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Staat achter de
Nederlandse horeca

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 – Theorieboek’ een erratum van
toepassing. Onderstaand wordt de invloed hiervan op het theorieboek inzichtelijk gemaakt.
Oorzaak

Invloed op Sociale Hygiëne

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

Wat betekenen deze wijzigingen voor de inhoud?

Overal 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).

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.



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.



De wederverstrekker – bij indirecte verstrekking – wordt ook
strafbaar. Als leidinggevende van bijvoorbeeld een horecabedrijf
moet je dus blijven opletten om indirecte verstrekking te
voorkomen. De verantwoordelijkheid blijft om op afstand te
kunnen nagaan of de werkwijze (geen verstrekking van
alcoholische dranken aan minderjarige) op orde is.



Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in
het kader van horecastage. Personen vanaf een leeftijd van 14
jaar mogen hierdoor werken in ruimten waar alcohol verstrekt
wordt, indien het onderdeel is van een (horeca)opleiding.



Opheffen verbod op toegang slijter voor een minderjarige.



Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan
(dit geldt voor supermarkten en slijters: horeca is uitgezonderd).
De reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is daarom geen
onderdeel meer van het examen Sociale Hygiëne.



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.



Er komt een nieuwe Landelijke Commissie Sociale Hygiëne (LCSH)
en ook een nieuw Register Sociale Hygiëne dat onder het beheer
van de LCSH is. De LCSH vervangt de LEC-SVH en het nieuwe
register vervangt het Register Sociale Hygiëne dat in beheer is van
SVH. De LCSH is nog niet benoemd en er is nog geen nieuw
register. Er is sprake van een overgangsperiode. Het streven voor
het benoemen van de LCSH en een nieuw register is 1 januari
2022. Het LCSH zal na intreding nieuwe eindtermen voor Sociale
Hygiëne vaststellen. Tot die tijd blijven de huidige eindtermen
gelden en worden alleen vragen in het examen gesteld over de
geldende wet- en regelgeving uit het theorieboek.
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