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                                                                              BOA Basisbekwaamheid  
                                      Toetsmatrijs Rechtskennis Buitengewoon Opsporingsambtenaar van politie (BAV-pol)  
1. Een wet, de AmvB en Provinciale verordeningen 
1.1 Een wet Art. 81 GW De kandidaat heeft kennis van staatsvormbegrip en wetgevende bevoegdheid  

‘gedecentraliseerde eenheidsstaat’. 
• Begrippen: wet in ‘formele zin’ en wet in ‘materiële zin’ 
• Regering en Staten-Generaal gezamenlijk 

 Art 42 GW  De kandidaat kan het begrip Regering omschrijven  
• Koning en ministers 
• Onschendbaarheid koning  
• Ministers verantwoordelijk  

 Artt 50, 51 lid 1, 52 lid 1 
.54 lid 1 en 55  GW 

De kandidaat kan het begrip democratische rechtsstaat omschrijven en de belangrijkste 
kenmerken benoemen.  

• Staten Generaal  
- Vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk 
- Samenstelling 
- Zittingsduur Eerste en Tweede Kamer  
- Leden Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen 
- Leden Eerste Kamer worden gekozen door leden Provinciale Staten 

1.2 Een AMvB  Art. 89 lid 1 GW  De kandidaat kan het begrip Algemene Maatregel van bestuur (AMvB) omschrijven  
• Algemeen verbindende voorschriften van de regering  

1.3. Een provinciale 
verordening  

Art 149 Wet openbare 
lichamen BES  

De kandidaat kan het begrip verordening omschrijven en weet wie de bevoegdheid heeft tot 
het vaststellen daarvan. 

• Eilandsraad stelt Eilandverordeningen vast. 
 Artt 2 t/m 11, 15 en 36 

t/m 39 Wet openbare 
lichamen BES 
  

De kandidaat kan het begrip wet Openbaar lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
omschrijven en de belangrijkste kenmerken benoemen.  

• Samenstelling Openbaar lichaam  
• Volksvertegenwoordiging  
• Verkiezing leden eilandsraad 
• Samenstelling bestuurscollege  
• Zittingsduur Eilandsraad 
• Voorzitter eilandsraad 
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• Lidmaatschap eilandsraad 
• Afleggen eed/belofte 
• Benoeming gedeputeerden 
• Aantal Eilandgedeputeerden  

 Art 73 Sv Wet openbare 
lichamen BES 
 

De kandidaat kan benoemen door wie de gezaghebber van het Openbaar Lichaam aanstelt en 
hoe lang deze wordt benoemd.  

• Gezaghebber wordt bij Koninklijk besluit voor 6 jaar benoemd  
2. De buitengewoon opsporingsambtenaar van politie (BAVpol) 

2.1 Functioneert 
overeenkomstig het 
bepaalde in het WvSv 

  

2.2.1 
Opsporingsbevoegdheid  

Art 2, 4, 12 lid 1 en 2, 13, 
18  
Besluit Buitengewone 
agenten van politie BES  

De kandidaat kan de voorwaarden voor het verkrijgen van een opsporingsbevoegdheid en de 
aanstellingseisen benoemen.  
 

2.2.2 
Opsporingsbevoegdheid 

Art 5 , 6 en 9  
Besluit Buitengewone 
agenten van politie BES 

De kandidaat kan benoemen wie opsporingsbevoegdheid verleent. 
 

2.2.3 
Opsporingsbevoegdheid 

Art 11 lid 3 en 45 lid 1 en 
2 Besluit Buitengewone 
agenten van politie BES 

De kandidaat kan de omstandigheden benoemen voor het vervallen van 
opsporingsbevoegdheid . 

2.2.4 Instructie aan de BAV-
pol 

Hfd 4 en 5 Besluit 
Buitengewone agenten 
van politie BES 
Met uitzondering van art 
24 lid 3, 29, 30. 31 lid1 
t/m 3  

De kandidaat kan benoemen welke zorg hij moet dragen voor herkenbaarheid   
• Insigne  
 

2.2.5 Toezicht over de BAV-
pol 

Art 42, 46,  47, 48,  50 lid 
1 en  3 Besluit 
Buitengewone agenten 
van politie BES 

De kandidaat kan de taken van de (direct) toezichthouder  benoemen 
• Taken toezichthouder  
• Taken direct toezichthouder  
• Registratiesysteem  
• Klachten  
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Het toezicht voor wat betreft de samenwerking met de politie  
2.3 Toezicht v.w.b. de 
samenwerking met de 
politie  

Art 29 lid 2 en 3 en 47 
Besluit Buitengewone 
agenten van politie BES 

Toezicht voor wat betreft de samenwerking met de politie 

2.3.1  … op grond van 
kennis over de taak van de 
politie 

Art 3, 5 en 9 Rijkswet van 
politie van Curaçao, Sint 
Maarten en BES  

De kandidaat kan de taak van de politie benoemen.  
 

2.3.2 … op grond van kennis 
over de organisatie van de 
politie  

Art 4 en 6 Rijkswet van 
politie van Curaçao , Sint 
Maarten en BES  

De kandidaat kan de organisatieonderdelen van de politie benoemen. 
• De Dienst Basis Politiezorg 
• De Dienst opsporing  

2.3.3 … op grond van  
kennis over het werkgebied 
van de politie 

Art 12 Rijkswet van politie 
van Curaçao  Sint Maarten 
en BES  

De kandidaat kan het werkgebied van de politie omschrijven.  

2.3.4 .. op grond van  
kennis over de 
bevoegdheden van de 
politie 

Art 13 lid 1, lid 4. Lid 6 
Rijkswet van politie van  
Curaçao, Sint Maarten en 
BES  
Art 9 Besluit BAV-pol BES  

De kandidaat kan relatie met politie tot bevoegdheden omschrijven.  
• BAVpol moet zijn aangewezen  
• Uitoefening bevoegdheden dient in verhouding tot beoogd doel redelijk en gematigd te 

zijn  

2.3.5 .. op grond van 
Kennis over het bevoegd 
gezag van de politie 
 
 

Art 16 Rijkswet van politie 
van Curaçao, Sint 
Maarten en BES  
Art 53 lid 2 Veiligheidswet 
BES  

De kandidaat kan het bevoegd gezag van de politie benoemen. 
• Gezaghebber roept eilandelijk beleidsteam bijeen 

2.3.6 .. op grond van  
kennis over het toezicht 
over de politie 
 

Art 50 Rijkswet van politie 
van Curaçao, Sint 
Maarten en BES  
Art 59 Veiligheidswet BES 

De kandidaat kan het toezicht over de politie benoemen. 
• Rijksvertegenwoordiger kan aanwijzingen geven over het te voeren beleid  

2.4  Toezicht voor wat 
betreft het opsporen van 
strafbare feiten  

Artt 2 t/m 6 en 13  
Rijkswet  
Openbaar Ministeries van 
Curaçao, van Sint 
Maarten en BES 

De kandidaat kan het toezicht voor wat betreft het opsporen van strafbare feiten omschrijven. 
• Minister van Veiligheid en Justitie 

-    Begrip  
- College van Procureurs generaal en hun taak 

• Rechter-commissaris 
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- Artt 1,56, 183 lid 1 en 2, 
184 lid 1 en 2 185, 187 
191, 210, 219, 221, 222 
en 226 Sv BES 
 
 
 

-    Benoeming  
-    Drieledige taak 
-    Bevoegdheden  

-    Raadsheer-commissaris 
-   Slechts globale kennis vereist van:  
-   Rol Rechter-commissaris, zijn taak en positie t.o.v. de Ov], de verdachte en diens 

raadsman 
• Officier van Justitie 

-   Leiding opsporingsonderzoek 
• Hulpofficier van Justitie 

-  Praktische leiding 
• Opsporingsambtenaar 

- Begrip Opsporingsambtenaar  
- Opsporingsambtenaren met algemene Opsporingsbevoegdheden 
- Opsporingsambtenaren met aangewezen opsporingsbevoegdheid 

• Opsporingsonderzoek 
- Doelstelling opsporingsonderzoek 
- Instellen opsporingsonderzoek door Officier van Justitie 

 
 

3.1 Kennis van de afgelegde eden/beloften 
3.1 Ambtseed/-belofte en 
eed van zuivering  
 
 

Art 46  Sr BES 
Artt 144, 183 lid 1, 183a 
lid 1, 213, 230 lid 1 en 2, 
378, 379 en 386 Sr BES   

De opsporingsambtenaar kan het begrip ambtseed/ambtsbelofte omschrijven en kan 
benoemen van welke (ambts)misdrijven hij zich moet onthouden met de eed van zuivering.  

• kennis van afgelegde ambtseed en -belofte  
• eed van zuivering door zich te onthouden van (ambts)misdrijven met betrekking tot  

- schending van bijzondere ambtsplicht 
- omkoping 
- meineed 
- valsheid in geschrifte  
- huisvredebreuk 
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3.2    De boa handelt binnen de wettelijke kaders met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens (onder voorbehoud) 
3.2 Bescherming 
persoonsgegevens  

Wet politiegegevens 
(Wpg) en het Besluit 
politiegegevens (Bpg)  
Artt. 16 lid 1, 16 lid 2 jo. 
art. 15 lid 2 Wpg) 
Algemene verordening 
gegevensbescherming 
(AVG) 

De kandidaat kan in hoofdlijnen bepalingen met betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens binnen wettelijke kaders voor de boa en de toezichthouder benoemen.  
• Reikwijdte van de Wpg en Bpg voor de bav-pol  
• Reikwijdte van de AVG voor de boa en de toezichthouder  
• Verwerken van persoonsgegeven.  
• Verstrekken van persoonsgegevens  
• Begrip verantwoordelijke  
• Verstrekken van politiegegevens  

4. Verzamelen en/of ontvangen van gegevens met betrekking tot mogelijk strafbare feiten 
4. Gegevens met betrekking 
tot mogelijk strafbare feiten  

Artt 199, 201, 163, 72 lid 
1 en 194 Sr BES 
en 
Artt 69, 94, 202, 203, 278, 
279, 329 Sr BES  

De kandidaat kan benoemen op welke wijze hij gegevens met betrekking tot een mogelijk 
strafbaar feit verzamelt of ontvangt.  
• Nav eigen bevindingen 

- Begrippen  
- ‘op klacht vervolgbaar en ambtshalve vervolgbaar 

• Nav het doen van aangifte  
- Begrip aangifte 
- Vormvereisten 
- Verplichting tot opnemen 
- Verjaringstermijn overtreding  
- Valse aangifte  

• N.a.v doen van een klacht   
• Begrip  

- Klacht, Relatieve klacht en Absolute klacht  
• Vormvereisten 
• Bevoegdheden en verplichting  
• OM in voorkomende gevallen niet ontvankelijk voor vervolgen zonder klacht  
• Belediging  
• Familiebetrekkingen  
• Valse klacht  
• Termijn intrekking klacht  
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NB Geen examenstof: overige absolute klachten  
5. Beoordelen of  verkregen informatie strafrechtelijk relevant is  

5. Beoordelen informatie  Wetboek van Strafrecht 
BES, Bijzondere wetten, 
 AMvB, Verordeningen 
van provincie, gemeente 
en Keuren 

De kandidaat kan benoemen middels het combineren, analyseren en interpreteren of  de 
verzamelde en/of ontvangen informatie strafrechtelijk relevant is 
• Begrip 

- ‘materieel strafrecht’ versus ‘formeel strafrecht’ 
 

5.1. Legaliteitsbeginsel Art 16 GW, Art 1 en 96 
(slotbepaling) Sr BES 

De kandidaat kan benoemen of de verkregen informatie relevant is m.b.t. het 
legaliteitsbeginsel. 

• In hoofdlijnen omschrijven van het begrip legaliteitsbeginsel en de reikwijdte ervan 
5.2 Territorialiteitsbeginsel 
en Vlagbeginsel  

Artt 2 en 3 Sr BES De kandidaat kan benoemen of de verkregen informatie relevant is m.b.t. de toepasselijkheid 
van de Nederlandse strafwet 

• Omschrijven van begrippen Territorialiteitsbeginsel en Vlagbeginsel 
5.3  Feit als zijnde een 
strafbaar feit  

Art 9 lid 1 onder a Sr BES  De kandidaat kan bepalen of de verkregen informatie relevant is mb.t. een feit als zijnde een 
strafbaar feit. De kandidaat kan het begrip strafbaar feit, de voorwaarden van de 
strafbaarheid en de hiermee in relatie staande begrippen omschrijven.  

• Strafbaar feit  
- Menselijke gedraging 
- Wettelijke delictsomschrijving  
- Wederrechtelijk  
- Aan schuld te wijten 

• Wettelijke delictsomschrijving  
- Kwalificatie (indien van toepassing) –  
- Norm 
- Bestanddelen 
- Sanctie 

• Schuld in ruime zin 
- Opzet 
- Schuld in enge zin 

• Strafbare feiten te verdelen in  
- Misdrijven  
- Overtredingen 
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•  Begrip hoofdstraffen  
- Gevangenisstraf 
- Hechtenis  
- Boete  

 
NB geen examenstof: Onderscheid en onderverdeling in schulduitsluitings- en 
rechtvaardigingsgronden 

5.4 Wettelijke 
strafuitsluitingsgronden 

Artt 39, 42 t/m 45 Sr BES  De kandidaat kan benoemen of de verkregen informatie relevant is m.b.t. wettelijke 
strafuitsluitingsgronden 

• Begrippen 
- Ontoerekeningsvatbaarheid 
- Overmacht 
- Noodweer (-exces) 
- Wettelijk voorschrift 
- Am.b.t.elijk bevel  
 

NB geen examenstof: Onderscheid in onderverdeling in schulduitsluitings-  en 
rechtvaardigheidsgronden. 

5.5 Poging en voorbereiding  Artt 47, 48a lid 1 , 48b Sr 
BES  

De kandidaat kan benoemen of de verkregen informatie relevant is m.b.t. poging en 
voorbereiding. 

• Begrippen:  
- Voorbereidingshandelingen 
- Uitvoeringshandelingen 

• Vrijwillig terugtreden bij poging (omstandigheden van de wil bij de dader afhankelijk)  
• Maximum van de hoofdstraf met een derde verminderd  

 
NB geen examenstof: absolute en relatieve middelen- en objectenleer   

5.6 Vormen en deelneming 
aan strafbare feiten 

Artt 49, 50, 51 en 54 Sr 
BES  

De kandidaat kan benoemen of de verkregen informatie relevant is m.b.t vormen en 
deelneming aan strafbare feiten 

• Daders 
• Plegers 
• Medeplegers  
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• Doen plegers 
• Uitlokkers 
• Medeplichtigen  
• Maximum van de hoofdstraf met een derde verminderd  
• Medeplichtigheid aan overtreding is niet strafbaar   

5.7 Rechtspersonen Artt 53 lid 1 Sr BES, art 1 
lid 1 en 2 Boek 2 BW BES   

De kandidaat kan benoemen of de verkregen informatie relevant is m.b.t. rechtspersonen 
• Publiekrechtelijk rechtspersoon 
• Privaatrechtelijk rechtspersoon 

 
NB Het kunnen opsommen van de rechtspersonen volstaat  

5.8 Samenloop van 
strafbare feiten  

Art 57 Sr BES De kandidaat kan het begrip samenloop van strafbare feiten omschrijven en hiervan 
voorbeelden noemen. 
 

5.9 Jeugdige personen Artt 477, 40 en 41 Sr BES  
 

De kandidaat kan benoemen of de verkregen informatie relevant is m.b.t. jeugdige personen  
• Strafrechtelijke minderjarigheid  

 
NB Geen examenstof: de in art 41 Sr BES genoemde wetsartikelen  

6. Het instellen van een onderzoek  
6. Onderzoek instellen  WvSv BES, Bijzondere 

wetten BES, Rijkswet 
gemeenschappelijk Hof 
van Justitie 
Rijkswet OM van Curaçao, 
St Maarten en BES en art 
9 Sv BES   

De kandidaat kan de begrippen materieel strafrecht en formeel strafrecht omschrijven 
 

 

6.1 Verdachte  Art 47 lid 1 en 2 Sv BES  De kandidaat kan het begrip ‘verdachte’ omschrijven. 
 

6.2 Rechtmatig toepassen 
van 
opsporingsbevoegdheden  

 De kandidaat kan de begrippen opsporingsbevoegdheden en toezichtbevoegdheden 
uitleggen,  
begrippen met betrekking tot de opsporingsbevoegdheden omschrijven en de gevolgen van 
het ontbreken van rechtmatigheid benoemen. 

• Begrippen 
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- ’Opsporingsbevoegdheden’ 
- ‘Toezichtsbevoegdheden’  
- Problematiek van  ’de twee petten”  

• Rechtmatigheid  
- Wetmatigheid 
- Proportionaliteit 
- Subsidiariteit  
- Fairplay 
- Misbruik van bevoegdheden 

• Gevolgen van ontbreken rechtmatigheid 
- Onrechtmatig verkregen bewijs 
- Onrechtmatige overheidsdaad 

 
NB Geen examenstof: definitie van onrechtmatige daad  

6.2.1 Jeugdige personen  Art 478 Sv BES  De kandidaat kan de belangrijkste bevoegdheden van de boa met betrekking tot jeugdige 
verdachten benoemen.  

• Staande houden 
• Aanhouden 
• Onderzoek aan kleding  
• Inbeslagneming  
• Ophouden van onderzoek  

6.2.2 Vrijwillige 
medewerking  

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

• Voorwaarden voor vrijwilligheid  
- Toestemming moet blijken 
- Toestemming moet in vrijheid zijn gegeven  
- Betrokkene(N0 moet(en) zich bewust zijn van bepaalde rechten afstand te doen 

 
6.2.3 Niet vrijwillige 
medewerking 

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

• Verdachte niet tot medewerking verplicht (gedoogrecht)  
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6.2.4 Herhaalde toepassing 
van eenzelfde bevoegdheid 
binnen één zaak  

 De kandidaat kan de begrip herhaalde toepassing van eenzelfde bevoegdheid uitleggen.  
• Herhaalde toepassing van eenzelfde bevoegdheid binnen een zaak.  
• Wijziging in omstandigheden 

6.2.5 Voortgezette 
toepassing van 
bevoegdheden 

Geweerarrest, NJ1936 nr. 
250 

De kandidaat kan de begrip voortgezette toepassing van eenzelfde bevoegdheid uitleggen  
• Voortgezette toepassing van bevoegdheden 

6.2.6  Onder bescherming 
van wettelijke regels  

Artt 185, 186, 190, 191 
282 en 297 Sr BES 

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

• Ambtsdwang 
• Wederspannigheid  
• Niet voldoen aan bevel of vordering  
• Opschudding veroorzaken en zich niet verwijderen na bevoegd gegeven bevel 
• Belediging als klachtdelict  
• Belediging van een ambtenaar  

- Geen klachtdelict  
- Strafverzwaring   

Toepassen van dwangmiddelen  
6.3.1 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t. 
het staande houden 

Artt 72 Sv BES  
454 sub 3 Sr BES 
En cf. arrest HR 11-11-
1947, NJ 1948, 126  

De kandidaat kan de dwangmiddelen t.a.v. de persoonlijke vrijheid m.b.t. het staande houden 
benoemen. 
Het begrip ‘staande houden’  

• Van een verdachte 
- Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd opgave van naam, voornamen, 

geboortedatum, adres of verblijfplaats te vorderen 
- Doel staande houding 

• Van een getuige  
- Een getuige mag worden staande gehouden om naamsgegevens te vorderen 
- Een getuige die een valse naam opgeeft is strafbaar  

• Valse naam 
• Begrip ‘Valse naam’ 
• Opgeven valse naam  
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6.3.2 … t.a.v de persoonlijke 
vrijheid m.b.t. identiteit  

Artt 4 lid 1, 5 lid 1, 6 en 9 
lid 1 en lid 3  
Boek 1 BW BES  

De kandidaat kan wettelijke regels met betrekking tot het Nederlandse naamrecht benoemen.  
• Voornaam, natuurlijk persoon 
• Geslachtsnaam kind 
• Bewijs geslachtsnaam  
• Gebruik geslachtsnaam gehuwde vrouw/man  

6.3.3 …t.a.v. de persoonlijke 
vrijheid m.b.t. toonplicht 
aangewezen 
identiteitsbewijs 

Art 1a Wet 
identiteitskaarten BES, 
Artt 1 lid 1 en 3, en 2 Wet 
identificatieplicht BES 
 

De kandidaat kan de toonplicht uitleggen en de documenten benoemen waarmee de 
identiteit kan worden vastgesteld.  

• Verplicht in bezit zijn van identiteitskaart vanaf 12 jaar en ouder 
• Ingeschreven staan bij bevolkingsregister openbaar lichaam  
• Verplicht bij zich hebben van identiteitskaart vanaf 12 jaar 
• Verplichting tot inzage geen van aangewezen identiteitsbewijzen  

 
• Geldige identiteitskaarten BES zijn: 

• Geldig reisdocument als bedoeld in Art 2 lid 1 Paspoortwet 
• Geldig rijbewijs als bedoeld in wegenverkeerswetgeving BES  
• Document waarover een vreemdeling op grond van de Wet Toelating en 

uitzetting BES moet beschikken 
• het door de Minister van Justitie vastgestelde identiteitsdocument, dat 

betrekking heeft op de minderjarige, die ingevolge de Wet identiteitskaarten BES 
niet verplicht is om in het bezit te zijn van een identiteitskaart. 

 
• Begrip geautomatiseerde basisadministratie met gegevens over de bevolking  

 
6.3.4 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t. 
bevoegdheid inzage te 
vorderen van 
identiteitsbewijs  

Art 13 lid 7 Rijkswet 
politie van Curaçao, Sint 
Maarten en BES  
Artt 184 en 185 Sv BES  
Art 1 Wet 
identificatieplicht BES  

De kandidaat kan benoemen wie bevoegd is tot het vorderen van inzage van een 
identiteitsbewijs.  

• Personen hebben alleen verplichting om een identiteitsbewijs te tonen t.o.v. 
opsporingsambtenaren 

• Bevoegde opsporingsambtenaren  
• Toezichthouder  
• Strafbaarstelling niet tonen identiteitsbewijs  
• Overtreding 
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6.3.5 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
vaststellen identiteit  

Artikel 27a Sv bestaat in 
de BES niet, 
dit is door de WIVVG in 
Nederland in 
de werking getreden 

De kandidaat kan benoemen wie de identiteit van de aangehouden verdachte kan vaststellen 
en op welke wijze dat geschiedt.   

• Bewijsvoering identiteit  
• Afschrift geboorteakte  

6.3.6 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
toekenning 
strafrechtketennummer  

Artikel 27a Sv bestaat in 
de BES niet, zij hebben 
geen  
strafrechtketennummer 

 

6.3.7 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
aanhouden van een 
verdachte  

Art 15 lid 1 GW 
Artt 1, 6, 73, 74 lid 1 t/m 
3, 76, 77 lid 1 t/m 4, 100, 
155 t/ 164  Sv BES 
Arrest HR 17-5-1949, NJ 
1949 nr 553 

De kandidaat kan benoemen en in een gegeven situatie beoordelen, wanneer, waar en door 
wie een verdachte mag worden aangehouden bij ontdekking op heterdaad en ontdekking 
buiten heterdaad. 

• Begrippen ‘Heterdaad’ en ‘Buiten heterdaad’ 
• Onafgebroken voortgezet onderzoek 
• Bevoegdheid opsporingsambtenaar en burger  
• Voor welke strafbare feiten  
• Afgeleide bevoegdheid  
• Betreden van plaatsen ter aanhouding  
• Ter aanhouding van verdachte elke plaats onderzoeken  
• Bij dringende noodzakelijkheid en indien optreden OvJ niet kan worden afgewacht.  

 
6.3.8 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
verplichtingen/ 
bevoegdheden 
opsporingsam.b.t.enaren 
ter vaststelling van 
identiteit  

Art 78 Sv  De kandidaat kan benoemen wanneer en door wie een verdachte op de kleding mag worden 
onderzocht. 

 
 
 

6.3.9 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
het geleiden van de 

Artt 73 en 74 Sv BES  De kandidaat kan de procedure beschrijven met betrekking tot het voorgeleiden van de 
verdachte.  

• Bevoegdheden en verplichtingen na aanhouding van verdachte  
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verdachte voor de 
hulpofficier van justitie  
6.3.10 .. t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
het ophouden van een 
verdachte voor onderzoek  

Artt 80 Sv BES  
Arrest HR 30-08-04  

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

• Begrip ‘onderzoek’ 
• Duur verhoor  

- Duur  
- Uren die niet meetellen  

• Aanvang termijn ophouden voor onderzoek  
• Na voorgeleiding  

- in verzekering gesteld 
- Voor rechter-commissaris geleid  
- In vrijheid gesteld tenzij opgehouden voor onderzoek  

6.3.11 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
verhoren van een verdachte 

‘Salduz’ arrest  
Artt 48, 50 t/m 53, 58, 65 
70 lid 1 en 2 Sv BES 
Art 18 lid 1 GW  

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

•   De verdachte wordt mededeling gedaan over zijn rechten. 
- De verdachte heeft recht op consultatiebijstand en verhoorbijstand.  
- De verdachte heeft het recht afstand te doen van het recht op rechtsbijstand.  
- De bav-pol licht de verdachte, die afstand van het recht op rechtsbijstand wil doen, 

in over de gevolgen daarvan en deelt deze hem mee dat hij te allen tijden op zijn 
beslissing kan terugkomen.  

- Vrij verkeer tussen de verdachte en zijn raadsman.  
- Beperking vrij verkeer tussen de verdachte en zijn raadsman door Officier van 

Justitie. 
- Kennisneming afschrift, verzoek voegen/kennisnemen processtukken 
- Toekenning vervangend raadsman aan de verdachte.  

• De verdachte heeft recht op bijstand van een tolk.  
•   De verdachte wordt de cautie gegeven.  

- De verdachte moet zijn verklaring in vrijheid kunnen afleggen.  
- De verdachte is niet verplicht te antwoorden  
- Reden waarom hij niet tot antwoorden verplicht is  
- (Mogelijk) gevolg als cautie/ zwijgrecht niet is meegedeeld  
- Mededeling zwijgrecht opgenomen in proces-verbaal 
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• Verklaring  
- in vrijheid afgelegd 
- wordt zoveel mogelijk in vraag en antwoord en in woorden van de verdachte 

genoteerd  
6.3.12.1  … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
het ophouden van een 
verdachte ter vaststelling 
van identiteit  

Art 80 Sv BES  De kandidaat kan de procedure beschrijven en bepalingen benoemen met betrekking tot het 
ophouden van een verdachte voor onderzoek ter vaststelling van identiteit. 

• Verantwoordelijkheid Officier van Justitie (OvJ)  
• Achterwege laten door OvJ na door hem gevorderde machtiging van de Rechter-

commissaris  
• Termijn van ophouding  

• Uren die niet meetellen  
• Gedagtekend en ondertekend  
• Omschrijving strafbare feit, feiten en omstandigheden  
• Naam of aanwijzen verdachte  
• Afschrift bevel aan verdachte  

6.3.13 .. t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
het in verzekering stellen 
van een verdachte  

Artt 83 en 86 Sv BES  De kandidaat kan het begrip bevel tot inverzekeringstelling omschrijven.  
• Begrip ‘in verzekering stellen’ 
• Voor welke feiten  
• Duur bevel in verzekeringstelling en mogelijkheid tot verlenging 

6.3.14 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid m.b.t 
het in bewaring stellen van 
een verdachte 

Art 92 en 93 Sv BES  De kandidaat kan het begrip inbewaringstelling omschrijven.  
• Begrip inbewaringstelling.  
• Procedure m.b.t. de vordering van het bevel tot inbewaringstelling  
• de maximale duur van de inbewaringstelling 
• In vrijheid stelling bij vervallen gronden voor bevel  

6.4.1 … t.a.v. de 
persoonlijke vrijheid door 
strafvorderlijke fouillering 
ter inbeslagneming  

Art 11 GW 
Art 78 lid 1 t/m 4 Sv BES  

De kandidaat kan de begrippen onderzoek aan het lichaam of kleding en onderzoek in het 
lichaam omschrijven en de voorwaarden voor deze onderzoeken benoemen.  

• Begrippen 
- Onderzoek aan kleding 
- Onderzoek aan het lichaam 
- Onderzoek in het lichaam  

• (Hulp) officier van politie 
- Onderzoek aan lichaam of kleding van een verdachte  
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- Ernstige bezwaren  
- In belang van het onderzoek 
• Onderzoek in het lichaam  

- Ernstige bezwaren  
- In belang van het onderzoek 
- Alleen door een arts 
- Op een besloten plaats  
- Voor zover mogelijk door een ambtenaar van hetzelfde geslacht 

• Overige opsporingsambtenaren  
- Onderzoek aan kleding aangehouden verdachte  
- Ernstige bezwaren 

 
6.5 … t.a.v. de persoonlijke 
vrijheid door in beslag 
nemen van voorwerpen 

Art 1 Boek 1 BW BES 
Art 2, 3, 107 Boek 3 BW 
BES 
Art 1 Boek 5 BW BES 
Artt 1, 119, 120, 122, 123, 
141 lid 2 en 3  en 144 

De kandidaat kan de bevoegdheden van de opsporingsambtenaar benoemen en de procedure 
beschrijven met betrekking tot de inbeslagneming van voorwerpen. 
• Begrippen  

- Goederen 
- Zaken 
- Onroerende en roerende zaken  
- Eigendom, bezit en houderschap  
- In beslagneming  

• Inbeslagneming  
- Voorwerpen welke voor inbeslagneming vatbaar zijn 
- Bevoegdheden tot inbeslagneming 
- Het betreden van plaatsen ter inbeslagneming  
- Uitlevering bevelen van voorwerpen ter inbeslagneming  
- Het stelselmatig onderzoek doen in vervoermiddelen  
- Inbeslagneming en  vrijwillige medewerking  

• Beslissingsbevoegdheid ten aanzien van beslag  
• Landsbesluit houdende algemene maatregelen aangewezen bewaarder   

 
6.6. … t.a.v. de persoonlijke 
vrijheid door het 

Art 12 GW  
Artt 76 lid 1 en 2, 77 lid 1 
t/m 4, 122, 156 lid 1, 160 

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

• Begrippen  
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betreden/binnentreden van 
plaatsen 

lid 2, 161, 162 lid 1, 2 en 4 
163 en 164 

- Plaatsen  
- Woning  
- Bewoner 
- Toestemming  
- Betreden  
- Burger  
- Opsporingsambtenaar 

• Betreden/binnentreden van plaatsen 
- Legitimatieplicht 
- Mededeling doel binnetreden  
- Vragen om blijk toestemming  
- Uitzondering: ernstig en onmiddellijk gevaar  
- Personen bevoegd tot afgeven van een machtiging  
- Vergezelling door derden 
- Toegang of doorgang verschaffen  
- Schriftelijk verslag 
- Betreden beschermde plaatsen  

 
7. Opmaken van proces-verbaal  

7.1.1  De beslissing tot 
vervolging  
 
 

Artt 44 en 207 Sv BES 
 

De kandidaat kan de begrippen vervolging, sepot en opportuniteitsbeginsel omschrijven en 
kan de  procedure uitleggen. 

• De beslissing tot vervolging  
- Begrip ‘vervolging’ 
- Vervolgingsbeslissing na opsporingsonderzoek zo spoedig mogelijk 
- Opportuniteitsbeginsel  
- Verdere vervolging na voorbereidend onderzoek zo spoedig mogelijk 
- Seponeren 

 
7.1.2 Inzicht in functie van 
het proces-verbaal m.b.t. 
de gerechtelijke beslissing 

Artt 381, 382 lid 1 sub e 
en 287 lid 1 sub e SV BES 

De kandidaat kan het begrip gerechtelijke beslissing omschrijven.  
• Gerechtelijke beslissing  
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7.2 Wettelijke vereisen aan 
het proces-verbaal 

Art 186, 196, 387   De kandidaat kan benoemen op welk moment en op welke wijze een proces-verbaal wordt 
opgemaakt, de relevante begrippen benoemen en benoemen welke mededelingen in een 
proces-verbaal moeten worden opgenomen. 

• Het moment van opmaken 
- Zo spoedig mogelijk  

• De wijze van opmaken  
- Op ambtseed/ambtsbelofte  
- Persoonlijk  
- Dagtekenen 
- Redenen van wetenschap  
- Met ondertekend proces-verbaal gelijkgesteld langs elektronische weg opgemaakt 

of omgezet proces-verbaal  
• Afnemen belofte door Hulpofficier van Justitie   
• Begrippen 

- Feiten  
- Omstandigheden 
- Waarneming  
- Ondervinding  

Openbaar Ministerie en organisatie van de rechtspraak  
8.1 Kennis omtrent de 
taken van het Openbaar 
ministerie  

Art 9 Rijkswet Openbaar 
Ministeries van Curaçao, 
Sint Maarten en  BES  
Artt 183 lid 1, 284 lid 1, 
285 lid 1 en 2 en 605 Sv 
BES  

De kandidaat kan de taken van het Openbaar Ministerie beschrijven. 
• Strafrechtelijke handhaving rechtsorde  
• Overige bij wet vastgestelde taken 
• Taak Officier van Justitie 
• Dagvaarding  
• Het doen uitvoeren van rechtelijke beslissingen. 

 
8.2 Kennis omtrent de 
organisatie van het 
Openbaar Ministerie (OM) 

Artt 2 en 10 Rijkswet 
Openbaar Ministeries van 
Curaçao, Sint Maarten en  
BES 

De kandidaat kan de organisatie van het Openbaar Ministerie beschrijven. 
• Taken en bevoegdheden Openbaar Ministerie 
• Begrippen: 

- Staande magistratuur 
- Parket procureur-generaal 
- Parket in eerste aanleg  
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8.3 Kennis omtrent de 
Procureur-generaal bij de 
Hoge raad  

Art 117 lid 1 GW 
Art11 lid 1 en 2 sub a en c 
en 116 wet RO 
 

De kandidaat kan de functie van de procureur-generaal bij de Hoge Raad omschrijven.  
• Procureur-generaal 
• Geeft leiding aan parket Hoge Raad 
• Taak bij de Hoge Raad der Nederlanden 

 
8.4.1 Kennis omtrent de 
organisatie van de 
rechtspraak m.b.t. de 
onderscheiden colleges  

Artt 1, 2, 10 , 12 lid 1 t/m 
3, 18 Rijkswet 
Gemeenschappelijk Hof 
van Justitie  
Art 72 lid 1 en 75 lid 2  
Wet RO 
 

De kandidaat kan de colleges omschrijven. 
• Gerechten in eerste aanleg 
• Het Hof 
• Hoge Raad der Nederlanden 
• Begrip 

- Zittende magistratuur  
• 4 gerechten 
• 1 gemeenschappelijk Hof van Justitie Hoge raad der Nederlanden 
• Begrip 

- Raadsheren  
• Meervoudige kamer  (5 leden) 
• Rechter(s) 
• Meervoudige kamer (3 leden) 
• Verdeling rechterlijke werkzaamheden door het bestuur van het Hof  
• Enkelvoudige kamer (alleensprekende rechter)  

 
NB: Politierechter en kinderrechter zijn niet apart benoemd in BES behalve bij familierecht  
 

8.4.2.Kennis omtrent de 
organisatie van de 
rechtspraak m.b.t. de 
competenties van 
rechterlijke colleges 
(rechtsprekende rechter) in 
strafzaken  

Art 119 GW 
Artt 76 lid 1 en 78 lid 1 
Wet RO 
Art 10, 12 en 454 Sv BES  
Artt 11, 17 en 18 Rijkswet 
Gemeenschappelijk Hof 
van Justitie 

De kandidaat kan de competenties van de rechterlijke colleges in strafzaken omschrijven.  
• Absolute competentie 

- Begrippen: 
- Hoge Raad der Nederlanden 
- Ambtsmisdrijven 
- Cassatie en cassatie in belang van de wet  
- Herziening 
- Hogere beroepszaken van de gerechten in eerste aanleg 
- Enkel- en meervoudige kamers gerechten in eerste aanleg 
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- In eerste aanleg 
- Alle burgerzaken 
- Alle strafzaken  
- Vordering tot vergoeding kosten en schade benadeelde partij 
- Alle bestuursrechtelijke zaken 

• Relatieve competentie  
 

8.4.3 Kennis omtrent de 
organisatie van de 
rechtspraak m.b.t. de 
waarborgen voor een 
deugdelijke rechtspraak  

Artt 17, 116 lid 1 en 2, 
117 lid 1 en 4 en 121  GW 
Artt 5 lid 1 t/m 3, en 23 
Rijkswet 
Gemeenschappelijk Hof 
van Justitie 

De kandidaat kan de waarborgen voor een deugdelijke rechtspraak benoemen.  
• De wet wijst aan/regelt onafhankelijkheid  
• Benoeming voor het leven bij koninklijk besluit  
• Rechtspositie geregeld bij de wet 
• Vonnis gemotiveerd 
• Uitspraak openbaar  

Geen examenstof: bedoelde uitzonderingen in art 121 GW 
8.4.4. Kennis omtrent de 
organisatie van de 
rechtspraak m.b.t. de 
rechterlijke beslissing  

Artt. 381, 382, 387 lid 2, 
395, 396 lid 1 en 2 Sv BES  

De kandidaat kan de onderstaande begrippen omschrijven met betrekking tot een rechterlijke 
beslissing. 

• Bewijs en bewijsmiddelen  
• Proces-verbaal opsporingsambtenaar   
• Veroordeling  
• Vrijspraak 
• Ontslag van rechtsvervolging  
• Begrippen: 

- Vonnis 
- Arrest  
- Hoger beroep  
- Cassatie 
- Herziening  

9. Afhandeling 
9.1 Doet het proces-verbaal 
toekomen aan de juiste 
functionaris  

Art 194 lid 1 Sv BES  De kandidaat kan benoemen wanneer en aan wie de opsporingsambtenaar het door hem 
opgemaakte proces-verbaal moet doen toekomen.  

- Onverwijld  
- Aan de (hulp)officier van justitie.  
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9.2 Zorg voor de acceptatie 
van de opgelegde sanctie  

Bijlage B-1b Circulaire 
Bekwaamheid BOA  

De kandidaat kan omschrijven hoe hij zorg draagt, bij constateringen van onrechtmatigheden 
en overtredingen, voor de acceptatie van de opgelegde sanctie. 

10. Veiligheid  
10. Waarborgen veiligheid  Bijlage B-1b Circulaire 

Bekwaamheid BOA 
De kandidaat kan aangeven hoe hij de eigen veiligheid en veiligheid van de burgers en 
omstanders kan waarborgen.   

 


