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Kwalificatiedossier: Toezicht en Veiligheid Geldigheid: MBO HTV: vanaf 1 jan. 2017 
PHB Domein 1: vanaf 1 jan. 2017 

Kwalificaties: 25409: Handhaver Toezicht en Veiligheid Niveau: 3 
Kennisonderdeel: Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2 (WKPV2)   
Toetsvorm: 55 gesloten vragen 
Toetsduur: 80 minuten 
Cesuur: 39 vragen (55% + correctie gokkans) 

 
 
Onderwerp Code Artikel/Basis Toetsterm Taxonomie # Vragen 

(punten) 
2.1 
 
Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) 
 
Algemene 
Plaatselijke 
Verordening (APV) 

2.1.1 Awb 
Titel 5.2 

De kandidaat kan benoemen waar de bevoegdheid om als 
toezichthouder te mogen optreden is vastgelegd. K 1 

2.1.2 Awb De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wat de 
bevoegdheden zijn van de opsporingsambtenaar of de toezichthouder. T 1 

2.1.3 APV 
1:1 

De kandidaat kan zijn bevoegdheden in relatie tot zijn werkgebied 
beschrijven aan de hand van de begrippen binnen/buiten de bebouwde 
kom, openbare plaats, openbaar water, weg en handelsreclame. 

K 1 

2.1.4 APV 
2:1 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld, vaststellen of er 
sprake is van overtreding van de APV op het gebied van verstoring van 
de openbare orde. 

T 2 

2.1.5 APV 
2:1 en 2:47 
(ongeregeldheden) 
2:42 (plakken) 
2:74 (drugs) 
2:48 (drank) 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen hoe er op 
grond van de APV kan worden opgetreden tegen plakken, overlast jeugd, 
geluidsoverlast omwonenden, overlast drugsgebruik en drankgebruik. 

T 2 

2.1.6 APV 
5:2 t/m 5:12 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld, vaststellen of er sprake 
is van parkeeroverlast door voertuigen. T 2 

2.1.7 APV 
2:9 
5:13 t/m 5:20 

De kandidaat kan benoemen wat de voorwaarden zijn volgens de model-
APV om te mogen collecteren, venten, als straatartiest op te treden of 
een standplaats in te nemen. 

 
 
 
  

K 1 

2.1.8 APV 
2:57, 2:58, 2:59 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen welke 
verbodsbepaling wordt overtreden: aanlijnen van honden, verboden 
plaatsen voor honden en opruimen van hondenpoep 

 
 
   

 

T 1 
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2.1.9 APV 
4:8 

De kandidaat kan benoemen waar het volgens de model-APV verboden 
is zijn natuurlijke behoefte te doen. K 1 

2.1.10 APV 
5:34 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of stoffen 
worden verbrand op een manier die volgens de model-APV is 
toegestaan. 

K 1 

2.2 
 
Wegenverkeerswet 
1994 (WVW) 

2.2.1 1  De kandidaat kan aan de hand van een foto vaststellen of wordt voldaan 
aan de daarvoor geldende definitie uit de Wegenverkeerswet voor de 
volgende begrippen: wegen, motorrijtuigen en voertuigen. 

T 1 

2.2.2 2a  De kandidaat kan benoemen in welke wet geregeld is dat de gemeenten 
en provincies verkeerszaken bij verordening kunnen regelen. K 1 

2.2.3 5, 6, 8 lid 1, 10 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wat zijn 
bevoegdheden zijn bij het signaleren van een dronken bestuurder en bij 
het signaleren van wedstrijden met voertuigen op de weg. 

T 1 

2.2.4 12  De kandidaat kan benoemen wie bevoegd is aanwijzingen te geven aan 
weggebruikers, op welke wijze deze aanwijzingen gegeven worden en 
wat de verplichtingen zijn van weggebruikers met betrekking tot het 
opvolgen van deze aanwijzingen. 
 
 
 
 
  

K  2 

2.2.5 130 lid 4 
164 lid 7 
170 t/m 174 
 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen in welk 
geval en op wiens last bestuursdwang is toegestaan met betrekking tot 
het overbrengen, wegslepen en bewaren van voertuigen en kan 
vaststellen wie verplicht is de kosten hiervan te voldoen. 

T  1 

2.3 
 
Reglement 
verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 
(RVV) 

2.3.1 5, 6, 7, 8, 10  De kandidaat kan benoemen wat de plaats op de weg is voor ruiters en 
verschillende categorieën voertuigen. K 1 

2.3.2 60  De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of wordt 
voldaan aan de helmplicht. T 1 

2.3.3 62  De kandidaat kan de betekenis van verkeersborden benoemen die een 
verbod of gebod uitdrukken. K 2 

2.3.4 23, 24, 25, 26 De kandidaat kan aan de hand van een foto of situatiebeschrijving 
vaststellen of een stop- en parkeerverbod van toepassing is en of dit 
stop- en parkeerverbod correct is opgevolgd. 

T 2 

2.3.5 82  De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wie 
bevoegd is aanwijzingen te geven aan weggebruikers en op welke wijze 
dit moet gebeuren en aan welke verkeerstekens weggebruikers verplicht 
zijn gevolg te geven. 

T 1 
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2.4 
 
Vuurwerkbesluit 
(VWB) 

2.4.1 Vuurwerkbesluit 
2.3.6 
APV 
2:71 t/m 2:73 

De kandidaat kan benoemen wanneer gebruik van 
consumentenvuurwerk is toegestaan. K 1 

2.5 
 
Wet aansprakelijk- 
heidsverzekering 
motorrijtuigen 
(WAM) 

2.5.1 2  De kandidaat kan benoemen voor welke voertuigen een verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering moet worden afgesloten als met deze 
voertuigen aan het verkeer wordt deelgenomen. K 1 

2.6 
 
Wet op de 
kansspelen (WKS) 
 

2.6.1 30 De kandidaat kan omschrijven wat de volgende begrippen inhouden: 
behendigheidsautomaat; kansspelautomaat. K 1 

2.6.2 30 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wanneer er 
sprake is van een hoogdrempelige of laagdrempelige 
speelautomateninrichting. 

T 
1 

APV 
5:22 en 5:23 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wanneer er 
sprake is van een snuffelmarkt/rommelmarkt. T 

2.6.3 30g De kandidaat kan benoemen wat de minimumleeftijd is voor het bespelen 
van een kansspelautomaat en aan wie het verboden is gesteld personen 
onder die leeftijd aanwezig te laten zijn. 

K 1 

2.6.4 30t De kandidaat kan benoemen aan welke eisen een kansspelautomaat 
moet voldoen inclusief hoe hij moet controleren of een kansspelautomaat 
is goedgekeurd. 

K 1 

2.7 
 
Tabaks- en 
rookwarenwet  
 
Alcoholwet 

2.7.1 8 (Tabaks- en 
   rookwarenwet) 
45 (Alcoholwet) 

De kandidaat kan benoemen wat de minimumleeftijd is van personen aan 
wie tabak en/of alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. K 2 

2.7.2 10 (Tabaks- en 
rookwarenwet) 

De kandidaat kan benoemen waar het rookverbod geldt. K 1 

2.7.3 45, 45a 
(Alcoholwet) 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of artikel 45 
of artikel 45a van de Alcoholwet wordt overtreden. T 1 

2.8 
 
Winkeltijdenwet 

2.8.1 1 De kandidaat kan benoemen wat er, volgens de wet, verstaan wordt 
onder het begrip ‘winkel’. K 1 

2.8.2 2 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wanneer 
een winkel voor het publiek geopend mag zijn. T 

1 2.8.3 3 De kandidaat kan benoemen wie er vrijstelling/ontheffing verleent voor 
het openstellen van winkels voor het publiek op zon- en feestdagen. 

 
 
  

K 
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2.9 
 
Besluit 
personenvervoer 
2000 (Bp2000) 

2.9.1 1, 2 (Wp2000) De kandidaat kan benoemen welke vervoermiddelen onder openbaar 
vervoer vallen. K 1 

2.9.2 44, 45, 47, 
48 (Bp2000) 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen in welke 
situatie een reiziger verplicht is zichzelf van een geldig vervoersbewijs te 
voorzien, dit te tonen en te overhandigen. 

T 1 

2.10 
 
Wet 
personenvervoer 
2000 (Wp2000) 

2.10.1 72 (Wp2000) 
52 (Bp2000) 

De kandidaat kan, gegeven de relevante wettekst, benoemen voor wie en 
waar de verbodsbepaling met betrekking tot het verstoren van de orde, 
rust en veiligheid of een goede bedrijfsgang, van toepassing is. 

B 1 

2.10.2 73 (Wp2000) 
53 (Bp2000) 

De kandidaat kan, gegeven de relevante wettekst en een voorbeeld, 
vaststellen wanneer de aanwijzingen door of vanwege de vervoerder 
moeten worden opgevolgd. 

T 2 

2.11  
 
Wet op de 
economische 
delicten (WED) 

2.11.1 1a De kandidaat kan vaststellen of een delict strafbaar is gesteld in de Wet 
op de economische delicten. T 1 

2.11.2 2 De kandidaat kan benoemen in welk geval een delict een misdrijf of 
overtreding is volgens de Wet op de economische delicten. K 1 

2.11.3 18, 19, 20, 21, 23,  
24a 

De kandidaat kan benoemen wat de bevoegdheden zijn voor de 
opsporingsambtenaar met betrekking tot milieudelicten zoals vastgelegd 
in de Wet op de economische delicten. 

K 1 

2.12 
 
Waterwet (Wtw) 

2.12.1 6.2 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er 
sprake is van het brengen van stoffen in een oppervlaktelichaam. T 1 

2.13 
 
Wet bodem-
bescherming (Wbb) 

2.13.1 13 De kandidaat kan uitleggen wanneer er, volgens de Wet 
bodembescherming, sprake is van het verontreinigen van de bodem. B 1 

2.14 
 
Visserijwet 1963 

2.14.1 
 

21 De kandidaat kan aangeven wanneer iemand, niet zijnde een 
beroepsvisser, gerechtigd is om te vissen. B 

1 2.14.2 23 De kandidaat kan een toestemming van de rechthebbende, geldend voor 
de visserij, controleren op geldigheid. T 

2.14.3 55, 61, 62 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. 

T 1 
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2.15 
 
Wet milieubeheer 
(Wm) 
 

2.15.1 1.1 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er 
sprake is van een inrichting volgens de Wet milieubeheer, inclusief of 
voor deze inrichting vergunningsplicht van toepassing is. 

T 1 

2.15.2 10.1 lid 1 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld uitleggen welke 
verplichting de burger heeft op grond van de zorgplicht zoals omschreven 
in artikel 10.1 lid 1 Wm voor zover het gaat om feiten die de leefbaarheid 
aantasten. 

B 1 

2.15.3 1a (WED) 
2.13 (Activiteiten-
besluit Milieu-
beheer) 

 

De kandidaat kan voor verkeerd aangeboden afval in de buurt van, of 
aangeboden door een inrichting conform de Wet milieubeheer, 
vaststellen welke wet de bevoegdheid verschaft hiertegen op te treden 
(Wet op de economische delicten of Wet milieubeheer). 

T 1 

2.15.4 Afvalstoffenveror-
dening 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wie 
strafbaar is voor het aanbieden van bedrijfsafval als huishoudelijk afval. T 1 

2.15.5 10.24 t/m 10.26 De kandidaat kan benoemen wat in een afvalstoffenverordening kan 
worden opgenomen. K 1 

 
Taxonomie naar Bloom: (K: Kennis, B: Begrip, T: Toepassen). 


