BESTAANDE BOUW
Checklist inrichtingseisen Alcoholwet (Horecabedrijf)
Een horecabedrijf moet voldoen aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het
Bouwbesluit. Deze checklist kan gebruikt worden om te bepalen of de horeca-inrichting hieraan voldoet.
1. De inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één lokaliteit met een oppervlakte van minimaal 35 m2.
 Ja
 Nee
2. Elke horecalokaliteit heeft (van de vloer af gemeten) een hoogte van ten minste 2,10 meter:
 Ja
 Nee
3. De horecalokaliteit heeft een luchtverversingscapaciteit (uitgaande van 100 personen) van ten minste 212 dm3/s/pers (100 personen x 2,12 dm3/s/pers):
 Ja
 Nee

4. Er zijn minimaal twee toiletruimten waarop per toiletruimte niet meer dan 45 personen zijn aangewezen. Er kan ook met één toiletruimte worden volstaan, indien hier niet meer dan 25 personen op zijn
aangewezen. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m2 met een breedte
van tenminste 0,6 meter en een hoogte van ten minste 2 meter.
 Ja
 Nee
Elke toiletgelegenheid is behoorlijk afsluitbaar.
 Ja
 Nee

Indien alle punten met “ja” zijn beantwoord voldoet het horecabedrijf aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit.

NIEUWBOUW
Checklist inrichtingseisen Alcoholwet (Horecabedrijf)
Een horecabedrijf moet voldoen aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het
Bouwbesluit. Deze checklist kan gebruikt worden om te bepalen of de horeca-inrichting hieraan voldoet.
1. De inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één lokaliteit met een oppervlakte van minimaal 35 m2.
 Ja
 Nee
2. Elke horecalokaliteit heeft (van de vloer af gemeten) een hoogte van ten minste 2,60 meter:
 Ja
 Nee
3. De horecalokaliteit heeft een luchtverversingscapaciteit (uitgaande van 100 personen) van ten minste 400 dm3/s/pers (100 personen x 4 dm3/s/pers):
 Ja
 Nee
Luchttoevoer komt rechtstreeks van buiten:
 Ja
 Nee
4. Er zijn minimaal twee toiletten. Er mogen maximaal 30 personen op een toiletruimte zijn aangewezen. Ook hier kan er met één toiletruimte worden volstaan, indien in dit geval niet meer dan 15 personen op deze ruimte zijn aangewezen. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste
0,9 meter x 1,2 meter (omgerekend 1,08 m2) en een hoogte van 2,3 meter.
 Ja
 Nee
Elke toiletgelegenheid is behoorlijk afsluitbaar.
 Ja
 Nee

Indien alle punten met “ja” zijn beantwoord voldoet het horecabedrijf aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit.
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Toelichting bij checklist inrichtingseisen Alcoholwet (Horecabedrijf)
De checklist inrichtingseisen Alcoholwet (Horecabedrijf) is bedoeld voor zowel commerciële als paracommerciële horeca-inrichtingen.

Vraag
1. Ten minste één lokaliteit moet een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2. Voor andere lokaliteiten geldt geen oppervlakte-eis. De bar wordt meegerekend met het vloeroppervlak van de lokaliteit.
2. Plafonds kunnen voorzien zijn van steunbalken. Dit is vaak het geval bij oude panden. Voor de
vaststelling van de hoogte kan worden gemeten tussen de balkenlaag.
3.

Op basis van het Bouwbesluit is de luchtverversingscapaciteit, uitgaande van 100 personen,
voor bestaande bouw gesteld op 212 dm3/s/pers (100 personen x 2,12 dm3/s/pers) en voor
nieuwbouw 400 dm3/s/pers (100 personen x 4 dm3/s/pers).
Enkel voor nieuwbouw is vereist dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt.

4. In het Bouwbesluit worden horecabedrijven gezien als een bouwwerk met een bijeenkomstfunctie.
Bestaande bouw: Een bouwwerk met een bijeenkomstfunctie heeft minimaal twee toiletruimten
waarop per toiletruimte niet meer dan 45 personen zijn aangewezen. Er kan ook met één toiletruimte worden volstaan, indien hier niet meer dan 25 personen op zijn aangewezen. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m2 met een breedte van tenminste 0,6
meter en een hoogte van ten minste 2 meter.
Nieuwbouw: Bij nieuwbouw geldt eveneens een verplichting van minimaal twee toiletten. Bij
nieuwbouw mogen er maximaal 30 personen op een toiletruimte zijn aangewezen. Ook hier kan
er met één toiletruimte worden volstaan, indien in dit geval niet meer dan 15 personen op deze
ruimte zijn aangewezen. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 meter x
1,2 meter (omgerekend 1,08 m2) en een hoogte van 2,3 meter.
Indien de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan
150 m2 is het horecabedrijf verplicht om een integraal toegankelijke toiletruimte (invalidetoilet)
aanwezig te hebben. De afmeting hiervan bedraagt minimaal 1,65 meter x 2,2 meter.
In het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld ten aanzien van een verplichte wasbak of een
voorportaal, deze eisen zijn dus niet meer verplicht. Toiletruimte dienen wel afsluitbaar te zijn met
een deur.
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