
Ingangsdatum 01-03-2018

Datum versie 07-11-2017

Naam van de toets MBO Awb (M13)

Toetsvorm Gesloten vragen

Toegestane tijd 90 minuten

Aantal vragen 34

Max. te behalen 34 punten

Cesuur 69%

Scoringsregels
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 Awb, de Wet Brp, het Protocol huisbezoek 

toezichthouders BRP en de Handreiking Bestuurlijke boete van de NVVB . Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden 

meegenomen.

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision. 

K B RV PV

M13.01
Kan de juridische waarde van het bekendmaken van een besluit van ambtshalve proceshandelingen beschrijven (K). 01-01-2016 0-1

M13.02 Kan drie manieren benoemen waarop een (voornemen tot een) besluit van ambtshalve handeling bekend gemaakt kan worden 

(K). 
01-08-2016 0-1

M13.03 Kan beschrijven aan welke eisen een bezwaarschrift van een burger tegen een besluit op zijn aanvraag op grond van de BRP 

moet voldoen (K). 
01-01-2016 0-1

M13.04 Kan opnoemen aan welke vereisten een beroepschrift moet voldoen (K). 01-01-2016 0-1

M13.05 Kan beschrijven hoe een belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen tegen de weigering tot gegevensverstrekking uit de 

BRP (K). 
01-01-2016 0-1

M13.06 Kan beschrijven hoe een belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen tegen een beschikking van het college van B&W over 

een aangifte of verzoek van een burger dat niet gehonoreerd wordt (K).
01-01-2016 0-1

M13.07 Kan beschrijven hoe een belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen tegen een beschikking van de Burgemeester over een 

aanvraag van een identiteitsdocument van een burger die niet gehonoreerd wordt (K).
01-01-2016 0-1

M13.08 Kan de vier bestuursorganen voor burgerzakenproducten benoemen (K). 01-01-2016 0-1

M13.09 Kan opnoemen bij welk (bestuurs)orgaan een bezwaar- en beroepschrift tegen een besluit kan worden ingediend (K).
01-01-2016 0-1

M13.11 Kan een ‘aanvraag’ uit de Algemene wet bestuursrecht beschrijven (K). 01-01-2016 1 1
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Aanvraag, besluit, bezwaar en beroep - kennis

1

1

1

1
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M13.12 Kan opnoemen aan welke vereisten een verweerschrift moet voldoen voor een bij een rechtbank ingediend beroep over (K):

– verbetering van akten;

– weigeringen tot het opmaken van akten;

– weigeringen tot het voltrekken van huwelijken of het registreren van partnerschappen;

– weigeringen tot inschrijving van ontbindingen van huwelijken en/of geregistreerde partnerschappen; 

– weigering tot verstrekking van een afschrift of beredeneerd uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand.

01-01-2016 1 1

M13.13 Kan opnoemen onder welke voorwaarden een bezwaar- of beroepschrift (niet-)ontvankelijk is (K). 01-01-2016 0-1

M13.14 Kan beschrijven wat de ‘doorzendplicht’ inhoudt voor besluiten over de BRP en identiteitsdocumenten (K). 01-01-2016 0-1

M13.15 Kan de wettelijke termijnen benoemen waarbinnen een beslissing genomen moet worden op een aanvraag, aangifte en een 

verzoek over de BRP (K).
01-01-2016 0-1

M13.16 Kan de wettelijke termijnen benoemen waarbinnen een beslissing genomen moet worden op een aanvraag en een verzoek over 

identiteitsdocumenten (K).
01-01-2016 0-1

M13.17 Kan op grond van de Awb de algemene regels van het procesrecht met betrekking tot optie toepassen (RV). 01-01-2016 1 1

M13.18 Kan beoordelen of een ingediend bezwaarschrift voldoet aan de eisen van de Awb (RV). 01-01-2016 2 0-2 0-2

M13.19 Kan vaststellen of er sprake is van een ‘besluit’ op een aanvraag of van een ‘feitelijke handeling’ (RV). 01-01-2016 2 0-2 0-2

M13.20 Kan in een praktijksituatie bepalen of een bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke procedure over rechtsbeschermingsprocedure 

van toepassing is (RV).
01-01-2016 2 0-2 0-2

M13.21 Kan bepalen of een bezwaar- en beroepsschrift in behandeling moet worden genomen of moet worden doorgezonden naar het 

verantwoordelijke bestuursorgaan (RV).
01-01-2016 2 0-2 0-2

M13.22 Kan in een praktijksituatie vaststellen welke rechter relatieve bevoegdheid of absolute bevoegdheid heeft (RV). 01-01-2016 1 0-1

M13.23 Kan in een praktijksituatie bepalen binnen welke termijn(en) een bestuursorgaan moet beslissen op een bezwaar- en een 

beroepschrift (RV).
01-01-2016 1 0-1

M13.24 Kan de taken en bevoegdheden van een toezichthouder BRP beschrijven (K). 01-01-2017 0-1

M13.25 Kan de voorwaarden benoemen waaraan een toezichthouder BRP dient te voldoen bij de uitvoering van zijn taken (K).
01-01-2016 0-1

M13.26 Kan de wettelijke basis benoemen waarop een toezichthouder wordt benoemd (K). 01-01-2016 0-1

M13.27 Kan het juridisch kader beschrijven waar de toezichthouder BRP in het kader van een adresonderzoek rekening mee moet houden 

bij het uitvoeren van zijn (buitendienst)werkzaamheden (K).
01-01-2016 0-1

M13.29 Kan in concrete praktijksituaties bepalen of de toezichthouder BRP zijn bevoegdheden kan inzetten voor naleving van de 

procedures in de BRP (RV).
01-01-2016 1 1

M13.30 Kan bij een beschrijving van een plaatsgevonden adresbezoek aangeven of de toezichthouder BRP in het kader van een 

adresonderzoek binnen of buiten het juridisch kader heeft gehandeld (RV).
01-01-2016 1 1

1

1

Aanvraag, besluit, bezwaar en beroep - toepassen

Toezichthouder BRP

1

1
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M13.31 Kan de wettelijke basis benoemen op grond waarvan bestuurlijke boete kan worden opgelegd (K). 01-01-2016 0-1

M13.32 Kan de voorwaarden beschrijven voor het opleggen van een bestuurlijke boete (K). 01-01-2016 0-1

M13.33 Kan uitleggen wat het begrip ‘cautie’ betekent en kan uitleggen wanneer de burger er recht op heeft (K). 01-01-2016 0-1

M13.34 Kan een omschrijving geven van het begrip ‘proportionaliteitsbeginsel’ in het kader van de bestuurlijke boete (K).
01-01-2016 0-1

M13.35 Kan een rapport opstellen, dat als onderbouwing (basis) voor het opleggen van de bestuurlijke boete dient (RV).
01-01-2016 1 1

M13.36 Kan maatregelen treffen in het kader van privacy bij inzage in het dossier bestuurlijke boete of andere dossiers die de basis 

vormen van de BRP (RV).
01-01-2016 1 1

M13.37 Kan in een praktijksituatie bepalen of een bestuurlijke boete opgelegd mag worden (RV). 01-01-2016 1

M13.38 Kan (op basis van jurisprudentie) bepalen of sprake is van verwijtbaar gedrag, waardoor het opleggen van een bestuurlijke boete 

gerechtvaardigd is (PV).
01-01-2016 0-1 0-1

M13.39 Kan een bestuurlijke boete opleggen, conform de procedure die hiervoor geldt (RV). 01-01-2016 1 1

M13.40 Kan in een concrete praktijksituatie, die betrekking heeft op de BRP, bepalen binnen welke termijn een bestuurlijke boete 

opgelegd kan worden (RV).
01-01-2016 1 1

M13.41 Kan een dossier bestuurlijke boete aanleggen en bijhouden (RV). 01-01-2016 1 1

M13.42 Kan in een concrete praktijksituatie, die betrekking heeft op de BRP, bepalen aan wie bestuurlijke boete opgelegd kan worden 

(RV).
01-01-2016 1 1

M13.43 Kan een gemotiveerd besluit tot opleggen van bestuurlijke boete opstellen (RV). 01-01-2016 1 1

34

Bestuurlijke boete

1

1

2

TOTAAL:
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