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Aan welke eisen moet SVH voldoen vanuit toezichtkaders van de LEC-SVH? 
 
Op grond van art. 8 van de Drank- en Horecawet (‘DHW’) dient iedere leidinggevende in het horeca- 
en/of slijtersbedrijf noodzakelijkerwijs te beschikken over de Verklaring kennis en inzicht sociale 
hygiëne. Deze Verklaring zoals afgegeven door de Landelijke Examencommissie (‘LEC-SVH’) van 
Stichting Vakbekwaamheid Horeca (‘SVH’) kwalificeert als het bewijsstuk waarmee de betrokkene kan 
aantonen dat hij beschikt over voldoende kennis van en inzicht in sociale hygiëne. De LEC-SVH is 
exclusief bevoegd te beoordelen of de betrokkene kwalificeert en of deze wordt bijgeschreven in het 
Register Sociale Hygiëne.  
Er is een aantal bewijsstukken dat momenteel recht geeft op bijschrijving in het Register Sociale 
Hygiëne zoals vermeld op de website van SVH. Ten aanzien van deze bewijsstukken heeft de LEC-
SVH vastgesteld dat de betrokkene die in het bezit is van een dergelijk diploma over voldoende kennis 
en inzicht van sociale hygiëne beschikt.  
De LEC-SVH heeft erkenningseisen vastgesteld waar de exameninstelling (hierna SVH) aan dient te 
voldoen. Hierin staat beschreven wat het geldende toetsingskader is en op grond van welke 
documenten zij die beoordeling maakt (verificatoire stukken).  
 
 

1. Hoe beoordeelt  de LEC-SVH  de erkenningsaanvraag van SVH?  

Bij de beoordeling of het SVH diploma wordt aangemerkt als een diploma dat recht geeft op de 
Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne, hanteert de LEC-SVH het beoordelingskader. De  LEC-
SVH beoordeelt of de gestelde eisen aan het nagestreefde beroepsniveau inzake sociale hygiëne 
voldoende worden gewaarborgd. Daarbij wordt gekeken naar: 

• of er sprake is van het juiste gebruik van de eindtermen zoals vastgesteld door LEC-SVH op 
haar website  

• de examinering op de juiste wijze wordt uitgevoerd, 
• legitimering door examenkandidaten en daaropvolgend het op de juiste wijze verwerken van 

persoonsgegevens  
• de waarborging en verifieerbaarheid van dat diploma 
• de echtheidskenmerken van het waardepapier 
• de wijze waarop onafhankelijk toezicht is gewaarborgd bij de uitvoering van de examens in de 

praktijk.  

De LEC-SVH toetst bovenstaande aan de hand van de aangeleverde verificatoire stukken. Deze 
bevatten tevens de eindtermen. De LEC-SVH behoudt zich het recht voorde werkwijze van de 
aanvrager in de praktijk te controleren. 
 

2. Welke verificatoire stukken dient SVH  bij  aanvraag aan te leveren bij de LEC SVH?  

Een aanvraag zal vergezeld moeten gaan van de verficatoire stukken zoals die worden vermeld in het 
‘Overzicht van verificatoire stukken’. Dit overzicht is als bijlage bijgevoegd. 
 

3. Wat gebeurt er na een erkenning?  

De erkenning en de afspraken omtrent controle en toezicht worden door de LEC-SVH en SVH is in 
een document vastgelegd, de zogenaamde Erkenningsbrief.  
 

4. Wat is de looptijd van een erkenning?  
Een erkenning is voor onbepaalde tijd, uitgezonderd het hierna onder 5 bepaalde. Door toezicht en 
controle dient SVH zich voortdurend te bewijzen als examenorganisatie en dat zij aan de kaders 
voldoet. Bij tekortkomingen wordt SVH in de gelegenheid gesteld om binnen drie maanden na melding 
van de tekortkoming deze duurzaam te herstellen. Bij herhaaldelijke constateringen van gebreken kan 
de LEC SVH externe expertise opleggen om de tekortkomingen te doen oplossen. De kosten zijn voor 
rekening van SVH.  
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5. Wijziging in eindtermen en consequenties voor erkenning  

Bij de invoering van nieuwe eindtermen door de LEC-SVH die leiden tot een nieuwe toetsmatrijs, 
vervalt de erkenning en moet een nieuwe erkenningsaanvraag bij de LEC-SVH worden ingediend. De 
LEC-SVH behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de erkenning de kwaliteit te blijven 
controleren en te borgen door bijvoorbeeld het opvragen van examenmateriaal of het uitvoeren van 
audits bij SVH. Audits hebben tot doel in kaart te brengen of de exameninstelling conform de 
afgesproken voorwaarden werkt. Wanneer geconstateerd wordt dat afspraken en procedures niet op 
de juiste wijze gevolgd worden, kan de LEC-SVH overgaan tot het nemen van maatregelen, met als 
uiterste maatregel het intrekken van een verleende erkenning.  
 

6. Controle op de kwaliteit  

LEC-SVH controleert de werkwijze van SVH. Aangekondigde en onaangekondigde audits worden 
door de LEC-SVH uitgevoerd. 
 

 
7. Beëindigen van de erkenning  

De erkenning van het SVH Diploma Sociale Hygiëne tot bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne 
kan worden beëindigd:  

• op verzoek van het SVH; 
• bij faillissement van SVH;  
• bij opheffing of stoppen van het aanbieden van de examens Sociale Hygiëne bij het SVH;  
• indien SVH niet (langer) voldoet of zich niet houdt aan hetgeen bepaald is in het 

erkenningsreglement en de erkenningseisen.  

 
Persoonsgegevens  
In het kader van privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegegevensbescherming, worden 
schriftelijke afspraken gemaakt over het aanleveren van persoonsgegevens middels een te 
ondertekenen Bewerkersovereenkomst tussen SVH en de LEC-SVH, waarbij SVH de 
verantwoordelijke is en de LEC-SVH de bewerker. Deze overeenkomst wordt pas dan afgesloten 
wanneer de LEC-SVH over is gegaan tot de erkenning van het diploma. De verworven 
persoonsgegevens blijven strikt genomen van SVH.  
Verder wordt verwezen naar het overzicht verificatoire stukken 


