
Ingangsdatum

Naam van de toets

Toetsvorm

Toegestane tijd

Aantal vragen

Cesuur

Scoringsregels

Toegestane 

hulpmiddelen

Instructies

K B RV PV

B3.01 Kan opnoemen wat de verplichte categorieën zijn en wat de niet-verplichte categorieën op een PL zijn (K). 1-9-2021 1 1

B3.02 Kan per categorie beschrijven of deze categorie niet, eenmaal of meerdere malen op een PL kan voorkomen (K). 1-9-2021 1 1

B3.03 Kan opnoemen welke categorieën historisch op een PL kunnen voorkomen (K). 1-9-2021 1 1

B3.04 Kan een beschrijving geven van de onderdelen waaruit een persoonslijst (PL) is opgebouwd (K). 1-9-2021 0-1

B3.05 Kan beschrijven wat onder een rubriek op een PL wordt verstaan (K). 1-9-2021 0-1

B3.06 Kan opnoemen welke soorten gegevens op een PL worden verwerkt (K). 1-9-2021 0-1

B3.07 Kan voorbeelden noemen van de verschillende soorten gegevens op een PL (B). 1-9-2021 0-1

B3.08 Kan beschrijven wat wordt verstaan onder authentieke gegevens (K). 1-9-2021 0-1

B3.09 Kan bepalen of een gegeven op de PL een authentiek gegeven is (RV). 1-9-2021 1 1

B3.10 Kan het verschil tussen een actualisering en een correctie beschrijven (K). 1-9-2021 0-1

B3.11
Kan per soort gegeven benoemen of bij een actualisering of correctie gegevens worden overschreven of dat historie wordt 

opgebouwd (K).
1-9-2021 0-1

Opbouw persoonslijst  en bijhoudingssystematiek - ingezetenen BRP

1

1

1

De instructie voor de kandidaat is opgenomen in het digitale toetssysteem voor de afname van het examen.

Naam onderdeel en 

toetsterm-nummer
Toetsterm

Laatste 

wijzigings-

datum

Aantal 

vragen

Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst

Gesloten vragen 

90 minuten

40    

65%

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

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: 

- Logisch Ontwerp BRP;

- Handleiding Uitvoeringsprocedures;

- Bijlage 1 van het Besluit BRP;

- Besluit burgerlijke stand (Bbs);

- Boek 1 BW. 

Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

Toetsplan B3: Systematiek van gegevensverwerking

De module 'B3 Systematiek van gegevensverwerking' is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de verwerking van gegevens in de BRP en het 

opmaken van akten en latere vermeldingen in de registers van de burgerlijke stand. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de 

opbouw van een persoonslijst, beheerprocessen, het berichtenverkeer en de systematiek van akten en registers van de burgerlijke stand. 

1-9-2021

B3: Systematiek van gegevensverwerking 
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B3.12
Kan in een praktijksituatie bepalen of een gegeven bij een actualisering of correctie wordt overschreven of dat historie wordt 

opgebouwd (RV). 
1-9-2021 1 1

B3.13 Kan omschrijven hoe een PL opgebouwd is na een inschrijving als ingezetene in de BRP (K). 1-9-2021 1 1

B3.14 Kan in een praktijksituatie bepalen hoe een PL opgebouwd is na een actualisering en/of correctie (RV). 1-9-2021 1 1

B3.15 Kan de functie van de datum geldigheid beschrijven (K). 1-9-2021 0-1

B3.16 Kan de functie van de standaardwaarde op een PL beschrijven (K). 1-9-2021 0-1

B3.17 Kan de functie van het burgerservicenummer (BSN) opnoemen (K). 1-9-2021 0-1

B3.18 Kan een omschrijving geven van documentindicatie (K). 1-9-2021 0-1

B3.19 Kan omschrijven wat wordt verstaan onder gerelateerdengegevens (K). 1-9-2021 0-1

B3.20 Kan gerelateerdengegevens aanvullen en actualiseren volgens de daarvoor bestemde systematiek (RV). 1-9-2021 1 1

B3.21 Kan omschrijven wat wordt verstaan onder het toevoegen van kindgegevens (K). 1-9-2021 0-1

B3.22 Kan kindgegevens toevoegen volgens de daarvoor bestemde systematiek (RV). 1-9-2021 0-1

B3.23
Kan het Gegevenswoordenboek uit het Logisch Ontwerp BRP hanteren als instrument bij het aanleggen van een PL en het 

actualiseren en corrigeren van gegevens op een PL in de BRP (RV).
16-6-2022 0

B3.24

Kan een omschrijving geven van de volgende begrippen (K):

- Aangewezen bestuursorgaan;

- RNI beperkte gegevensset;

- RNI-loket;

- Verificatiegegevens.

1-9-2021 1 1

B3.25 Kan opnoemen wat de verplichte categorieën zijn en wat de niet-verplichte categorieën op een PL van niet-ingezetene zijn (K). 1-9-2021 1 1

B3.26 Kan de voorwaarden opnoemen waaronder inschrijving als niet-ingezetene in de BRP kan plaatsvinden (K). 1-9-2021 0-1

B3.27 Kan benoemen dat inschrijving in de BRP als niet-ingezetene niet verplicht is (K). 1-9-2021 0-1

B3.28 Kan benoemen dat de gegevens in de RNI niet-authentiek zijn en omschrijven wat de gevolgen daarvan zijn (K). 1-9-2021 0-1

B3.29
Kan de verschillen benoemen op het vlak van de specifieke RNI-gegevensgroepen (gr 71 en 88) bij het raadplegen en ophalen van 

een PL (K).
1-9-2021 0-1

B3.30 Kan omschrijven op basis waarvan de actualiteit van gegevens van een PL in de RNI kan worden bepaald (K). 1-9-2021 0-1

B3.31 Kan verschillen beschrijven tussen een PL met opschortingsreden E en R (K). 1-9-2021 1 1

B3.32 Kan de procedure beschrijven voor een correctie van een PL van een niet-ingezetene in de BRP (K). 1-9-2021 1 1

B3.33
Kan in een praktijksituatie  bepalen welke categorieën op een PL van een niet-ingezetene voorkomen na een correctie die geldig is 

vóór de opschortingsdatum (RV).
1-9-2021 1 1

B3.34
Kan de procedure beschrijven voor ontvangst van een brondocument over een persoon die als niet-ingezetene ingeschreven is in 

de BRP (K).
1-9-2021 1 1

B3.35 Kan benoemen welke akten van de burgerlijke stand in enkelvoud en welke in tweevoud moeten worden opgemaakt (K). 1-9-2021 0-1

B3.36 Kan uitleggen waarom sommige akten van de burgerlijke stand in tweevoud moeten worden opgemaakt (B). 1-9-2021 0-1

B3.37 Kan beschrijven op welke wijzen de dubbelen van akten van de burgerlijke stand kunnen worden vervaardigd (K). 1-9-2021 0-1

B3.38 Kan de taken, benoeming en de positie van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand omschrijven (K). 1-9-2021 0-1

1

1

Opbouw persoonslijst en bijhoudingssystematiek - niet-ingezetenen BRP

1

1

Registers van de burgerlijke stand

1

1

1
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B3.39
Kan benoemen in welke gevallen buitenlandse akten kunnen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den 

Haag (K).
1-9-2021 0-1

B3.40 Kan de juridische status van de akten van de burgerlijke stand omschrijven (K). 1-9-2021 0-1

B3.41 Kan omschrijven wat de betekenis is van 'openbaarheid van de akte' (K). 1-9-2021 0-1

B3.42 Kan in een praktijksituatie vaststellen of er sprake is van 'openbaarheid van de akte' (RV). 1-9-2021 1 1

B3.43
Kan opnoemen welke gegevens in de afschriften en de uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand opgenomen moeten 

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

B3.44
Kan bepalen of een akte van de burgerlijke stand en/of een latere vermelding is opgemaakt conform de bepalingen in het Besluit 

Burgerlijke Stand (RV). 
1-9-2021 1 1

B3.45
Kan omschrijven dat gegevens in een akte van de burgerlijke stand worden aangevuld en verbeterd door middel van een latere 

vermelding (K).
1-9-2021 0-2

B3.46 Kan de bevoegdheid van de ABS tot verbetering van kennelijke misslagen en schrijf- en typefouten omschrijven (K). 1-9-2021 0-2

B3.47
Kan omschrijven in welke situaties de rechtbank moet worden ingeroepen bij aanvulling of verbetering van een akte van de 

burgerlijke stand (K).
1-9-2021 0-2

B3.48 Kan in een praktijksituatie bepalen of de ABS bevoegd is tot verbetering of aanvulling van een akte van de burgerlijke stand (RV). 1-9-2021 1 1

B3.49
Kan de procedure beschrijven die moet worden toegepast wanneer afschriften of uittreksels uit de registers van de burgerlijke 

stand zijn bestemd voor gebruik in het buitenland (RV).
1-9-2021 1 1

B3.50 Kan de functie van de beheervoorziening BSN omschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B3.51
Kan bij de afhandeling van het GBA-berichtenverkeer de inhoud van het Berichtenboek van het Logisch Ontwerp BRP toepassen 

(RV).
16-6-2022 1 1

B3.52 Kan met behulp van het Berichtenboek van het Logisch Ontwerp BRP foutberichten onderscheiden en foutsituaties oplossen (RV). 1-9-2021 0-1

B3.53 Kan met behulp van het Berichtenboek van het Logisch Ontwerp BRP protocolfouten onderscheiden  (RV). 1-9-2021 0-1

B3.54 Kan voorbeelden geven van de (inter-)gemeentelijke berichtencyclus en de berichtencyclus tussen gemeenten en RNI (B). 1-9-2021 1 1

B3.55 Kan de functie van het synchronisatiebericht omschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B3.56
Kan het berichtenboek hanteren en hierbij berichtencycli tussen gemeenten onderling en de daarmee samenhangende 

werkzaamheden bepalen (RV).
1-9-2021 1 1

B3.57 Kan de werking van herhaalberichten uit het Logisch Ontwerp BRP omschrijven (K). 16-6-2022 0-1

B3.58 Kan aan de hand van voorbeelden uitleggen wat de gevolgen zijn van foutberichten en protocolfouten (B). 1-9-2021 0-1

B3.59
Kan de inhoud van het Berichtenboek van het Logisch Ontwerp BRP toepassen bij het oplossen of afhandelen van het GBA 

berichtenverkeer voor foutberichten, protocolfouten en herhaalberichten (RV).
16-6-2022 0-1

B3.60 Kan de werkzaamheden die samenhangen met de berichtencycli voor de beheervoorziening BSN uitvoeren (RV). 1-9-2021 0-1

B3.61 Kan de handelingen voor het BSN-voorraadbeheer beschrijven (K). 1-9-2021 0-1

B3.62 Kan beschrijven hoe een voorraad nieuwe A-nummers verkregen kan worden (K). 1-9-2021 0-1

40

1

TOTAAL:

1

1

2

Beheerprocessen / GBA-berichtenverkeer

1

1
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