Toetsmatrijs Alcoholwet 1 juli 2021

Kwalificatiedossier:
Profiel:
Keuzedeel:
Kennisonderdeel:

Toetsvorm:
Toetsduur:
Cesuur:

Publieke Veiligheid
Handhaver toezicht en veiligheid (HTV)
XX
XX

50 gesloten vragen
XX minuten
55% met correctie voor de gokkans

Alle vermelde artikelen verwijzen naar de Alcoholwet tenzij anders aangegeven.
Onderwerp

Toetsterm

1.1
1.1.1
Bevoegdheden/
maatregelen
1.1.2

Taxo- #
nomie vragen

De kandidaat kan het begrip toezichthouder beschrijven.
• Toezichthouder. (Art. 5:11 Awb)
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1

De kandidaat kan bij een gegeven situatie het zwijgrecht dat degene heeft die wordt verhoord en de
verplichtingen die de toezichthouder heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht toepassen.
• Zwijgrecht van degene die wordt verhoord. (Art. 5:10a lid 1 Awb)
• Cautieplicht toezichthouder. (Art. 5:10a lid 2 Awb)
• Legitimatie toezichthouder. (Art. 5:12 Awb)
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1.1.3

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen welke bevoegdheden de toezichthouder Alcoholwet
heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
• Gebruik en reikwijdte bevoegdheden. (Artt. 5:13, 5:14 Awb)
• Betreden van elke plaats met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. (5:15 Awb)
• Vorderen van inlichtingen. (5:16 Awb)
• Vorderen inzage identiteitsbewijs. (5:16a Awb)
• Vorderen van inzage van zakelijke gegevens en bescheiden. (Art. 5:17 Awb)
• Onderzoeken van zaken en nemen van monsters. (5:18 Awb)
• Onderzoeken van vervoermiddelen. (5:19 Awb)
• Meevoeren en opslaan van zaken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. (Art. 5:29 Awb)
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1.1.4

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen welke medewerking van een ieder kan worden
gevorderd.
• Medewerkingsplicht. (Art. 5:20 lid 1 t/m 3 Awb)
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NB. Lid 3 is thans opgenomen in een wetsvoorstel. Lid 3 hier alleen opnemen als het in de wet is opgenomen bij het ingaan van deze toetsmatrijs.
Anders wordt de verwijzing: Art. 5:20 lid 1 t/m 2 Awb
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1.1.5

De kandidaat kan bij een gegeven situatie de bevoegdheden die de toezichthouder Alcoholwet heeft bij het
binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner vaststellen.
• Binnentreden woning zonder toestemming van de bewoner. (Art. 42)
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1.1.6

De kandidaat kan de bevoegdheden die de toezichthouder Alcoholwet heeft bij het aangaan van een
overeenkomst op basis van onvolledige informatie bij verkoop op afstand benoemen.
• Aangaan van een overeenkomst op basis van onvolledige informatie bij verkoop op afstand. (Art. 42a)
• Alleen door de minister aangewezen ambtenaren zijn bevoegd. (Art. 42a lid 1)
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1.1.7

De kandidaat kan de verschillen in taken en bevoegdheden tussen de door de burgemeester aangewezen
ambtenaren en de door de minister aangewezen ambtenaren op grond van de Alcoholwet benoemen.
• Taken en bevoegdheden ambtenaren aangewezen door de minister. (Art 41 lid 1 sub a jo. art 44aa; art. 1 lid 3; art. 2
Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet)
• Taken en bevoegdheden ambtenaren aangewezen door de burgmeester. (Art 41 lid 1 sub b jo. art 44a; art. 2
Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet)
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NB. Naam van de regeling wordt vermoedelijk omgezet naar Alcoholwet.

1.2
Wettelijk kader

1.1.8

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen of een bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie bij
overtreding van de Alcoholwet kan worden opgelegd.
• Bestuurlijke boete. (Artt. 44a, 44aa; Hoofdstuk 7 Alcoholbesluit, op hoofdlijnen)
• Bestuurlijke strafbeschikking. (Artt. 45, 45a)
• Proces-verbaal. (Artt. 20 lid 4 en 5, 21)
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1.1.9

De kandidaat kan de bestuursrechtelijke herstelsancties bij een overtreding van de Alcoholwet benoemen.
• Intrekken vergunning. (Art. 31 lid 1 t/m 3)
• Schorsen vergunning. (Art. 32)
• Ontzeggen toegang ruimte waar wordt gewoond. (Art. 36)
• Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop. (Art. 44)
• Opleggen last onder bestuursdwang. (Art. 125 lid 3 Gemw; art. 44 lid 4)
• Opleggen last onder dwangsom. (Art. 125 lid 3 Gemw; art. 5:32 Awb; art. 43b)
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1.2.1

De kandidaat kan het doel van de Alcoholwet en de gevolgen voor de uitvoering van de handhaving
benoemen.
• Terugdringen problematisch alcoholgebruik:
- Tegengaan van gezondheidsschade als gevolg van alcoholmisbruik.
- Terugdringen van alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde.
(Memorie van toelichting Alcoholwet onder 1., op hoofdlijnen)
• Gevolgen voor de uitvoering van de handhaving. (Memorie van toelichting Alcoholwet onder 4., op hoofdlijnen)
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1.2.2

De kandidaat kan de begrippen uit artikel 1 Alcoholwet uitleggen. (Art. 1 lid 1 en 2)
• Begrippen:
- Onze Minister;
- horecabedrijf;
- slijtersbedrijf (ook hoofdstuk 2, Alcoholbesluit);
- lokaliteit;
- horecalokaliteit;
- slijtlokaliteit;
- inrichting;
- leidinggevende;
- wijn;
- sterke drank;
- alcoholhoudende drank;
- zwak-alcoholhoudende drank;
- paracommerciële rechtspersoon;
- barvrijwilliger;
- bezoeker;
- vergunninghouder;
- partijen-cateringbedrijf;
- verkoop op afstand;
- neringruimte;
- besloten ruimte;
- ketenpartijen.
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1.2.3

De kandidaat kan benoemen in welk geval voor het uitoefenen van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf een
vergunning op grond van de Alcoholwet is vereist.
• Vergunningplicht uitoefenen horecabedrijf of slijtersbedrijf.
• Verstrekking vergunning door burgemeester. (Art. 3)
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1.2.4

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen in welk geval voor het horecabedrijf een ontheffing op
grond van de Alcoholwet is vereist.
• Ontheffing vergunningplicht horecabedrijf. (Art. 35)
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1.2.5

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen aan welke eisen het horecabedrijf of het slijtersbedrijf
moet voldoen om een vergunning op grond van de Alcoholwet te krijgen.
• Eisen aan leidinggevenden van het horecabedrijf en het slijtersbedrijf. (Art 8; Hoofdstuk 3 Alcoholbesluit, op
hoofdlijnen)
• Eisen aan de inrichting van het horecabedrijf en het slijtersbedrijf. (Art. 10)
• Reglement met betrekking tot sociale hygiëne bij paracommerciële rechtspersonen. (Art. 9 lid 1 en 2)
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1.2.6

De kandidaat kan benoemen welke zaken in een vergunning op grond van de Alcoholwet zijn opgenomen en
dat de vergunning en het aanhangsel in de inrichting aanwezig moet zijn.
• Inhoud en aanwezigheid van de vergunning en het aanhangsel. (Art. 29)
• Bestuursreglement en registratie van barvrijwilligers in de inrichting van een paracommerciële rechtspersoon. (Art. 9
lid 1 t/m4)
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1.2.7

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen welke veranderingen en gedragingen gevolgen hebben
voor een verleende vergunning op grond van de Alcoholwet.
• Meldingsplicht verandering van een inrichting. (Art. 30)
• Meldingsplicht nieuwe leidinggevende. (30a lid 1)
• Veranderingen en gedragingen die leiden tot intrekken van een vergunning. (Art. 31)
• Veranderingen en gedragingen die leiden tot schorsing van een vergunning. (Art. 32)
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1.2.8

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen of de inrichting waarin het horecabedrijf of het
slijtersbedrijf wordt uitgeoefend voldoet aan de inrichtingseisen.
• Eisen aan de vloeroppervlakte van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend. (Art. 10 lid 2)
• Eisen aan de vloeroppervlakte van een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend. (Art. 10 lid 3)
• Eisen aan de neringruimte in relatie tot een slijtlokaliteit. (art. 10 lid 1 en 4)
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1.2.9

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen of aan de eisen met betrekking tot de verkoop op
afstand van alcoholhoudende drank wordt voldaan.
• Eisen aan verkoop op afstand van alcoholhoudende drank. (Art. 20a; Hoofdstuk 5 Alcoholbesluit)
• Verbod gelijktijdige andere bedrijfsactiviteiten bij verkoop op afstand. (Art. 14a)
• Uitzonderingen bestelservice sterke drank. (Art. 19 lid 1)
• Uitzonderingen bestelservice zwak-alcoholhoudende drank. (Art. 19 lid 2)
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1.2.10 De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen wanneer een bedrijf de leeftijdsgrens moet toepassen op
grond van de Alcoholwet.
• Verbod verstrekken alcohol aan minderjarigen. (Art. 20 lid 1)
• Verplichte aanduiding leeftijdsgrenzen. (Art. 20 lid 3)
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1.2.11 De kandidaat kan benoemen hoe een bedrijf de leeftijd moet vaststellen op grond van de Alcoholwet.
• Vaststelling leeftijd. (Art. 20 lid 2)
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1.2.12 De kandidaat kan bij een gegeven situatie een verboden prijsactie op grond van de Alcoholwet vaststellen.
• Prijsacties. (Art. 2a)

T

1

Versiedatum 06-04-2021 (1.0)
4

Toetsmatrijs Alcoholwet 1 juli 2021

1.2.13 De kandidaat kan bij een gegeven situatie een overtreding op grond van artikelen 12, 13, 14 en 24 van de
Alcoholwet vaststellen.
• Verstrekking alcoholhoudende drank voor gebruik (elders dan) ter plaatse. (Artt. 12, 13)
• Andere gelijktijdige bedrijfsactiviteiten in een slijterij, in een horecalokaliteit of op een terras. (Art. 14)
• Aanwezigheid van een leidinggevende of werkzame persoon in een inrichting. (Art. 24 lid 1)
• Aanwezigheid van een leidinggevende of werkzame persoon of barvrijwilliger in een inrichting van een
paracommerciële rechtspersoon. (Art. 24 lid 2)
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1.2.14 De kandidaat kan bij een gegeven situatie een overtreding op grond van artikel 18 van de Alcoholwet
vaststellen.
• Verbod verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter plaatse,
behoudens het slijtersbedrijf. (Art. 18 lid 1)
• Uitzonderingen verbod verstrekken zwak-alcoholhoudende drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter
plaatse. (Art. 18 lid 2 en 3)
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1.2.15 De kandidaat kan bij een gegeven situatie een overtreding op grond van artikelen 15 en 25 van de Alcoholwet
vaststellen.
• Bedrijfsactiviteiten in lokaliteit behorende bij een inrichting waarbij alleen toegang mogelijk is via de horecalokaliteit.
(Art. 15 lid 1)
• Rechtstreekse verbinding tussen slijterij en andere ruimte waar een handelsactiviteit wordt uitgeoefend. (Art. 15 lid 2)
• Verboden aanwezigheid van alcoholhoudende drank (Art. 25)
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1.2.16 De kandidaat kan bij een gegeven situatie een overtreding op grond van artikelen 16, 17, 21 en 22 van de
Alcoholwet vaststellen.
• Automatenverkoop alcoholhoudende drank. (Art. 16)
• Verstrekking of levering in gesloten verpakking. (Art. 17)
• Verstrekken van alcoholhoudende drank bij vermoeden dat dit leidt tot verstoring van de openbare orde. (Art. 21)
• Verstrekken van alcoholhoudende drank in tankstations, wegrestaurants en ruimten langs autosnelwegen. (Art. 22)
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1.2.17 De kandidaat kan bij een gegeven situatie een overtreding op grond van de artikelen 45 en 45a van de
Alcoholwet vaststellen.
• Verbod voor minderjarigen om alcohol op publiek toegankelijke plaatsen aanwezig te hebben. (Art. 45)
• Verbod op wederverstrekking van alcohol door meerderjarigen aan minderjarigen op publiek toegankelijke plaatsen.
(Art. 45a)
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1.3
Gemeentelijke
verordeningen

1.3.1

De kandidaat kan de onderwerpen met betrekking tot de Alcoholwet die de gemeente kan regelen in een
gemeentelijke verordening benoemen.
• Verbod of beperking verstrekking alcoholhoudende drank in inrichtingen. (Art. 25a)
• Verbod toelaten bezoekers beneden een bepaalde leeftijd in horecalokaliteiten of terrassen. (Art. 25b)
• Tijdelijk verbod of tijdelijke beperking verstrekken zwak-alcoholhoudende drank vanuit winkels of door bestelservices
(Art. 25c)
• Verbod prijsacties horeca. (Art. 25d)
• Vrijstelling verbod op proeverijen. (Art. 25e; Hoofdstuk 6 Alcoholbesluit)
• Aanwijzen alcoholoverlastgebied. (Art 25f)
• Verplichte aanwezigheid gekwalificeerde leidinggevende op vervoermiddelen waar alcoholhoudende drank wordt
verstrekt. (Art. 25g)
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1.3.2

De kandidaat kan een overtreding van de gemeentelijke verordening op grond van artikel 4 van de Alcoholwet
herkennen.
• Regels ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële rechtspersonen. (Art. 4)
• Regels die in elk geval moeten zijn opgenomen in de gemeentelijke verordening (Art. 4 lid 3)
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Gebruikte afkortingen
Awb: Algemene wet bestuursrecht
Gemw: Gemeentewet
Gebruikte taxonomie (naar Bloom)
K: Kennis
B: Begrip
T: Toepassing
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