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Kwalificatiedossier: BOA OV Module 3 Orde, rust en veiligheid Toetsvorm: 20 gesloten vragen 

Examenonderdeel: Rechtskennis Toetsduur: 45 minuten 

  Cesuur: 68%  

 

Code/Begrip Toetsterm 
Taxo- 
nomie 

# 
vragen 

1. Staatsinrichting en wetgeving algemeen (1 vraag) 

1.5 Strafrecht algemeen 

1.5.1 
Strafrecht algemeen 

De kandidaat kan benoemen welke wetboeken de basis van het Nederlands strafrecht vormen en kan de 
begrippen materieel strafrecht en formeel strafrecht omschrijven. 

• Inhoudelijke onderverdeling Nederlands recht. (Art. 107 lid 1 GW) 

• Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering beschrijven het Nederlandse strafrecht. 

• Materieel en formeel strafrecht. 

K 1 

1.5.3 
Wetboek van 
Strafvordering 

De kandidaat kan benoemen welke plaats het Wetboek van Strafvordering (Sv) heeft in het Nederlands recht 
en wat het beschrijft. 

• Het Wetboek van Strafvordering bepaalt hoe strafbare feiten kunnen worden vervolgd. 

K  

6. Een onderzoek instellen om bewijsmateriaal te verzamelen (15 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 

6.2.6 
Opsporingsbevoegd- 
heden bij vrijwillige 
en niet vrijwillige 
medewerking 

De kandidaat kan de opsporingsbevoegdheden van de opsporingsambtenaar bij (niet) vrijwillige 
medewerking van de verdachte benoemen. 

• Voorwaarden voor vrijwillige medewerking: 

- De toestemming moet blijken. 
- Bewustheid bij betrokkene van het doen van afstand van bepaalde rechten. 

- De toestemming moet in vrijheid zijn gegeven. 

• Gedoogplicht bij niet vrijwillige medewerking: 

- Verdachte is niet tot medewerking verplicht. 
- Verdachte moet toelaten dat de opsporingsambtenaar zijn bevoegdheden uitoefent. 

 

K 1 
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6.2.8 
Strafbaarheid gedrag 
jegens een 
ambtenaar 

De kandidaat kan op basis van een gegeven situatie bepalen of gedrag jegens een ambtenaar strafbaar is. 

• Ambtsdwang. (Art. 179 Sr) 

• Wederspannigheid. (Art. 180 Sr) 

[Gekwalificeerde wederspannigheid (Artt. 181, 182 Sv) wordt bevraagd bij 17.20] 

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 1 

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  

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 1 

6.3.4 
Identiteitsbewijs 

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

• 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) 

• Identiteitsfouillering. (Art. 55b Sv) 

K 

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. 

 

T 1 



3 3 

                
                                                                       Toetsmatrijs BOA OV module 3                      januari 2023 

 

 
 Versie 1.52 (01.02.2023) 

  

6.3.7 
Aanhouden van een 
verdachte 

De kandidaat kan benoemen en bij een gegeven situatie beoordelen wanneer, waar 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) 

• Plaatsen ter aanhouding betreden. (Art. 55 Sv) 

• Plaatsen ter aanhouding doorzoeken. (Art. 55a Sv) 

• Begrip dringende noodzakelijkheid. (Art. 55a lid 1Sv) 

K/T  

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) 

• Procedure na voorgeleiding van de verdachte. (Artt. 53 lid 4, 56a lid 1, 57, 60) 

K 1 

6.3.9 
Bevel tot ophouden 
van een verdachte 
voor onderzoek 

De kandidaat kan de procedure beschrijven en bepalingen benoemen met betrekking tot het ophouden van 
een verdachte voor onderzoek. 

• Ophouden voor onderzoek.(Art. 56a lid 1, 4 en 5 Sv) 

• Aanvang en duur van het onderzoek. (Art. 56a lid 2 en 3 Sv) 

• Verlenging van het onderzoek. (Art. 56b lid 1 Sv) 

 

K 1 

6.3.10 
Uitnodiging tot 
afleggen verklaring 

De kandidaat kan vereisten met betrekking tot het uitnodigen tot het afleggen van een verklaring beschrijven. 

• De boa deelt de persoon die wordt uitgenodigd mede of deze als getuige of als verdachte wordt gehoord. (Art. 27d 
lid 1 Sv) 

K 1 

6.3.11 
Rechtsbijstand 
 

De kandidaat kan de rechten van de verdachte met betrekking tot rechtsbijstand benoemen en uitleggen. 

• De verdachte heeft het recht zich bij te laten staan door een raadsman. (Art. 18 lid 1 GW; art. 28 Sv) 

• De verdachte heeft het recht afstand te doen van het recht op rechtsbijstand. (Art. 28a lid 1 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 consultatiebijstand. (Art. 28c)  

• De verdachte heeft recht op verhoorbijstand. (Art. 28d Sv) 

• Vrij verkeer tussen de verdachte en zijn raadsman. (Art. 45 Sv) 

• Beperking vrij verkeer tussen de verdachte en zijn raadsman. (Art. 46 lid 1 Sv) 

• Toekenning vervangend raadsman aan de verdachte. (Art. 47 lid 1 Sv) 

 

K/B 1 
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6.3.12 
Verhoren van een 
verdachte 

De kandidaat kan de procedure beschrijven en uitleggen met betrekking tot het verhoren van een verdachte. 

• De verdachte wordt medegedeeld van welk strafbaar feit hij wordt verdacht. (Art. 27c lid 1 Sv) 

• De verdachte wordt mededeling gedaan over zijn rechten. (Art. 27c lid 3 en 4 Sv) 

• 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) 

• De verdachte heeft recht op consultatiebijstand en verhoorbijstand. [zie toetsterm 6.3.11] 

• De verdachte heeft recht op bijstand van een tolk. (Artt. 27 lid 4, 29b lid 1 Sv) 

• De verdachte heeft het recht een persoon of het consulaat in kennis te stellen van zijn vrijheidsbeneming. (Art. 27e 

lid 1 en 2 Sv) 

K/B 1 

6.3.13 
De processtukken 

 

 

De kandidaat kan de rechten van de verdachte en de raadsman van de verdachte met betrekking tot 
processtukken benoemen. 

• Begrip processtukken. (Art. 149a lid 1 en 2 Sv) 

• De verdachte heeft recht op volledige kennisneming van de processen-verbaal van zijn verhoren. (Art. 31 sub a 
Sv) 

• De verdachte heeft recht op kennisneming van de processtukken. (Art. 30 lid 1, 137 Sv) 

• De raadsman heeft recht op kennisneming van de processtukken en ontvangt hiervan afschrift. (Art. 48 Sv) 

K  

6.3.14 
Inverzekeringstelling 
van een verdachte 

De kandidaat kan het begrip bevel tot inverzekeringstelling omschrijven. 

• Bevel tot inverzekeringstelling. (Art. 57 lid 1 Sv) 

• Voorwaarden voor inverzekeringstelling. (Art. 58 lid 1 en 2 Sv) 

K 1 

6.3.15 
In voorlopige 
hechtenis nemen van 
een verdachte 

De kandidaat kan het begrip voorlopige hechtenis omschrijven 

• Voorlopige hechtenis. (Artt. 133, 67 lid 3 Sv) 

• Begrip inbewaringstelling. 

• Procedure m.b.t. de vordering van het bevel tot inbewaringstelling en de maximale duur van de inbewaringstelling. 
(Artt. 63 lid 1, 64 lid 1 en 2 Sv) 

• Begrip gevangenhouding. 

• Procedure m.b.t. de vordering van het bevel tot gevangenhouding en de maximale duur van de gevangenhouding. 
(Artt. 65 lid 1 en 2, 66 lid 1 Sv) 

K 

6.3.16 
Geleiden van de 
verdachte voor de 
rechter-commissaris 
 

De kandidaat kan de rol van de rechter-commissaris omschrijven en de procedure van de voorgeleiding aan 
de rechter-commissaris beschrijven 

• Begrip voorgeleiding aan de rechter-commissaris en de rol van de rechter-commissaris bij de voorgeleiding. 

• Procedure van de voorgeleiding aan de rechter commissaris. (Art. 59a lid 1 t/m 4 Sv) 
 

K 1 
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6.6 Betreden en binnentreden van woningen en plaatsen 

6.6.1 
Binnentreden in 
woningen 

De kandidaat kan het begrip binnentreden van een woning omschrijven en de bijbehorende bevoegdheden 
van de opsporingsambtenaar benoemen. 

• Begrippen woning, bewoner, binnentreden, binnentreden met toestemming van de bewoner, binnentreden zonder 
toestemming van de bewoner. 

• Verzoek om toestemming tot binnentreden aan de bewoner. (Art. 1 lid 4 Awob) 

• Voorwaarden voor binnentreden zonder toestemming van de bewoner. (Art. 12 lid 1 GW; art. 2 lid 1en 3, 3 lid 1 en 
2 Awob) 

• Zich laten vergezellen bij binnentreden. (Art. 8 lid 2 Awob) 

• Legitimatieplicht en mededelingsplicht opsporingsambtenaar. (Art. 12 lid 2 GW; art. 1 lid 1 en 2 Awob) 

• Opmaken verslag na binnentreden zonder toestemming van de bewoner. (Art. 12 lid 3 GW; art. 10 lid 1, art. 11 lid 
1 eerste volzin Awob) 

• Bevoegdheid tot inroepen van de sterke arm bij verschaffen toegang tot woning. (Art. 9 Awob) 

K 2 

6.6.2  
Betreden van enkele 
bijzondere plaatsen 

De kandidaat kan de bevoegdheden van de opsporingsambtenaar met betrekking tot het betreden van enkele 
bijzondere plaatsen benoemen. 

• Begrippen: plaats, betreden. 

• Bevoegdheden van de opsporingsambtenaar met betrekking tot het betreden van enkele bijzondere plaatsen. (Art. 
12 Awob) 

K  

10-19 Eindtermen Boa OV 

11. Bepalingen voor de reiziger 

11.7  
Controle 
vervoerbewijzen 

De kandidaat kan de bepalingen noemen waaraan een ieder en specifiek de reiziger moet voldoen 

• 11.7.1 Verbod zonder geldig vervoerbewijs gebruik maken van openbaar vervoer en de door de vervoerder 
duidelijk kenbaar gemaakte voorzieningen. (Art. 70 Wp2000) 

K/T Geen 

12. Bepalingen betreffende de handhaving (3 vragen uit 12 en 13) 

12.8  
Nadere regels 

De kandidaat kan verwijzing naar algemene maatregelen van bestuur noemen. 

• 12.8.1 Verstoring orde, rust, veiligheid en goede bedrijfsgang. (Art. 74 lid 1 sub a Wp2000) 

• 12.8.1 Wijze waarop aanwijzingen gegeven kunnen worden. (Art. 74 lid 1 sub b Wp2000) 

• 12.8.1 Gebruik vervoerbewijzen. (Art. 74 lid 2 sub a Wp2000) 

• 12.8.1 Verplichting betaling en recht terugbetaling. (Art. 74 lid 2 sub b Wp2000) 

K 3 
 
 
 
↓ 

13. Bp2000 Algemene bepalingen en begrippen 

13.14 
Gedragingen die 
als verstoring 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) 

K  
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13.14 
Pictogrammen 
als aanwijzing 

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

• 13.14.2 Als aanwijzing gelijkgesteld zijn afbeeldingen in woord en geschrift. (Art. 53 Bp2000) 

K 

16. Spoorwegwet en Wet Lokaalspoor (Geen examenstof. Algemeen benoemen volstaat) 

16.19  
Definities 

De kandidaat kan de algemene bepalingen inzake gevaar en verstoringen benoemen. 

• Sub b. Definitie Spoorweg. (Art. 1 sub b Spoorwegwet) 

• Sub d. Definitie Rechthebbende. (Art. 1 sub d Spoorwegwet) 

K Geen 

16.19 
Toepasselijkheid 

De kandidaat kan de algemene bepalingen inzake gevaar en verstoringen benoemen. 

Toepasselijkheid spoorwegwet. (Art 2 lid 1 Spoorwegwet) 
K 

16.19  
Veroorzaken gevaar 

De kandidaat kan de algemene bepalingen inzake gevaar en verstoringen benoemen. 

Verbod veroorzaken gevaar door gedrag. (Art. 3 Spoorwegwet) 

K  

16.19  
Gedragingen als 
verstoring 

De kandidaat kan de algemene bepalingen inzake gevaar en verstoringen benoemen. 

• Gedragingen als verstoringen bij lokaalspoor. (Art. 15 Wet lokaal spoor) 

K  

17. Wetboek van strafrecht Beschermingspakket (1 vraag)  

17.20  
Door rechtmatige 
toepassing van 
bevoegdheden 

De kandidaat kent de artikelen ter bescherming van de buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar 
vervoer. 
• 17.20.1 Ambtsdwang en wederspannigheid door één dader met als gevolg (Art. 181 Sr): 

- 1° enig lichamelijk letsel; 
- 2° zwaar lichamelijk letsel; 
- 3° de dood. 

K 1 
 

17.20  
Door rechtmatige 
toepassing van 
bevoegdheden 

De kandidaat kent de artikelen ter bescherming van de buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar 
vervoer. 
• 17.20.1 Ambtsdwang en wederspannigheid door meerdere daders met als gevolg (Art. 182 Sr): 

- 1° enig lichamelijk letsel; 
- 2° zwaar lichamelijk letsel; 
- 3° de dood. 

K 

17.20  
Door rechtmatige 
toepassing van 
bevoegdheden 

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

• 17.20.3 Handelen in strijd met gedragsaanwijzing gegeven door de officier van justitie. (art. 184a Sr) 

 

K 
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  Deze eindtermen zijn vertaald in de volgende onderwerpen in module 3: 
 

- Vrijwilligheid 
- Betreden van plaatsen 
- Algemene wet op het binnentreden 
- Betreden van plaatsen door toezichthouder 
- Ophouden voor onderzoek 
- Identiteitsfouillering 
- Misdrijven die tegen een ambtenaar gepleegd kunnen worden 
- Inverzekering- en inbewaringstelling 
- Rechtsbijstand 
- Orde, rust, veiligheid en goede bedrijfsgang 
- Verplichting om aanwijzingen op te volgen 
- Staande houden 
- Aanhouden 
- Identificatieplicht 

 
 

          Gebruikte afkortingen 
 
Awb: Algemene wet bestuursrecht 
Awob: Algemene wet op het binnentreden 
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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