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De kandidaat kan de begrippen gemeentelijke verordening, provinciale verordening en Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB) omschrijven en kan in hoofdlijnen benoemen hoe deze tot stand komen en worden
vastgesteld.
• Gemeentelijke verordening, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), provinciale verordening en Algemene
Maatregel van Bestuur.
• Procedure totstandkoming en vaststelling gemeentelijke verordening. (Art. 127 GW; art. 147 lid 1 Gemw)
• Procedure totstandkoming en vaststelling provinciale verordening. (Art. 127 GW; art. 143 lid 1 PW)
• Noodverordening en procedure vaststelling noodverordening. (Art. 176 Gemw)
• Procedure totstandkoming Algemene Maatregel van Bestuur. (Art. 89 GW)
1.2 Persoonsgegevens
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1.2.1
Bescherming
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.
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1.2.2
Gebruik
persoonsgegevens

De kandidaat kan 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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Code/Begrip

Toetsterm

1. Regelgeving en samenwerking
1.1 Regelgeving
1.1.1
Verordeningen en
AMvB
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1.3 Samenwerking
1.3.1
Ketenpartners

2. Strafrecht

De kandidaat kan van de belangrijkste ketenpartners in hoofdlijnen hun rol en taken beschrijven.
• Politie
• Openbaar Ministerie.
• Koninklijke Marechaussee.
• Brandweer.
• Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
• Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).
• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
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2.1 Algemeen
2.1.1
Verdachte
2.1.2
Strafbaar feit

2.1.3
Verzamelen
gegevens

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)
De kandidaat kan benoemen met welk doel de boa gegevens verzamelt binnen het strafrecht.
• Vaststellen identiteit.
• Vaststellen vergunningen en ontheffingen.
• Dossiervorming (voortgangscontrole).
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K/B
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2.2 Rechtmatig toepassen van opsporingsbevoegdheden
2.2.1
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)
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2.2.2
Aanhouden van de
verdachte

De kandidaat kan benoemen en bij een gegeven situatie beoordelen of het aanhouding op heterdaad of buiten
heterdaad betreft en wanneer, waar en door wie een verdachte mag worden aangehouden.
• Ontdekking op heterdaad en ontdekking buiten heterdaad. (Art. 128 Sv)
• 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)
• Plaatsen ter aanhouding betreden. (Art. 55 Sv)
• Plaatsen ter aanhouding doorzoeken. (Art. 55a Sv)

K/T

1

2.2.3
Herhaalde en
voortgezette
toepassing van
bevoegdheden

De kandidaat kan de begrippen herhaalde toepassing van eenzelfde bevoegdheid en voortgezette toepassing
van bevoegdheden uitleggen.
• Herhaalde toepassing van eenzelfde bevoegdheid binnen een zaak.
• Voortgezette toepassing van bevoegdheden.
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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)
2.3 De rechten van de verdachte
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2.3.1
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)
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2.3.2
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)

K/B
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2.2.4
Strafbaarheid gedrag
jegens een
ambtenaar (Veilige
Publieke Taak)

Versie 1.0 (01.07.2022)

3

Toetsmatrijs Wet- en regelgeving Domein II Groen

1 januari 2023

2.4 Fouillering, inbeslagneming en binnentreden van een woning
2.4.1
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, 195 lid 1, 3 en 4 Sv)
• Onderzoek in het lichaam. (Artt. 56 lid 2 en 3, 195 lid 2 en 4 Sv)
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2.4.2
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)
De kandidaat kan het begrip binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner omschrijven
en de bijbehorende bevoegdheden van de opsporingsambtenaar benoemen.
• Voorwaarden voor binnentreden zonder toestemming van de bewoner. (Art. 12 lid 1 GW; artt. 2 lid 1 en 3, 3 lid 1 en
2 Awob)
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2.4.3
Binnentreden in
woningen zonder
toestemming van de
bewoner
2.5 Jeugdige personen
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2.5.1
Jeugdige personen

De kandidaat kan de belangrijkste relevante bepalingen met betrekking tot jeugdige personen benoemen.
• Geen strafvervolging voor personen tot twaalf jaar. (Art. 486 Sv)
• Strafrechtelijke minderjarigheid. (Art. 77a Sr)
• Identificatieplicht. (Art. 2 WID)
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2.5.2
Opsporingsbevoegdheden t.a.v. jeugdige
verdachten

De kandidaat kan de belangrijkste bevoegdheden van de boa met betrekking tot jeugdige verdachten
benoemen.
• Bevoegdheden: staande houden; aanhouden; onderzoek aan de kleding; inbeslagneming van voorwerpen (Art. 487
lid 1 Sv)
• Ophouden voor onderzoek. (Art. 487 lid 2 eerste volzin Sv)

K

2.5.3
Rechtsbescherming
minderjarige
verdachte

De kandidaat kan aanvullende bepalingen benoemen met betrekking tot het verhoren van een minderjarige
verdachte door een boa.
• De verdachte wordt mededeling gedaan over zijn aanvullende rechten. (Art. 488aa lid 1 en 5 Sv)
• De verdachte heeft het recht te worden vergezeld door de ouders of voogd of een vertrouwenspersoon. (Art. 488ab
lid 1 Sv)
• Audiovisuele registratie van het verhoor. (Art. 488ac Sv)
• De verdachte kan geen afstand doen van het recht op rechtsbijstand als hij is aangehouden. (Art. 489 lid 2 Sv)

K
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De kandidaat kan het begrip Halt-straf omschrijven en de bijbehorende procedure beschrijven.
• Wettelijke regeling Halt-straf. (Art. 77e Sr)
• Feiten die in aanmerking komen voor een Halt-afdoening. (Besluit aanwijzing Halt-feiten)
• Doel, procedure en voorwaarden Halt-straf. (Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief
strafmaten halt, onder 4.2 t/m ‘Recidive’)

K

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.
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.

K/B
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2.6 Proces-verbaal
2.6.1
De inhoud van het
proces-verbaal

2.6.2
Proces-verbaal van
bevindingen

3. Bestuursrecht en de bestuurlijke strafbeschikking
3.1 Het bestuursrecht
3.1.1
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.

B

3.1.2
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.

K

3.2 Toezicht en handhaving in het bestuursrecht
3.2.1
De toezichthouder

De kandidaat kan het begrip toezichthouder beschrijven en 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)
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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 betreden van plaatsen en woningen zonder toestemming van de bewoner. (Art. 5:27 lid 1 en 2 Awb)
• Het meevoeren en opslaan van zaken (Art. 5:29 lid 1 en 2 Awb)
3.3 Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten

K/T
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3.3.1
Richtlijn bestuurlijke
strafbeschikkingsbevoegdheid milieuen keurfeiten (art.
257ba, tweede lid, Sv)

K/B

2

De kandidaat kan het begrip Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten (BSBm) omschrijven en kan
benoemen wie is bevoegd tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor een milieudelict.
• Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten.
• Bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor een milieudelict.
• Rol en bevoegdheden boa op grond van de BSBm.

4. Opsporing van economische delicten
4.1 Wet op de economische delicten
4.1.1
Bevoegdheden
toepassen (WED)

De kandidaat kan bij een gegeven situatie vaststellen wat de bevoegdheden zijn voor de
opsporingsambtenaar met betrekking tot een economisch delict.
• Inbeslagneming. (Art. 18 WED)
• Inzage vorderen. (Art. 19 WED)
• Toegang. (Art. 20 WED)
• Onderzoeken zaken. (Art. 21 WED)
• Onderzoeken vervoermiddelen. (Art. 23 WED)

T
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4.1.2
Medewerking
vorderen (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.
• Medewerking vorderen. (Art. 24a WED)
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1
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5.Specifieke wetgeving
5.1 Wet natuurbescherming
5.1.1
Wet
natuurbescherming

De kandidaat kan het doel van de Wet natuurbescherming uitleggen en kan bepalen wie, afhankelijk van de
situatie, het bevoegd gezag is.
• Doel Wet natuurbescherming. (Art. 1.10 lid 1 Wet natuurbescherming)
• Bevoegd gezag.

5.1.2
Soortenbescherming

De kandidaat kan de betekenis van het netwerk Natura 2000, het doel van gebiedsbescherming en de
richtlijnen uit de soortenbescherming uitleggen.
• Natura 2000 en gebiedsbescherming.
• Habitatrichtlijn.
• Vogelrichtlijn.
• Verbod verstoring broedvogels. (Art 3.1 Wet natuurbescherming)
De kandidaat bij een gegeven situatie bepalen of de regels met betrekking tot de uitoefening van de jacht zijn
nageleefd. (Artt. 3.20 t/m 3.23 Wet natuurbescherming)

5.1.3
Jacht
5.1.4
Stroperij

De kandidaat kan benoemen wanneer er sprake is van stroperij.
• Onrechtmatig in het wild levende dieren opzettelijk doden of vangen. (Artt. 3.1 lid 1, 3.5 lid 1, 3.10 lid 1 sub a Wet
natuurbescherming)
• Verbod planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. (Art. 3.5 lid 1,
3.10 lid 1 sub c Wet natuurbescherming)

5.1.5
Houtopstanden

De kandidaat kan bij een gegeven situatie aangeven wanneer het verboden is een houtopstand te vellen. (Artt.
4.1 t/m 4.5 Wet natuurbescherming)

K/B

1

B

2
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1

K/B

1

T
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5.2 Wetboek van Strafrecht
5.2.1
Verboden toegang
(natuurbescherming)

De kandidaat kan bij een gegeven situatie bepalen wanneer het verboden is een terrein te betreden. (Art. 461
Sr)

T
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5.2.2
Vuurverbod/
brandgevaar

De kandidaat kan bij een gegeven situatie bepalen wanneer het verboden is vuur aan te leggen of wanneer
door gebrek uit omzichtigheid of voorzorg brandgevaar onstaat.
• Verbod aanleggen vuur. (Art. 429 lid 1 Sr)
• Verbod oplaten ballon waaraan brandende stoffen zijn gehecht. (Art. 429 lid 2 Sr)
• Veroorzaken brandgevaar door gebrek aan omzichtigheid of voorzorg. (Art. 429 lid 3 Sr)

T

1
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5.3 Visserijwet 1963
5.3.1
Verbod/toestemming
om te vissen

De kandidaat kan aangeven wanneer iemand, niet zijnde een beroepsvisser, gerechtigd is om te vissen. (Art.
21 Visserijwet 1963)

K
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5.3.2
Schriftelijke
toestemming

De kandidaat kan een schriftelijke toestemming van de rechthebbende, geldend voor de visserij, controleren
op geldigheid. (Art. 23 Visserijwet 1963)
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5.3.3
Aanvullende
opsporingsbevoegdheid

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld waarbij de Visserijwet wordt overtreden, vaststellen van
welke aanvullende opsporingsbevoegdheid uit de Visserijwet gebruik kan worden gemaakt. (Artt. 55, 61, 62
Visserijwet 1963)

T
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De kandidaat kan bij een gegeven situatie bepalen of het brengen van stoffen in het oppervlaktewater
strafbaar is. (Art. 6.2 Wtw)

T

1

De kandidaat kan bij een gegeven situatie bepalen of er sprake is dierenmishandeling, het onjuist houden van
dieren of het onjuist gebruik van dieren.
• Dierenmishandeling. (Art. 2.1 Wet dieren)
• Houden van dieren. (Art. 2.2 Wet dieren)
• Gebruik van dieren. (Art. 2.3 Wet dieren)

T
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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. (Art. 10.2 Wm)

T

1

5.4 Waterwet
5.4.1
Brengen van stoffen
in het oppervlaktewater
5.5 Wet dieren
5.5.1
Dieren

5.6 Wet milieubeheer
5.6.1
Dumpen van afval
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Gebruikte afkortingen
AMvB
APV
AVG:
Awb:
Awob:
boa:
Bpg:
BpgBoa:

Algemene Maatregel van Bestuur
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet op het binnentreden
buitengewoon opsporingsambtenaar
Besluit politiegegevens
Besluit politiegegevens buitengewoon
opsporingsambtenaren
BSBm: Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten
Gemw: Gemeentewet
GW:
Grondwet
ILT:
Inspectie Leefomgeving en Transport
NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
pvb:
proces-verbaal van bevindingen
PW:
Provinciewet
RIEC:
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
Sr:
Wetboek van Strafrecht
Sv:
Wetboek van Strafvordering
WED:
Wet op de economische delicten
WID:
Wet op de identificatieplicht
Wm:
Wet milieubeheer
Wpg:
Wet politiegegevens
Wvr:
Wet veiligheidsregio’s

1 januari 2023

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