
Hoe werkt het?
Vrijwel alle gemeenten reguleren de sluitingstijden via de 

APV. Vaak mogen cafés in het weekend langer openblijven 

dan doordeweeks.. Ook leggen gemeenten soms vast dat 

cafés na een bepaalde tijd geen nieuwe bezoekers mogen 

toelaten, een zogenaamde afkoelperiode. Dat voorkomt dat 

mensen ’s nachts op straat blijven zoeken naar ander vertier. 

Discotheken kunnen in veel gemeenten een nachtonthef

fing krijgen. Zo vallen ze buiten het sluitingstijdenregime 

voor andere horeca. Met zo’n permanente nachtontheffing 

moet een ondernemer vaak wel zelf zorgen voor beveiliging, 

bewaking en het voorkomen van overlast en alcoholmis

bruik.

In sommige gemeenten gelden helemaal geen sluitingstij

den, zodat de horecabezoekers niet allemaal tegelijk de straat 

opkomen als de cafés sluiten. Dat kan helpen om vechtpartij

en, ongeregeldheden en geluidsoverlast voor omwonenden 

te voorkomen. 

Incidentele ontheffing
Een algehele vrijstelling van sluitingstijden gaat veel ge

meenten te ver, maar een aantal keren per jaar langer open 

is vaak geen probleem. Gemeenten geven hiervoor de mo

gelijkheid van een incidentele ontheffing van de reguliere 

sluitingstijden. Er zijn grote verschillen in de manier waar

op een horecaondernemer zo’n ontheffing kan aanvragen. 

In veel gemeenten moet een ondernemer een schriftelijke 

of digitale aanvraag doen en wachten op toestemming. Dit is 

lastig voor ondernemers want ze moeten de ontheffing lang 

van te voren aanvragen. In andere gemeenten volstaat het 

om melding te doen. Horecabedrijven mogen dat een aantal 

keren per jaar doen. Vaak moeten ze hiervoor een formu

lier invullen en moeten ze leges betalen. Rotterdam kwam 

in 2008 met iets nieuws: het zogenoemde Rotterdams Ver

laatje. De Rotterdamse horecaondernemers kunnen online 

f a c t s h e e t  b e t e r  e n  c o n c r e t e r 

Sluitingstijden Horeca
Een bloeiend en gezellig uitgaansleven, een bruisende sfeer en tevreden horeca

ondernemers. Dat is wat veel gemeenten willen. Maar horecapubliek kan ook zorgen 

voor lawaai, rommel en vechtpartijen. Hoe kan een gemeente overlast en versto

ringen van de openbare orde het beste voorkomen? Veel gemeenten kiezen ervoor 

sluitings tijden vast te leggen in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Toch is er ook 

in die gemeenten ruimte voor uitzonderingen. Hoe vindt uw gemeente het even

wicht tussen regels en ruimte?

Deze factsheet is onderdeel van een reeks van Beter en concreter, een gezamenlijk programma van de ministe

ries van BZK en EZ en de VNG voor het verminderen van regeldruk en het verbeteren van de dienstverlening en 

de kwaliteit van regels. De andere factsheets vindt u op www.vng.nl/goederegels



kraskaarten kopen waarmee ze een code krijgen. Met die 

code kunnen ze per sms doorgeven dat ze langer open willen 

blijven. Zo kan een ondernemer op de dag zelf nog besluiten 

om de deuren wat later te sluiten, bijvoorbeeld als er veel pu

bliek in de zaak aanwezig is of als er iets te vieren valt. Een 

ondernemer mag dit maximaal 12 keer per jaar doen.

Hoe kan het beter?
Ondernemers willen graag flexibiliteit, zodat ze wat langer 

open kunnen zijn wanneer de avond goed loopt of als er een 

feestje wordt gevierd. Sluitingstijden en ontheffingen lig

gen vast in de APV: 

Sluitingstijd
•     Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en 

met vrijdag tussen ... uur en ... uur, en op zaterdag en zon

dag tussen ... uur en ... uur (sluitingstijd).

•     Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers 

geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten 

verblijven na sluitingstijd.

•     De burgemeester kan ontheffing verlenen van de slui

tingstijd.

U kunt ervoor kiezen de sluitingstijden helemaal vrij te ge

ven. Wanneer dat te ver gaat is het idee van het Rotterdams 

Verlaatje of een systeem van melden een alternatief.

Voorbeelden
De gemeente Groningen was in de jaren ’90 de eerste die 

de sluitingstijden helemaal vrijliet. Iedereen is daar nul 

aan gewend. De Groningse ondernemers zijn tevreden 

met de regeling. De gemeente Delft nam het Rotterdamse 

idee over om per sms incidentele ontheffingen te kunnen 

aanvragen. Volgens een woordvoerder van deze gemeente 

bevalt het uitstekend en is er nog nooit een klacht geweest 

over het nieuwe systeem. Ook de handhaving verloopt 

goed, want de handhavers en de omwonenden kunnen via 

een speciale internetsite zien welke cafés die avond langer 

open blijven. De ondernemers in Delft zijn tevreden met 

het nieuwe systeem. 


