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Voor de examenkandidaat: Informatie over het examenonderdeel Boeterapport  
 
Hieronder leest u informatie die voor u, als examenkandidaat, belangrijk is.  
 
Wij raden u aan de informatie, voorafgaand aan uw examenmoment, aandachtig door te lezen. 
ExTH neemt voor de Alcoholwet het examenonderdeel Boeterapport af. Het boeterapport heeft 
enkel betrekking op de verstrekking van alcohol, dus niet op de strafbaarstelling van de jongeren. U 
dient tijdens dit examen een juridisch sluitend boeterapport (proces-verbaal en proces-verbaal van 
verhoor) op te leveren. Het beoordelingsmodel is vastgesteld door de Examencommissie Alcoholwet. 
 
Examenregels  
-  Bij dit examen mag u alleen gebruik maken van de bijlagen die u tijdens het examen (digitaal) kunt 

inzien. Andere documenten dan deze zijn NIET toegestaan.  
-  Uw persoonlijke eigendommen, behalve uw ID, liggen in de kluis.  
-  Een examenleider houdt toezicht op het examen. U dient de aanwijzingen van de examenleider 

op te volgen. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen kan de examenleider u uitsluiten van het 
examen.  

-  Als u naar het toilet wilt kunt u dit aangeven bij de examenleider. 
 
ID controle  
In de examenruimte wordt uw ID-bewijs gecontroleerd.  
Let op: zonder geldig ID-bewijs wordt u niet tot het examen toegelaten (zie examenreglement).
   
Verloop van het examen  
U gaat een boeterapport opmaken onder uw examen/ID-nummer. Uw ID-nummer is tijdens het 
examen tevens uw verbalisantnummer. U maakt dus geen gebruik van uw naam. Na een briefing van 
de examenleider, logt u in en zet u uw koptelefoon op. Uw examenfilm wordt 2x getoond. Tussen de 
films zit een korte tussenpauze van twee minuten, waarin u uw eerste notities kunt doornemen en 
nieuwe notities kunt maken. De examenfilm heeft betrekking op verstrekking of wederverstrekking. 
Nadat de examenfilm 2x is getoond, gaat u door naar het invulscherm van het Boeterapport; u kunt 
niet meer terug naar de film. Naar aanleiding van de getoonde film maakt u een boeterapport 
(proces-verbaal en proces-verbaal van verhoor) op de computer. Dit doet u aan de hand van 
invulvelden en selecteervelden. Als u het boeterapport hebt afgerond klikt u op ‘examen afsluiten’ 
en u geeft de examenleider een seintje opdat het rapport kan worden uitgeprint.  
Naast uw computer liggen de volgende documenten:  
-  Bijlage I: Boeterapportmatrix 
-  Bijlage II: Trechtermodel leeftijdsgrenzencontrole 
-  Bijlage III: Wetsartikelen 
 -  Bijlage IV: Gegevens van de jongere(n)  
-  Bijlage V: Identiteitsbewijs eigenaresse/eigenaar  
-  Bijlage VI: Gegevens van de Kamer van Koophandel  
-  Bijlage VII: De Alcoholwet vergunning van het betreffende bedrijf (indien van toepassing)  
 
Examenduur  
3 uur  
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Aandachtspunten met betrekking tot de beoordeling  
-  De datum, de dag en tijdstip waarop de inspectie plaatsvindt en u het boeterapport opmaakt is 

gelijk aan het examenmoment.  
-  Chronologische opbouw is geborgd als steeds eerst de waarnemingen en vervolgens de conclusie 

wordt vermeld.  
-  Er vindt in alle examenfilms een leeftijdsinspectie plaats. Dit moet dus expliciet gemeld worden. In 

het kader daarvan moet met verwijzing van wetgeving aangegeven worden welke maatregelen er 
genomen zijn om te voorkomen dat er aan jongeren drank wordt verstrekt.  

-  Voldoende (!) eigen waarnemingen moeten worden vermeld om met verwijzing naar wetgeving 
(‘zoals bedoeld in …’.) vast te stellen of het om een horecabedrijf, supermarkt of slijterij bedrijf gaat 
die open was voor publiek. Bijvoorbeeld het enkel noemen van de aanwezigheid van winkelend 
publiek is niet voldoende om aan te geven dat het om een supermarkt gaat. 

 -  Bij de vermelding van alcoholhoudende drank dient zowel de merknaam, het percentage alcohol, 
het volume als de aanduiding zwak alcoholhoudende / sterke drank weergeven te worden. Als 
flessen in beeld zijn kan beschreven worden wat gezien (getoond) is. Als een overzicht van flessen 
getoond worden kan de melding worden gedaan; Mij is ambtshalve bekend….  

-  Daar het een leeftijdsgrenscontrole is dient u de beschrijving van de 
Kleding/Lichaamsbouw/Uiterlijk/Gedrag te relateren aan de vaststelling dat de jongeren niet 
onmiskenbaar 18 waren. 

-  Kleding: het onderscheid tussen de jongeren moet duidelijk worden gemaakt.  
- Lichaamsbouw: Lengte en een 2e indicatief voor een jongere.  
-  Uiterlijk: haarkleur en een 2e indicatief voor een jongere.  
-  Gedrag: objectieve gedragingen en indicatief voor een jongere 
 Dit onderdeel dient ook weer afgesloten te worden met de standaardzin: Hieruit bleek mij …  
-  Weergegeven gesprekken buiten of in de locatie mogen in de 3e persoon weergegeven worden.  
-  In de weergave van de waarneming of en hoe de leeftijdsvaststelling plaatsvond dient de 

letterlijke tekst te worden weergegeven met verwijzing naar het artikelnummer. Dit dient ook 
weer vermeld te worden in de conclusie die op basis van de waarnemingen getrokken wordt. 

 -  In de beschrijving van de feitelijke verstrekking noteert u de feitelijke bereiding en overhandiging 
aan de jongere(n). Hierin dient ook weer de merknaam, volume en alcoholpercentage vermeld te 
worden met in de conclusie een zinsnede die betrekking heeft op alcoholhoudende drank zoals 
bedoeld …. 

-  De antwoorden op alle 7 vragen gesteld aan de jongere(n) dienen vermeld te staan.  
-  De leeftijdsvaststelling moet vermeld worden op basis van verstrekte gegevens.  
-  In de conclusie dient de standaardzin vermeld te worden.  
-  In de omschrijving van de overtreding van de leeftijdsgrens dienen de twee artikelverwijzingen in 

de juiste context vermeld te worden.  
-  Het beboetbare feit moet met verwijzing naar het desbetreffende artikel worden gemeld  
-  In de weergave van het verhoor dient o.a. de cautie, de functie van de verhoorde, de verklaring 

en de te nemen maatregelen vermeld te worden.  
-  Het boeterapport moet gedagtekend en ondertekend zijn volgens de richtlijnen die u gegeven 

worden in het examenformat. 
 -  Indien van toepassing dient u steeds te verwijzen naar het juiste wetsartikel.  
-  U dient te spreken van een gedachtestreepje i.p.v. aandachtsstreepje.  
-  Tot slot worden punten toegekend voor chronologie, leesbaarheid c.q. Nederlandse taal 

argumentatie voor conclusies en accuratesse.  
 
N.B. Wij wijzen u er nogmaals expliciet op dat verwijzingen naar wetsartikelen, standaardzinnen en 
gehanteerde begrippen op de juiste wijze verwoord, gehanteerd en volledig uitgeschreven dienen te 
worden en op de juiste plaats(en) vermeld dienen te worden; alleen dan kunnen alle hieraan toe te 
kennen punten behaald worden.  
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Evaluatie  
Na afloop van het examen vragen wij u een evaluatieformulier in te vullen.  
 
Uitslag  
De uitslag ontvangt u 10 werkdagen na het afleggen van het examen per mail.  


