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Alcoholwet basis en uitleg begripsbepalingen;
bijzondere wetten en APV;
bevoegdheden als toezichthouder en als BOA;
opmaken van een juridisch correct boeterapport;
handhavingsinstrumentarium: o.a. inzicht boete rapport als instrument bij gemeentelijk
handhavingsbeleid;
vergunningsplichtige bedrijven, niet vergunningsplichtige bedrijven,
leeftijdsgrenzenherkenning, jeugdkaart en productherkenning;
bedrijfscontroles: commercieel en para commercieel, controletechnieken,
Inspectiemethodieken.

Wat wordt er behandeld tijdens de Opleiding Alcoholwet?
Tijdens deze 8-daagse opleiding behandelen wij de volgende onderwerpen:

Hoog slagingspercentage
Optimale voorbereiding op de praktijk
Begrijpelijk lesmateriaal
Veel oefenmateriaal/-vragen
Zowel open inschrijving als incompany mogelijkheden
Alles wordt geregeld, van exameninschrijving tot lunch

Waarom kiest u voor de Opleiding Alcoholwet van NIVOO?

Vooropleiding en opleidingsniveau
Voor deelname aan de Opfriscursus Alcoholwet is het wenselijk wanneer u bent aangesteld als
BOA en bent aangewezen als toezichthouder Alcoholwet. Tevens functioneert u op minimaal
MBO 3 niveau.

Voor wie is de Opleiding Alcoholwet?
De Opleiding Alcoholwet, voorheen Drank- en Horecawet (DHW), is voor
alle Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die aangewezen
worden als gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet en die de reguliere
vergunningen gaan controleren.

Wat is het doel van de Opleiding Alcoholwet?
U wordt dusdanig voorbereid zodat u succesvol kunt deelnemen aan het
landelijke examen Toezichthouder Alcoholwet en u direct de opgedane
kennis en vaardigheden kunt uitvoeren in de praktijk.

Opleiding
Toezichthouder Alcoholwet

Aantal deelnemers
Aan de opfriscursus kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.



Inschrijfkosten
Klassikale lessen
Begeleiding van de docent
Het lesmateriaal
Lunch, koffie en thee tijdens de lesdagen
Certificaat van deelname
 

Open inschrijving en incompany
De opfriscursus staat regelmatig gepland als open inschrijving. Iedere
individuele deelnemer kan hiervoor worden ingeschreven. De genoemde
opleidingskosten zijn voor onze open inschrijving en zijn inclusief:

Heeft u meerdere kandidaten voor de cursus, neemt u dan contact op met
onze opleidingsadviseur voor meer informatie over de incompany
mogelijkheden en de daarbij horende tarieven.

Arjan
Schellingerhout

OPLEIDINGSADVISEUR
0346-21 74 21

Gert
van Loenen
OPLEIDINGSADVISEUR
0346-21 74 21

Vragen?

bel dan één van onze 

opleidingsadviseurs


