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Exameneisen Diploma Coördinator beveiliging   
(Crebonummer 90550 en 25408) 
 
Toelichting: 
In dit document zijn alle exameneisen opgenomen die deel uitmaken van het SVPB-examen 
Coördinator Beveiliging. De exameneisen zijn geordend per examenonderdeel. 
Per examenonderdeel wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe de exameneisen zich verhouden tot de 
twee kerntaken van de kwalificatie Coördinator Beveiliging uit het Kwalificatiedossier Particuliere 
Beveiliging. 
 Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook 

voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 
 De artikelen van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering wijzigen de 

komende jaren. Omdat het om de inhoud van de artikelen gaat en niet om de nummering zijn 
de artikelnummers in de exameneisen met betrekking tot het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering en het Burgerlijk Wetboek verwijderd. 
 

 
 
Examenonderdeel: Wettelijke kaders 3 
 
 
Wijzigingen per 1-1-2018   
4.01.01  verwijderd:  (per 1-8-2018) 
Beschrijft en onderscheidt de soorten recht binnen het Nederlands rechtssysteem; geschreven en 
ongeschreven recht, publiekrecht, privaatrecht, strafrecht en burgerlijk recht. 
4.02.03 gewijzigd: (per direct) de minister van Justitie en Veiligheid en Justitie  
 
 
Wijzigingen per 1-3-2018  
De naamswijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) wordt per  
25 mei 2018 gewijzigd in Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 
Onderstaande exameneisen worden per 1-5-2018 gewijzigd (en bevraagd m.i.v. 1-1-2019). 
4.07.01 
Beschrijft met betrekking tot Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het doel van de 
wet. 
Beschrijft het verwerken van het omgaan met en het beschikbaar stellen van persoonsgegevens. 
Beschrijft:  

• hoelang persoonsgegevens mogen worden bewaard,  
• de technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van persoonsgegevens, 
• wanneer het verbod om persoonsgegevens te verwerken niet van toepassing is  
• de rechten van de betrokkene. 

 
4.08.01   
Omschrijft de begrippen: grondrecht, evenredigheidsbeginsel, persoonsgegevens, betrokkene, 
verwerkersovereenkomst, bescherming persoonsgegevens, verwerker van informatie, register van 
verwerkingsactiviteiten, functionaris gegevensverwerking incidentenregister, datalekken, 
meldplicht van datalekken en Autoriteit Persoonsgegevens. 
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4.01.01   
Beschrijft en onderscheidt de soorten recht binnen het Nederlands rechtssysteem; geschreven en 
ongeschreven recht, publiekrecht, privaatrecht, strafrecht en burgerlijk recht. 
 
4.02.01 
Beschrijft de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus naar doel, 
begripsbepalingen en toepassingsgebied. 
 
4.02.02 
Beschrijft uit de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr): 
. de definities: algemeen (art. 1 lid 1 en lid 5, art. 5) 
. uitvoering van de werkzaamheden van het personeel (art. 6 t/m 9) 
. handhaving (art. 11 t/m 14). 
Beschrijft uit de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr): 
. de definitiebepalingen (art.1) 
. optreden naar buiten (art. 2) 
. opzet en inrichting van de beveiligingsorganisatie (art.3 lid 1) 
. de vertrouwelijke gegevens (art. 4), de opleidingseisen (art. 5 lid 1-6) 
. ongeüniformeerden (art. 9), uiterlijk uniform (art. 12) 
. model legitimatiebewijzen (art. 13) 
. klachtenregeling (art. 18) 
. informeren politie (art. 19) 
 
4.02.03 
Beschrijft en onderscheidt m.b.t de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus: 
. de benoembaarheidvereisten: screening (art. 4a, 7.4) en t.a.v. alarmapparatuur-

installateurs art. 10.1, 10.5, 10.6 en 10.7.  
. de diplomering (art.  8.1 en  8.2 en Rpbr art. 5, art. 9, art. 10, art. 11a) die gelden voor het 

uitoefenen van het beroep inclusief de regels die t.a.v. de toelating en diplomering door de 
minister van Veiligheid en Justitie worden gesteld aan houders van een niet Nederlands diploma 
(art. 23b t/m 23 k).   

 
4.02.04 
Benoemt de overheidsinstanties volgens de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus in relatie tot het verlenen van en de controle op legitimatiebewijzen, 
vergunningen en ontheffingen. 
 
4.02.05 
Beschrijft en onderscheidt volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 
Recherchebureaus de begrippen: 
. particuliere beveiligingsbedrijven 
. particuliere alarmcentrales 
. particuliere geld- en waardetransportbedrijven 
. particuliere bedrijfsbeveiligingsdiensten 
. overige particuliere beveiligingsorganisaties 
. particuliere recherchebureaus  
. horeca onderneming. 
Beschrijft en onderscheidt beveiligingswerkzaamheden en recherchewerkzaamheden. 
 
4.03.01  
Beschrijft en onderscheidt volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) de begrippen bezit en 
houderschap, recht van retentie en revindicatie. 
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4.03.02 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Burgerlijk Wetboek de begrippen: gevonden en verloren 
zaken, zaken die geen eigenaar hebben, verplichtingen van de vinder, kosten van bewaring  en 
vindersloon. 
 
4.03.03 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Burgerlijk Wetboek de begrippen verbintenis, 
overeenkomsten, wanprestatie en onrechtmatige daad en het feit dat de werkgever voor daden 
van ondergeschikten aansprakelijk kan worden gesteld. 
 
4.04.01 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) de begrippen: 
strafbaar feit, opzet en schuld, misdrijf en overtreding. 
 
4.04.02.01 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de algemene 
bepalingen, de omvang en werking van de strafwet ten aanzien van het legaliteitsbeginsel en het 
territorialiteitsbeginsel. 
 
4.04.02.02 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de strafuitsluitingsgronden: ontoerekeningsvatbaar, 
overmacht, noodweer/noodweerexces, wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel.  
 
4.04.02.03 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen poging en voorbereiding. 

 
4.04.02.04 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht deelneming aan strafbare feiten. 
 
4.04.02.05 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen strafrechtelijk minderjarig, inklimming 
en valse sleutel. 
 
4.04.02.06 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen terroristische 
activiteiten, de verschijningsvormen van internationaal terrorisme, terroristisch misdrijf, 
terroristisch oogmerk en de verschillende niveaus van het dreigingsbeeld. 
 
4.04.02.07 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de slotbepaling werking boek 1. 
 
4.04.03.01 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen computervredebreuk, 
vernieling computergegevens en vernieling computergegevens door schuld. 
 
4.04.03.02 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen huisvredebreuk, 
lokaalvredebreuk en zich bevinden op verboden grond. 
 
4.04.03.03 
Beschrijft en hanteert volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen (ambtelijke) omkoping, 
wederspannigheid, belemmering en samenscholing. 
 
4.04.03.04 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht het begrip meineed. 
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4.04.03.05 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen schennis van de 
eerbaarheid en verkrachting. 
 
4.04.03.06 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen schending 
beroepsgeheim en schending bedrijfsgeheim. 
 
4.04.03.07 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen wederrechtelijke 
vrijheidsberoving, bedreiging en gijzeling. 
 
4.04.03.08 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen doodslag, moord en 
dood door schuld. 
 
4.04.03.09 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen mishandeling, zware 
mishandeling en (zwaar) lichamelijk letsel. 
 
4.04.03.10 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen diefstal, diefstal onder 
verzwarende omstandigheden en diefstal met geweld. 
 
4.04.03.11 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen afpersing, afdreiging, 
verduistering en verduistering in dienstbetrekking. 
 
4.04.03.12  
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen  oplichting, valsheid in geschrifte en 
valse identiteitsbewijs. 
 
4.04.03.13 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen openlijke 
geweldpleging, vernieling en straatschenderij. 
 
4.04.03.14 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen opzetheling, 
gewoonteheling, schuldheling en witwassen. 
 
4.04.04.01 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen weigeren hulpbetoon 
aan openbare macht en nalaten van hulp aan hulpbehoevende. 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht het begrip hinderlijk volgen. 
4.04.04.02 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht brandstichting, brand door schuld  
en veroorzaken brandgevaar. 
 
4.04.05.01 
Beschrijft volgens Wetboek van Strafvordering (WvSv) het doel, het strafproces, de grondbepaling 
strafvordering en de indeling. 
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4.04.05.02 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip verdachte en het 
opsporingsonderzoek.  
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafvordering de verschillende 
opsporingsambtenaren. 
 
4.04.05.03 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafvordering de dwangmiddelen staande 
houden,  aanhouden, voorgeleiden, heterdaad, in beslag nemen, vatbaarheid, bevoegdheid en 
onttrekken aan het verkeer. 
 
4.04.05.04 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip en de toepassing 
van identificatiefouillering en onderzoek aan lichaam en kleding. 
 
4.04.05.05 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering de begrippen bijstand aan opsporing door 
burgers en bijstand aan opsporing van terroristische misdrijven door burgers. 
 
4.04.05.06 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafvordering de bevoegdheden met 
betrekking tot opsporing en inbeslagneming van opsporingsambtenaar, (hulp)officier van Justitie 
en Rechter Commissaris. 
 
4.05.01 
Benoemt met betrekking tot de Wet op de economische delicten (WED) het begrip 
economische delicten. 
Beschrijft doel en strekking van de Wet op de economische delicten. 
Beschrijft de extra bevoegdheden met betrekking tot monsters nemen, openen van verpakkingen, 
voertuigen laten stoppen en het betreden van plaatsen. Havenbeveiliging? 
 
4.05.02 
Beschrijft met betrekking tot de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG) doel en strekking van de 
wet. 
Benoemt wie belast zijn met controle voor de naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.  
Beschrijft de regelgeving met betrekking tot extra bevoegdheden.  
Benoemt de symbolen en documenten. Havenbeveiliging/ziekenhuizen 
 
4.05.03 
Beschrijft en onderscheidt volgens de Wet op de rechterlijke organisatie (WRO) de soorten 
gerechten (indeling in rechtbanken (art. 2 van de Wet RO) en hun functie). 
 
4.05.04 
Beschrijft doel en strekking van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en 
wie volgens de Arbo-wet zijn belast met de zorg voor de naleving van wet en bevoegdheden. 
Beschrijft de regelgeving omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en 
veiligheidsvoorzieningen op materieel. 
Benoemt taken en aandachtsgebieden van een Arbodienst, de eisen aan de RI&E. 
Benoemt de wettelijke eisen met betrekking tot BHV; art. 9 lid 2 en art. 15. 
Geeft aan hoe een mededeling van een arbeidsongeval als bedoeld in het eerste lid plaats vindt. 
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4.05.05 
Beschrijft met betrekking tot de Wet wapens en munitie (WWM) het overdragen, doen 
binnenkomen, uitgaan en doorvoeren naar een andere EU lidstaat. 
Beschrijft het verschil tussen vrijstellingen, vergunningen en ontheffing.  
Geeft aan wie belast zijn met het verlenen van vergunningen, vrijstellingen en verloven. 
Beschrijft het doel van de ‘Europese vuurwapenpas’ en de inhoud daarvan. 
Benoemt de ambtenaren die zijn belast met toezicht en opsporing. 
Benoemt de regels voor het voorhanden hebben van wapens (cat. III) aan boord van zeewaardige 
schepen vanwege het gevaar van piraterij. 
 
4.05.06 
Beschrijft met betrekking tot de Opiumwet het doel en de opbouw van de wet. 
Geeft het verschil aan tussen hard- en softdrugs. 
Benoemt de bepalingen met betrekking tot softdrugs. 
Benoemt de richtlijn van het Openbaar ministerie t.a.v. het gedoogbeleid op deze bepalingen,  
de ontheffingen hierop en de bepalingen met betrekking tot harddrugs. 
Benoemt de meest voorkomende drugs en kan aangeven hoe moet worden gehandeld bij het 
aantreffen van drugs. 
 
4.06.01 
Beschrijft het optreden op privaat terrein t.a.v. verkeersdeelnemers en bij verkeersdelicten. 
Benoemt volgens de Wegenverkeerswet 1994 de overtredingen verlaten plaats ongeval (art. 7), 
besturen onder invloed (art. 8) en bemoeilijken identificatie motorrijtuigen/onleesbaar maken 
kentekens (art. 41). 
Beschrijft volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: 
. de begripsbepalingen (art.1) 
. de begrippen parkeerhaven of parkeerstrook (art. 1 lid ab) 
. bestuurder (art.1 lid g), verkeer (art. 1 lid aj), 
. voertuigen (art. 1 lid al), 
. gebruik weg door bestuurders gehandicaptenvoertuig (art. 7), 
. verlichting/signalen hulpverlenende diensten (art. 29 en art. 30), 
. verkeerstekens en verkeersregels (art. 62,63,64,84 en bijl. 1)  
. aanwijzingen (art. 82,84 en bijl. 2). 
 
4.07.01 
- Beschrijft met betrekking tot Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het doel van 

de wet. 
- Beschrijft het verwerken van het omgaan met en het beschikbaar stellen van 

persoonsgegevens. 
- Beschrijft:  

• hoelang persoonsgegevens mogen worden bewaard,  
• de technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van persoonsgegevens, 
• wanneer het verbod om persoonsgegevens te verwerken niet van toepassing is  
• de rechten van de betrokkene. 

 
4.08.01   
Omschrijft de begrippen: grondrecht, evenredigheidsbeginsel, persoonsgegevens, betrokkene, 
verwerkersovereenkomst, bescherming persoonsgegevens, verwerker van informatie, register van 
verwerkingsactiviteiten, functionaris gegevensverwerking incidentenregister, datalekken, 
meldplicht van datalekken en Autoriteit Persoonsgegevens. 
 


