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1. Bestuursrecht en de bestuurlijke strafbeschikking
1.1 Het bestuursrecht
1.1.1
Het bestuursrecht

De kandidaat kan het begrip bestuursrecht en de functies die het bestuursrecht heeft uitleggen.
• Begrip bestuursrecht.
• Waarborgfunctie voor burgers en bedrijven tegen handelen overheid.
• Instrumentele functie voor overheid om de samenleving te besturen.
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1.1.2
De Algemene wet
bestuursrecht

De kandidaat kan benoemen welke plaats de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft in het Nederlandse
recht en wat het beschrijft.
• Algemene regels voor de verhouding tussen enerzijds de overheid en anderzijds de burgers en de bedrijven.
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1.2 Toezicht en handhaving in het bestuursrecht
1.2.1
De toezichthouder

De kandidaat kan het begrip toezichthouder beschrijven en kan bij een gegeven situatie bepalen welke
bevoegdheden en verplichtingen de toezichthouder heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
• Toezichthouder. (Art. 5:11 Awb)
• Bevoegdheden toezichthouder. (Titel 5:2 Awb)
• De cautie in het bestuursrecht. (Art. 5:10a Awb)

K/T
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1.2.2
Bestuurlijke sancties
en bestuurlijke boete

De kandidaat kan de begrippen bestuurlijk sanctie en bestuurlijke boete omschrijven en kan bij een gegeven
situatie bepalen welke herstelsancties en maatregelen kunnen worden opgelegd.
• Bestuurlijke sanctie. (Art. 5:2 Awb)
• Bestuurlijke boete. (Art. 5:40 Awb)
• Voor elk afzonderlijk overtreden voorschrift kan een sanctie worden opgelegd. (Art. 5:8 Awb)
• De ingevorderde som komt in beginsel toe aan het bestuursorgaan dat de sanctie heeft opgelegd. (Art. 5:10 lid 1
Awb)
• Last onder bestuursdwang. (Art. 5:21 Awb)
• Last onder dwangsom (Art. 5:31d Awb)
• Het meevoeren en opslaan van zaken (Art. 5:29 lid 1 en 2 Awb)

K/T
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2. Landelijke handhavingstrategie en Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten
2.1 Landelijke handhavingstrategie

2.1.1
Doel Landelijke
handhavingstrategie

De kandidaat kan in hoofdlijnen het doel van de Landelijke handhavingstrategie (LHS) benoemen en kan
omschrijven hoe hier inhoud aan wordt gegeven.

2.1.2
Interventiematrix

De kandidaat kan de interventiematrix uit de Landelijke handhavingstrategie (LHS) toepassen naar aanleiding
van een tijdens het toezicht gedane constatering.

K/B
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2.2 Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten (Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv))

2.2.1
De boa en de BSBm

De kandidaat kan benoemen wat de rol van de boa is en wat zijn bevoegdheden zijn op grond van de
Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten (BSBm).
• Rol boa op grond van de BSBm.
• Bevoegdheden boa op grond van de BSBm.
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2.2.2
Het bestuursorgaan
en de BSBm

De kandidaat kan omschrijven welk bestuursorgaan bevoegd is tot het uitvaardigen van een bestuurlijke
strafbeschikking voor een milieu- of keurdelict.
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2.2.3
Afdoen van een
milieudelict

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen hoe een op de feitenlijst vermeld milieu- of keurdelict in
moet worden afgedaan.
• Milieu- en keurdelicten die in aanmerking komen voor een bestuurlijke strafbeschikking.
• Contra-indicaties die in de weg staan bij afdoening van een overtreding door middel van een bestuurlijke
strafbeschikking.
• Milieu- en keurdelicten die in aanmerking komen voor afdoening door de officier van justitie.
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2.2.4
Inhoud dossier
(BSBm)

De kandidaat kan de documenten benoemen die een dossier ten minste moet bevatten voor het geval in
verzet wordt gegaan tegen een bestuurlijke strafbeschikking voor een milieu- of keurfeit waarvoor hij een
proces-verbaal (zgn. combibon) heeft opgemaakt.
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3. Opsporing van economische delicten
3.1 Wet op de economische delicten
3.1.1
Economisch delicten

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen of er aanwijzingen zijn dat een economisch voorschrift
is overtreden. (Artt. 1, 1a WED)
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3.1.2
Toepassen
bevoegdheden

De kandidaat kan bij een gegeven situatie de opsporingsbevoegdheden uit de WED die relevant zijn voor de
uitoefening van functie van boa toepassen.
• Inbeslagneming. (Art. 18 WED)
• Inzage vorderen. (Art. 19 WED)
• Toegang. (Art. 20 WED)
• Onderzoeken zaken. (Art. 21 WED)
• Onderzoeken vervoermiddelen. (Art. 23 WED)
De kandidaat kan bij een gegeven situatie aangeven welke medewerking kan worden gevorderd bij de
uitoefening van opsporingsbevoegdheden wanneer een economisch delict is geconstateerd. (Art. 24a WED)
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3.1.3
Vorderen
medewerking
3.1.4
Niet voldoen aan een
vordering

De kandidaat kan benoemen dat het opzettelijk niet voldoen aan een vordering van een opsporingsambtenaar
op grond van de WED een economisch delict is en kan uitleggen hoe artikel 26 WED en artikel 184 Sr zich tot
elkaar verhouden bij het vorderen van medewerking. (Artt. 26 WED, 184 Sr)

3.2 Maatregelen
3.2.1
Maatregelen
(Awb/WED)

De kandidaat kan de verschillen tussen opgelegde maatregelen benoemen:
- Het toepassen van de bestuursdwangbevoegdheid op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- De voorlopige maatregel die door de officier van justitie wordt opgelegd op grond van de Wet op de economische
delicten (WED);
- De voorlopige maatregel die door de rechter wordt opgelegd op grond van de Wet op de economische delicten
(WED). (Artt. 5:31 Awb, 28, 29 WED)

3.3 Sfeerovergang van WED naar Sv
3.3.1
Voorwaarden voor
aanvang opsporing

De kandidaat kan het verschil benoemen tussen de voorwaarden voor de aanvang van de opsporing op
grond van de WED en de voorwaarden voor de aanvang van de opsporing grond van het Wetboek van
Strafvordering.
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3.3.2
Verschil opsporingsbevoegdheden

De kandidaat kan bij een aanwijzing van een strafbaar feit op grond van de WED het verschil uitleggen tussen
de opsporingsbevoegdheden die de boa heeft op grond van de WED en de opsporingsbevoegdheden die de
boa heeft op grond van het Wetboek van Strafvordering.

B

1

3.3.3
Samenloop

De kandidaat kan bij samenloop van een economisch delict met een commuun delict aangeven welke
consequenties dit heeft voor het toepassen van de opsporingsbevoegdheden.
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Sfeerovergang van
toezicht naar
opsporing
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De kandidaat kan bij een constatering van een economisch delict tijdens het toezicht door toezichthouder/
boa uitleggen
- welke formaliteiten deze in acht moet nemen wanneer hij overstapt naar opsporing;
- welke rechten de verdachte toekomen;
- dat de toezichthoudende bevoegdheid van de toezichthouder/boa blijft bestaan;
- hoe toezichtbevindingen een plaats kunnen krijgen in een proces-verbaal.

B
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De kandidaat kan het begrip verdachte omschrijven.
• Verdachte. (Art. 27 lid 1 en 2 Sv)
De kandidaat kan het begrip strafbaar feit, de voorwaarden van de strafbaarheid en de hiermee in relatie
staande begrippen omschrijven.
• Strafbaar feit.
• Voorwaarden voor strafbaarheid.
• Begrippen:
- Wettelijke delictsomschrijving (norm).
- Bestanddeel (als onderdeel van de wettelijke delictsomschrijving).
- Schuld.
- Opzet.
- Dader en medepleger. (Art. 47 Sr)
- Medeplichtige. (Art. 48 Sr)

K
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4. Strafrecht
4.1 Strafbaar feit
4.1.1
Verdachte
4.1.2
Strafbaar feit

4.2 Identiteit
4.2.1
Vaststellen identiteit

De kandidaat kan de documenten waarmee de identiteit kan worden vastgesteld benoemen en kan uitleggen
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)
• Identificatiefouillering. (Art. 55b Sv)
4.3 De rechten van de verdachte
4.3.1
Recht op
rechtsbijstand

De kandidaat kan de rechten van de verdachte met betrekking tot rechtsbijstand benoemen.
• Begrippen consultatiebijstand en verhoorbijstand.
• De verdachte heeft recht op consultatiebijstand. (Artt. 28c, 489 lid 1 Sv)
• De verdachte heeft recht op verhoorbijstand. (Art. 28d Sv)
• De boa licht de verdachte die afstand van het recht op rechtsbijstand wil doen, in over de gevolgen daarvan en
deelt deze hem mee dat hij van zijn beslissing kan terugkomen. (Art. 28a lid 2 Sv)
• De verdachte heeft recht op bijstand van een tolk. (Artt. 27 lid 4, 29b lid 1 Sv)
Versie 1.0 (01.07.2022)
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4.3.2
Verhoren van de
verdachte

De kandidaat kan het begrip cautie benoemen en kan uitleggen dat de verdachte zijn verklaring in vrijheid
moet kunnen afleggen.
• Doel en betekenis van de cautie.
• De verdachte wordt de cautie gegeven. (Art. 29 lid 2 tweede volzin Sv)
• De verdachte moet zijn verklaring in vrijheid kunnen afleggen. (Art. 29 lid 1 Sv)
• De verdachte is niet verplicht te antwoorden. (Art. 29 lid 2 eerste volzin Sv)
• Ondertekenen van het proces-verbaal van verhoor door de verdachte (Art. 29a lid 3 laatste volzin Sv)
4.4 Inbeslagneming van voorwerpen en binnentreden van een woning
4.4.1
Inbeslagneming van
voorwerpen

De kandidaat kan de bevoegdheden van de opsporingsambtenaar benoemen en de procedure beschrijven
met betrekking tot de inbeslagneming van voorwerpen.
• 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 doorzoeken van een vervoermiddel ter inbeslagneming. (Art. 96b Sv)
• Vrijwillige afstand van een voorwerp door de verdachte. (Art. 116 lid 2 Sv)
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4.4.2
De kandidaat kan het begrip binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner omschrijven
Binnentreden in
en de bijbehorende bevoegdheden van de opsporingsambtenaar benoemen.
woningen zonder
• Voorwaarden voor binnentreden zonder toestemming van de bewoner. (Art. 12 lid 1 GW; artt. 2 lid 1 en 3, 3 lid 1 en
toestemming van de
2 Awob)
bewoner
4.5 Gedrag jegens een ambtenaar (Veilige Publieke Taak)

K

4.5.1
Strafbaarheid gedrag
jegens een
ambtenaar
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4.6 Proces-verbaal
4.6.1
De inhoud van het
proces-verbaal

De kandidaat kan bij een 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)
• Valsheid in geschrift. (Art. 225 lid 1 en 2 Sr)
• Bedreiging van een ambtenaar. (Art. 285 lid 1 jo. lid 5 Sr)
De kandidaat kan benoemen welke mededelingen en welke bewijsmiddelen in een proces-verbaal moeten
worden opgenomen en kan de relevante begrippen benoemen.
• Mededelingen die in het proces-verbaal moeten worden opgenomen. (Art 27c lid 5 Sv)
• Feiten en omstandigheden die zijn waargenomen of ondervonden door de bevoegde opsporingsambtenaar.
• Relevante waarnemingen in de redenen van wetenschap om het strafbare feit te beschrijven.
• Begrippen: feit, omstandigheden, waarneming, ondervinding.
Versie 1.0 (01.07.2022)
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4.6.2
Proces-verbaal van
bevindingen

De kandidaat kan het begrip proces-verbaal van bevindingen (pvb) uitleggen en kan de vereisten die aan een
proces-verbaal van bevindingen worden gesteld benoemen.
• Proces-verbaal van bevindingen.
• Inhoud van het proces-verbaal van bevindingen.
• Vereisten aan het proces-verbaal van bevindingen.
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5. Samenwerking en persoonsgegevens
5.1 Samenwerking
5.1.1
Ketenpartners

De kandidaat kan van de belangrijkste ketenpartners in hoofdlijnen hun rol en taken beschrijven.
• Politie.
• Openbaar Ministerie.
• Douane.
• Koninklijke Marechaussee.
• Omgevingsdiensten.
• Inspectie Leefomgeving en Transport. (ILT)
5.2 Persoonsgegevens
5.2.1
Bescherming
persoonsgegevens

5.2.2
Gebruik
persoonsgegevens

De kandidaat kan in hoofdlijnen bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
binnen wettelijke kaders voor de boa en de toezichthouder benoemen.
• Regimes bescherming persoonsgegevens: (1) algemeen, (2) opsporingsinstanties en (3) Openbaar ministerie en
rechterlijke macht.
• Reikwijdte van de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens (Bpg) voor de boa. (Art. 46 Wpg)
• Reikwijdte van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de boa en de toezichthouder.
• Begrip persoonsgegevens:
- (Bijzondere) persoonsgegevens;
- Politiegegevens;
- Justitiële gegevens;
- Strafvorderlijke gegevens.
De kandidaat kan bij een gegeven situatie de voor de boa relevante bepalingen binnen het geldende regime
met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens toepassen bij het verwerken van gegevens.
• Verzamelen van persoonsgegevens.
• Verstrekken van persoonsgegevens.
• Begrip verantwoordelijke. (Art. 1 sub f Wpg)
• Verstrekken van politiegegevens. (Art. 16 lid 1, 16 lid 2 jo. art. 15 lid 2 Wpg; artt. 2, 6, 7 BpgBoa)
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6 Specifieke wetgeving kleurspoor Grijs
6.1 Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit milieubeheer
6.1.1
Bevoegd gezag

De kandidaat kan bij een gegeven situatie bepalen wie het bevoegd gezag is. (Art. 1.2 Activiteitenbesluit
milieubeheer)

T
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6.1.2
Dumpen van afval

De kandidaat kan bij een gegeven situatie bepalen of er sprake is van het illegaal storten, in de bodem
brengen of verbranden van afvalstoffen buiten de inrichting. (Artt. 10.2, 10.63 Wm)
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6.1.3
Gevaarlijke stoffen

De kandidaat kan bij een gegeven situatie bepalen of er sprake is van het illegaal nuttig toepassen,
verwijderen, mengen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van beheer van gevaarlijke stoffen.
• Verbod nuttig toepassen of verwijderen gevaarlijk stoffen. (Art. 10.54 Wm)
• Verbod mengen van gevaarlijke stoffen. (Art. 10.54a Wm)
• Verbod vervoeren, verhandelen en bemiddelen bij beheer van gevaarlijke stoffen. (Art. 10.55 Wm)
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6.1.4
Verkeerd
aangeboden afval

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen wanneer degene die een inrichting drijft afval en
materialen in de buurt van de inrichting moet verwijderen. (Art. 2.13 Activiteitenbesluit Milieubeheer)

T
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6.1.5
De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen wie strafbaar is voor het aanbieden van bedrijfsafval als
Aanbieden van
huishoudelijk afval. (Model Afvelstoffenverordening; Art. 10.37 lid 1 Wm)
bedrijfsafval als
huishoudelijk afval
6.2 Besluit lozen buiten inrichtingen
6.2.1
Lozen

De kandidaat kan de begrippen directe lozing en indirecte lozing omschrijven en kan bij een gegeven situatie
vaststellen of er sprake is van een rechtmatige vorm van lozen. (Art. 2.2 Besluit lozen buiten inrichtingen)
• Directe lozing, indirecte lozing.
• Verbod om te lozen.
6.3 Wet bodembescherming
6.3.1
Verontreiniging van
de bodem

De kandidaat kan uitleggen wanneer er sprake is van het verontreinigen van de bodem en in welke situatie en
bij wie iemand een melding moet maken van een bodemverontreiniging.
• Verontreiniging van de bodem. (Art. 1 Wbb)
• Melding maken van een verontreiniging of een aantasting van de bodem. (Art. 27 Wbb)
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Gebruikte afkortingen

Gebruikte taxonomie (naar Bloom)

AVG:
Awb:
Awob:
boa:
Bpg:
BpgBoa:

K: Kennis
B: Begrip
T: Toepassen

BSBm:
GW:
ILT:
LHS:
pvb:
Sr:
Sv:
Wbb:
WED:
WID:
Wm:
Wpg:

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet op het binnentreden
buitengewoon opsporingsambtenaar
Besluit politiegegevens
Besluit politiegegevens buitengewoon
opsporingsambtenaren
Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten
Grondwet
Inspectie Leefomgeving en Transport
Landelijke handhavingstrategie
proces-verbaal van bevindingen
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafvordering
Wet bodembescheming
Wet op de economische delicten
Wet op de identificatieplicht
We milieubeheer
Wet politiegegevens
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