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Toetsterm

Taxonomie

# vragen

10 – 19 Eindtermen OV
10 Wp2000 Algemene bepalingen en begrippen (2 vragen = 10%)
10
Wp2000 Algemene
Bepalingen en
begrippen

Maakt deel uit van de
Wp2000 en de daaruit
voortvloeiende
reglementen
Art. 1 Wp2000

10.1

De kandidaat kan voor de uitvoering van zijn taak relevante
definities benoemen
 bus
 dienstregeling
 openbaar vervoer
 besloten busvervoer
 vervoerder
 concessie
 concessiehouder
 communautaire vergunning

Die geldt/ niet geldt voor
de Wp2000 en daar uit
voortvloeiende
reglementen
Art. 2 lid 1 sub a,
b en c Wp2000
Art. 2 lid 2
Wp2000
Art. 3a Wp2000

10.2 De kandidaat kan de voor de uitvoering van zijn taak relevante
werkingssfeer benoemen
 10.2.1 Toepasselijkheid van de wet
 10.2.2 Niet van toepassing wet

K

K
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Noodzaak bij verrichten
collectief openbaar
vervoer
Art. 7 lid 1 Wp2000

10.3 De kandidaat kan de toepassing van de vergunning
beschrijven binnen de taak
 Verbod verrichten collectief openbaar vervoer zonder
communautaire vergunning anders dan trein of besloten busvervoer

K

Concessieplicht
Art. 19, lid 1 Wp2000

10.4 De kandidaat kan de concessie voor het openbaar vervoer benoemen
 Verbod openbaar vervoer zonder concessie

K

Voor wat betreft
vervoerbewijzen en
vervoersplicht
Art. 30 lid 1 en lid 2
Wp2000
Art. 30 lid 4 en art.34
Wp2000
Waarborgen van de
veiligheid
Art. 32, lid 2 sub H
Wp2000

10.5 De kandidaat kan benoemen hoe de concessie moet worden
uitgevoerd binnen de taak
 5.1 Nationale vervoerbewijzen
 5.2 Verplichting reizigers te vervoeren
 5.2 Verplichting voorschriften na te leven

K

10.6

K

De kandidaat kan de verbonden voorschriften v.w.b. de concessie
aangeven (concessievoorschriften)
 Waarborgen verantwoorde veiligheid voor reiziger en personeel

11 Bepalingen voor de reiziger (4 vragen = 20%)
11
Bepalingen voor de
reiziger

Controle vervoerbewijzen
Art. 70Wp2000
Verboden handelingen
m.b.t het vervoerbewijs
Art. 71 Wp2000
Handhaving
bedrijfsgang
Art. 72 Wp2000
Aanwijzingen aan een
ieder
Art. 73 Wp2000

11.7 De kandidaat kan de bepalingen noemen waaraan een ieder en
specifiek de reiziger moeten voldoen
 7.1 Verbod zonder geldig vervoerbewijs gebruik maken van
openbaar vervoer en van de door de vervoerder duidelijk
kenbaar gemaakte voorzieningen
 7.2 Onbevoegd wijzigen of bewerken van vervoerbewijs, misbruiken
en controle belemmeren of verhinderen
 7.3 Verbod verstoring orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang
 7.4 Verplichting voor een ieder tot opvolgen aanwijzingen
door of vanwege de vervoerder duidelijk kenbaar gemaakt
betreffende de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang

T
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12 Bepalingen betreffende de handhaving (3 vragen = 15%)
12
Bepalingen betreffende de
handhaving

Nadere regels
12.8 De kandidaat kan verwijzing naar algemene maatregelen van
Art. 74 lid 1 sub a en b en
bestuur noemen
lid 2 sub a en b Wp2000
 8.1 Verstoring orde, rust, veiligheid en goede bedrijfsgang
 8.1 Wijze waarop aanwijzingen gegeven kunnen worden
 8.1 Gebruik vervoerbewijzen
 8.1 Verplichting betaling en recht terugbetaling

K

Toezicht en opsporing
Art. 87 lid 2 en 3
Wp2000
Art 88 Wp2000 (geen
examenstof algemeen
benoemen volstaat

12.9 De kandidaat kan de bepalingen noemen voor wat betreft de
handhaving
 9.1 Met toezicht op naleving aangewezen personen
 9.1 Door de vervoerder aangewezen personen
 9.2 Vaststellen beleidsregels minister

K

Aanvullende
opsporingsbevoegdheid
Art. 89 lid 1 en 2
Wp2000

12.9 De kandidaat kan de bepalingen noemen voor wat betreft de
handhaving
 9.3 Uitbreiding opsporingsbevoegdheid voor WvSr feiten
 9.3 Aanwijzen personen door ministers

K

Uitsluiting bevoegdheid
Art. 90 Wp2000

12.9 De kandidaat kan de bepalingen noemen voor wat betreft de
handhaving
 9.4 uitsluiting opening van zaken en nemen van monsters van
inhoud van onderzochte zaken
12.9 De kandidaat kan de bepalingen noemen voor wat betreft de
handhaving
Artikelen Awb overeenkomstig van toepassing:
 9.5 Legitimatieplicht ambtenaar 5:12 Awb
 9.5 Subsidiariteit 5:13 Awb
 9.5 Plaatsen betreden 5:15Awb
 9.5 Inzage te vorderen 5:17 Awb
 9.5 Plicht tot medewerking 5:20 Awb

K

Toezicht bevoegdheden
Awb
Art. 91 Wp2000

K
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Vorderen identificatie
reiziger
Art. 92 Wp2000
Documenten ter
Identificatie
Art. 1 Wid (wet
identificatieplicht)
Wvw 1994
(wegenverkeerswet)
Nemen van maatregelen
Art. 97 Wp2000
Art. 98 Wp2000

Strafbepaling op
overtreding
Art. 101, lid 1 en lid 2
Wp2000
Afkoop
Art. 102 Wp2000
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12.9 De kandidaat kan de bepalingen noemen voor wat betreft de
handhaving
 9.6 Identificatieplicht reiziger op eerste vordering ambtenaar onder
voorwaarden
 9.7 Documenten Wid
9.7 Rijbewijs

K

12.10 De kandidaat kan de te nemen maatregelen benoemen
 10.1 bij uitblijven medewerking het nemen van maatregelen, evt.
met behulp van sterke arm
 10.2 Intrekken vervoerbewijs en ontzeggen toegang gehele
openbaar vervoer onder bepaalde voorwaarden
 10.2 Onder voorwaarden toegang tot een station, halteplaats of een
andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening of de
daarbij behorende locatie ontzeggen
 10.2 Regels m.b.t. de ontzegging toegang
 10.2 Verbod in strijd te handelen ontzegging
 10.2 Overtuigen van de inhoud van handbagage en onbevoegd
meegenomen handbagage verwijderen of weren e.e.a. onder
voorwaarden

K

12.11 De kandidaat kan de strafbepalingen noemen
 11.1 Strafbare feiten gestraft als overtreding
 11.1 Strafverzwaring bij niet legitimeren
 11.2 Vervallen recht op strafvervolging

K
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13 Bp2000 Algemene bepalingen en begrippen (3 vragen = 15%)
13
Bp2000 Algemene
bepalingen en begrippen

Definitie
art. 1 onder f Bp2000
Niet van toepassing
besluit
Art. 2 Bp2000 (geen
examenstof algemeen
benoemen volstaat)
Art. 5 Bp2000

13.12 De kandidaat kan de voor de uitvoering van zijn taak relevante
definities benoemen

Elektronisch vervoerbewijs
 12.1 Die niet geldt voor het Bp2000
 12.2 Artikelen niet van toepassing op OV per trein

K

Verschuldigde
vervoerprijs
Art. 44 Bp2000

13.13 De kandidaat kan de voorwaarden en bepalingen benoemen
waaraan door de reiziger moet worden voldaan

13.4 vervoerprijs volgens geldende tarief

K

Vrij vervoer
Art. 45, lid 1 sub a, b, c
en lid 2 Bp2000

13.13 De kandidaat kan de voorwaarden en bepalingen benoemen
waaraan door de reiziger moet worden voldaan
 13.5 Vrij vervoer voor:
• Kinderen
• Begeleiding gehandicapte personen
• Ambtenaren met de toezicht en opsporing belast
• Regels vereiste legitimatie

K
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Handbagage, fietsen en 13.13 De kandidaat kan de voorwaarden en bepalingen benoemen
levende dieren
waaraan door de reiziger moet worden voldaan
Art. 46 lid 1, lid 2, lid 3 en

13.6 geen vervoerprijs voor handbagage
lid 4Bp2000

13.6 definitie handbagage

13.6 geen vervoerprijs voor hond als begeleiding gehandicapte

13.6 verschuldigde vervoerprijs voor fietsen en levende dieren

13.6 nadere regels vervoersprijs

K

13.13 De kandidaat kan de voorwaarden en bepalingen benoemen
waaraan door de reiziger moet worden voldaan

13.7 Reiziger zich voorziet vóór betreden vervoer, halte of
Wanneer geldig
station
vervoerbewijs verplicht is,

13.7 Zo spoedig mogelijk na betreden door afgifte, of
geldigheid en
ontwaarding
ongeldigheid

13.7 Geldigheid elektronisch vervoerbewijs
Art. 47, lid 1, 2 en 3

13.7 Ongeldigheid bij gewijzigd of bewerkt vervoerbewijs
Bp2000

13.8 Tonen of overhandigen vervoerbewijs

13.8 Boetebetaling verplicht bij:
Verplichtingen m.b.t. het
niet voldoen verplichting art. 47
vervoerbewijs
niet tonen of overhandigen
Art. 48 lid 1 t/m 7 Bp2000
- onbevoegd gewijzigd of bewerkt vervoerbewijs
- misbruik vervoerbewijs
Gevolg niet opeisbare
- controle vervoerbewijs belemmeren of verhinderen
schuld

13.8 Betaling boetebedrag tezamen met vervoerprijs
Art. 49 BP 2000

13.8 Verplichting afgifte betalingsbewijs

13.8 14 dagen uitstellen betaling met afgifte bewijs

13.8 Bij uitblijven betaling, alsnog gelegenheid voor
betaling met verhoging binnen 14 dagen

13.8 Bij voldoen vervalt recht op strafvervolging

13.9 Geen recht op naam gesteld vervoerbewijs als
opeisbare schuld niet is voldaan

K
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13.13 De kandidaat kan de voorwaarden en bepalingen benoemen
waaraan door de reiziger moet worden voldaan

13.11 Afgifte bewijs aan reiziger bij intrekken vervoerbewijs

K

Gedragingen die als
13.14 De kandidaat kan de bepalingen benoemen over verstoring van
verstoring zijn te
orde, rust, veiligheid of een goed bedrijfsgang
beschouwen
Art. 52 lid 1 sub a t/m l en

14.1 Wat onder verstoringen als bedoeld in artikel 72 van de wet
lid 2 Bp2000
wordt verstaan

14.1 Toestemming vervoerder
Pictogrammen als

14.2 Als aanwijzing gelijkgesteld zijn afbeeldingen in woord en
aanwijzing
geschrift
Art. 53 Bp2000

K

Overtredingen
Art. 118 Bp2000

K

13.15 De kandidaat kan de strafbepalingen noemen

15.1 welke artikelen bij overtreding strafbaar feit opleveren
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15 Algemene wet bestuursrecht (5 vragen = 25%)
15
Algemene wet
bestuursrecht

Definities en reikwijdte
15.17 De kandidaat kan de bepalingen met betrekking tot de Awb
Art. 1.1 lid 1 onder a Awb
noemen

Rechtspersoon als bestuursorgaan

K

Toezicht op de naleving
m.b.t definities
Art. 5:11 Awb

K

15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de definitie
van de toezichthouder noemen

18.1 Definitie toezichthouder

Legitimatie
15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de bepalingen
Art. 5:12 lid 1, 2 en 3 Awb
betreffende de legitimatie noemen

18.2 Dragen legitimatiebewijs

18.2 Tonen legitimatiebewijs

18.2 Uitvoering legitimatiebewijs
Bevoegdheden
15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de bepalingen
Art. 5:13 Awb
betreffende de bevoegdheden noemen

18.3 Gebruik bevoegdheden

K

K

Beperking
bevoegdheden
Art. 5:14 Awb

15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de
beperkingen betreffende de bevoegdheden noemen

18.4 Beperkingen bevoegdheden

K

Betreden van plaatsen
m.b.v. sterke arm
Art. 5:15 lid 1 en 2
Awb

15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de bepalingen
betreffende het betreden van plaatsen noemen

18.5 Betreden van plaatsen

18.5 Hulp van sterke arm

K

Vorderen van
inlichtingen
Art. 5:16 Awb

15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de bepalingen
betreffende het vorderen van inlichtingen noemen

18.6 Vorderen inlichtingen

K

Inzage vorderen
identiteitsbewijs
Art. 5:16a Awb

15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de bepalingen
betreffende het ter inzage vorderen van een identiteitsbewijs
noemen

18.7 Inzage vorderen identiteitsbewijs

K

5

Toetsmatrijs BOA OV Plusmodule Openbaar Vervoer

1 juli 2019

Inzage vorderen van
zakelijke gegevens en
bescheiden
Art. 5:17 Awb

15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de bepalingen
betreffende het vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden
noemen
 18.8 Inzage vorderen
 18.8 Kopieën maken
 18.8 Bescheiden meenemen

K

Doorzoeken
vervoermiddelen
Art. 5:19 Awb

15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de bepalingen
betreffende het doorzoeken van vervoermiddelen noemen

18.9 Doorzoeken vervoermiddelen

K

Medewerking
Art. 5:20 Awb

15.18 De kandidaat kan uit de algemene wet bestuursrecht de bepalingen
betreffende de medewerking noemen

18.10 Verplichting tot verlenen medewerking

18.10 Mogelijkheid tot weigeren medewerking

K

16 Spoorwegwet en Wet Lokaalspoor (geen examenstof algemeen benoemen volstaat)
16
Spoorwegwet en Wet
Lokaalspoor

Definities
Art. 1 sub b en d
Spoorwegwet
Toepasselijkheid
Art 2 lid 1 Spoorwegwet
Veroorzaken gevaar
Art. 3 Spoorwegwet
Gedragingen als
verstoring
Art. 15 Wet Lokaalspoor
(geen examenstof,
algemeen benoemen
volstaat)

16.19 De kandidaat kan de algemene bepalingen inzake gevaar en
verstoringen benoemen

Spoorweg

Rechthebbende

Verbod veroorzaken gevaar door gedrag

Gedragingen als verstoringen bij lokaalspoor

K
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17 Wetboek van Strafrecht Beschermingspakket (3 vragen = 15%
17
Wetboek van Strafrecht
Beschermingspakket

Art. 179 WvSr
Art. 180 WvSr

6.2.7 De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie bepalen of
gedrag strafbaar kan worden gesteld



T

Ambtsdwang
Wederspannigheid

Behoort niet tot de Boa OV eindtermen. Is eindterm Boa algemeen.
Kennis van 6.7.2 is noodzakelijk. Eindterm 20.1 en 20.2 vormt wettelijk gezien
een combinatie met 6.7.2.
Door rechtmatige
toepassing van
bevoegdheden
Art. 181, 182 en 184a,
WvSr

17.20 De kandidaat kent de artikelen ter bescherming van de
buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer
 20.1 Ambtsdwang en wederspannigheid door één dader met als
gevolg:
• 1°enig lichamelijk letsel
• 2°zwaar lichamelijk letsel
• 3°de dood
 20.2 Ambtsdwang en wederspannigheid door meerdere daders met
als gevolg:
• 1°enig lichamelijk letsel
• 2°zwaar lichamelijk letsel
• 3°de dood
 20.3 Handelen in strijd met gedragsaanwijzing gegeven door OvJ

K

Door rechtmatige
toepassing van
bevoegdheden
Art. 284, lid 1, sub 1°
en 2° WvSr
Art. 285, lid 1 en 2
WvSr
Art. 300, lid 1 en 5 jo
304 2e WvSr.

17.20 De kandidaat kent de artikelen ter bescherming van de
buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar

K





20.4 Dwang
20.5 Bedreiging met specifieke misdrijven (ook schriftelijk)
20.6 Eenvoudige mishandeling.
•
Poging niet strafbaar
•
Mishandeling tegen ambtenaar

3
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Deze eindtermen zijn vertaald naar de volgende onderwerpen in de module Openbaar vervoer:
Wp2000 Algemene bepalingen en begrippen
 Definities
 Toepasselijkheid van de wet
 Vergunning, concessie en de daaraan verbonden voorschriften
Bepalingen voor de reiziger
 Art 70 t/m 73 en de werking van deze artikelen
Bepalingen betreffende de handhaving
 Toezicht en opsporing
 Toezichtbevoegdheden
 Ondersteunende bevoegdheden en identificatieplicht
Bp2000 Algemene bepalingen en begrippen
 Eisen aan de vervoerbewijzen
 Vrij vervoer en handbagage
 Procedure vorderingsrecht
 Gedragingen die onder verstoring van de orde, rust, veiligheid en een goede bedrijfsgang vallen
Algemene wet bestuursrecht
 Werking van de toezichtbevoegdheden
Spoorwegwet en Wet lokaalspoor
 Definities en wat wordt verstaan onder gedragingen die als verstoring zijn te beschouwen
Wetboek van Strafrecht Beschermingspakket
 Werking en toepasbaarheid van ambtsdwang, wederspannigheid en de straf verhogende omstandigheid op deze artikelen
 Werking en toepasbaarheid van dwang, bedreiging met misdrijf tegen het leven gericht en mishandeling met de straf verhogende omstandigheid

Gebruikte afkortingen

Gebruikte taxonomie (naar Bloom)

boa:
buitengewoon opsporingsambtenaar
Awb: Algemene Wet Bestuursrecht
WL:
Wet Lokaalspoor
SW:
Spoorwegwet
WID: Wet op de identificatieplicht
Wvw: Wegenverkeerswet 1994
WvSr: Wetboek van Strafrecht
Wp2000: Wet personenvervoer 2000
Bp2000: Besluit personenvervoer 2000

K: Kennis
B: Begrip
T: Toepassen

