
 

 

 

 

Verslag en Actiepunten 
 

Binnen het BOA-Platform worden ontwikkelingen en knelpunten benoemd en oplossingen 

verkend. Deze leiden uiteindelijk tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende 

partijen. Het BOA-Platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; we willen op landelijk 

strategisch niveau zorgen voor betere afstemming, samenwerking en positionering van de 

BOA. Dat doen we door te agenderen, te initiëren en aan te jagen.  

 

1. Opening 

• Martine Meijers van de VNG vervangt Eugene van de Poel.  

• Henk Dammers, BOA coördinator binnen de Inspectie SZW, schuift voor dit overleg aan.  

• Ruud van Diemen heeft zich op het laatste moment afgemeld wegens een calamiteit. 

• Teo Wams en Marcel Bijen laten zich vervangen door resp. Petra Ket en Marijn Steijven. 

 

2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 27 juni 2018 

Het verslag wordt vastgesteld. De actiepunten: 

• Actiepunt 5 - Notitie gebruik en de spelregels van C2000 – wordt meegenomen bij 

agendapunt 5. 

• Voor actiepunt 8 – Striping auto van BOA’s – meer uniform? – wordt door Martine Meijers 

aangegeven dat als het om uniformen gaat, er nu geen beheersstructuur is. De VNG gaat 

eerst intern in gesprek om dat in te richten. Als er ook voor auto’s meer uniformiteit 

komt, zal er ook een beheersstructuur moeten komen. Opmerkingen, behoeftes e.d. op dit 

vlak mogen al met Martine gedeeld worden (ACTIE 3). Ook wordt dit punt verder 

meegenomen bij agendapunt 5. 

• Actiepunt 11 – blurring: “Wat is nu precies de kwestie?”, vraagt Martine Meijers zich af.  

BOA’s kunnen in gewetensnood raken wordt door meerdere aanwezigen aangegeven. 

Martine wil deze kwestie eerste beter in beeld brengen, alvorens actie hierop te 

ondernemen. De secretaris zal dit vraagstuk bij enkele leden verder uitzetten (ACTIE 4). 
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3. Mededelingen 

a. Terugkoppeling gevoerde gesprekken: update vanuit de kerngroep 

• Pieter Winsemius heeft een gesprek gehad met Bernard Welten. Centraal daarin stond 

een notitie van de politie m.b.t. het gebruik van geweldsmiddelen door politie en 

BOA’s. Deze notitie zal binnenkort het levenslicht zien. De voorzitter stelt voor om 

agendapunt 8 te verzetten naar het eerstvolgende overleg van het BOA-Platform 

waarin de inzichten uit deze notitie dan meegenomen kunnen worden. 

• Verder zijn de voorzitter en de secretaris op bezoek geweest bij Wim Saris van het 

ministerie van JenV om de voortgang van het BOA-Platform te bespreken. Het was een 

open gesprek waarin JenV ook heeft aangegeven een actieve rol te willen spelen bij 

het eerstvolgende BOA Event.  

• Herman Reuvers: Voor wat betreft Gebiedsgebonden Politiezorg gaat de politie op 

zoek naar meer diepgang op dit thema. Momenteel wordt er een rondgang gemaakt 

langs burgemeesters onder de noemer ‘Podium voor goed politiewerk’.  

 

4. Businesscase BOA-expertisecentrum 

Helaas is Selin Ateş verhinderd wegens privéredenen om een toelichting te geven op de 

businesscase. Er is afgesproken om de businesscase te bespreken met de leden van de 

werkgroep, waarna deze werkgroep het vervolg kan bepalen. De uitkomst daarvan wordt 

teruggekoppeld in het volgende overleg op 21 november. 

 

5. Agenda BOA-platform 2018 

Om samenhang aan te brengen wordt voorgesteld om de huidige 13 punten onder te brengen 

onder 3 noemers (ACTIE 9): 

 

1. De middelen: o.a. gebruik C2000, inzet geweldsmiddelen 

2. De professionalisering: o.a. screenen van de BOA, stageplaatsen, opstellen pv, boa’s 

en verdachtenverhoor  

3. De samenwerking: o.a. back up door politie, de positie van de BOA in het 

veiligheidsdomein, gelijkwaardigheid. 

 

Bij het comprimeren van de 13 punten naar de drie noemers – de middelen, de 

professionalisering en de samenwerking zijn dit belangrijke vragen: 

 

• Hoe is het nu geregeld? 

• En wat kunnen we daar als platform aan bijdragen / welke activiteiten willen we 

ontplooien: in eigen kring / in de Haagse arena? 

• Wat is het tijdspad dat we eraan verbinden? 

• Wie pakt het op, is de trekker? (de secretaris zal hiervoor suggesties doen) 

• Welke positie nemen we in? Wat is dan onze strategie? Stevige advisering of juist 

allertering? 

 

Het is aan de trekkers om deze vragen met elkaar te beantwoorden en daarna terug te leggen 

aan het platform (idem ACTIE 9). 

 

Martine Meijers: “Hebben jullie voldoende zicht op de politiek, bestuurlijke omgeving om 

bepaalde zaken strategisch weg te zetten? Denk aan het Strategisch Beraad Veiligheid 

bijvoorbeeld? Ik wil jullie best helpen om daar zicht op te krijgen.” (ACTIE 10, via secretaris) 
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6. BOA Event 2019 

Voor volgend jaar staat er weer een BOA Event gepland. De aanwezige leden gaan akkoord om 

het BOA Platform formeel als organisator / opdrachtgever van het event aan te wijzen. 

 

De uitdaging is wederom om een sterk inhoudelijk programma op te stellen waarbij de 

verschillende netwerken worden betrokken,. Richard Gerrits vindt dat we de focus dienen te 

verruimen door ook andere domeinen te betrekken als domein IV en V, evenals de 

beveiligingsbranche. Dick van Dop geeft aan dat de eerste contacten al zijn gelegd met Sdu en 

de Politieacademie ten behoeve van de organisatie.  

 

7. Samenwerking tussen domeinen: casuïstiek 

BOA’s in domein II en V werken met elkaar samen in projecten, maar zijn niet bevoegd op de 

domein van de ander, terwijl er juist bij die projecten, behoefte aan is. Henk Dammers van de 

inspectie SZW geeft aan dat dit regelmatig voorkomt: “Wij willen daarom graag een bredere 

taakstelling. Onze 483 BOA’s kunnen we dan breder inzetten bij activiteiten als mensenhandel 

en arbeidsuitbuiting. We willen onze BOA’s op deze activiteiten inzetten, maar dat mag dus 

niet.” Martine Meijers: “We zien dat ook tussen domein I en II en domein I en IV. Ook hier mag 

iemand niet in twee domeinen actief zijn. Ten behoeve van de discussie gaan we daarom op 

basis van taken in gesprek om te kijken wat er mogelijk is, dus vanuit een inhoudelijke 

insteek. De domeinen zijn namelijk niet opgesteld op basis van de doelgroep, maar op taken. 

Daarover gaan we binnenkort in gesprek met het ministerie.” Martine Meijers koppelt het 

verloop van dit gesprek terug aan Henk Dammers (ACTIE 11). Marijn Steijven vult aan: “Het 

OM gaat over de taken binnen de domeinen. Wat we wel zien is dat per domein de taken 

uitgebreid worden om daar toch op te kunnen handhaven. Waar het domein tekortschiet, 

voegen we artikelen toe. Bij knelpunten is alles bespreekbaar.” 

 

8. Handhavers 2020 – Geweldsbevoegdheden en middelen 

Dit punt wordt meegenomen bij actie 9 zoals genoemd bij agendapunt 5. Eric Lakenman voegt 

daar nog aan toe: “Wat ontbreekt is duurzame veiligheidsvisie. BOA’s zijn voor burgers vaak 

niet de helden wie ze voor zich hebben staan. Eenduidigheid ontbreek. Dat zou ik wel graag 

willen.” 

 

9. Subsidie BOA-Platform 

Voor 2017-2018 is een eenmalige subsidie ontvangen van het ministerie van JenV. Per brief 

wordt gevraagd om de looptijd van deze subsidie op te rekken (ACTIE 12). Verder wordt een 

nieuwe begroting voor 2019 opgesteld welke bij het eerstvolgende overleg wordt besproken 

(ACTIE 8). Daardoor wordt inzichtelijk of de huidige subsidie dekkend is of dat een nieuwe 

aanvraag gedaan dient te worden voor een vervolgsubsidie. 

 

10. Ontwikkelingen en actualiteiten en w.v.t.t.k. 

Bestuurlijk handhaven wordt nu om MBO niveau 3 aangeboden. De vraag is of dit naar niveau 4 

moet worden gebracht? Is dat ook de wens vanuit de leden (die daar een beeld bij hebben)? 

Peter Verhoeven vindt van wel: “In de lijn van verdere professionalisering, past dit zeker.” 

 

Petra Ket vraagt zich tot slot af wat er wel en niet mag bij de inzage van verbalen. Het gaat 

om een wijziging van de Wet politiegegevens en m.b.t. artikel 25 inzage verzoeken. De Wpg 

wordt ook van toepassing op opsporingsgegevens van BOA’s (momenteel is er een tijdelijke 

regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-54904.html). Is er een duidelijk 

beeld bij BOA-werkgevers / platformleden van de consequenties hiervan en bestaan er al 

protocollen voor inzage verzoeken? Wie heeft een dergelijk protocol daarvoor? Dat is nog niet 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-54904.html
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helder. Privacy-experts bij het OM bekijken nu wat hier op kan, een bericht volgt te zijner 

tijd.  

 

11. Sluiting 

Voorzitter Winsemius bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.  

 

De volgende bijeenkomst van het BOA-platform is op woensdag 21 november 2018 van 14.30 

tot 16.30 uur bij het CCV. 

 
 

ACTIEPUNTEN 

Nr. Onderwerp Wie  Datum gereed 

1.  Aanleveren nieuwsberichten en bijeenkomsten 

voor de agenda van de website van het BOA-

platform.  

 

Eenieder via de 

secretaris 

 

Continu  

2.  Verwijzen vanaf de eigen website naar de 

website van het BOA-platform. De secretaris 

stelt hiervoor een persbericht op.  

 

Allen + 

Secretaris 

1 november 2018 

3.  Opmerkingen, behoeftes e.d. rondom striping 

auto van BOA’s doorgeven aan Martine Meijers. 

 

Eenieder 14 november 2018 

4.  ‘Blurring’: wat zijn de vraagstukken? Wat is de 

precieze kwestie?  

 

Secretaris i.o.m. 

Martine Meijers 

14 november 2018 

 

 

5.  Contact opnemen met Brandy de Vries: uitleg 

geven over real-time gebruik van open bronnen 

bij eerstvolgende overleg BOA-platform. 

 

Dick van Dop 14 november2018 

 

 

6.  Contact opnemen met Arjan Vaandrager, 

secretaris Openbaar Vervoer van de KNV 

(Koninklijk Nederlands Vervoer) inzake 

samenwerking domein 1 en 4. 

 

Dick van Dop 14 november2018 

 

7.  Opzet aanleveren voor een brief om te 

versturen aan burgemeesters van de G40 

m.b.t. het aanbieden van stageplaatsen 

 

Jelleke van Beek 14 november2018 

8.  Opstellen begroting 2019  

 

Secretaris 14 november2018 

 

9.  De huidige agenda met 13 punten comprimeren 

naar drie noemers: de middelen, de 

professionalisering en de samenwerking + de 

trekkers beantwoorden per noemer de hier 

gestelde vragen.  

 

Secretaris maakt 

een eerste opzet 

23 oktober 2018 

 

 

10.  Zicht krijgen op politiek, bestuurlijke 

omgeving. 

Martine Meijers, via 

secretaris  

 

14 november2018 
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11.  BOA’s actief in twee domeinen: Gesprek tussen 

ministerie JenV en VNG terugkoppelen aan 

Henk Dammers. 

 

Martine Meijers 14 november2018 

 

12.  Per brief aan JenV vragen om de looptijd van 

de subsidie op te rekken. 

 

Voorzitter en 

secretaris 

14 november2018 

 

 

 


