
Meer duidelijkheid 
over paracommercie
We kennen in Helmond commerciële horecaondernemers en paracommerciële instellingen.
Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten ontplooien die los
staan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en buurthuizen en kantines van sportvere-
nigingen.  De hoofddoelstelling van bijvoorbeeld een voetbalvereniging is het verzorgen van voetbaltrai-
ningen en voetbalwedstrijden. Het schenken van een biertje in de kantine, is niet de hoofddoelstelling van
een voetbalvereniging. 
Als niet helemaal duidelijk is welke horeca-activiteiten een paracommerciële instelling nu wel of niet mag
uitvoeren, bestaat de kans op oneerlijke concurrentie. De gemeente Helmond wil deze kans zoveel moge-
lijk beperken. Daarom heeft de gemeente een Beleidsnotitie paracommercialisme opgesteld. Deze
Beleidsnotitie moet duidelijk maken wanneer er sprake is van paracommercialisme oftewel oneerlijke
concurrentie. 

Oneerlijke concurrentie kan ontstaan doordat verenigingen
en stichtingen een zeer gunstige (lagere) prijs kunnen vra-
gen voor het aanbieden van maaltijden en alcoholhouden-
de dranken omdat zij:
* direct of indirect subsidie krijgen van bijvoorbeeld de

gemeente Helmond;
* maar twee personen nodig hebben die in het bezit zijn

van een diploma Sociale Hygiëne;
* regelmatig en vaak structureel werken met vrijwilligers;
* fiscaal gunstigere voorwaarden hebben;
* niet verplicht zijn zich in te schrijven bij het Bedrijfschap

Horeca & Catering;
* tegen niet marktconforme (vaak symbolische) voorwaar-

den en prijzen accommodaties kunnen verkrijgen of huren.

Door, op tijden waarop de vereniging of stichting zich niet
bezighoudt met haar hoofddoelstelling, maaltijden en alco-
holhoudende dranken te verkopen tegen een gunstigere
prijs dan die commerciële horecaondernemers kunnen vra-
gen, wordt die commerciële horeca benadeeld. We spreken
dan over oneerlijke concurrentie.

Om te voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat,
legt de gemeente Helmond aan de Drank- en
Horecavergunning van verenigingen en stichtingen een
aantal voorschriften en  beperkingen op. 

Dit komt er in het kort op neer dat:
* bij bijeenkomsten van persoonlijke aard geen alcoholhou-

dende drank mag worden verstrekt. Hierbij moet gedacht
worden aan recepties, bruiloften, feesten en andere bij-
eenkomsten zoals condoleancebijeenkomsten die geen
verband houden met de hoofddoelstelling van de vereni-
ging of stichting.

* het verboden is om reclame te maken voor de mogelijk-
heid tot het houden van een bijeenkomst van persoonlijke
aard in de accommodatie die door een vereniging of stich-
ting wordt gebruikt.

* alcoholhoudende drank alleen mag worden verstrekt
gedurende de tijd waarop de vereniging of stichting zich
bezighoudt met haar hoofddoelstelling of gedurende de
tijd die nodig is voor een adequate afsluiting van de (spor-
tieve) handeling. 

De Beleidsnotitie Paracommercialisme zal ertoe leiden dat
alle Drank- en Horecavergunningen in februari 2004 zullen
worden aangepast. In de aangepaste Drank- en
Horecavergunningen komen de nieuwe voorwaarden te
staan (z.o.z. ook de Checklist Paracommercie).
In het onderstaande schema is terug te vinden wanneer
welke vergunning volgens de Drank- en Horecawet wordt
opgelegd.

Commercieel

Aan commerciële horeca-
bedrijven (NV, BV, eenmans-
zaak en VOF) worden geen
beperkende voorwaarden
opgelegd in het kader van de
Drank- en Horecawet. 
Zij krijgen een - wat genoemd
wordt - volledige vergunning.

Paracommercieel met
beperkende voorwaarden

Aan paracommerciële 
instellingen (stichtingen en 
verenigingen) worden in begin-
sel beperkende voorwaarden 
opgelegd in het kader van de
Drank- en Horecawet. 
De voorschriften en beperkin-
gen staan hierboven in de
rechterkolom in het kort
omschreven.

Paracommercieel zonder  beperkende voorwaarden

Aan een stichting of vereniging kan een volledige vergunning
(zonder beperkende voorwaarden) worden verstrekt, indien in
ieder geval wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- Ingeschreven bij Kamer van Koophandel;
- Ingeschreven bij Bedrijfschap Horeca & Catering;
- Niet werken met vrijwilligers;
- Geen overheidssubsidie, ook niet in de afgelopen 10 jaar;
- Het afdragen van alle sociale premies en belastingen op het

volledige loon van werknemers;
- Het ondernemen geschiedt voor rekening en risico van de

instelling zelf.
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Toegestane activiteiten

Schenken alcohol mag WEL
De volgende activiteiten mogen door een paracommerciële instel-
ling worden georganiseerd en daarbij mogen tevens alcoholhou-
dende dranken worden verstrekt:

Sportieve instellingen / recreatieve instellingen:
• Jubileumfeest van het bestuur;
• Kampioenschap;
• Afscheidsfeest van het bestuur/ een bestuurslid;
• Feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1 à 2 keer per jaar);
• Jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaal 1 keer per jaar);
• Toernooi;
• Overige strikt clubgerelateerde feesten voor leden;
• Nieuwjaarsborrel (alleen voor leden).

Sociaal-culturele instellingen:
• Bijeenkomsten/vergaderingen/feesten van en voor verenigingen

en stichtingen die gebruik maken van het pand (dus alleen toe-
gankelijk voor de leden);

• Sociaal-culturele evenementen (ook voor publiek toegankelijk);
• Jaarvergaderingen;
• Kerstviering;
• Nieuwjaarsborrel.

Educatieve instellingen:
• Lessen/cursussen;
• Afstudeerbijeenkomst/ diploma-uitreiking;
• Schoolfeesten voor leerlingen;
• Ouderavond;
• Laatste schooldag;
• Sportdag voor leerlingen en leraren.

Instellingen van levensbeschouwelijke of godsdienstige
aard:
• Alle activiteiten die te maken hebben met levensbeschouwelijke

of godsdienstige zaken, zoals bijeenkomsten, cursussen, kerst-
viering etc.

Toegestane activiteiten

Schenken alcohol mag NIET
De volgende activiteiten mogen door een paracommerciële instel-
ling wel worden georganiseerd maar er mogen daarbij GEEN alco-
holhoudende dranken worden verstrekt. 

Dit zijn de bijeenkomsten van persoonlijke aard:
• Bruiloften;
• Verjaardagsfeesten;
• Barbecueavond;
• Feestavond;
• Koffietafels;
• Condoleancebijeenkomsten;
• Recepties;
• Carnaval (er mag alcohol worden verstrekt als door het college

een ontheffing is verleend);
• Concerten (er mag alcohol worden verstrekt als deze gegeven

worden door statutair in de gemeente Helmond gevestigde
koren, harmonieën en muziekcorpsen en als door het college
een ontheffing is verleend).

Deze checklist maakt duidelijk welke activiteiten door uw vereniging of stichting mogen worden georga-
niseerd en of er dan alcohol geschonken mag worden.
Als u van plan bent om een activiteit te organiseren die niet voorkomt op deze lijst, neemt u dan eerst
contact op met de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken van de gemeente Helmond. U kunt de afdeling
bereiken via telefoonnummer 0492-587744, per e-mail gemeente@helmond.nl of via faxnummer 0492-
587400. 

LET OP
Aan personen tot 16 jaar mag in het geheel geen alcoholhou-
dende drank verstrekt worden, en aan personen tot 18 jaar
geen sterk alcoholische dranken

Checklist    
paracommercie

Voor het aanvragen van een ontheffing dient u contact op te
nemen met de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken.

12 januari 2004


	Meer duidelijkheid over paracommercie
	Checklist paracommercie

