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 Handhavingsmatrix horecabedrijf zonder exploitatievergunning 

(bijlage bij beleidsregels handhaving exploitatievergunning) 

 

Artikel Overtreding Toelichting Sanctie Dwangsom Begunstigingstermijn 
In deze situatie mag ondernemer horecabedrijf openen in afwachting van beslissing op aanvraag exploitatievergunning  

2:28 lid 1 
Apv 

Het exploiteren van 
een openbare 
inrichting zonder 
exploitatievergunning 

Een bestaande  
ondernemer van een 
horecabedrijf in 
Harderwijk met 
exploitatievergunning of 
vrijstelling, die tweede 
horecabedrijf wil openen 
en voldoet aan de 
voorwaarden uit dit 
beleid.   

Vergunningenprocedure 
mag eerst worden 
afgewacht.  
 

Nvt Nvt 

In deze situaties krijgt u een dwangsom  

2:28 lid 1 
Apv 

Het exploiteren van 
een openbare 
inrichting  zonder 
exploitatievergunning 

Een ondernemer van een 
horecabedrijf met 
exploitatievergunning  of 
vrijstelling die tweede 
onderneming opent. En 
niet voldoet aan de 
voorwaarden. 

Last onder dwangsom Bedrag van  
€ 5.000,-- per dag 
met maximum van 
€ 25.000,-- 

Eén week, na dagtekening 
dwangsombesluit. 
 
 
 
 
 
 
 

2:28 lid 1 
Apv 

Het exploiteren van 
een openbare 

Een nieuwe ondernemer, 
die een nieuw 

Last onder dwangsom Bedrag van   
€ 5.000,-- per dag 

Eén week, na dagtekening 
dwangsombesluit. 
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Artikel Overtreding Toelichting Sanctie Dwangsom Begunstigingstermijn 
inrichting  zonder 
exploitatievergunning 

horecabedrijf opent of 
een bestaand 
horecabedrijf overneemt 
van een andere 
ondernemer.  

met maximum van 
€ 25.000,-- 

2:28 lid 1 
Apv  

Het exploiteren van 
een openbare 
inrichting zonder 
exploitatievergunning. 

Bestaande ondernemer 
van een tweede 
horecabedrijf die open 
mag in afwachting van de 
beslissing op de  
aanvraag 
exploitatievergunning, en 
waarbij de vergunning  is 
geweigerd of buiten 
behandeling is gesteld. 

Last onder dwangsom Bedrag van  
€ 5.000,-- per dag 
met maximum van 
€ 25.000,--  

Eén week, na dagtekening 
dwangsombesluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2:28 lid 1 
Apv 

Het exploiteren van 
een openbare 
inrichting zonder 
exploitatievergunning 
 
 
 
 

Exploitatievergunning is 
ingetrokken. 

Last onder dwangsom Nvt Eén week, na dagtekening 
dwangsombesluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze situatie sluit de burgemeester uw horecabedrijf  

2:28 lid 1 Het exploiteren van Een horecabedrijf dat Last onder bestuursdwang Nvt Eén week, na dagtekening besluit 
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Artikel Overtreding Toelichting Sanctie Dwangsom Begunstigingstermijn 
Apv 
 

een openbare 
inrichting zonder 
exploitatievergunning 

overlast veroorzaakt die 
openbare orde en 
veiligheid aantast (ter 
beoordeling 
burgemeester)  
 
en/of 
 
Er is een dwangsom 
opgelegd en overtreding 
gaat toch door 

Burgemeester sluit 
horecabedrijf en verzegelt 
pand  

bestuursdwang 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


