Toetsplan HBO Awb en procesrecht (H6) (toets = Onderdeel A)
Ingangsdatum

01-03-2018

Datum versie

07-11-2017

Naam van de toets

HBO Awb en procesrecht (H6) (toets = Onderdeel A)

Toetsvorm

Gesloten vragen

Toegestane tijd

90 minuten

Aantal vragen

23

Max. te behalen

23 punten

Cesuur

70%
Er worden geen punten afgetrokken voor fout beantwoorde vragen.
Een fout beantwoorde vraag levert 0 punten op.
rekenmachine: nee , kladpapier: ja (Dit wordt uitgereikt door de exameninstelling.)
Bij de vragen op kennisniveau zijn geen hulpmiddelen toegestaan. Bij de vragen op begrips- en toepassingsniveau worden
de volgende digitale hulpmiddelen in de examenomgeving beschikbaar gesteld: de Wet BRP, de Awb, de Handreiking Bestuurlijke
boete, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek boek 1. Deze hulpmiddelen mogen niet op papier
worden meegenomen.
De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision.

Scoringsregels
Toegestane
hulpmiddelen

Instructies

Laatste
wijzigingsdatum

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Aantal
vragen

Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst
K

B

RV

0-1

0-1

0-1

0-1

PV

Awb en procesrecht
H6.01

Kan bepalen of nadere informatie van een belanghebbende nodig is voor de afhandeling van een ingediend bezwaarschrift of
beroepsschrift (RV).

H6.02

Kan bepalen welke formele stukken van belang zijn voor de afhandeling van het bezwaar- en beroepsschrift (RV).

H6.04

Kan een aangifte voor het voornemen tot een huwelijk of een voornemen tot een geregistreerd partnerschap schriftelijk weigeren
(RV).

01-01-2016

H6.05

Kan, op grond van de Awb en het BW, de algemene regels van het procesrecht toepassen bij het weigeren tot het opmaken van
geboorteakten (RV).

01-01-2016

H6.03

Kan bepalen of een handeling van een gemeentelijk bestuursorgaan kan leiden tot bezwaar en/of beroep (RV).

01-01-2016

0-1

0-1

H6.06

Kan beoordelen of een handeling van de ambtenaar van de burgerlijke stand met betrekking tot een aangifte voor het voornemen
tot een huwelijk of een voornemen tot een geregistreerd partnerschap kan leiden tot bezwaar en/of beroep (RV).

01-01-2016

0-1

0-1

01-01-2016
1
01-01-2016

0-1
1
0-1

2

H6.07

Kan beoordelen of een handeling van een bestuursorgaan met betrekking tot documenten kan leiden tot bezwaar en/of beroep
(RV).

01-01-2016

0-1

0-1

H6.51

Kan beoordelen of een handeling van de ambtenaar van de burgerlijke stand of de Burgemeester met betrekking tot overlijden
kan leiden tot bezwaar en/of beroep (RV).

01-01-2016

0-1

0-1
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Laatste
wijzigingsdatum

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer
H6.08

Kan op grond van absolute en relatieve bevoegdheid vaststellen door welke administratieve rechter en/of burgerrechter een zaak
met betrekking tot de BRP en de bescherming van persoonsgegevens behandeld moet worden (RV).

Aantal
vragen

Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst
K

B

RV

01-01-2016

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

H6.09

Kan op grond van absolute en relatieve bevoegdheid vaststellen door welke administratieve rechter en/of burgerrechter een zaak
behandeld moet worden (RV).

01-01-2016

H6.10

Kan op grond van absolute en relatieve bevoegdheid vaststellen door welke administratieve rechter en/of burgerrechter een
rechtszaak met betrekking tot het weigeren van een aangifte voor het voornemen tot een huwelijk of een voornemen tot een
geregistreerd partnerschap behandeld moet worden (RV).

01-01-2016

H6.52

Kan op grond van absolute en relatieve bevoegdheid vaststellen door welke administratieve rechter en/of burgerrechter een zaak
met betrekking tot overlijden behandeld moet worden (RV).

01-01-2016

0-1

0-1

H6.11

Kan op grond van absolute en relatieve bevoegdheid vaststellen door welke administratieve rechter en/of burgerrechter een zaak
met betrekking tot documenten behandeld moet worden (RV).

01-01-2016

0-1

0-1

H6.12

Kan op grond van de Awb de algemene regels van het procesrecht met betrekking tot reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en
afschriften van de burgerlijke stand omschrijven en toepassen (RV).

01-01-2016

0-1

0-1

H6.13

Kan op grond van de Awb en het BW de algemene regels van het procesrecht met betrekking tot akten en BRP omschrijven en
toepassen (RV).

01-01-2016

0-1

0-1

H6.49

Kan, met betrekking tot weigering van afgifte van een uitstel van begraven en crematie, de bezwaar- en beroepsprocedure
toepassen (RV).

01-01-2016

H6.50

Kan, met betrekking tot weigering van de afgifte van verlof tot begraven, crematie en ontleding, de bezwaar- en
beroepsprocedure toepassen (RV).

01-01-2016

H6.14

Kan beschrijven aan de burger dat bij termijnoverschrijding door de overheid, zoals vastgelegd in de Awb, een
dwangsomverplichting kan ontstaan voor de overheid en op welke manier de burger hier een beroep op kan doen (K).

2

1

0-1
1
0-1

01-01-2016

1

0-1

H6.15

Kan benoemen welke termen gelden voor het nemen van besluiten volgens de Algemene wet bestuursrecht en wanneer een
besluit in werking treedt (K).

01-01-2016

1

0-1

H6.16

Kan de volgende ontwikkelingen (met betrekking tot de Awb) omschrijven (K):
– schadevergoeding bij termijnoverschrijding door bestuur;
– schadevergoeding bij termijnoverschrijding door rechter;
– Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter;
– dwangsom bij termijnoverschrijding door bestuursorgaan.

01-01-2016

1

0-1

H6.17

Kan een voorbeeld geven van een feitelijke handeling op het gebied van BRP en identiteitsdocumenten zoals bedoeld in de
Algemene wet bestuursrecht (B).

08-09-2017

1

H6.18

Kan omschrijven wie volgens de Algemene wet bestuursrecht als ‘belanghebbende’ aangemerkt kan worden (K).

01-01-2016

1

H6.19

Kan aan de hand van voorbeelden over BRP en identiteitsdocumenten de verschillen uitleggen tussen de begrippen ‘delegatie’,
‘mandaat’ en ‘attributie’ (B).

01-01-2016

1

0-1

H6.20

Kan bepalen wanneer een handeling een ‘besluit’, een ‘beschikking’ of een ‘feitelijke handeling’ is in relatie tot de BRP en
identiteitsdocumenten (RV).

01-01-2016

1

0-1
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PV

0-1
0-1

0-1
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Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Laatste
wijzigingsdatum

Aantal
vragen

H6.21

Kan omschrijven wat een ‘fictieve beschikking’ is (K).

01-01-2016

1

H6.23

Kan uitleggen waarom het begrip bestuursorgaan relevant is bij persoonsinformatievoorziening en identiteitsmanagement voor
rechtsbescherming van de burger en kan hiervan voorbeelden geven (B).

01-01-2016

1

0-1

H6.24

Kan in een praktijksituatie bepalen wie in de context van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd is tot het nemen van besluiten
over Burgerzaken (RV).

01-01-2016

1

0-1

H6.27

Kan van de dwangsomverplichting drie voorbeelden noemen op het terrein van burgerzaken (B).

01-01-2016

H6.30

Kan in een praktijksituatie vaststellen of een bestuursorgaan een dwangsom in de context van de Algemene wet bestuursrecht
verschuldigd is (RV).

01-01-2016

H6.28

Kan beschrijven via welke werkwijze een bestuursorgaan de bestuurlijke boete kan gebruiken voor nakoming van verplichtingen
in de BRP door burgers (K).

01-01-2016

1

0-1

H6.29

Kan in de context van de Algemene wet bestuursrecht omschrijven wat ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’ zijn (K).

01-01-2016

1

0-1

H6.31

Kan in een praktijksituatie bepalen of aan een beschikking schorsende werking wordt toegekend of dat dit moet worden gevraagd
(RV).

01-01-2016

H6.32

Kan in een praktijksituatie, die betrekking heeft op de BRP, bepalen of cautie noodzakelijk is (RV).

01-01-2016
TOTAAL:

PERCENTAGE VAN HET EINDCIJFER VOOR DE GEHELE MODULE
(Onderlinge compensatie is toegestaan. Het is dus niet noodzakelijk om voor elk afzonderlijk onderdeel een voldoende te behalen.)
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K

B

RV

PV

1

0-1

0-1
1

0-1

0-1

1

0-1

0-1

1

0-1

0-1

23
50%
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