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Afschrift Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tilburg
Afdeling 3. Toezicht op openbare inrichtingen.
Paragraaf 1. Toezicht op de horeca
Artikel 31.Begripsomschrijvingen.
1. In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. inrichting: een voor het publiek toegankelijke ruimte:
1) waarin enig horecabedrijf, tot de uitoefening waarvan in ieder geval behoort het bedrijfsmatig
of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, wordt
uitgeoefend;
2) waar al dan niet bedrijfsmatig, eetwaren of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse
worden verstrekt;
b. houder: degene die een inrichting exploiteert of daarin de feitelijke leiding heeft;
c. horecaconcentratiegebied: het gebied dat als zodanig door de gemeenteraad is aangewezen.
d. daghoreca: een inrichting die is gevestigd op een locatie waar op grond van het
bestemmingsplan enkel daghoreca is toegestaan.
2. In deze paragraaf wordt onder bezoekers niet verstaan:
a. de personen die voorkomen in het register als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van
Strafrecht;
b. dienstdoend personeel van de houder van de inrichting;
c. de personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.
Artikel 32. Sluitingsuur.
1. Het is de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a verboden deze
voor bezoekers geopend te houden: op maandag tot en met donderdag van 02.00 tot 06.00 uur
en op vrijdag, zaterdag en zondag van 03.00 tot 06.00 uur.
2. Het is de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a, sub 1, welke
inrichting geheel is gelegen in het horecaconcentratiegebied , verboden deze voor bezoekers
geopend te houden van 04.00 uur tot 06.00 uur. Het is verboden bezoekers nog toe te laten na
03.00 uur.
3. Het is de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a sub 2, welke
inrichting geheel is gelegen in het horecaconcentratiegebied , verboden deze voor bezoekers
geopend te houden van 05.00 tot 06.00 uur.
4. Het is de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a, waar enkel
daghoreca is toegestaan verboden deze voor bezoekers geopend te houden van 23.00 tot 07.00
uur.
5. Het is de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a, gevestigd in
of behorend bij een gebouw dat in hoofdzaak gebruikt wordt voor activiteiten van sportieve,
sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard verboden deze voor
bezoekers geopend te houden: op maandag tot en met donderdag van 00.00 uur tot 06.00 uur
en op vrijdag, zaterdag en zondag van 01.00 tot 06.00 uur.
6. De burgemeester kan aan individuele houders van een exploitatievergunning onder door hem
te bepalen voorschriften, ontheffing verlenen van de verboden ingevolge het eerste tot en met
het vijfde lid voor ten hoogste 8 maal per jaar.
7. De burgemeester kan in bijzondere gevallen dan wel bij bijzondere gebeurtenissen van tijdelijke
aard onder door hem te bepalen voorschriften, ontheffing verlenen van de verboden ingevolge
het eerste tot en met het vijfde lid.
8. De in het eerste tot en met derde lid opgenomen verboden gelden niet in de nacht van 31
december op 1 januari: er geldt dan geen sluitingsuur;
9. De in het eerste en tweede lid opgenomen verboden gelden niet:
a. op de zondag tot en met de dinsdag waarop de openbare carnavalsviering plaatsvindt,

op tweede paasdag,
op Koningsdag en de dag daarna
op Hemelvaartsdag
op tweede Pinksterdag,
op de dag na tweede Kerstdag:
het verbod geldt dan tussen 04.00 uur en 06.00 uur.
b. in de nacht waarop de zomertijd ingaat:
1) voor inrichtingen die geheel buiten het horecaconcentratiegebied zijn gelegen geldt het verbod
dan tussen 04.00 en 06.00 uur;
2) voor inrichtingen die geheel binnen het horecaconcentratiegebied zijn gelegen geldt het verbod
dan tussen 05.00 en 06.00 uur.
Artikel 33. Toegang ambtenaren van politie.
De houder van een inrichting is verplicht ervoor te zorgen dat ambtenaren van politie vanaf de
openbare weg onmiddellijk en onbelemmerd toegang hebben tot zijn inrichting: a. gedurende de
tijd dat de inrichting voor bezoekers geopend is; dan wel b. gedurende de tijd dat de inrichting
gesloten dient te zijn en er daarin of aldaar bezoekers aanwezig zijn.
Artikel 34. Afwijking sluitingsuur; tijdelijke sluiting.
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, of in geval
van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor een of meer horecabedrijven, tijdelijk
andere dan de krachtens artikel 32 geldende sluitingsuren vaststellen.\
2. De burgemeester kan de tijdelijke sluiting bevelen van een inrichting, indien:
a. daar is gehandeld in strijd met artikel 1 van de Wet op de Kansspelen.
b. daar door misdrijf verkregen voorwerpen zijn verworven, voorhanden zijn, of worden
overgedragen dan wel bewaard of verborgen.
c. daar wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn, waarvoor
geen ontheffing, vergunning dan wel verlof is verleend.
d. zich in de inrichting een ernstig strafbaar feit heeft voorgedaan en de exploitant van de
inrichting daarvan geen melding heeft gemaakt dan wel het opsporingsonderzoek heeft
belemmerd.
e. zich daar andere feiten hebben voorgedaan, die de verwachting wettigen, dat het geopend
blijven van de inrichting gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of gezondheid.
3. Het in de voorgaande leden bepaalde geldt niet voorzover artikel 13b Opiumwet van toepassing
is.
Artikel 35. Aanwezigheid in gesloten inrichting.
Het is verboden gedurende de tijd dat een inrichting ingevolge artikel 32 of krachtens een op
grond van artikel 34 door de burgemeester genomen besluit voor publiek gesloten dient te zijn,
zich daarin of aldaar als bezoeker te bevinden.
Artikel 36. Ordeverstoring.
Het is verboden in een inrichting de orde te verstoren.

