
Ingangsdatum 01-03-2019

Datum versie 01-03-2019

Naam van de toets MBO Migratie (M9)

Toetsvorm Gesloten vragen

Toegestane tijd 120 minuten 

Aantal vragen 46    

Max. te behalen 46 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 Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP), de 

wet BRP en het Besluit BRP, de Regeling BRP, de Circulaire BRP en briefadres en de Beleidsregel/nadere regels briefadres . Deze 

hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision. 

Aantal 

vragen

K B RV PV

M9.03 Kan de voorwaarden beschrijven, waaronder inschrijving in de BRP, komende vanuit het buitenland, of hervestiging kan 

plaatsvinden (K).
25-10-2013 0-1

M9.11 Kan de verplichtingen van het college van B&W beschrijven bij aangifte van verblijf en adres (K). 01-10-2013 0-1

M9.91 Kan de functie van het buitenlands persoonsnummer beschrijven (K). 01-04-2017 0-1

M9.24 Kan aan de hand van voorbeelden de functie van de PIVA-PL uitleggen bij het aanleggen van een PL in verband met de 

inschrijving als ingezetene in de BRP (B).
01-06-2014 0-1

M9.54 Kan beschrijven in welke situatie rondom inschrijving van ingezetene in de BRP de kopie PK gebruikt mag worden (K)
11-12-2018 1 1

M9.34 Kan in een praktijksituatie vaststellen of een burger voldoet aan de voorwaarden  van de Wet- en regelgeving BRP  voor 

inschrijving in de BRP  op basis van aangifte van verblijf en adres (RV).
25-10-2013 0-1 0-1

M9.17 Kan bepalen welke gegevens bij een inschrijving als ingezetene op een eventuele RNI-PL zijn bijgehouden (RV). 01-04-2017 0-1

M9.18 Kan opnoemen welke gegevens van de RNI-PL moeten worden overgenomen op de PL van een ingezetene in de BRP als de 

persoon ingezetene wordt (K).
01-07-2017 0-1

M9.30 Kan beoordelen of brondocumenten met betrekking tot kiesrecht in de BRP verwerkt kunnen worden (RV). 25-10-2013 0-1 0-1

M9.45 Kan beoordelen of een aangifte van verblijf en adres leidt tot een procedure in de BRP (RV). 01-06-2014 0-1

M9.46 Kan aangiften van verblijf en adres op juistheid en volledigheid beoordelen (RV). 01-06-2014 1 1

M9.21 Kan bepalen welke procedure uit de HUP van toepassing is bij vestiging in Nederland vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk 

(RV). 14-11-2018 0-1

M9.22 Kan bepalen welke procedures uit de HUP van toepassing zijn bij inschrijving als ingezetene of hervestiging in Nederland (RV).
01-03-2019 0-1

M9.38
VERVALLEN. 01-03-2019 0 0

M9.92 Kan het buitenlands persoonsnummer op de PL actualiseren (RV). 01-04-2017 1 1
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M9.53 Kan de wet- en regelgeving over aangiften van adreswijziging, verblijf en adres en vertrek naar het buitenland omschrijven (K).
01-04-2017 0-1

M9.33 Kan in een praktijksituatie vaststellen of iemand bevoegd is tot het doen van aangifte van migratie (RV). 01-10-2013 0-1 0-1

M9.35 Kan in een praktijksituatie vaststellen in welke gemeente aangifte moet worden gedaan en binnen welke termijn dit dient te 

geschieden (RV).
01-10-2013 1 1

M9.93 Kan beschrijven wat onder woonadres in de BRP wordt verstaan (K). 01-07-2017 0-1

M9.94 Kan beschrijven wat onder een briefadres in de BRP wordt verstaan (K). 01-07-2017 0-1

M9.37 Kan in een praktijksituatie vaststellen of inschrijving op een woonadres of een briefadres moet of kan plaatsvinden (RV). 01-10-2013 2 0-2 0-2

M9.95 Kan in een concrete praktijksituatie aan de hand van de circulaire BRP en briefadres  bepalen of een burger ingeschreven mag of 

moet worden in de BRP.
01-07-2017 1 1

M9.44 Vervallen. 1-3-2018 0 0

M9.49 Kan vaststellen of gegevens wel of niet op de PL moeten worden opgenomen (RV). 01-07-2017 1 1

M9.31 Kan vaststellen welke procedures doorlopen moeten worden bij het ontbreken van voldoende of geldige brondocumenten bij 

migratie (RV).
01-10-2013 0-1

M9.20 Kan omschrijven onder welke voorwaarden , volgens de wet- en regelgeving BRP, een PL bij migratie in de BRP moet worden 

geactualiseerd of opgenomen (K).
25-10-2013 0-1

M9.55 Kan opnoemen welke verplichtingen de burger heeft bij een adreswijziging, een vertrek naar het buitenland en een aangifte van 

verblijf en adres, zoals beschreven in wet- en regelgeving BRP (K). 01-03-2015 1 1

M9.96 Kan de voorschriften met betrekking tot de plicht tot het doen van aangifte van verblijf en adres, adreswijziging en vertrek door 

de burger beschrijven (K).
01-07-2017 0-1

M9.10 Kan de voorschriften met betrekking tot de plicht tot het overleggen van documenten door de burger opnoemen (K). 01-10-2013 0-1

M9.08 Kan de voorschriften met betrekking tot het in persoon verschijnen door de burger beschrijven (K). 01-10-2013 0-1

M9.09 Kan de voorschriften met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen door de burger beschrijven (K). 01-10-2013 0-1

M9.84 Kan in een praktijksituatie bepalen welke bescheiden een burger desgevraagd moet overleggen bij de aangifte van adreswijziging 

binnen Nederland,  een briefadres of vertrek naar het buitenland (RV).
01-07-2017 1 1

M9.61 Kan in een praktijksituatie bepalen of de aangifte van een burger betrekking heeft op (RV):                                                                                       

a. een aangifte van verblijf en adres;

b. een adreswijziging naar een woonadres;

c. een adreswijziging naar een briefadres;

d. een vertrek naar het buitenland. 

01-03-2015 1 0-1 0-1

M9.02 Kan de mogelijkheid beschrijven van ambtshalve opneming van gegevens bij migratie (K). 01-10-2013 0-1

M9.58 Kan de mogelijkheid benoemen van ambtshalve opneming van briefadres (K). 01-03-2015 0-1

M9.57 Kan benoemen onder welke voorwaarden een briefadres toegekend kan worden (K). 01-03-2015 0-1

M9.97 Kan de voorwaarden beschrijven waaronder een rechtspersoon kan optreden als briefadresgever (K). 01-07-2017 0-1

M9.98 Kan in een concrete praktijksituatie bepalen in welke gemeente briefadres gehouden kan worden (RV). 01-07-2017 0-1

M9.99 Kan voorbeelden opnoemen van rechtspersonen die kunnen optreden als briefadresgever (B). 01-07-2017 0-1

M9.59 Kan de voorwaarden benoemen waaronder ambtshalve opneming van briefadres kan plaatsvinden (K). 01-03-2015 0-1

M9.100 Kan in een concrete praktijksituatie, in overleg met het sociaal domein, beoordelen of (tijdelijke) inschrijving op een briefadres 

noodzakelijk is (RV).
01-07-2017 1 1

M9.04 Kan de doelstellingen van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) omschrijven (K). 01-10-2013 1 1

M9.76 Kan in een praktijksituatie bepalen of inschrijving op een adres, dat niet geregistreerd is in de BAG, kan en mag plaatsvinden 

(bijvoorbeeld wanneer de burger eigenhandig een huisletter heeft toegevoegd) (RV).
01-04-2017 0-1 0-1

M9.75 Kan bepalen of een burger wel of niet ingeschreven moet worden op een tijdelijk adres of een vakantieadres (RV).
01-03-2015 0-1 0-1

M9.07 Kan de verschillen beschrijven tussen ingezetenen en niet-ingezetenen (B). 01-04-2017 0-2

M9.19 Kan beschrijven in welke situaties een ingezetene een niet-ingezetene wordt (K). 01-10-2013 0-2

M9.29 Kan beschrijven in welke situaties een niet-ingezetene een ingezetene wordt (K). 01-10-2013 0-2

M9.69 Kan (op basis van risicoprofielen) beslissen of er nog nader onderzoek gedaan moet worden voordat een burger op een bepaald 

adres geregistreerd wordt (RV).
01-03-2015 1 0-1 0-1
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M9.86 Kan aangiften van adreswijziging in Nederland op juistheid en volledigheid beoordelen (RV). 01-10-2013 1 1
M9.82 Kan bepalen welke ‘datum adreshouding’ geregistreerd moet worden in de BRP bij een ambtshalve handeling (RV).

01-07-2017 0-1

M9.48 Kan beoordelen of een adreswijziging leidt tot een actualiserings- en correctieprocedure in de BRP (RV). 01-07-2017 0-1

M9.26 Kan bij adreswijziging  vaststellen onder welke voorwaarden op grond van de wet- en regelgeving BRP er een PL in de BRP moet 

worden geactualiseerd (RV). 
01-07-2017 0-1

M9.40 Kan op basis van een aangifte van adreswijziging en ontvangen brondocumenten vaststellen welke uitvoeringsprocedures 

toegepast moeten worden (RV).
01-06-2014 2 2

M9.88 Kan een aangifte van adreswijziging op basis van de HUP verwerken in de BRP (RV). 01-04-2017 2 2

M9.27 Kan omschrijven in welke situaties een PL bij een intergemeentelijke adreswijziging door het systeem wordt geweigerd (K).
01-10-2013 1 1

M9.25 Kan opnoemen welke procedure uit de HUP van toepassing is bij vertrek uit Nederland (K). 
14-11-2018 0-1

M9.87 Kan aangiften van vertrek naar het buitenland op juistheid en volledigheid beoordelen (RV). 01-10-2013 0-1

M9.101 Kan bepalen welke ‘datum vertrek’ geregistreerd moet worden in de BRP bij een ambtshalve handeling (RV). 01-07-2017 0-1

M9.102 Kan beoordelen of een vertrek naar het buitenland leidt tot een actualiserings- en correctieprocedure in de BRP (RV).
01-07-2017 0-1

M9.103 Kan bij vertrek naar het buitenland vaststellen onder welke voorwaarden op grond van de wet- en regelgeving BRP er een PL in 

de BRP moet worden geactualiseerd (RV). 
01-07-2017 0-1

M9.41 Kan op basis van een opgenomen aangifte van vertrek naar het buitenland en ontvangen brondocumenten vaststellen welke 

uitvoeringsprocedure toegepast moeten worden (RV). 01-04-2017 1 1

M9.89 Kan een aangifte van vertrek naar het buitenland op basis van de HUP verwerken in de BRP (RV). 25-10-2013 2 2

M9.28 Kan de gevolgen voor de PL beschrijven van vertrek naar het buitenland van een ingezetene en hervestiging van een niet-

ingezetene (K).
01-04-2017 1 1

M9.50 Kan in een praktijksituatie vaststellen of de bijhouding van een PL opgeschort moet worden in verband met vertrek naar het 

buitenland (RV).
01-10-2013 1 0-1 0-1
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