Wijzigingen in versie 1.3 ten opzichte van versie 1.2 (d.d. 1 februari 2019) van de exameneisen voor Sanctionerend Optreden Milieu:
•

In de kop is vermeld dat alle cruciale punten met een voldoende moeten worden afgerond.

•

In toetsterm 3 is de tekst bij het cruciale punt over de vervolgprocedure verduidelijkt.

•

In toetsterm 6 is toegevoegd: Combibon (kleurspoor Groen) en Examensjabloon proces-verbaal (overige kleursporen).

•

In toetsterm 6 is bij combibon toegevoegd: C: Verklaring van de verdachte/betrokkene correct weergegeven.

•

In toetsterm 6 is bij proces-verbaal toegevoegd: C: Alle relevante rubrieken correct en volledig ingevuld.
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Exameneisen
Sanctionerend Optreden Milieu, Welzijn en Infrastructuur
Alle cruciale punten moeten met een voldoende worden afgerond. Cruciale punten zijn gemarkeerd met C: en cursief.
Goed

1

Optreden
Signaleert onregelmatigheden en overtredingen
en reageert op verantwoorde wijze, adequaat
en
volgens instructies.
Spreekt verdachte op correcte wijze aan, met
de juiste beroepshouding.

2

Legt volgens procedures en wettelijke
richtlijnen op correcte wijze de juiste sanctie op.

-

-

3
-

4

Is communicatief vaardig, respectvol en deescalerend
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Vold

Onvold

C: Gebruikt de informatie uit de briefing/waarneming.
C: Handelt binnen bevoegdheden.
Schakelt, indien nodig, de dienst in die de benodigde hulp kan bieden en geeft
hen kort en bondig essentiële informatie door die overeenkomt met de
werkelijkheid.
Spreekt de verdachte met overtuiging aan.
Houdt de verdachte, afhankelijk van de situatie, aan of staande.
Stelt zich voor en legitimeert zich wanneer de verdachte daarom vraagt.
C: Legt duidelijk en in begrijpelijke bewoordingen aan de verdachte uit
waarom hij de verdachte aanspreekt.
C: Benoemt strafbaar feit juist.
C: Zegt bekeuring aan.
Meldt dat schade ongedaan gemaakt of vergoed moet worden.
C: Verifieert identificerende persoonsgegevens.
C: Vraagt zo nodig naar een vergunning.
C: Geeft tijdig de cautie, wijst tijdig op juiste rechten (recht op rechtsbijstand
waaronder verhoorbijstand, recht op verhoorbijstand, recht op
vertolking/vertaling) en kan deze (des-gevraagd) toelichten, wijst op mogelijke
consequenties van afzien van rechten, wijst verdachte erop dat hij te allen
tijde kan terug-komen op het besluit om af te zien van verhoor- en
rechtsbijstand.
C: Vraagt verklaring.
C: Stopt de overtreding.
C: Informeert de verdachte indien van toepassing over de vervolgprocedure,
zoals de procedure van verzet, bezwaar of een bestuursrechtelijk
handhavingstraject.
Rondt het gesprek af.
Houdt veiligheid in acht.
C: Straalt door houding, gedrag en taalgebruik gezag uit.
C: Toont juiste balans tussen zakelijkheid en empathie.
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-

5

Toont zich betrouwbaar, discreet en
standvastig.

-

Reageert passend en de-escalerend op gedrag en reactie van de
aangesproken verdachte.
C: Houdt regie in het gesprek.
C: Legt uit waarom het gedrag strafbaar is gesteld.
C: Verstrekt verdachte informatie die overeenkomt met de werkelijkheid.
Deelt geen vertrouwelijke informatie.

Combibon / Examendocument Proces-verbaal

6

Combibon (kleurspoor Groen):
Levert correcte bon aan.

- C: Alle verplichte grijze velden zijn correct, volledig en naar waarheid ingevuld.
- C: Verklaring van de verdachte/betrokkene correct weergegeven.
- C: Redenen van wetenschap zijn begrijpelijk en volledig beschreven: bevatten
alle relevante bestanddelen en alle relevante waarnemingen in relatie tot de
casus.
- Correct Nederlands.

Examendocument Proces-verbaal
(overige kleursporen):
Levert de juiste informatie aan in het
examendocument proces-verbaal.

-

C: Strafbaar feit juist benoemd.
C: Juiste feitcode en/of artikel.
C: Alle relevante gegevens verdachte correct en volledig genoteerd.
C: Alle relevante rubrieken correct en volledig ingevuld.
C: Cautie / recht op rechtsbijstand / recht op verhoorbijstand.
C: Verklaring van de verdachte/betrokkene correct weergegeven.
C: Redenen van wetenschap bevatten alle relevante bestanddelen en alle
relevante waarnemingen in de casus gegeven.
C: Naam, datum, tijdstip, ondertekening.
Het examendocument proces-verbaal is in een logische volgorde, een
overzichtelijke lay-out en correct Nederlands opgesteld.

Totaalscore
Beoordeling:
Onvoldoende: Minimaal één van de zes beoordelingspunten met een Onvoldoende gescoord.
Voldoende:
Maximaal twee van de zes beoordelingspunten met een Goed gescoord en de overige met een Voldoende.
Goed:
Minimaal drie van de zes beoordelingspunten met een Goed gescoord en de overige met een Voldoende.
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