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Kwalificatiedossier: BOA OV Module 4 Meer strafrecht Toetsvorm: 20 gesloten vragen 

Examenonderdeel: Rechtskennis Toetsduur: 45 minuten 

  Cesuur: 68%  

 

Code/Begrip Toetsterm 
Taxo- 
nomie 

# 
vragen 

3. Handelen naar de ambtseed en de eed van zuivering (4 vragen) 

3.1 De boa handelt op grond van kennis van afgelegde eden of beloften 

3.1.2 
(Ambts)misdrijven 

De kandidaat kan (ambts)misdrijven waarvan de boa zich moet onthouden benoemen. 

• Schending van de bijzondere ambtsplicht. (Art. 44 Sr) 

• Omkoping. (Artt. 177 lid 1, 363 lid 1 Sr) 

• Meineed. (Art. 207 lid 1 t/m 3 Sr) 

• Huisvredebreuk. (Artt. 138 lid 1, 370 lid 1 Sr) 

K 4 

5. Beoordelen of de verzamelde en/of ontvangen informatie strafrechtelijk relevant is (11 vragen) 

5.1 Strafbaarheid van feiten 

5.1.1 
Legaliteitsbeginsel 

De kandidaat kan in hoofdlijnen het begrip legaliteitsbeginsel en de reikwijdte ervan omschrijven. 

• Materieel strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. (Art. 16 GW, art. 1 Sr) 

• Formeel strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. (Art. 1 Sv) 

• Reikwijdte algemene bepalingen. (Art. 91 Sr) 

K 1 

5.2 Toepasselijkheid Nederlandse strafwet 

5.2.1 
Territorialiteitsbegin- 
sel en vlagbeginsel 

De kandidaat kan de begrippen territorialiteitsbeginsel en vlagbeginsel omschrijven. 

• Territorialiteitsbeginsel. (Art. 2 Sr) 

• Vlagbeginsel. (Art. 3 Sr) 

K 1 

5.3 Een feit als strafbaar feit 

5.3.1 
Strafbaar feit 

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. 

K 2 
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 • Begrippen: 

- Wettelijke delictsomschrijving (norm). 
- Bestanddeel (als onderdeel van de wettelijke delictsomschrijving). 
- Schuld. 
- Opzet. 

  

5.3.2 
Wettelijke straf-
uitsluitingsgronden 

De kandidaat kan de wettelijke rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden benoemen. 

• Wettelijke schulduitsluitingsgronden (Artt. 39, 40, 41 lid 2 Sr) 

• Wettelijke rechtvaardigingsgronden (Artt. 40, 41 lid 1, 42 lid 1, 43 lid 1 Sr) 

 

K 2 

5.3.3 
Strafbepaling 

De kandidaat kan het de opbouw van de strafbepaling beschrijven en kan de hoofdstraffen benoemen. 

• Opbouw strafbepaling: wettelijke delictsomschrijving; kwalificatie; sanctie. 

• Hoofdstraffen. (Art. 9 lid 1 sub a Sr) 

K 1 

5.5 Deelnemen aan strafbare feiten 

5.5.1 
Daders en 
medeplichtigen 

De kandidaat kan de begrippen dader en medeplichtige omschrijven. 

• Dader en medepleger. (Art. 47 Sr) 

• Medeplichtige. (Art. 48 Sr) 

K 3 

5.7 Jeugdige personen 

5.7.1 
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) 

K 1 

6. Een onderzoek instellen om bewijsmateriaal te verzamelen (5 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 1 
↓ 

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  

6.2.2 
Opsporingsbevoegd- 
heden 

De kandidaat kan begrippen met betrekking tot de opsporingsbevoegdheden omschrijven. 

• Rechtmatigheid. 

• Wetmatigheid. 

• Proportionaliteit. 

• Subsidiariteit. 

K 
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6.2.3 
Misbruik van de 
opsporingsbevoegd- 
heden 

De kandidaat kan de begrippen met betrekking tot misbruik van de opsporingsbevoegdheden uitleggen en 
kent de mogelijke gevolgen van het ontbreken van de rechtmatigheid. 

• Détournement de pouvoir. 

• Mogelijke gevolgen van onrechtmatig verkregen bewijs. (Art. 359a Sv) 

B 

6.2.4 
Opsporingsbevoegd- 
heden 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 

6.2.5 
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). 

• Aanwijzen van een raadsman voor de aangehouden verdachte. (Art. 489 lid 1 Sv)  

• De verdachte kan geen afstand doen van het recht op rechtsbijstand als hij is aangehouden.(Art. 489 lid 2 Sv) 

K 

6.2.7 
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. 

B 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 
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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) 

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 

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/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) 

 

K 

10 – 19 Eindtermen Boa OV 

15. Algemene wet bestuursrecht 

15.18 
Bevoegdheden 

De kandidaat kan uit de Algemene wet bestuursrecht de bepalingen betreffende de bevoegdheden noemen. 

• 15.18.3 Gebruik bevoegdheden. (Art. 5:13 Awb) 

K Geen 
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Deze eindtermen zijn vertaald in de volgende onderwerpen in module 4: 
  
- Het begrip ‘materieel strafrecht’ 
- Strafbaar feit 
- Schuld 
- Strafuitsluitingsgronden 
- Beginselen 
- Evenredigheidsbeginsel 
- Deelnemers strafbaar feit 
- Jeugdige personen 
- Misdrijven die door een ambtenaar gepleegd kunnen worden: 
- Ambtelijke hoedanigheid 
- Meineed 
- Valsheid in geschrifte 
- Omkoping 
- (ambtelijke) Huisvredebreuk 
- Staande houden  
- Aanhouden 
- Identificatieplicht 

 

 

          Gebruikte afkortingen 
 
Awb: Algemene wet bestuursrecht 
boa: buitengewoon opsporingsambtenaar 
BW: Burgerlijk Wetboek 
GW: Grondwet 
Sr: Wetboek van Strafrecht  
Sv: Wetboek van Strafvordering 
WID: Wet op de identificatieplicht 

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