergunning vereist. Het tweede lid van 
artikel 25 van de Alcoholwet verbiedt dat in een dergelijke ruimte alcohol wordt genuttigd. 

De opvatting van de heer Van Ahee dat artikel 25 Alcoholwet niet wordt overtreden als het 
gebruik van alcoholische dranken niet bedrijfsmatig gebeurt delen wij niet. 

4. Is de burgemeester bereid om over dit onderwerp een debat te voeren of dit voor te dragen 
als onderwerp voor behandeling in de Politieke Markt?

 Het is aan u en het Presidium om te bepalen of u hierover een debat wilt voeren.

5. Is de burgemeester ook bereid om dan na te gaan of er voor deze vorm van handhaving 
(politiek) draagvlak is binnen de gemeente?

Als gemeente moeten wij wet- en regelgeving handhaven. Uitgangspunt bij artikel 25 van de 
alcoholwet is dat wij pas handhaven naar aanleiding van een melding of bij constatering van 
een andere overtreding.


