Boeterapport Schermafbeeldingen examenomgeving
Welkom bij het open werk examen van de DHW: Het Boeterapport.
Lees onderstaande instructie aandachtig door alvorens u start met het examen!
-De onderstaande video wordt twee keer afgespeeld met een tussenpauze van 2
minuten waarin u aantekeningen kunt maken. U kunt gebruik maken van de
koptelefoon. U start de video door op de pijl rechtsboven te klikken. Wanneer u de
video tweemaal bekeken heeft kunt u onderaan deze pagina aangeven door te willen
gaan met het examen en komt u in het format Boeterapport.
-Boven in het boeterapport treft u de benodigde bijlagen aan welke u te allen tijde
kunt raadplegen. De dag, de datum en het tijdstip waarop de inspectie plaatsvindt en
u het boeterapport opmaakt is gelijk aan het examenmoment.
-Het boeterapport heeft enkel betrekking op de verstrekking van alcohol door de
verkoper, dus niet op de strafbaarstelling van de jongeren.
-Uw ID-nummer is tevens uw verbalisantnummer gedurende het gehele examen.
Succes bij uw examen! .

1 Doorgaan 1

Heeft u de film twee keer gezien en uw aantekeningen klaar?
0 Ja
Doorgaan

Tijdens het examen kunt u gebruik maken van de volgende bijlagen:
•
•
•
•
•
•
•

Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlage III:
Bijlage IV:
Bijlage V:
Bijlage VI:
Bijlage VII:

Boeterapportmatrix
Trechtermodel leeftijdsgrenzencontrole
Wetsartikelen
Gegevens van de jongeren
Identiteitsbewijs eigenaresse
Gegevens van de Kamer van Koophandel
De DHW vergunning van het betreffende bedrijf

PROCES-VERBAAL
Algemene gegevens
Gemeente Amersfoort
Dienstjaar 2019/2020
A. Betreft inspectie in de inspectielocatie
PROCES-VERBAAL
Naam inspectielocatie:
Vestigingsadres
Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Plaatsnaam:
Categorie:
B. Inspectie-informatie
Verbalisant, Toezichthouder Drank- en Horecawet bij de gemeente Amersfoort, bij
akte van beëdiging nr.
aangewezen als buitengewoon
opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 142 SV, voor de opsporing van strafbare

feiten als vermeld in Artikel 6 Domein I Openbare Ruimte van de Regeling
Domeinlijsten Buitengewoon Opsporingsambtenaar en als toezichthouder, als
bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het houden
van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke
voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan gemeente
Amersfoort, verklaart hierbij het volgende:
Dag/datum/tijdstip van de inspectie:
In het bedrijf aangetroffen: de heer/mevrouw
C. Inspectiebevindingen deel I
Op
, bevond ik, verbalisant, mij ter controle op de naleving van de
bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet op de openbare weg:
Straatnaam:
Nummer:
Postcode:
Plaatsnaam:
In de gemeente Amersfoort, alwaar
Ik, verbalisant, bevond mij daar naar aanleiding
van
C. Inspectiebevindingen deel II
Bij mijn inspectie zag ik, verbalisant, dat ...

gevestigd is.

C. Inspectiebevindingen deel III
Klik, afhankelijk van wat u heeft waargenomen, optie A of optie B aan en vul de
tekst aan.
Hieruit bleek mij, verbalisant, dat bedrijfsmatig of anders dan om niet
Optie A
werden verstrekt aan een persoon/personen van wie niet was vastgesteld dat
deze de leeftijd van 18 jaar had/hadden bereikt,
Optie B
aan een persoon werd verstrekt, van wie was vastgesteld dat deze de leeftijd
van 18 jaar had bereikt, welke drank kennelijk bestemd was voor een
persoon/personen van wie niet was vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar
had/hadden bereikt,
hetgeen een overtreding is van:

C. Inspectiebevindingen deel IV
Hierna maakte ik mijn functie en het doel van mijn komst bekend aan een
man/vrouw, die ik in het genoemde
te zijn genaamd:

aantrof en die mij verklaarde

Hierna heb ik de meneer/mevrouw
van mijn bevindingen op de
hoogte gebracht en zegde hem/haar ter zake een boeterapport aan.
Blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel (zie bijlage) wordt deze, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
meneer/mevrouw
Deze (rechts)persoon heb ik, verbalisant, als overtreder aangemerkt.

Ik, verbalisant, heb op
en ondertekend te
op

dit proces verbaal opgemaakt, gedagtekend
.

Verbalisant,
Gemeente Amersfoort
PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR
Algemene gegevens
Gemeente Amersfoort
PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR
Proces-verbaal van verhoor behorende bij
proces-verbaal nummer: 101010, dienstjaar 2019/2020
van de gemeente Amersfoort.
A. Proces-verbaal opgemaakt tegen:
Naam inspectielocatie:
Vestigingsadres
Straatnaam:
Nummer:
Postcode:
Plaatsnaam:
Gemeente: Amersfoort
Correspondentie adres
Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Plaatsnaam:

Rechtsvorm:
B. Het verhoor van de verantwoordelijke persoon deel I
Verbalisant, Toezichthouder Drank- en Horecawet bij de gemeente Amersfoort, bij
akte van beëdiging nr.
, aangewezen als buitengewoon
opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 142 SV, voor de opsporing van strafbare
feiten als vermeld in paragraaf 6.4 Domeinlijst 1 Openbare Ruimte van de
Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar en als toezichthouder, als
bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het houden
van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke
voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan de gemeente
Amersfoort, verklaart hierbij het volgende:
Dag en datum van het verhoor:
B. Het verhoor van de verantwoordelijke persoon deel II
Personalia van de gehoorde persoon
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN:
Woonadres
Straatnaam:
Huisnummer:
Gemeente:
De overtreder heeft zich
middels zijn/haar
bijlage):

geïdentificeerd, nummer (zie

B. Het verhoor van de verantwoordelijke persoon deel III
Ik bracht hem/haar van de inhoud van het proces-verbaal met nummer: 101010 op
de hoogte en deelde hem/haar mede dat op basis van dit proces-verbaal de
Burgemeester van gemeente Amersfoort een bestuurlijke boete kan opleggen. Naar
aanleiding hiervan en nadat ik hem/haar had medegedeeld dat hij/zij of de
rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a
van de Algemene wet bestuursrecht
Verklaring:

Ik, verbalisant, heb op
en ondertekend te
op

dit proces verbaal opgemaakt, gedagtekend

.

Verbalisant,
Ondertekening
Hierbij verklaar ik het examen digitaal te ondertekenen.

