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Kwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerken en assistentieverlening Toetsvorm: 20 gesloten vragen 

Examenonderdeel: Rechtskennis Toetsduur: 45 minuten 

  Cesuur: 68%  

 

Code/Begrip Toetsterm 
Taxo- 
nomie 

# 
vragen 

2. Functioneren binnen het voor zijn opsporingstaak vastgesteld wettelijk kader (2 vragen) 

2.3 Samenwerking met de politie 

2.3.1 
Wettelijke regeling 
samenwerking met 
de politie 

De kandidaat kan in hoofdlijnen omschrijven hoe samenwerking met de politie wettelijk is geregeld. 

• Wettelijke regeling samenwerking politie. (Art. 10 lid 2 Politiewet 2012, art. 146 lid 2 Sv; artt. 29, 30 lid 1, 38 BBO) 

 

K 2 

2.3.2 
Organisatie van de  
samenwerking met  
de politie 

De kandidaat kan in hoofdlijnen omschrijven hoe samenwerking met de politie is georganiseerd. 

• Inzetcriterium. (Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar, paragraaf 6) 

• Samenwerking met de politie in de openbare ruimte. (Brief minister ‘Boa's en de gevolgen voor de lokale  

inbedding van de politie’ aan de TK d.d. 10.12.2018, kenmerk 2438876, onderdeel ‘Boa en politie’) 

 

2.3.3 
Ambtenaar van politie 

De kandidaat kan het begrip ambtenaar van politie omschrijven 

• Ambtenaar van politie. (Artt. 2, 2a Politiewet 2012) 

K 

2.3.4 
De taak van de politie 

De kandidaat kan de taak van de politie benoemen 

• De taak van de politie. (Art. 3 Politiewet 2012) 

K 

2.3.5 
De organisatie van de 
politie 

De kandidaat kan de organisatie van de politie omschrijven. 

• Landelijke politiekorps en korpschef. (Artt. 25 lid 1 sub b, 27 lid 1 Politiewet 2012) 

• Regionale eenheid en politiechef. (Artt. 25 lid 1 sub a en lid 2, 38 lid 1 Politiewet 2012) 

• Landelijke Eenheid en politiechef. (Art. 42 lid 1 en 3 Politiewet 2012) 

• Politiedienstencentrum. (Art. 25 lid 1 sub c Politiewet 2012). 

K 

2.3.6 
De bevoegdheden 
van de politie 

De kandidaat kan bevoegdheden van de politie benoemen. 

• Het werkgebied van de politie. (Art. 6 Politiewet 2012) 

• Het gebruik van geweld en fouilleren. (Art. 7 lid 1, 3 en 4 Politiewet 2012) 

• Subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. (Art. 7 lid 7 jo. lid 1, 3 en 4 Politiewet 2012) 

 

K 
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2.3.7 
De verleende 
bevoegdheden aan 
de boa 

De kandidaat kan bevoegdheden van de boa in relatie tot het gebruik van geweld en fouilleren benoemen en 
kan het begrip geweldsinstructie omschrijven. 

• Bevoegdheden in relatie tot het gebruik van geweld en fouilleren worden verleend door de minister. (Art. 7 lid 9 
Politiewet 2012).  

• Geweldsinstructie. (Art. 90novies Sr)  

• Uitsluiting strafbaarheid gebruik geweldsinstructie. (Art. 42 lid 2 Sr) 

• Strafbaarstelling schending geweldsinstructie. (Art. 372 Sr) 

• Onderzoek naar gebruik van geweld door ambtenaren. (Art. 511a, 511aa, 511ab Sv)  

K 

2.3.8 
Het gezag over de 
politie 

De kandidaat kan de organisatie van het gezag over de politie omschrijven. 

• Het gezag van de burgemeester over de politie. (Art. 11 lid 1 Politiewet 2012) 

• Het gezag van de officier van justitie over de politie. (Art. 12 lid 1 Politiewet 2012) 

• Driehoeksoverleg. (Art. 13 lid 1 en 3 Politiewet 2012) 

K 

5. Beoordelen of de verzamelde en/of ontvangen informatie strafrechtelijk relevant is (4 vragen) 

5.4 Poging tot misdrijf en voorbereiding van een misdrijf 

5.4.1 
Poging tot misdrijf 

De kandidaat kan het begrip poging tot misdrijf omschrijven. 

• Voorwaarden strafbaarheid van een poging tot misdrijf. (Art. 45 lid 1 Sr) 

• Soorten poging tot misdrijf: voltooide poging; onvoltooide poging. 

• Vrijwillige terugtrekking. (Art. 46b Sr) 

 

K 1 

5.4.2 
Voorbereiding van 
een misdrijf 

De kandidaat kan het begrip voorbereiding van een misdrijf omschrijven. 

• Voorwaarden strafbaarheid van een voorbereiding tot misdrijf. (Art. 46 lid 1 Sr) 

• Vrijwillige terugtrekking. (Art. 46b Sr) 

K 1 

5.5 Deelnemen aan strafbare feiten 

5.5.2 
Rechtspersonen 

De kandidaat kan benoemen wie strafbare feiten kunnen begaan en kan de soorten rechtspersonen 
benoemen. 

• Strafbare feiten door natuurlijke personen en rechtspersonen. (Art. 51 lid 1 Sr) 

• Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen. (Artt. 2:1 lid 1, 2:3 BW) 

K 1 

5.6 Samenloop van strafbare feiten 

5.6.1 
Samenloop van 
strafbare feiten 

De kandidaat kan het begrip samenloop van strafbare feiten omschrijven en hiervan voorbeelden noemen. 

• Samenloop van strafbare feiten. (Art. 55 Sr) 

K 1 
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6. Een onderzoek instellen om bewijsmateriaal te verzamelen (11 vragen) 

6.1 De verdachte 

6.1.1 
Verdachte 

De kandidaat kan het begrip verdachte omschrijven. 

• Verdachte. (Art. 27 lid 1 en 2 Sv) 

K Geen 

6.2 Rechtmatig toepassen van de opsporingsbevoegdheden 

6.2.1 
Opsporingsbevoegd- 
heden en toezicht- 
bevoegdheden 

De kandidaat kan de begrippen opsporingsbevoegdheden en toezichtbevoegdheden uitleggen. 

• Opsporingsbevoegdheden. 

• Toezichtbevoegdheden. 

B 1 

6.2.8 
Strafbaarheid gedrag 
jegens een 
ambtenaar 

De kandidaat kan bij gegeven situatie bepalen of gedrag jegens een ambtenaar strafbaar is. 

• Niet voldoen aan bevel of vordering of van het belemmeren van de ambtshandeling. (Art. 184 lid 1 Sr) 

• Veroorzaken van opschudding en zich niet verwijderen na gegeven bevel. (Art. 185 Sr) 

• Belediging van een ambtenaar gedurende of ter zake de uitoefening van zijn functie. (Art. 266 lid 1 jo. art. 267 

onder 2° jo. art. 269 Sr) 

T 1 

6.3 Toepassen van dwangmiddelen ten aanzien van de persoonlijke vrijheid 

6.3.1 
Staande houden 

De kandidaat kan het begrip staande houden omschrijven.  

• Staande houden. (Art. 27a, 27c, 52 Sv) 

K Geen 

6.3.2 
Vaststellen identiteit 

De kandidaat kan benoemen wie bevoegd is tot het vorderen van inzage van een identiteitsbewijs, wie de 
identiteit van de aangehouden verdachte kan vaststellen en op welke wijze dat geschiedt. 

• Personen bevoegd tot vorderen van inzage identiteitsbewijs. (Art. 8 lid 1 en 2 Politiewet 2012; art. 5:16a Awb) 

• Personen bevoegd tot vaststellen identiteit van de aangehouden verdachte. (Art. 55c lid 1 Sv)  

• Wijze van vaststelling identiteit. (Artt. 55c lid 1 jo. art. 27a, 55c lid 2, 55b Sv) 

• Begrip Basisregistratie Personen (BRP). 

• Strafbaarheid bij opgeven van valse identificerende persoonsgegevens. (Art. 435 sub 4 Sr) 

K 1 

6.3.3 
Toonplicht 
identiteitsbewijs 

De kandidaat kan de documenten waarmee de identiteit kan worden vastgesteld benoemen. 

• Toonplicht identiteitsbewijs. (Art. 2 WID)  

• Strafbaarstelling van het niet tonen van een identiteitsbewijs. (Art. 447e Sr)  

B 

6.3.4 
Identiteitsbewijs 

De kandidaat kan de documenten waarmee de identiteit kan worden vastgesteld benoemen en kan 
beschrijven wanneer en onder welke voorwaarden een identificatiefouillering geschiedt. 

• Documenten waarmee de identiteit kan worden vastgesteld. (Art. 1 lid 1 WID)  

• Strafbaarheid bij voorhanden hebben en gebruik van vals identiteitsbewijs. (Art. 231 lid 2 Sr) 

 K 
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6.3.5  
Naamrecht 

De kandidaat kan wettelijke regels met betrekking tot het Nederlandse naamrecht benoemen. 

• Voornaam natuurlijk persoon. (Art. 1:4 lid 1 BW) 

• Geslachtsnaam kind. (Art. 1:5 lid 5 BW) 

• Bewijs geslachtsnaam. (Art. 1:6 BW) 

• Gebruik geslachtsnaam gehuwde man/vrouw. (Art. 1:9 lid 1 en 3 BW) 

K 

6.3.6  
Ontdekking op heter- 
daad en ontdekking 
buiten heterdaad 

De kandidaat kan bij een gegeven situatie beoordelen of er sprake is van ontdekking op heterdaad. 

• Ontdekking op heterdaad. (Art. 128 lid 1 Sv) 

• Ontdekking buiten heterdaad. (Art. 128 lid 2 Sv) 

• Tijdsverloop waarbinnen nog heterdaad aanwezig is. 

K/B 1 

6.3.7  
Aanhouden van een 
verdachte 

De kandidaat kan benoemen en bij een gegeven situatie beoordelen wanneer en door wie een verdachte mag 
worden aangehouden bij ontdekking op heterdaad en ontdekking buiten heterdaad. 

• Bevoegdheid tot aanhouden verdachte bij ontdekking op heterdaad en bij ontdekking buiten heterdaad. (Art. 15 lid 
1 GW; artt. 53 lid 1, 54 lid 1 t/m 4 Sv) 

• Feiten waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven. (Art. 67 lid 1 sub a Sv) 

 

K/B 1 

6.3.8 
Geleiden van de ver-
dachte voor de (hulp) 
officier van justitie 

De kandidaat kan de procedure beschrijven met betrekking tot het voorgeleiden van de verdachte. 

• Geleiden van de verdachte voor de (hulp)officier van justitie. (Artt. 53 lid 2 en 3, 54 lid 1 t/m 4 Sv) 

 

K 1 

6.4 Toepassen van dwangmiddelen ten aanzien van de persoonlijke integriteit 

6.4.1 
Strafvorderlijke 
fouillering ter 
inbeslagneming 

De kandidaat kan de begrippen onderzoek aan het lichaam of kleding en onderzoek in het lichaam 
omschrijven en de voorwaarden voor deze onderzoeken benoemen. 

• Recht op onaantastbaarheid lichaam (Art. 11 GW) 

• Onderzoek aan het lichaam of kleding. (Artt. 56 lid 1,3 en 4 Sv, 195 lid 1, 3 en 4 Sv) 

• Onderzoek in het lichaam. (Artt. 56 lid 2 en 3 Sv, 195 lid 2 en 4 Sv) 

K 2 
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6.5 Inbeslagneming van voorwerpen 

6.5.1 
Inbeslagneming van 
voorwerpen 

De kandidaat kan de bevoegdheden van de opsporingsambtenaar benoemen en de procedure beschrijven 
met betrekking tot de inbeslagneming van voorwerpen. 

• Begrippen bezit en houderschap. (Art. 107 lid 1 en 4 Boek 3 BW) 

• Begrip inbeslagneming. (Art. 134 Sv) 

• Voorwerpen die voor inbeslagneming vatbaar zijn. (Art. 94 Sv) 

• Bevoegdheid tot inbeslagneming. (Art. 95 Sv) 

• Bevoegdheid tot binnentreding om voorwerpen in beslag te nemen. (Art. 96 lid 1 Sv) 

• Het nemen van bevriezingsmaatregelen. (Art. 96 lid 2 Sv) 

• Het uitleveren van voorwerpen ter inbeslagneming. (Art. 96a lid 1 en 2 Sv) 

• Het doorzoeken van een vervoermiddel ter inbeslagneming. (Art. 96b Sv) 

• Vrijwillige afstand van een voorwerp door de verdachte. (Art. 116 lid 2 Sv) 

• Voortduren van het beslag. (Art. 116 lid 1 Sv) 

K 3 

10 – 19 Eindtermen Boa OV 

11. Bepalingen voor de reiziger  

11.7  
Handhaving 
bedrijfsgang 

De kandidaat kan de bepalingen noemen waaraan een ieder en specifiek de reiziger moet voldoen bij de 
handhaving van de bedrijfsgang. 
• 11.7.3 Verbod verstoring orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang. (Art. 72 Wp2000) 

K/T Geen 

13. Bp2000 Algemene bepalingen en begrippen  

13.14  
Gedragingen die als 
verstoringen zijn te 
beschouwen 

De kandidaat kan de bepalingen noemen over verstoring van orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang. 

• 13.14.1 Wat onder verstoringen als bedoeld in artikel 72 van de wet wordt verstaan. (Art. 52 lid 1 sub a t/m l 

Bp2000) 

• 13.14.1 Toestemming vervoerder (Art. 52 lid 2 Bp2000) 

T Geen 

17. Wetboek van strafrecht Beschermingspakket (3 vragen) 

17.20  

Door rechtmatige 
toepassing van 
bevoegdheden 

De kandidaat kent de artikelen ter bescherming van de buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar 
vervoer. 

• 17.20.4 Dwang. (Art. 284, lid 1, sub 1° en 2° Sr) 

 

K 1 

17.20  

Door rechtmatige 
toepassing van 
bevoegdheden0  

De kandidaat kent de artikelen ter bescherming van de buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar 
vervoer. 

• 17.20.5 Bedreiging met specifieke misdrijven (ook schriftelijk). (Art. 285, lid 1 en 2 Sr) 

• 17.20.5 Strafverhoging bedreiging ambtenaar (Art. 285, lid 5 Sr) 

K 1 
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17.20  

Door rechtmatige 
toepassing van 
bevoegdheden 

De kandidaat kent de artikelen ter bescherming van de buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar 

vervoer. 

• 17.20.6 Eenvoudige mishandeling, tevens (Art. 300, lid 1 en 5 jo 304 lid 1 sub 3 Sr): 

- poging niet strafbaar; 

- mishandeling tegen ambtenaar. 

K 1 

 

 

 

 
Deze eindtermen zijn vertaald in de volgende onderwerpen in module 5: 

 

− Goederen, eigendom, bezit en houderschap 

− Inbeslagneming 

− Intrekken vervoerbewijs 

− Poging 

− Samenloop 

− Rechtspersonen 

− Algemene en buitengewone opsporingsambtenaren 

− De samenwerking met de politie 

− Politiebevoegdheden 

− Identificatieplicht 

− Onderzoek aan kleding en lichaam 

− Staande houden 

− Aanhouden 

− Misdrijven die tegen een ambtenaar gepleegd kunnen worden 

− Dwang 

− Bedreiging met specifieke misdrijven 

− Mishandeling (tegen ambtenaar) 
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          Gebruikte afkortingen 
 
Awb: Algemene wet bestuursrecht 
BBO: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar 
boa: buitengewoon opsporingsambtenaar 
Bp2000: Besluit personenvervoer 2000 
BW: Burgerlijk Wetboek 
GW: Grondwet 
Sr: Wetboek van Strafrecht  
Sv: Wetboek van Strafvordering 
WID: Wet op de identificatieplicht 
Wp2000: Wet personenvervoer 2000

 
Gebruikte taxonomie (naar Bloom) 
 
K: Kennis 
B: Begrip 
T: Toepassen 
 
 
Diversen 
 
↓: Aantal vragen ook van toepassing op onderstaande toetsterm(en) 
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