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Naam van de toets

Toetsvorm

Toegestane tijd

Aantal vragen
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Scoringsregels

Toegestane 

hulpmiddelen

Instructies

K B RV PV

B9.01 Kan de bestuursorganen voor burgerzakenproducten benoemen (K). 1-9-2021 1 1

B9.02 Kan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur beschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B9.03 Kan beschrijven wat de ‘doorzendplicht’ volgens de Awb inhoudt (K). 1-9-2021 1 1

B9.04
Kan aan de hand van voorbeelden met betrekking tot de BRP, burgerlijke stand en reisdocumenten de verschillen uitleggen 

tussen de begrippen delegatie, mandaat en attributie (B).
1-9-2021 1 1

B9.05 Kan beschrijven wat een beleidsregel is (K). 1-9-2021 1 1

B9.06 Kan benoemen dat het weigeren van een aanvraag/aangifte een besluit is in de zin van de Awb (K). 1-9-2021 1 1

B9.07
Kan beschrijven dat aan het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in relatie tot burgerzaken geen schorsende werking 

wordt toegekend (K).
1-9-2021 1 1

B9.08 Kan de procedure beschrijven waarmee schorsende werking van een genomen besluit verkregen kan worden (K). 1-9-2021 1 1

B9.09 Kan in relatie tot burgerzaken de algemene regels van het procesrecht beschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B9.10 Kan benoemen dat bij termijnoverschrijding door de overheid een dwangsomverplichting kan ontstaan (K). 1-9-2021 1 1

B9.11 Kan in relatie tot burgerzaken voorbeelden geven van een feitelijke handeling (B). 1-9-2021 1 1

Maximaal 1 punt voor een (gedeeltelijk) goed beantwoorde vraag en 0 punten voor een onbeantwoorde of een fout beantwoorde vraag

Toetsplan B9: Awb en procesrecht 1

De module 'B9 Awb en procesrecht 1' is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de toepassing en werking van de Awb en het procesrecht in 

relatie tot Burgerzaken. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de toepassing van de algemene regels van het proces- en 

bestuursrecht, zoals bezwaar, beroep en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

1 september 2021

B9: Awb en procesrecht 1 

Gesloten vragen 

60 minuten

30    

65%

De eigen SuperSamenvatting; zie de Opleidings- en Examengids voor een beschrijving ervan en de gestelde eisen eraan.

Verder geldt het volgende.

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:

- Awb;

- Wet BRP;

- Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

- Handreiking Bestuurlijke boete van de NVVB.

Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision. 
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B9.12 Kan beschrijven wat de medewerkingsplicht inhoudt (K). 1-9-2021 0-1

B9.13 Kan de voorwaarden van een (schriftelijke) machtiging beschrijven (K). 1-9-2021 0-1

B9.14
Kan aan de hand van een wetsartikel met betrekking tot het vakgebied burgerzaken uitleggen wat in het wetsartikel geregeld 

is (B).
1-9-2021 1 1

B9.15 Kan de wettelijke basis benoemen op grond waarvan bestuurlijke boete kan worden opgelegd (K).  1-9-2021 1 1

B9.16 Kan benoemen in welke situaties een bestuurlijke boete kan worden opgelegd (K). 1-9-2021 1 1

B9.17 Kan een omschrijving geven van het begrip 'cautie' in relatie tot de bestuurlijke boete (K). 1-9-2021 1 1

B9.18 Kan een omschrijving geven van de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit in het kader van de bestuurlijke boete (K). 1-9-2021 1 1

B9.19

Kan het proces beschrijven van een besluit tot weigering van de ambtenaar burgerlijke stand ten aanzien van: (K).  

- de afgifte van een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand;

- het verbeteren van een akte;

- het opmaken van een akte;

- het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap;

- het inschrijven van een echtscheiding en/of de beëindiging/ontbinding van een geregistreerde partnerschap.

1-9-2021 2 2

B9.20
Kan benoemen waar een belanghebbende een beroepschrift kan indienen naar aanleiding van een weigering van de ambtenaar 

van de burgerlijke stand voor de situaties zoals benoemd in toetsterm B9.19 (K).
1-9-2021 1 1

B9.21
Kan benoemen binnen welke termijn een belanghebbende een beroepschrift kan indienen naar aanleiding van een weigering 

van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor de situaties zoals benoemd in toetsterm B9.19 (K).
1-9-2021 1 1

B9.22
Kan benoemen welke termijnen gelden voor het nemen van besluiten volgens de Awb en wanneer een besluit in werking treedt 

(K).
1-9-2021 1 1

B9.23
Kan in een praktijksituatie bepalen binnen welke termijn(en) het bestuursorgaan moet beslissen op een aanvraag of verzoek 

(RV).
1-9-2021 1 1

B9.24 Kan uitleggen waarom een besluit bekend moet worden gemaakt (B). 1-9-2021 1 1

B9.25
Kan de juridische waarde van het bekendmaken van een besluit beschrijven, waaronder het bekendmaken van ambtshalve 

besluiten (K).
1-9-2021 1 1

B9.26 Kan drie manieren benoemen waarop een besluit bekend kan worden gemaakt (K). 1-9-2021 1 1

B9.27 Kan in een praktijksituatie bepalen of een verzoek of aanvraag buiten behandeling moet worden gesteld (RV). 1-9-2021 0-1

B9.32
Kan in een praktijksituatie bepalen of een verzoek tot registratie van een buitenlands brondocument wel of niet in behandeling 

genomen wordt (RV).
1-9-2021 0-1

B9.28
Kan benoemen onder welke voorwaarden een belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen tegen een beschikking van een 

bestuursorgaan over een aanvraag of verzoek van een burger dat niet gehonoreerd wordt (K).
1-9-2021 1 1

B9.29 Kan opnoemen aan welke vereisten een bezwaarschrift moet voldoen in de zin van de Awb (K). 1-9-2021 1 1

B9.30 Kan in een praktijksituatie bepalen bij welk orgaan een bezwaarschrift moet worden ingediend (RV). 1-9-2021 0-1

B9.31 Kan in een praktijksituatie bepalen bij welk orgaan een beroepschrift moet worden ingediend (RV). 1-9-2021 0-1

30TOTAAL:

1

bestuurlijke boete

Procesrecht

Aanvraag, besluit, bezwaar en beroep

1

1
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