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BOA-platform
1. Opening
• Eugène van de Poel vertegenwoordigt de VNG mede namens Tjeerd van Bekkum. Zij
hebben de agenda met elkaar vooraf doorgesproken. Voorts deelt Eugène mee dat Tjeerd
van Bekkum per 15 juli de nieuwe directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt. De
positie in het BOA-platform is daarmee vacant. Eugène zal de mogelijkheden in kaart
brengen voor invulling hiervan (ACTIE 1).
• Debbie Kamphuis (Staatsbosbeheer) vervangt Teo Wams (Natuurmonumenten).
• Marcel Bijen vervangt Rob de Rijck en Digna van Boetzelaer namens het OM.
2. Verslag overleg BOA-platform 21 maart 2017
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 21 maart jl. en deze wordt vastgesteld.
3. Mededelingen: Activiteiten BOA-platform 2017 en 2018;
Voor 2017 staan een aantal activiteiten gepland zoals het vergroten van de bekendheid van het
platform (o.a. via een website) en een begin maken met de ontwikkeling van een BOAexpertisecentrum. Deze activiteiten lopen ook door in 2018. In 2018 is bovendien extra
aandacht voor de opvolging van het resultaat van de BOA-driedaagse. De driedaagse wordt dit
jaar gehouden op 29 november, 30 november en 1 december. De uitkomst hiervan bepaalt
mede de agenda van het platform voor 2018. De vraag is dan tevens of het platform zich meer
structureel kan laten ondersteunen om de juiste opvolging te kunnen geven aan de
activiteiten.
4. Update BOA-driedaagse
Dick van Dop licht toe dat op 1 juni jl. de aftrap is gegeven voor de voorbereiding van de BOAdriedaagse. Ruim 20 professionals van verschillende organisaties hebben hun gedachten laten
gaan over de invulling van deze driedaagse a.d.h.v. vier thema’s: (1) Opleidingen en innovatie,
(2) Samenwerking en informatie-uitwisseling, (3) Uitrusting en bewapening (4) en Slim
handhaven en innovatie. Vanuit iedere werkgroep zijn suggesties gedaan voor dag 1 (de blauwe
BOA), dag 2 (de groene BOA) en dag 3 (de grijze BOA).
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Het BOA-platform is voor de organisatie van de driedaagse een samenwerking aangegaan met
Sdu, de Politieacademie en het CCV. Zoals eerder genoemd worden tijdens de driedaagse niet
alleen zaken gebracht, maar zeker ook gehaald. Knelpunten, dillema’s e.d. die tijdens deze
dagen worden genoemd, agendeert het platform voor 2018.
Voor de zomervakantie wordt een save-the-date verstuurd naar de doelgroep. Hiervoor wordt
het netwerk van de Vereniging Politie Dier- en Milieubescherming, de Politieacademie, de
VNG, het CCV en de leden van het BOA-platform betrokken.
Tot slot werpt Dick van Dop de vraag op wie suggesties heeft voor plenaire sprekers. Lieke
Sievers oppert om – naast plenaire sprekers – ook een paneldiscussie op bijvoorbeeld de laatste
dag te organiseren. Namen die genoemd worden, zijn Leen Verbeek (CdK Flevoland), Piet van
Reenen en Annemarie Jorritsma. De kerngroep zal hen benaderen om een dergelijke rol te
vervullen tijdens de driedaagse (ACTIE 2). Overige aanvullingen voor plenaire sprekers of
leden voor de paneldiscussie zijn uiteraard welkom (ACTIE 3).
5. Stavaza formeren werkgroepen
In het vorige overleg van het BOA-platform is gevraagd voor deelname aan de werkgroepen.
Deze werkgroepen zouden direct onder het platform hangen en voeden elkaar inhoudelijk. Nu
er ook met werkgroepen wordt gewerkt vanuit de organisatie van de BOA-driedaagse is het
zinvoller om deze werkgroepen (waarin ook leden van het BOA-platform participeren) direct te
koppelen aan het BOA-platform. Het platform reageert op suggesties uit deze werkgroepen en
vice versa. De vraag die op tafel wordt gelegd is: hoe maak je nu de koppeling tussen het
platform en de werkgroepen steviger? Voorgesteld wordt om een afgevaardigde vanuit iedere
werkgroep deel te laten nemen aan het platform, maar deels gebeurt dat al:
•
•
•
•

Opleidingen en innovatie: Hester Brenninkmeijer en Richard Gerrits
Samenwerking en informatie-uitwisseling: Eugène van de Poel en Ruud Heuzer
Uitrusting en bewapening: Marco Schippers
Slim handhaven en innovatie: n.t.b.

Aan de leden van de werkgroep Slim handhaven en innovatie wordt gevraagd wie in het vervolg
deel wil nemen aan het BOA-platform (ACTIE 4).
6. Ontwikkelingen en activiteiten
• Debbie Kamphuis: In Zuid-Holland heeft Staatsbosbeheer de ondersteuning van de
recreatieschappen overgenomen van de provincie, en daarmee ook de daar werkzame
BOA’s. Dat levert het volgende knelpunt op. De BOA’s moeten hun toerusting (i.c.
wapenstok en peperspray) in hun auto stoppen als ze overstappen naar een ander
recreatiegebied. Ze mogen de toerusting dan dus niet bij zich dragen. De noodzaak
ontbreekt daarvoor om dit te allen tijde bij zich te dragen. De vraag wordt gesteld of dit
incidenteel is of dat het breder wordt ervaren. Het is incidenteel, maar dit gaat over de
discussie (en daarmee de onduidelijkheid) rondom uitrusting en bewapening. Nu is er
teveel optioneel. Het advies van de politie en het OM is om het vast te stellen. Het
optionele zorgt voor die onduidelijkheid. Het advies is ingebracht bij het ministerie van
VenJ, maar is nog niet geëffectueerd. Het platform (en daarmee ook de werkgroep
Uitrusting en bewapening) kunnen dit punt steviger op de agenda zetten. Immers: “Voor
dergelijke casi is het platform juist bedoeld”, aldus Lieke Sievers.
• Eugène van de Poel: De VNG en de G4 hebben een brief over de inzet van
geweldsmiddelen aan het ministerie van VenJ gestuurd. Verder is vanuit het G32-overleg
de volgende casus op tafel gelegd: Er zijn commerciële bureaus die BOA’s leveren met wat
‘kattenkwaad’ die wel in het bezit zijn van een goedgekeurde VOG. De gemeente Leiden
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•

•

•

•
•

heeft een dergelijke BOA om redenen van ‘kattenkwaad’ geweigerd, maar deze BOA kan
elders wel aan de slag. Een oplossing is hier nog niet voor. Mogelijk kan het platform dit
vraagstuk oppakken.
Ruud Heuzer: Vanuit de Nationale Politie komt een position paper – een venster – met acht
adviezen over informatievoorziening tussen de BOA en de politie. Een advies dat wordt
gedaan is dat de term operationele regie vervangen dient te worden door operationele
samenwerking. De adviezen zijn ook interessant om te toetsen tijdens de BOA-driedaagse.
Daarnaast organiseert Ruud samen met het CAOP op 27 juni een sparringbijeenkomst op de
Politieacademie over het versterken van de gemeentelijke handhaver. Vragen die o.a.
centraal staan, zijn: Wat hebben zij nodig om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen?
Wat is ervoor nodig om de gemeentelijke handhaver goed te laten functioneren naar
burgers en bedrijven? Wat is ervoor nodig om de positie van gemeentelijke handhavers in
de eigen organisatie te versterken? Wat is ervoor nodig om de positie van de BOA ten
opzichte van andere frontlijnprofessionals en politie te versterken? Ruud koppelt de
uitkomsten van deze bijeenkomst t.z.t. terug.
Sten Meijer: naast dat het CCV het BOA-platform secretarieel ondersteunt en de BOAdriedaagse mede-organiseert, wordt in 2017 ook het CCV-webdossier
(https://hetccv.nl/onderwerpen/gemeentelijke-handhavers/) verder aangevuld op het
thema samenwerking BOA en politie. Er worden een aantal best practices op dit vlak
beschreven. Deze zijn een aanvulling op de interactieve instructiefilm die in 2016 is
opgeleverd.
Herman Reuvers: BOA’s met politiebevoegdheden (inclusief geweldsbevoegdheid) zijn
verplicht om jaarlijks de training RTGB Geweldsbeheersing te volgen. De politie heeft
echter onvoldoende capaciteit om deze examens af te nemen. Momenteel loopt de
Politieacademie vanuit een houtje-touwtje constructie de gaten dicht. Half juli staat een
overleg gepland om dit probleem te bespreken. Mocht er geen oplossing worden gevonden,
dan geeft Herman een seintje richting het platform. Een ander punt dat Herman inbrengt
is het spottersonderwijs. Bij evenementen wordt gebruik gemaakt van particuliere
beveiliging. Zij zijn actief in en direct rondom het evenemententerrein. Bij mogelijke
dreiging zou het goed zijn als particuliere beveiligers ook in de periferie van het
evenement kijken. Maar dan begeven ze zich in de openbare ruimte en dat is terrein voor
de politie. Vanuit gezamenlijk belang zou het goed zijn om deze beveiligers ontheffing te
geven dat ze ook in de periferie hun ogen en oren openhouden. Dat vraagt dan om
afstemming van het spottersonderwijs.
Marcel Bijen: De beleidsregels worden binnenkort aangepast. Verder heeft een verdachte
recht op bijstand bij een politieverhoor. Ook als hij/zij is aangehouden door een BOA. Er is
een AMvB in de maak om dit niet langer toe te laten bij lichte overtredingen.
Lieke Sievers: Marjan van Kampen-Nouwen is burgemeester van de gemeente Kampen en
tevens de nieuwe voorzitter Sportvisserij Nederland. Lieke heeft recent met haar
kennisgemaakt. Marjan van Kampen-Nouwen wil graag meedenken op het BOA-vlak, zowel
als burgemeester als vanuit de rol als nieuwe voorzitter van de sportvisserij. Aan deze
organisatie zijn nogal wat BOA’s aangesloten. Dick van Dop zal contact met haar leggen
(ACTIE 5).

7. BOA-manifest
Op 24 mei jl. zijn een aantal leden van het platform in petit comité bij elkaar geweest om het
BOA-manifest verder aan te scherpen. Op basis daarvan is een tweede versie gemaakt. Er
worden enkele reacties gegeven om het manifest wat verder aan te scherpen. Met name de rol
van ‘sterkmaker’ mag meer uitgenut worden.
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Verder is het nog de vraag hoe dit manifest t.z.t. aangekaart kan worden. De kerngroep
beraadt zich hier nog op. Voor nu wordt geopperd om dit manifest op SG- of DG-niveau van de
ministeries van BZK en VenJ in te steken. De kerngroep arrangeert een gesprek met de DG’s
en/of SG’s van de genoemde ministeries en koppelt dit terug naar het platform (ACTIE 6).
8. W.v.t.t.k.
9. Sluiting
Vicevoorzitter Vogelzang bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.

ACTIEPUNTEN
Nr. Onderwerp
1.
Suggesties bestuurlijke opvolging vacante plek
in het BOA-platform vanuit de VNG.

Wie
Eugène van de
Poel

Datum gereed
1 september
2017

2.

Benaderen leden voor de paneldiscussie t.b.v.
de BOA-driedaagse.

Kerngroep

18 augustus
2017

3.

Suggesties voor plenaire sprekers of leden voor
de paneldiscussie t.b.v. de BOA-driedaagse.
Graag kenbaar maken aan de secretaris van het
platform: sten.meijer@hetccv.nl.

Allen

18 augustus
2017

4.

De werkgroep Slim handhaven en innovatie
levert een afgevaardigde voor het BOAplatform.

Sten Meijer

1 september
2017

5.

Afspraak maken met Marjan van KampenNouwen, voorzitter Sportvisserij Nederland.

Dick van Dop

1 september
2017

6.

Gesprek arrangeren met de DG’s en/of SG’s van
de ministeries van BZK en VenJ en dit
terugkoppelen naar het platform.

Kerngroep

1 oktober 2017

