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Besluit van 6 juli 2022, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van een 
onderdeel van de Wet van 16 december 2020 tot 
wijziging van de Drank- en Horecawet in 
verband met het Nationaal Preventieakkoord en 
evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, van 1 juli 2022, kenmerk 3393362-1031824-WJZ; 

Gelet op artikel XI van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van 
de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord 
en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Artikel I, onderdeel E, met betrekking tot de artikelen 11a en 11c, van de 
Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in 
verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 
2021, 26), treedt in werking met ingang van 15 augustus 2022. 

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 juli 2022 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. van Ooijen 

Uitgegeven de achtste juli 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid,
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

De Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet 
in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet 
(Stb. 2021, 26) bepaalt dat de artikelen van de wet in werking treden bij 
koninklijk besluit. Voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan 
kan dit moment verschillend worden vastgesteld. 

Bij de inwerkingtreding van de Alcoholwet op 1 juli 2021 zijn de 
wijzigingen die samenhangen met de instelling van de Landelijke 
commissie sociale hygiëne (hierna: Lcsh) als zelfstandig bestuursorgaan, 
nog niet in werking getreden. De voorbereidingen voor de instelling van 
de Lcsh vragen om meer tijd. Met dit koninklijk besluit wordt voorzien in 
de inwerkingtreding van de artikelen 11a en 11c. Het is de bedoeling dat 
de Lcsh per 1 juli 2023 volledig toegerust alle in de wet neergelegde taken 
kan uitvoeren. Hiervoor is een aantal voorbereidende handelingen nodig. 
Een belangrijke handeling is het ontwikkelen van het nieuwe Register 
sociale hygiëne. Alle persoonsgegevens die in het huidige Register sociale 
hygiëne van de Landelijke Examencommissie van de Stichting Vakbe-
kwaamheid Horeca staan, dienen in het nieuwe register te worden 
opgenomen. Het nieuwe register wordt momenteel ontwikkeld zodat het 
gereed zal zijn op 1 juli 2023. In verband met de ontwikkeling van het 
register is het van belang deze persoonsgegevens eerder te ontvangen 
dan 1 juli 2023, bij voorkeur uiterlijk 1 oktober 2022. Om deze gegevens 
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (PbEU 2016, 
119) te kunnen ontvangen, is het noodzakelijk de Lcsh formeel op te 
richten. De werkzaamheden van de Lcsh zullen zich beperken tot het 
ontvangen van de data. Tot de voorziene inwerkingtreding van de overige 
artikelen met ingang van 1 juli 2023 heeft de Lcsh geen verdere bevoegd-
heden. 

De artikelen 11a en 11c treden in werking met ingang van 15 augustus 
2022. Gelet op de vereiste spoed om het register op tijd te kunnen 
ontwikkelen, wordt hierbij afgeweken van de vaste verandermomenten. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. van Ooijen

Staatsblad 2022 289 2


	Besluit van 6 juli 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een onderdeel van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26)
	Enig artikel 
	NOTA VAN TOELICHTING 

