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Naam van de toets
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Samenhang en 

eindcijfer

Toegestane 
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Instructies

K B RV PV

S6.27
Kan in relatie tot burgerzaken een schriftelijk weigeringsbesluit opstellen met toepassing van de algemene regels van het 

procesrecht (PV).
01-09-21 X

S6.28 Kan het college van B&W adviseren over een ingediend bezwaarschrift op het gebied van de BRP (PV). 01-09-21 X

S6.29
Kan het college van B&W adviseren over een ingediend bezwaarschrift met betrekking tot een opgelegde bestuurlijke boete 

(PV). 
01-09-21 X

S6.30
Kan de burgemeester adviseren over een ingediend bezwaarschrift op het gebied van reisdocumenten, rijbewijzen en 

optieverzoeken (PV).
01-09-21 X

S6.31 Kan een besluit opstellen tot weigering bepaalde gegevens op te nemen in een geboorteakte (RV). 01-09-21 X

S6.32 Kan een verweerschrift schrijven met betrekking tot een ingediend bezwaar of beroep op het gebied van de BRP (PV).                                                            01-09-21 X

S6.33
Kan een verweerschrift schrijven over een bij de rechtbank ingediend beroep over de weigering tot opneming van gegevens in 

een akte of tot  verstrekking van een afschrift of uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand (RV). 
01-09-21 X

S6.34 Kan het college van B&W adviseren over het verschuldigd zijn van een dwangsom (PV). 01-09-21 X

S6.35 Kan bestuur en management adviseren over de aanwijzing van een toezichthouder BRP (PV). 01-09-21 X

S6.36
Kan bestuur en management adviseren over de hoogte van de te hanteren bestuurlijke boetes in het kader van de wet BRP 

(PV). 
01-09-21 X

Op basis van het beoordelingsformulier dat vooraf wordt uitgereikt bij de opdracht

Toetsplan S6: Awb en procesrecht 2

De module 'S6 Awb en procesrecht 2' 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 regels van het proces- en bestuursrecht, 

zoals bezwaar, beroep, verweerschriften, bestuurlijke boete en dwangsom. Deze module is een vervolg op en een verdieping van B9: Awb en procesrecht 1. 

1 september 2021

S6: Awb en procesrecht 2 - praktijk

Praktijkexamen op basis van een beroepsproduct; op het werk of thuis uit te voeren

Niet van toepassing; de praktijkopdracht mag in eigen tijd thuis of op het werk worden gemaakt. Ontwikkelperiode maximaal vier weken.

Niet van toepassing

12 punten voor de praktijkopdracht

S6-theorie en S6-praktijk vormen samen het eindcijfer. S6-theorie en S6-praktijk tellen even zwaar mee. Het afgeronde gemiddelde naar een 

heel cijfer vormt het eindcijfer. Er vindt dus compensatie plaats (het is dus niet noodzakelijk om voor elk onderdeel een voldoende te 

behalen). 

Alle hulpmiddelen zijn toegestaan; er zijn geen beperkingen. Plagiëren is verboden, hierop kan worden gecontroleerd. Bij constatering van 

plagiaat leidt dit tot het cijfer 1 en geldt een uitsluiting tot het opnieuw maken van het examen voor een periode van één jaar.

Worden verstrekt bij de opdracht
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Besluiten, bezwaar- en verweerschriften

Toezichthouder BRP en bestuurlijke boetes
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S6.37 Kan het proportionaliteitsbeginsel toepassen bij opleggen van bestuurlijke boete (PV). 01-09-21 X

S6.38
Kan het management adviseren over de inrichting van het proces rondom het opleggen van een bestuurlijke boete in de BRP 

(PV).
01-09-21 X

S6.39 Kan beleidsregels rondom bestuurlijke boete op het gebied van burgerzaken opstellen (PV). 01-09-21 X
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