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Exameneisen Beveiliger  
(Crebonummer 25407) 
 
 
 
Examenonderdeel: Wettelijke kaders basis 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
 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 tijdens de examens 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. 

 
Wijzigingen per 1-1-2018 (worden verwijderd m.i.v. 1-8-2018) 
3.01.01 verwijderd:  Beschrijft en onderscheidt de soorten recht binnen het Nederlands 

rechtssysteem:geschreven en ongeschreven recht, publiekrecht,  
materieel en formeel strafrecht privaatrecht. 

 
3.12.01 verwijderd: controle bedrijfsvoertuigen i.v.m. verkeersveiligheid 
 
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 exameneis wordt per 1-5-2018 gewijzigd (en bevraagd m.i.v. 1-1-2019). 
3.08.01 gewijzigd:  Omschrijft de functie en positie van de Autoriteit persoonsgegevens. 

Omschrijft de begrippen: persoonsgegevens; het verwerken van 
persoonsgegevens van de betrokkene. 
Omschrijft wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt en het 
verwerken van persoonsgegevens onder voorwaarden. 
Omschrijft welke informatie de beveiliger volgens de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) mag verstrekken.  
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3.01.01 
Beschrijft en onderscheidt de soorten recht binnen het Nederlands rechtssysteem: 
. geschreven en ongeschreven recht 
. publiekrecht, materieel en formeel strafrecht 
. privaatrecht  
 
3.02.01 
Beschrijft het doel, de begripsbepalingen en het toepassingsgebied van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). 
 
3.02.02 
Beschrijft de eisen (het antecedentenonderzoek en diplomering) die gelden voor het uitoefenen 
van het beroep volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
(Wpbr). 
 
3.02.03 
Beschrijft de legitimatiebewijzen, de vergunningen en de overheidsinstantie die deze verstrekt 
en controleert volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). 
 
3.02.04 
Beschrijft en onderscheidt de volgende begrippen volgens van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr): particuliere beveiligingsorganisatie, 
particuliere recherchebureau, beveiligings- en recherchewerkzaamheden. 
 
3.03.01 
Beschrijft de bevoegdheden volgens het Wetboek van Strafvordering (WvSv). 
 
3.03.02 
Beschrijft de verschillende opsporingsambtenaren volgens het Wetboek van Strafvordering. 
 
3.03.03a 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering de begrippen verdachte en het vaststellen 
van de identiteit van een aangehouden verdachte aan de hand van de personalia en een 
identiteitsbewijs.  
 
3.03.04.01 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip staande houden. 
 
3.03.04.02 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering de toepassing van aanhouding. 
 
3.03.05.01 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip en de toepassing van onderzoek 
aan lichaam en kleding. 
 
3.03.05.02 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip in beslag neming en de toepassing 
van inbeslagneming door een opsporingsambtenaar. 
 
3.03.05.03 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip en de toepassing van 
voorgeleiding. 
3.04.01.01 
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Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) mishandeling en zware 
mishandeling. 
 
3.04.01.02 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht: vernieling, straatschenderij, 
openlijke geweldpleging, in staat van dronkenschap de orde verstoren en zich in kennelijke staat 
van dronkenschap op de openbare weg bevinden. 
 
3.04.02 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht: huisvredebreuk, 
lokaalvredebreuk en verboden toegang. 
 
3.04.03.01 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht: brandstichting en brand door 
schuld. 
 
3.04.03.02 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht bedreiging. 
 
3.04.03.03 
Beschrijft Wetboek van Strafrecht: het begrip terroristisch misdrijf/terroristisch oogmerk en 
benoemt daarbij de volgende punten: de verschijningsvormen van internationaal terrorisme 
(politiek, religieus, crimineel) en de verschillende niveaus van het dreigingsbeeld. 
 
3.04.04.01 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht; diefstal, verduistering en 
verduistering in dienstbetrekking. 
 
3.04.04.02 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht: afpersing en afdreiging. 
 
3.04.05 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht: hinderlijk volgen, weigeren 
hulpbetoon en nalaten van hulp aan hulpbehoevenden. 
 
3.04.06 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht: de begrippen: misdrijven en 
overtredingen; opzet en schuld. 
 
3.04.07.01 
Beschrijft het begrip poging volgens het Wetboek van Strafrecht. 
 
3.04.07.02 
Beschrijft en onderscheidt de begrippen: plegen, doen plegen, medeplegen, medeplichtigheid en 
uitlokking volgens het Wetboek van Strafrecht. 
 
3.04.08.01 
Beschrijft het begrip strafrechtelijk minderjarig volgens het Wetboek van Strafrecht. 
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3.04.08.02 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de strafuitsluitingsgronden: 
ontoerekeningsvatbaar, overmacht, noodweer/noodweerexces, wettelijk voorschrift en ambtelijk 
bevel.  
 
3.04.09 
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen legaliteitsbeginsel, 
territorialiteitsbeginsel, slotbepaling en strafbaarheid. 
 
3.05.02a  
Beschrijft de aanhouding van een verdachte in geval van een strafbaar feit op heterdaad. 
 
3.05.03a 
Beschrijft het in beslag nemen van voorwerpen volgens de wettelijke regels. 
 
3.05.04a 
Beschrijft het overdragen van een aangehouden verdachte en de afgifte van de bij de verdachte 
aangetroffen voorwerpen aan een opsporingsambtenaar. 
 
3.06.01 
Beschrijft en onderscheidt de bevoegdheden tot fouilleren in de Luchtvaartwet, de Politiewet, de 
Wet wapens en munitie, de Opiumwet en de Gemeentewet/APV. 
 
3.06.02 
Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip en de toepassing van 
identificatiefouillering.  
Beschrijft en onderscheidt de toepassing van preventieve -, veiligheids-, insluiting- en 
privaatrechtelijke fouillering. 
 
3.07.01 
Beschrijft het doel, de begripsbepalingen en het toepassingsgebied van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
Beschrijft volgens de Arbeidsomstandighedenwet de verplichtingen van de werkgever wat 
betreft veiligheid en gezondheid. 
 
3.07.02a+b 
Beschrijft volgens de Arbeidsomstandighedenwet de verplichtingen van de werknemer wat 
betreft het gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het meewerken 
aan scholing en voorlichting, het melden van gevaren voor gezondheid en veiligheid, het nemen 
van maatregelen om gevolgen van onveilige situaties te stoppen en het inroepen van 
deskundige bijstand. 
Beschrijft wat persoonlijke beschermingsmiddelen zijn conform de Arbeidsomstandighedenwet. 
 
3.07.03 
Beschrijft en onderscheidt de begrippen werkgever, werknemer, werknemers jonger dan 18 
jaar, vrijwilliger, samenwerking en overleg volgens de Arbeidsomstandighedenwet. 
 
3.07.04 
Beschrijft en onderscheidt de begrippen psychosociale arbeidsbelasting volgens de ARBO-
catalogus, bedrijfshulpverlening (BHV), deskundige.  
Beschrijft de toegang tot de deskundige volgens de Arbeidsomstandighedenwet. 
 
3.08.01 
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Omschrijft de functie en positie van de Autoriteit persoonsgegevens. 
Omschrijft de begrippen: persoonsgegevens; het verwerken van persoonsgegevens van de 
betrokkene. 
Omschrijft wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt en het verwerken van 
persoonsgegevens onder voorwaarden. 
Omschrijft welke informatie de beveiliger volgens de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) mag verstrekken.  
 
3.09.01a 
Beschrijft het doel en de opbouw van de Wet wapens en munitie (WWM) en benoemt de 
begrippen geïmproviseerde en professionele explosieven. 
 
3.09.02 
Beschrijft en onderscheidt volgens de Wet wapens en munitie (WWM) de vier categorieën en de 
daarbij behorende wapens en voorwerpen. 
 
3.09.03 
Beschrijft volgens de Wet wapens en munitie (WWM) de bepalingen omtrent het vervoer van 
wapens en munitie, het dragen en voorhanden hebben van wapens en munitie en de 
uitzonderingen en ontheffingen op deze bepalingen. 
 
3.10.01/02/03a+b 
Beschrijft het doel en de opbouw van de Opiumwet en het verschil tussen hard- en softdrugs. 
Beschrijft de meest voorkomende stimulerende en verdovende middelen en de effecten bij 
gebruik volgens de Opiumwet. 
Beschrijft de bepalingen omtrent het gebruik en voorhanden hebben van hard- en softdrugs 
volgens de Opiumwet. 
 
3.11.01 
Beschrijft het doel en opbouw van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG). 
 
3.11.02a 
Beschrijft en onderscheidt volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG) de documenten en 
aanduidingen die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen worden gebruikt. 
 
3.11.03/04/05a+b 
Beschrijft volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG) de gevarenklassen en de daarbij 
behorende gevaren, de meest voorkomende gevaarsymbolen en veiligheidssignaleringen. 
Beschrijft de begrippen vrachtbrief, schriftelijke instructies (gevarenkaart), internationale 
gevaaretiketten en identificatieborden. 
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3.12.01a+b 
Beschrijft onderstaande regels omtrent ‘afspraken verkeersregels privaat terrein’:  
.  bij incidenten toegang vrij maken/houden voor hulpverleners 
. binnenkomend verkeer heeft voorrang boven uitgaand verkeer 
. in- en uitgangen moeten te allen tijde worden vrijgehouden 
. verkeersstroom mag niet tot stilstand worden gebracht voor incidentele controle  
. collectieve aanwijzingen aan het verkeer moeten gegeven worden conform bijlage 2 
 van het RVV 
. op de openbare weg mag zonder dringende noodzaak niet regelend worden opgetreden 
. bij incidenten toegang vrij maken/houden voor hulpverleners 
. controle bedrijfsvoertuigen i.v.m. verkeersveiligheid 
 
3.12.02 
Beschrijft volgens de Wegenverkeerswet(WVW) dood door schuld of zwaar lichamelijk letsel 
door schuld (art. 6 WVW 1994), verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) en besturen van een 
voertuig onder invloed (art. 8 WVW 1994). 
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