Boeterapport
Gemeente ………………………

dienstjaar ........
PROCES VERBAAL
BETREFT INSPECTIE IN DE INSPECTIELOCATIE:
---------------------------------------------------------Naam inspectielocatie : ……………
Vestigingsadres
-

Straatnaam: …………………

-

Huisnummer: …………………

-

Postcode: …………………

-

Plaatsnaam: …………………

Categorie : …………………
___________________________________________________________________
INSPECTIE-INFORMATIE:
-------------------------------Verbalisant, controle-ambtenaar bij de gemeente AAAA, bij akte van beëdiging nr. ………
aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, als genoemd in artikel 142
van het Wetboek van Strafvordering voor de opsporing van strafbare feiten
genoemd in domein 1 of X van bijlage A- I van de Circulaire 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……………., verklaart hierbij het
volgende:
Dag/datum/tijdstip van de inspectie: ……………………………………………
In het bedrijf aangetroffen: de heer/mevrouw ………………………………………………
Functie: ……………………………………………

INSPECTIEBEVINDINGEN:
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-------------------------------Op (dag datum tijd) bevond ik, toezichthouder 12345, mij ter controle op de naleving van de
bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet op de openbare weg:
-

Straatnaam: …………………

-

Huisnummer: …………………

-

Postcode: …………………

-

Plaatsnaam: …………………

In de gemeente ………………….., alwaar (bedrijf) gevestigd is.
Ik, toezichthouder 12345, bevond mij daar naar aanleiding van …………………………

Tijdens deze inspectie is er gebruik gemaakt van zogenaamde testkopers. Testkopers zijn jongeren
die niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en de uiterlijke kenmerken zien eruit
als zijnde een doorsnee klant. Ik toezichthouder, 12345, las op de identiteitskaart van de testkoper
de geboortedatum Xx-xx-xxxx. Hieruit bleek mij dat de testkoper de leeftijd van 18 jaar nog niet
had bereikt. Uit kleding, lichaamsbouw, uiterlijk en gedrag bleek bovendien dan de testkoper niet
onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Ik zag namelijk dat de testkoper…---beschrijf
KLUG----------

Bij mijn inspectie zag ik, toezichthouder 12345, dat ………(beschrijving gebouw,buiten,binnen,
maatregelen leeftijdsgrenzen,personen en gebeurtenis)………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………I
Ik toezichthouder, 12345, hield mij op in de nabijheid van de bar zodat ik een goed overzicht had
op de bar. Ik zag en hoorde dat de testkoper zich naar de bar begaf en ik hoorde de testkoper een
bier bestellen. Ik zag dat de medewerkster een bierglas pakte en dit bierglas onder de
tapinstallatie van bier hield om het glas vol te schenken.
Bier is een zwak alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 eerste lid 13 e gedachtestreepje van
de Drank-en Horecawet.
Ik zag vervolgens dat de medewerkster het glas met bier aan de testkoper verstrekte en ik zag dat
de testkoper dit glas bier afrekende met de medewerkster. Ik zag en hoorde dat de medewerkster
tijdens bovengenoemde handelingen de leeftijd van de testkoper niet vaststelde aan de hand van
een identiteitsbewijs zoals bedoeld in artikel 20 derde lid van de Drank-en Horecawet.

Pagina 2 van 6

Ik toezichthouder, 12345,kon aan de hand van de uiterlijke kenmerken als kleding, lichaamsbouw
en gedrag niet vaststellen dat deze testkoper aan wie bedrijfsmatig of anders dan om niet
alcoholhoudende drank werd verstrekt onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Hoe de
medewerkster wel tot een dergelijke vaststelling is gekomen is mij niet gebleken. De medewerkster
heeft de leeftijd niet vastgesteld op een wijze als bedoeld in artikel 20, derde lid van de Drank-en
Horecawet.
De persoonsgegevens van de testkoper zijn bij mij toezichthouder bekend en op de dienst
beschikbaar.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________________________________
Hieruit bleek mij dat bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken werden
verstrekt aan personen van wie niet was vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar hadden
bereikt, hetgeen een overtreding is van artikel 20, eerste lid gelet op het bepaalde in artikel 20
derde lid van de Drank- en Horecawet. Ingevolge artikel 44a, eerste lid, van de Drank-en
Horecawet is dit een beboetbaar feit als genoemd onder Categorie C in het Besluit bestuurlijke
boete Drank- en Horecawet.

___________________________________________________________________
Hierna maakte ik mijn functie en het doel van mijn komst bekend aan een man/vrouw, die ik in
genoemde ……………… aantrof en die mij verklaarde te zijn genaamd: ………………………………………
Functie: ……………………………………………
Hierna heb ik meneer/mevrouw van mijn bevindingen op de hoogte gebracht en zegde hem/haar
ter zake een boeterapport aan. Voor wat betreft de verklaring van de betrokkenen verwijs ik naar
het PV van verhoor behorende bij dit Boeterapport.

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (zie
bijlage II) wordt deze, door mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en
verantwoording van meneer/mevrouw …………………………………………… .
Deze (rechts)persoon heb ik, verbalisant, als overtreder aangemerkt.
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Ik, toezichthouder 12345, heb op ambts ……………… dit proces-verbaal opgemaakt, gedagtekend en
ondertekend te ………………………………………………………… op …………...

verbalisant, ………
Gemeente ……………………..
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___________________________________________________________________
Proces-verbaal van verhoor
Gemeente …………………
------------------------------------------------------------------------PROCES VERBAAL VAN VERHOOR

Proces verbaal van verhoor behorende bij
Proces verbaal nr …………………………, dienstjaar …………………………… van de Gemeente ……………….
___________________________________________________________________

PROCES VERBAAL OPGEMAAKT TEGEN:
--------------------------------------------

Naam inspectielocatie: ……………
Vestigingsadres
-

Straatnaam: …………………

-

Huisnummer: …………………

-

Postcode: …………………

-

Plaatsnaam: …………………

Gemeente:

…………………………………

Correspondentieadres
-

Straatnaam: …………………

-

Huisnummer: …………………

-

Postcode: …………………

-

Plaatsnaam: …………………

Rechtsvorm : ………………
___________________________________________________________________
HET VERHOOR VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON:
-------------------------------------------------------------------Verbalisant,

controle-ambtenaar bij de gemeente X, bij akte van beëdiging nr. …… aangewezen
als buitengewoon opsporingsambtenaar, als genoemd in artikel 142 van het
Wetboek van Strafvordering voor de opsporing van strafbare feiten genoemd in
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domein 1 of X van bijlage A- I van de Circulaire 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……………, verklaart hierbij het volgende:
Dag en datum van het verhoor: ………..
___________________________________________________________________
Personalia van de gehoorde persoon:
Achternaam

: ……………

Voornamen

: ………………

Geboortedatum

: ……………

BSN:………..
Woonadres
Straatnaam: …………
Huisnummer: …………
Gemeente

: …………

Functie

: …………

De overtreder heeft zich middels het nummer van zijn/haar ……………… geïdentificeerd, nummer (zie
bijlage): ………..

__________________________________________________________________
Ik bracht hem/haar van de inhoud van het proces-verbaal met nummer ……………… op de hoogte en
deelde hem/haar mede dat op basis van dit proces-verbaal de Burgemeester van gemeente X 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 niet tot antwoorden verplicht was.
Verklaring:
"…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
Ik, verbalisant, heb op ambts …………… dit proces-verbaal van verhoor opgemaakt, gedagtekend en
ondertekend te …………………………………… op

…………………………………………

Verbalisant,
………………
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