
 
 
 
 

 

 
 

Directie Communicatie 
Evenementen bureau 
 

Richtlijnen vergunningverlening Koningsdag 2014 van de burgemeester ten 
behoeve van evenementenvergunningen vooravond, 
evenementenvergunningen Koningsdag en tapontheffingen Koningsdag 
 

1. Koningsdag op zaterdag 26 april 2014 
Voor het organiseren van een evenement op Koningsdag is een 
vergunning nodig. Evenementen vinden plaats van 12.00 tot 20.00 uur. 
Indien het omwille van crowdmanagement en/of mobiliteit vereist is kan de 
burgemeester, op advies van de veiligheidspartners, een afwijkende 
eindtijd hanteren. 

2. Meer variatie in programmering 
Gestreefd zal worden naar een inhoudelijk gevarieerde Koningsdag om de 
viering voor diverse groepen aantrekkelijk te maken/te houden. Meer 
variatie en spreiding van evenementen over de hele stad gaan hand in 
hand. In de stad wordt een breed aanbod beoogd.  

3. Ontlasting van de binnenstad 
De binnenstad (gebied gelegen binnen de S100) en het Marie 
Heinekenplein worden ontlast door slechts evenementen met een 
kleinschalig karakter toe te staan (minder dan 2.000 bezoekers op het 
hoogtepunt). Evenementen met een landelijke aantrekkingskracht en/of 
een grootschalig karakter of evenementen met een specifieke 
programmering voor een specifieke doelgroep zijn alleen mogelijk buiten 
de binnenstad. Het gaat dan om evenementen waarvoor een verhoogd 
risico geldt (bijvoorbeeld dance-events). 

4. Spreiding/ openbaar karakter 
In de binnenstad en op het Marie Heinekenplein blijven de evenementen 
openbaar en vrij toegankelijk. Buiten de binnenstad wordt het openbare 
karakter waar nodig losgelaten zodat daar evenementen plaats kunnen 
vinden die vragen om een specifiek veiligheidsregime. Er zullen aan 
evenementen die buiten de binnenstad plaatsvinden bijzondere 
voorwaarden worden gesteld ten aanzien van de toegangsregulering. 

5. Ontheffing voor een buitentap 
Horecaondernemers mogen op Koningsdag een tapontheffing aanvragen 
en van 11.00 tot 20.00 uur in de directe nabijheid van de zaak 
zwakalcoholische dranken schenken aan de openbare weg. Dit mag met 
maximaal twee kranen (1 tap met 2 kranen of 2 taps met elk 1 kraan).  

6. De vooravond: vrijdag 25 april 2014 
De vooravond is in de kern een kleinschalige viering voor de 
Amsterdammers waarbij alleen levende muziek is toegestaan en een 
pleinaanpak wordt gehanteerd. Cafés kunnen een vergunning aanvragen 
voor een kleinschalig evenement van 19.00 tot 01.00 uur. 

7. Aanvraagtermijn vergunningen en tapontheffingen 
De aanvraagperiode voor het aanvragen van evenementenvergunningen 
en ontheffingen loopt van 21 november 2013 tot en met donderdag 19 
december 2013. Dit omwille van het vroegtijdig verkrijgen van een 
overzicht voor alle stadsdelen en in verlengde daarvan het bieden van 
voldoende gelegenheden voor integrale advisering op de 
vergunningverlening vanuit de betrokken instanties. 
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8. Regelgeving Gemeente Amsterdam 
Op de verlening van evenementenvergunningen zijn de APV, het 
Draaiboek Evenementen en de Handreiking Veiligheid van toepassing. Op 
het verlenen van tapontheffingen is de APV en hetgeen bepaald in artikel 
35 ontheffing van de Drank- en Horecawet van toepassing. 

9. Openingstijden Horeca 
Op 25 en 26 april 2014 worden geen afwijkingen op de bestaande 
horecasluitingstijden1 toegestaan. Op Koningsdag is het weekendregime 
van toepassing. Voor de 24- uurs horeca gelden de sluitingstijden van de 
nachtzaken. 

 
Vooravond Koningsdag: vrijdag 25 april 2014 
Cafés met een geldige drank- en exploitatievergunning kunnen op vrijdag 25 april 
2014 een vergunning krijgen voor een kleinschalig evenement (een buitenpodium 
met levende muziek van 19.00 uur 's avonds tot 1.00 uur 's nachts). Dit kan alleen 
voor kleinschalige evenementen die bij een café passen. De activiteit moet zich 
richten op het Amsterdamse publiek, met een wisselwerking tussen artiest en 
toeschouwers.  
 
'Levende muziek' is muziek gemaakt door personen die met muziekinstrumenten 
muziek maken. Een zanger(es) mag onder begeleiding van een band of cd ook 
muziek maken. Er moet interactie zijn met het publiek. Een cd afdraaien of een dj 
laten spelen valt niet onder 'levende muziek'.   
 
Gebruik van buitentaps en voorwaarden voor vergunning 
Op de vooravond is de stad ingedeeld in drie zones: 
I In acht aangewezen gebieden gelden specifieke regels voor het aantal 

buitentaps per buitenpodium en moet de organisator bij gebruik van meer 
dan één buitentap extra veiligheidsmaatregelen treffen.  

 
      Acht aangewezen gebieden Maximum buitentaps 

1. Amstelveld 2 
2. Leidseplein  3 
3. Nieuwmarkt 3 
4. Reguliersdwarsstraat (tussen Koningsplein en Vijzelstraat) 4 
5. Rembrandtplein 4 
6. Spui 2 
7. Westerstraat / Tweede Boomdwarsstraat 2 
8. Marie Heinekenplein 2 

 
II Gebied binnen de S100: één buitentap per buitenpodium. 
III  Gebied buiten de S100: geen vooraf gestelde beperking voor het aantal 

buitentaps bij een buitenpodium. Het aantal buitentaps moet passen bij de 
omvang van het evenement en het kleinschalig karakter van de 
vooravond.  

 
Podia voor feesten in de vooravond mogen op vrijdag 25 april vanaf 12.00 uur in 
de middag worden opgebouwd, tenzij de vergunning een ander tijdstip aangeeft. 

                                                     
1 Conform het weekregime mag een dagzaak open zijn van 07.00 uur ‘s ochtends tot 03.00 

uur ‘s nachts, een avondzaak van 09.00 uur ‘s ochtends tot 04.00 uur ‘s nachts en een 

nachtzaak van 09.00 uur ‘s ochtends tot 05.00 uur ‘s nachts. 
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Koningsdag: 26 april 2014 
Ook op Koningsdag is een vergunning nodig voor het plaatsen van objecten, het 
maken van versterkte muziek en het houden van een evenement. Met het oog op 
de veiligheid worden aan de vergunning specifieke voorschriften verbonden.  
 
Evenementen vinden plaats van 12.00 tot 20.00 uur. Indien het omwille van 
crowdmanagement en/of mobiliteit vereist is kan de burgemeester, op advies van 
de veiligheidpartners, een afwijkende eindtijd hanteren. 
 
In de binnenstad en op het Marie Heinekenplein blijven de evenementen openbaar 
en vrij toegankelijk. Buiten de binnenstad wordt het openbare karakter waar nodig 
losgelaten zodat daar evenementen plaats kunnen vinden die vragen om een 
specifiek veiligheidsregime.  
 
Er zal per evenement dat buiten de binnenstad plaatsvindt gekeken worden naar 
een passende vorm van toegangsregulering. Indien de toegangsregulering middels 
kaartverkoop geschiedt dan dient de kaartverkoop niet eerder te starten dan het 
moment waarop de vergunning is verkregen. 
 
Het beoordelen van een vergunningaanvraag/aanvraag voor tapontheffing 
Bij de aanvraag van een evenementenvergunning wordt beoordeeld of het 
evenement voor wat betreft de aard en omvang in verhouding staat tot het 
beoogde karakter van de Koningsdagviering in Amsterdam. Een evenement kan in 
principe aan alle voorwaarden voldoen, maar toch worden afgewezen omdat er 
anders te veel evenementen in een gebied worden gehouden. Er kunnen extra 
maatregelen worden gevraagd, het evenement kan worden geweigerd of worden 
verwezen naar een andere locatie.  
 
Vanwege de drukte op het water zijn mogelijkheden voor het organiseren van 
evenementen op het water (zeer) beperkt. 
 
Voorbeelden voor redenen voor het weigeren van aanvragen of het stellen van 
nadere voorwaarden zijn: 

- de locatie wordt op Koningsdag voor andere doeleinden gebruikt, zoals 
kinderactiviteiten, (kinder)vrijmarkt, kermis, overloopgebied, 
vergunningenmarkt Damrak en Rokin, etc. 

- de locatie leent zich niet voor de aangevraagde activiteit (druk bezochte 
pleinen, kwetsbare parken, stiltegebieden, etc.) 

- de locatie is aangewezen als calamiteitenroute voor nood- en hulpdiensten 
- de locatie is niet geschikt omwille van crowdmanagement en/of mobiliteit 
- op de locatie bouwwerkzaamheden worden verricht 
- uit de aanvraag blijkt dat de aard en omvang van het evenement niet 

overeenkomt met het beoogde karakter van de Koningsdagviering 
 
Evenementen in de binnenstad (gebied binnen de S100) en het Marie 
Heinekenplein moeten aan specifieke geluidsvoorwaarden voldoen. Deze zijn: 
 

1. De speakers van de geluidsinstallatie moeten op of aan het podium 
zijn opgesteld. Als er geen podium of verhoging wordt gebruikt, dan 
moeten de speakers in de nabijheid van de betreffende band of act op 
de speellocatie worden opgesteld. De afstand tussen de buitenzijden 
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van de verst uit elkaar staande speakers mag niet meer dan 10 meter 
bedragen. 

2. Het is niet toegestaan om delay-apparatuur (of aanverwante middelen) 
te gebruiken om een kwantitatief of kwalitatief hoger (geluid)bereik te 
krijgen dan alleen met de podiuminstallatie mogelijk is. 

3. De geluidsinstallatie mag niet meer geluid produceren dan een 
equivalent geluidsniveau van LAeq 90 dB(A) en ter regulering van de 
bastonen LCeq 99 dB(C) gemeten over de duur van 1 minuut en op 
een afstand van 10 meter van het podium en/of de speakers. Het 
verschil tussen de geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) op het meetpunt 
mag nooit meer dan 9 decibel zijn. 

4. Op 30 meter afstand van het podium of van de speakerinstallatie mag 
het geluid niet boven het omgevingslawaai uitkomen. 

 
 


