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Melding wijziging leidinggevende (artikel 30a, lid 3 Alcoholwet) 
 
 
Aan de burgemeester van de gemeente Wijdemeren 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Hierbij verzoek ik u om wijziging van het aanhangsel bij de vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf / 
slijtersbedrijf: 
 
Naam:  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vestigingsplaats:  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kenmerk en datum van vergunning:  ……………………………………………………….. ………….. / …………. / ……………. 
 
Kenmerk en datum van aanhangsel:  ……………………………………………………….. ………….. / …………. / ……………. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Reden wijziging:  0 toevoeging van een leidinggevende 
 

0 doorhaling van de aantekening dat de leidinggevende geen bemoeienis heeft met de 
bedrijfsvoering of de exploitatie van het bedrijf. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Gegevens leidinggevende: 
 
Burgerservicenummer:  ……………………………………………..……… 
 
Naam en voornamen (voluit):  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………..……………………………………………………….. m / v 
 
Straat en huisnummer:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en plaatsnaam:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer(s):  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboorteplaats:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van: ….…./ ………/ …………… 
 
is in loondienst     ja / nee   
 
beschikt over een verklaring sociale hygiëne    ja / nee   
 
en is …………. uren per week werkzaam in de inrichting. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bijlagen: 

 
a. bewijsstuk kennis en inzicht in sociale hygiëne     ………………………………………… 
 
b. arbeidscontract        ………………………………………… 

 
c. aantal overige bijlagen:        ………………………………………… 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ondertekening:  
 
Aldus naar waarheid ingevuld  ………………………………………… …………………………………………  

(Plaatsnaam)    (Datum)     
 
 
 ………………………………………… …………………………………………  

(Naam vergunninghouder)  (Naam leidinggevende)   
 
 
 

 ………………………………………… …………………………………………  
(Handtekening vergunninghouder) (Handtekening leidinggevende)   
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 Een zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (artikel 30a Alcoholwet). Als 
niet duidelijk is welke gegevens u moet vermelden, kunt u contact opnemen met de medewerker van 
het cluster Vergunningen op telefoonnummer 14 035. 
 

 Als u niet de bevoegde persoon bent om de wijziging melden dient u een verklaring aan te leveren 
van de horeca exploitant waaruit blijkt dat u toestemming heeft om de wijziging te melden voor het 
wijzigen van het aanhangsel van Alcoholwetvergunning. 
 

 Een bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 
3 maanden 
 

 Een goede en duidelijke kleuren kopie van het diploma Sociale Hygiëne. De leidinggevenden  
moeten minimaal 21 jaar oud zijn.  
 

 Een goed en duidelijk kopie in kleur van een geldig legitimatiebewijs (niet zijnde een rijbewijs) van  
alle leidinggevende. 

 
 Een geldig, door beide partijen ondertekend, exemplaar van de arbeidsovereenkomst van 

leidinggevenden voor zover geen eigenaar. 
 


