Bijlage behorende bij Model A
Verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting
1.

Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening
van:
□ het horecabedrijf
□ het slijtersbedrijf

2.

3.

Voor de inrichting, gevestigd in het perceel:
a.

Straatnaam en huisnummer:

b.

Postcode en plaatsnaam:

c.

Telefoonnummer:

Ondergetekende:
a. Naam en voornamen
b.

Straatnaam en huisnr.

c.

Postcode en plaatsnaam:

d.

Telefoonnummer:

e.

Geboortedatum:

f.

Geboorteplaats:

4a.

Verklaart leiding te geven aan de
uitoefening van dit bedrijf met ingang van:

4b.

Verklaart geen bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het
slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd of is verkregen. Een door de aanvrager van de
vergunning of de en de vergunninghouder ondertekende schriftelijke verklaring is bij deze aanvraag
gevoegd.
Vraag 5 kunt u in dat geval overslaan.

5.

Is ….. uren per week werkzaam in de inrichting.

6.

Ondergetekende is
□ in loondienst
□ niet in loondienst
Indien wel in loondienst arbeidsovereenkomst bijvoegen; indien niet in loondienst hieronder aangeven
wat daarvan de reden is

Aldus naar waarheid ingevuld:

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening)

Toelichting Bijlage
"Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting"
Vraag
1 t/m 4a

Toelichting
Spreken voor zich.

4b

Wanneer een leidinggevende voor wiens rekening en risico het horecabedrijf of het
slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de
exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt
gevraagd of is verkregen en de vergunninghouder dit in een schriftelijke verklaring
bevestigt, geldt de eis van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne niet.
Vraag 5 kan in deze situatie worden overgeslagen.

5.

Tijdens de openingstijden van het horecabedrijf moet zoals vermeld altijd een
leidinggevende aanwezig zijn. Door het opgegeven aantal werkzame uren te
vergelijken met de openingstijden van het bedrijf kan worden beoordeeld of tijdens
de openingstijden altijd een leidinggevende aanwezig is.

6.

Hier moet aangegeven worden of de bij vraag 3 van deze bijlage vermelde
leidinggevende nog elders werkzaam is (zelfstandig of in loondienst). Als de
leidinggevende ook nog elders werkzaam is, moet vermeld worden welke functie
het betreft, waar en bij wie men werkzaam is en gedurende welke dagen en uren
deze functie wordt uitgeoefend.
Tevens moet een afschrift van het betreffende arbeidscontract worden
bijgevoegd.

