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Exameneisen Diploma Particulier Onderzoeker 
De exameneisen zijn ondergebracht in 6 rubrieken. Separaat zijn in rubriek 1 t/m 4 de 

uitgangspunten voor onderwijs en examinering. In rubriek 5 staan interventies genoemd. Dit 

zijn acties die de particulier onderzoeker moet uitvoeren als de situatie daarom vraagt, op 

elk moment van het onderzoek. Deze acties staan nooit op zichzelf, maar zijn altijd 

gerelateerd aan het werk van de particulier onderzoeker, verwoord in de rubrieken 1 t/m 4. 

In rubriek 6 is de wet- en regelgeving opgenomen die de particulier onderzoeker moet 

kunnen toepassen op de punten die in 1 t/m 4 zijn genoemd.  

 

 

Verduidelijking exameneisen 

Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook 

voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Waar gesproken 

wordt over onderzoeken of gegevens worden ook digitale onderzoeken of digitale gegevens 

bedoeld.   

 

Wettelijke kaders Particulier Onderzoek 

6 Wet en regelgeving  

 

Grondwet 

Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (art. 10) 

Onaantastbaarheid menselijk lichaam (art. 11) 

Huisrecht (art. 12) 

Brief- en telefoongeheim (art. 13)  

Verlening rechtsbijstand (art. 18) 

Burgerlijk Wetboek  

Relatie tussen de begrippen aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, 

causaal verband en schade 

Verschillen tussen de Grondwet, andere wetten in formele zin, algemene maatregelen van 

bestuur en verordeningen 

Onrechtmatige daad (boek 6: art 162 lid 2 BW) 

Einde van de arbeidsovereenkomst (boek 7: art. 667-686 BW) 

Betreden niet afgesloten erf waarbij niet kenbaar is gemaakt dat betreden verboden is 

(boek 5: art. 22 BW) 

Verzekeringsovereenkomst en de mededelingsplicht van de verzekerde aan de verzekeraar 

(boek 7: art. 928 BW) 

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 

De Nederlandse rechtsgang (basiskennis van: soorten gerechten, functies en 

functionarissen en kennis van de rechtsgang)  

Procedures aangaande civiel- en strafrecht zoals omschreven in de Wet op de rechterlijke 

organisatie, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (art. 1, lid a, b, en j, art. 4 lid 1 

en 4, art. 6 lid a en b, art. 28) en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.  

Wet bescherming persoonsgegevens  

Algemene bepalingen, met name art. 1, 4-14, 25, 33, 34, 34a, 35 en 43. 

Wetboek van Strafrecht 

Indeling van het Wetboek van Strafrecht: algemene bepalingen, misdrijven, overtredingen 
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Verschil tussen civiel recht en strafrecht t.a.v. het uitsluiten van onrechtmatig verkregen 

bewijs 

Verschillen tussen overtreding en misdrijf 

Uit kunnen leggen hoe schending van de geheimhoudingsplicht zowel een onrechtmatige 

daad kan zijn (arbeidsovereenkomst) als een strafbaar feit  

Strafuitsluitingsgronden: overmacht, noodweer, noodweerexces, ontoerekenbaarheid, 

ambtelijk bevel, wettelijk voorschrift 

Omvang en werking van het strafrecht (art. 1)  

Legaliteitsbeginsel (art. 1) 

Territorialiteitsbeginsel (art. 2, t/m 5) 

Toepassing Nederlands strafrecht op een ieder (art.3) 

Poging en voorbereiding van een misdrijf (art. 45) en poging en voorbereiding van een 

ernstig misdrijf (art. 46, 46b) 

Daderschap (art. 47) en medeplichtigheid (art. 48) 

Deelneming aan strafbare feiten (art. 47, 48 en 51)  

Daderschap van natuurlijk persoon en rechtspersoon (art. 51) 

Verjaring van overtredingen en misdrijven (art. 70) 

Minderjarigheid (art. 77a) 

Huis- en lokaalvredebreuk (art. 138/139) Computervredebreuk (art. 138ab) 

Arglistig of heimelijk gemaakte afbeeldingen/afluisteren etc. (art. 139a t/m 139g en 441b).  

Inbreuk maken op eens anders persoonlijke levenssfeer (art. 285b) 

Onbevoegd aanwezig zijn (art. 461) 

Diefstal (art. 310 t/m 312)  

Opzetheling (art. 416), gewoonteheling (art. 417), schuldheling (art. 417 bis) 

Afpersing (art. 317) 

Oplichting (art. 326) en flessentrekkerij (art. 326a).  

Benadeling verzekeraar (art. 327). Benadeling verzekeraar door brand, ontploffing, enz. 

(art. 328) 

Afdreiging (art. 318) 

Verduistering (in dienstbetrekking) (art. 321 t/m 324) 

Merkvervalsing (art. 337) 

Hinderlijk volgen (art. 426 bis) 

(zware) Mishandeling (art. 300 , 301, 302 en 303) 

Brandstichting en brand door schuld (art. 157-159) 

Vernieling (art. 350) en vernieling computergegevens (art. 350a) en vernieling 

computergegevens door schuld (art.350b) 

Bedreiging (art. 285) 

Valsheid in geschrift (art. 225) 

Niet naar waarheid verstrekken van gegevens (art. 227a) 

Valse betaalpas of waardekaart (art. 232) 

Valse aangifte of klacht (art. 188) 

Niet voldoen aan verplichting als getuige (art. 192)  

Geheimhoudingsplicht (art. 272 en 273)  

Wetboek van Strafvordering 

Aanhouding bij ontdekking op heterdaad (art. 128) 

Verdachte (art. 27)  

Staande houden (art. 52) 

Aanhouden (art. 53, 54) 

Aanhouden door een niet-opsporingsambtenaar (art. 53-1 en 54)  
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Opsporingsambtenaren (art. 141 en 142) 

Betreden van plaatsen en doorzoeken van plaatsen (art. 55 en 55a) 

Onderzoek aan lichaam en kleding (art. 56 en 195)  

Verplichting (art. 160) en bevoegdheid (art. 161) om aangifte te doen 

Bewijsmiddelen (art. 338-344a), benadeelde partij (art. 332 t/m 335)  

Wet en Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 

met name de bijzondere bepalingen voor recherchebureaus 

Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus, versie 9 maart 2016  

In zijn geheel 

Wet Politiegegevens  

Informatieverstrekking aan derden en de regels daarvoor (art. 16 t/m 24) 

 

 


