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Erratum 
Vanwege een gerechtelijke uitspraak over het verbod op rookruimten in de horeca en een 
wetswijziging per 1 juli 2021 is op het boek ‘Sociale Hygiëne – Examentraining’ een erratum van 
toepassing. Onderstaand wordt de invloed hiervan op het theorieboek inzichtelijk gemaakt.   

Oorzaak Invloed op Sociale Hygiëne 
Rookruimten in de horeca zijn 
wegens de gerechtelijke 
uitspraak (27-09-2019) per 
direct verboden. Over 
rookruimten worden geen 
vragen in het examen Sociale 
Hygiëne. 
 

Wanneer je ‘Rookruimte’ of een verwijzing daarnaar leest, kun je dit 
negeren. Rookruimten zijn verboden en mogen niet meer gebruikt worden. 
Ingerichte rookruimtes moeten verdwijnen of zijn al verdwenen. In het 
examen krijg je geen vragen of antwoordmogelijkheden gerelateerd aan 
rookruimten. Dit betreft in de examentrainingen: 

• Examentraining 5 – Vraag 23 vervalt 
 

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe 
‘Alcoholwet’ in werking. Deze 
wet vervangt de huidige Drank- 
en Horecawet.  
 

Wat betekenen deze wijzigingen voor de inhoud? 
 Bij alle examentrainingsvragen waar je ‘Drank- en Horecawet’ 

leest kun je nu ‘Alcoholwet’ lezen. In het examen Sociale Hygiëne 
worden beide wetten genoemd: Drank- en Horecawet (nu: 
Alcoholwet). Dit betreffen alle vragen of antwoordopties in de 
diverse examentrainingen. 

 
 Het ‘Besluit kennis en inzicht Sociale Hygiëne Drank- en 

Horecawet’ vervalt, maar de inhoud hiervan gaat over in de nieuw 
Alcoholwet. Dit blijft actuele inhoud. In plaats van dit besluit kun 
je dus ook ‘Alcoholwet’ lezen. Dit heeft invloed op vraag: 

 Examentraining 3 – Vraag 3 (antwoordoptie B en C 
worden alcoholwet en zijn hierdoor hetzelfde; het goede 
antwoord is blijft A); 

 Examentraining 4 – Vraag 3 (antwoordoptie C wordt 
alcoholwet); het goede antwoord blijft B. 

 
 Er is in de nieuwe wet bepalingen opgenomen voor proeverenrijen 

in slijterijen. Deze kunnen gehouden worden 1 x per dag en 
maximaal 3 x per week, indien door de betreffende gemeente 
vrijstelling op de winkeltijdenwet is verleend aan de slijterij. 
Tijdens de proeverij mag je alcoholhoudende dranken en niet-
alcoholhoudende dranken schenken voor gebruik ter plaatse. Er 
mag tijdens een proeverij uitsluitend drank verkocht worden aan 
de consumenten die deelnamen aan de proeverij voor 
thuisgebruik of elders. 

 Examentraining 1 – Vraag 27 (vraag gaat niet uit van 
een proeverijcontext)  

 
 Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (§10.1) vervalt. 

Hierover worden geen examenvragen meer gesteld. De 
bepalingen in de nieuwe alcoholwet worden leidend in combinatie 
met het Bouwbesluit 2012. Dit betreft onderstaande vragen: 

 Examentraining 1 – Vraag 38 vervalt 
 Examentraining 2 – Vraag 38 vervalt 
 Examentraining 3 – Vraag 38 vervalt 
 Examentraining 4 – Vraag 38 vervalt 
 Examentraining 5 – Vraag 37 en 38 vervallen 
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