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Toetsplan B2: Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen

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

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: 
- Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN);
- Paspoortwet;
- Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP);
- Circulaire over artikel 24, onder b, Paspoortwet (signaleringsprocedure bij vermoeden van misbruik met reisdocumenten);
- Brochure Kenmerken Nederlandse reisdocumenten model 2014 en 2021;
- Brochure Echtheidskenmerken Nederlands rijbewijs model 2006, 2013 en 2014;
- Reglement rijbewijzen;
- Wegenverkeerswet.
Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen. 

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

65%

50 punten

15 november 2022

De module 'B2 Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen' is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met reisdocumenten en rijbewijzen. Na het 
volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de wet- en regelgeving rondom Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen en de handelingen en 
procedures op het gebied van Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen. 

50    

90 minuten 

Gesloten vragen 

B2: Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen
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B2.01
Kan benoemen welke beveiligingsvoorschriften van toepassing zijn bij de aanvraag, verstrekking, ontvangst en uitreiking van 
reisdocumenten (K).

1-9-2021 1 1

B2.02 Kan opnoemen welke functies gescheiden moeten zijn binnen de uitvoering van het proces rondom reisdocumenten (K). 1-9-2021 0-1

B2.03
Kan de functies opnoemen van de reisdocumentenmodule, het aanvraagstation, het Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station 
(RAAS) en de Basisregistratie Personen (BRP) ten aanzien van het reisdocumentenproces (K). 

1-9-2021 0-1

B2.04

Kan de functie en taken van de volgende ketenpartners bij een aanvraag- en uitreikprocedure van een reisdocument benoemen 
(K): 
- burgemeester (aangewezen) gemeenten;
- Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG);
- Koninklijke Marechaussee (KMar);
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- Ministerie van Buitenlandse Zaken;
- ambassades/consulaten; 
- vertegenwoordigingen in Caribisch Nederland (gezaghebber of Gouverneur);
- de distributeur;
- de producent/leverancier (IDEMIA);
- Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

7-10-2022 1 1
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Nederlandse reisdocumenten

Inrichting aanvraagprocessen

1
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B2.05 Kan benoemen welke Nederlandse reisdocumenten er zijn (K). 1-9-2021 1 1

B2.06 Kan twee verschillen in gebruik benoemen tussen een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart (K). 1-9-2021 0-1

B2.07 Kan drie verschillen in de aanvraagprocedure benoemen tussen een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart (K). 7-10-2022 0-1

B2.08 Kan benoemen bij welke instantie Nederlandse reisdocumenten moeten worden aangevraagd (K). 1-9-2021 0-1

B2.09 Kan benoemen welke soort reisdocumenten de burgemeester onder welke voorwaarden verstrekt (K). 1-9-2021 0-1

B2.10
Kan benoemen wat de betekenis van de signaleringslijst is en wat de consequenties zijn van een vermelding op deze lijst met 
betrekking tot reisdocumenten (K).

7-10-2022 0-1

B2.11 Kan opnoemen welke bescheiden een burger moet overleggen bij de aanvraag van een reisdocument (K). 1-9-2021 1 1

B2.12
Kan benoemen welke (biometrische) persoonsgegevens de gemeente bij de aanvraag van een reisdocument moet vastleggen in 
het RAAS (K).

1-9-2021 0-1

B2.13 Kan de geldigheidstermijn van een reisdocument benoemen voor meerderjarige en minderjarige personen (K). 1-9-2021 0-1

B2.14 Kan benoemen in welke situaties de geldigheid van een reisdocument van rechtswege vervalt (K). 1-9-2021 0-1

B2.15 Kan benoemen hoe een reisdocument vernietigd moet worden (K). 1-9-2021 0-1

B2.16 Kan benoemen onder welke voorwaarden een reisdocument mag worden teruggegeven aan de houder van het reisdocument (K). 7-10-2022 0-1

1

Soorten documenten en voorwaarden 

1

1

1
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B2.17
Kan in een praktijksituatie de procedure toepassen voor de (eerste) aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een 
nationaal paspoort (RV).

1-9-2021 2 2

B2.18 Kan in een praktijksituatie de procedure toepassen voor de aanvraag van een tweede paspoort (RV). 1-9-2021 0-1

B2.19 Kan in een praktijksituatie de procedure toepassen voor de aanvraag van een vluchtelingenpaspoort (RV). 1-9-2021 0-1

B2.20 Kan in een praktijksituatie de procedure toepassen voor de eerste aanvraag van een vreemdelingenpaspoort (RV). 1-9-2021 0-1

B2.21 Kan in een praktijksituatie de procedure toepassen voor een vervolgaanvraag van een vreemdelingenpaspoort (RV). 1-9-2021 1 1

B2.22
Kan in een praktijksituatie een vals of vervalst Nederlands reisdocument herkennen aan de hand van de echtheidskenmerken uit 
de brochure Kenmerken Nederlandse reisdocumenten, model 2014 en 2021 (RV).

7-10-2022 0-1

B2.23
Kan in een praktijksituatie bepalen of en welke identificerende vragen bij een aanvraag reisdocument moeten worden gesteld 
(RV).

1-9-2021 0-1

B2.24 Kan de biometrische persoonsgegevens vastleggen bij de aanvraag van een reisdocument (RV). 1-9-2021 0-1

B2.25 Kan de reisdocumentengegevens vastleggen en corrigeren in het RAAS en de Basisregistratie Personen (BRP) (RV). 1-9-2021 0-1

B2.26

Kan bij een aanvraag- en uitreikprocedure van een reisdocument bepalen welke gegevens de gemeente moet uitwisselen met de 
volgende ketenpartners (RV):
– Rijksdienst voor Identiteitsgegevens;
– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;                                        
– Ministerie van Buitenlandse Zaken;
– Koninklijke Marechaussee;
– Immigratie- en naturalisatiedienst;
– de distributeur; 
– de producent/leverancier (IDEMIA).

1-9-2021 1 1

B2.27 Kan in een praktijksituatie de uitreiking afhandelen van een Nederlandse identiteitskaart en een nationaal paspoort (RV). 1-9-2021 0-1

B2.28
Kan in een praktijksituatie de handelingen bepalen die in de procedure thuisbezorgen reisdocumenten bij Burgerzaken worden 
uitgevoerd (RV).

1-9-2021 0-1

B2.29
Kan in een praktijksituatie de archivering afhandelen van de aanvraag en uitgifte van een Nederlandse identiteitskaart en een 
nationaal paspoort (RV).

1-9-2021 1 1

B2.30 Kan in een praktijksituatie bepalen of de geldigheid van een reisdocument van rechtswege vervalt (RV). 1-9-2021 1 1

B2.31 Kan in een praktijksituatie bepalen of een reisdocument ingehouden moet worden (RV). 1-9-2021 0-1

B2.32
Kan in een praktijksituatie bepalen welke handelingen moeten worden verricht bij het van rechtswege vervallen van 
reisdocumenten (RV).

1-9-2021 0-1

B2.33
Kan de procedures toepassen bij een beperking van de territoriale geldigheid en een beperking van de geldigheidsduur van een 
reisdocument (RV). 

1-9-2021 0-1

B2.34 Kan de procedure toepassen bij een onjuiste afgifte van een reisdocument (RV). 1-9-2021 0-1

B2.35 Kan de procedure toepassen bij weigering van de afgifte van een reisdocument (RV). 1-9-2021 1 1

B2.36 Kan de procedure toepassen die moet worden doorlopen als iemand voorkomt in het Register Paspoortsignaleringen (RPS) (RV). 1-9-2021 1 1

B2.37
Kan in een praktijksituatie bepalen welke handelingen moeten worden verricht bij een aanvraag van een reisdocument door een 
persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats (RV).

1-9-2021 1 1

Handelingen en procedures

1

1

1

1

1

1
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B2.38
Kan de wettelijke beslistermijnen benoemen met betrekking tot een reisdocumentaanvraag op grond van de artikelen 41 en 44 
van de Paspoortwet (K).

1-9-2021 1 1

B2.39 Kan de procedure benoemen die moet worden uitgevoerd bij een enkelvoudige vermissing van een reisdocument (K). 7-10-2022 1 1

B2.40 Kan benoemen welke BRP-coderingen bij inhouding, verval van van rechtswege en vermissing van een reisdocument gelden (K). 1-9-2021 0-1

B2.41 Kan bepalen of een verklaring van vermissing van een reisdocument volledig en juist is ingevuld (RV). 1-9-2021 0-1

B2.42
Kan in een praktijksituatie bepalen aan de hand waarvan de identiteit vastgesteld moet worden bij een aanvraag van een 
reisdocument na vermissing (RV).

1-9-2021 1 1

B2.43 Kan in een praktijksituatie bepalen of er sprake is van een vermoeden van misbruik van of met reisdocumenten (RV). 1-9-2021 0-1

B2.44 Kan bij een vermoeden van misbruik van of met reisdocumenten bepalen welke vervolgstappen genomen moeten worden (RV). 1-9-2021 0-1

B2.78 Kan adviseren omtrent beveiligingsrisico’s bij vermissing reisdocument uit voorraad (RV). 1-9-2021 1 1

B2.45
Kan bij een aanvraag- en uitreikprocedure van een rijbewijs beschrijven welke gegevens de gemeente moet uitwisselen met de 
RDW, CBR en de distributeur (K).

1-9-2021 1 1

B2.46 Kan opnoemen welke functies gescheiden moeten zijn binnen de uitvoering van het proces rondom rijbewijzen (K). 1-9-2021 1 1

B2.47
Kan beschrijven welke beveiligingsvoorschriften van toepassing zijn bij de aanvraag, verstrekking, ontvangst en uitreiking van 
rijbewijzen (K).

1-9-2021 1 1

B2.48

Kan de functie en taken van de volgende ketenpartners bij een aanvraag- en uitreikprocedure van een rijbewijs benoemen (K):
– gemeente;
– RDW;
– CBR;
– distributeur.

1-9-2021 1 1

1

Vermissing

1

Rijbewijzen

Inrichting aanvraagprocessen
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B2.49 Kan opnoemen welke documenten een burger moet overleggen bij de aanvraag van een rijbewijs (K). 1-9-2021 0-1

B2.50 Kan de voorwaarden voor de eerste afgifte van een rijbewijs benoemen (K). 1-9-2021 0-1

B2.51
Kan benoemen welke gegevens van een persoon de gemeente bij de aanvraag en uitgifte van een rijbewijs moet vastleggen in het 
Centraal Rijbewijzenregister (CRR) (K).

1-9-2021 0-1

B2.52 Kan benoemen in welke situaties het mogelijk is om vanuit het buitenland een rijbewijs te vernieuwen (K). 1-9-2021 0-1

B2.53 Kan benoemen in welke situaties er een kopie van het aanvraagformulier rijbewijs opgevraagd moet worden bij de RDW (K). 1-9-2021 0-1

B2.54
Kan benoemen in welke situaties en onder welke voorwaarden er in Nederland gereden mag worden met een buitenlands rijbewijs 
(K).

1-9-2021 0-1

B2.55 Kan benoemen welke regels gelden bij 2todrive (K). 1-9-2021 0-1

B2.56 Kan benoemen welke gezondheidsverklaringen er voor rijbewijzen bestaan (K). 1-9-2021 0-1

B2.57 Kan benoemen hoe de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs tot uiting komt op het rijbewijs (K). 1-9-2021 0-1

B2.58 Kan benoemen in welke situaties de geldigheid van een rijbewijs van rechtswege vervalt (K). 1-9-2021 0-1

B2.59 Kan benoemen in welke gevallen een rijbewijs ongeldig moet worden verklaard (K). 1-9-2021 0-1

B2.60 Kan benoemen in welke gevallen de RDW rijbewijzen verstrekt (K). 1-9-2021 0-1

B2.61 Kan de voorwaarden voor een categorie-uitbreiding benoemen (K). 1-9-2021 0-1

B2.62 Kan de voorwaarden voor de vervanging van een rijbewijs benoemen (K). 1-9-2021 0-1

B2.63 Kan de voorwaarden voor de vernieuwing van een rijbewijs benoemen (K). 1-9-2021 0-1

B2.64 Kan de wettelijke beslistermijn benoemen met betrekking tot een rijbewijsaanvraag (K). 1-9-2021 1 1

B2.65 Kan uitleggen waarom in bepaalde situaties de aanvraag van een rijbewijs geweigerd wordt (B). 1-9-2021 1 1

B2.66 Kan in een praktijksituatie bepalen of een rijbewijs van rechtswege haar geldigheid verliest (RV). 1-9-2021 1 1

B2.67 Kan de procedures voor het omwisselen van een rijbewijs toepassen (RV). 1-9-2021 1 1

B2.68 Kan de procedure van een aanvraag van een rijbewijs voor personen zonder vaste woon- en verblijfplaats toepassen (RV). 1-9-2021 0-1

B2.69 Kan de procedures bij een onjuiste afgifte van een rijbewijs toepassen (RV). 1-9-2021 0-1

B2.70 Kan de procedures voor invordering, inneming en inhouding van een rijbewijs toepassen (RV). 1-9-2021 0-1

B2.71 Kan de procedures voor ongeldigverklaring van een rijbewijs toepassen (RV). 1-9-2021 0-1

B2.72 Kan de aanvraag van een herafgifte na ongeldigverklaring van een rijbewijs volgens de procedure afhandelen (RV). 1-9-2021 0-1

B2.73 Kan de procedure bij vermissing van een rijbewijs toepassen (RV). 1-9-2021 1 1

B2.74 Kan in een praktijksituatie bepalen of de burger in aanmerking komt voor verstrekking van een rijbewijs (RV). 1-9-2021 1 1

B2.75
Kan in een praktijksituatie vaststellen aan de hand waarvan de identiteit vastgesteld moet worden bij een aanvraag rijbewijs na 
vermissing (RV).

1-9-2021 1 1

B2.76
Kan in een praktijksituatie bepalen welke documenten burgers moeten overleggen bij de aanvraag en uitgifte van een rijbewijs 
(RV).

1-9-2021 1 1

B2.77
Kan in een praktijksituatie een vals of vervalst Nederlands rijbewijs herkennen aan de hand van de echtheidskenmerken uit de 
brochure Echtheidskenmerken Nederlands rijbewijs model 2006, 2013 en 2014 (RV).

1-9-2021 1 1

50TOTAAL:

Voorwaarden aanvraagprocessen

1

1

1

1

1

Handelingen en procedures

1

1
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