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Via deze memo wil ik u graag informeren over de bewapening van Buitengewoon
opsporingsambtenaren (Boa's) in Brabant. Hierbij richt ik mij met name op de
domein II Boa's die de groene handhaving in het takenpakket hebben.

Van

J.J.C van den Hout
Telefoon

Boa's en geweldsmiddelen
Tijdens de PS-vergadering van 9 november 2018 heb ik u toegezegd na te gaan
hoeveel Boa's er de afgelopen 4 jaar zijn aangenomen bij de Terrein beherende
organisaties (TBO's) die bevoegd zijn een vuurwapen te dragen.
Het antwoord daarop is: Geen

(073) 681 26 54
Email

jvdhout@brabant.nl
Bijlage(n)

In Brabant zijn drie TBO's actief: Brabants Landschap, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer. Bij navraag bij de Brabantse TBO's naar groene Boa's die bevoegd
zijn om het vuurwapen te dragen, is gebleken dat het antwoord op deze inventarisatie
minder eenvoudig is dan dat het lijkt. Er wordt namelijk geen registratie bijgehouden
van het aantal Boa's die per jaar worden aangenomen en hoeveel daarvan een
vuurwapen mogen dragen. Hierbij speelt de situatie dat de Boa bevoegdheid in veel
gevallen een neventaak betreft. De hoofdtaak is boswachter of faunabeheerder en
daarnaast heeft men de Boa-bevoegdheid. Over deze situatie heb ik u eerder
geïnformeerd in de statenmededeling van november 201 8. Ook is in deze
Statenmededeling onder punt 1c toegelicht wat de condities zijn voor het verkrijgen
van de bevoegdheid tot het dragen van geweldsmiddelen, waaronder een
vuurwapen.
Boa's en een vuurwapen
In Brabant zijn 2 regionale eenheden van politie die direct toezichthouder zijn op de
Boa's in de regionale eenheid. Dit betreffen de eenheden Zeeland en West-Brabant
en Oost Brabant. De direct toezichthouder adviseert het Ministerie van Justitie en
Veiligheid indien de Boa-bevoegdheid wordt aangevraagd waarbij tevens is
aangegeven welke geweldsmiddelen de Boa voor de uitoefening van de taak nodig
heeft. Ook zien zij erop toe dat Boa's hun opsporingsbevoegdheden juist uitvoeren,
goed samenwerken met de politie en hun instructies naleven.
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Categoriale aanwijzing.
Indien een werkgever meerdere Boa's in dienst heeft die hetzelfde takenpakket
hebben en waarbij dezelfde geweldsmiddelen noodzakelijk worden geacht kan de
werkgever in één aanvraag de Boa-bevoegdheid voor alle Boa's aanvragen.
Dit wordt een categoriale aanwijzing genoemd. Het is volgens de geldende regels
ook niet mogelijk dat een individuele Boa die voor een instantie werkt die een
categoriale aanwijzing heeft, een ander geweldsmiddel draagt dan is aangegeven in
de categoriale aanwijzing. Hierover is navraag gedaan bij Dienst Justis van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid.
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In Brabant hebben Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een categoriale
aanwijzing aangevraagd en ontvangen. In deze aanwijzing is het dienstwapen niet
genoemd als toegewezen geweldsmiddel en dus is het niet toegestaan dat een Boa
van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer een vuurwapen draagt.
Brabants landschap heeft zelf geen Boa's in dienst en dus ook geen categoriale
aanwijzing.
De drie omgevingsdiensten in Brabant hebben ook een categoriale aanwijzing
aangevraagd voor de in dienst zijnde Boa's. Voor de OMWB zijn geen
geweldsmiddelen aangevraagd omdat de Boa's van de OMWB dit voor de
taakuitvoering (milieuhandhaving bij bedrijven) niet nodig hebben. De ODBN en de
ODZOB hebben een categoriale aanwijzing waarbij wel geweldsmiddelen zijn
opgenomen. De Boa's van deze diensten zijn bevoegd tot het dragen van
handboeien, een wapenstok en pepperspray. Hoewel het vuurwapen niet als
geweldsmiddel is opgenomen in de categoriale aanwijzing van de ODBN wordt
momenteel onderzocht of de toegekende geweldsmiddelen voldoende zijn of dat de
noodzaak bestaat dit uit te bereiden met een vuurwapen voor de Boa's die werkzaam
zijn bij het handhavingsteam van SSiB.
Bij navraag bij de 2 regionale eenheden van politie is gebleken dat er binnen Brabant
wel Boa's zijn die de bevoegdheid hebben een vuurwapen te dragen. Deze zijn
voornamelijk werkzaam bij een wildbeheereenheid of particuliere terreineigenaar in
de functie van jachtopziener of een vergelijkbare functie.
Dat jachtopzieners over een vuurwapen beschikken heeft een bijzondere
voorgeschiedenis. Jachtopzieners zijn van oudsher (al van vóór de Tweede
Wereldoorlog) bevoegd om een vuurwapen te dragen vanwege de risico's die dit
beroep met zich meebracht in relatie tot de aanpak van wildstroperij. Zij maakten
vroeger vanuit die rol in sommige gevallen ook deel uit van de toenmalige rijkspolitie
(en later de veldpolitie).
Hieruit blijkt dat de samenwerking tussen Boa's en de politie voorheen veel sterker
was dan nu het geval is. De laatste decennia is de samenwerking steeds minder
geworden vanwege het verschuiven van de prioriteiten bij de politie.
Het is zaak dat deze samenwerking weer wordt aangehaald zodat de Boa's in het
buitengebied op bijstand van de politie kunnen rekenen indien zij in situaties komen
waarbij dat nodig is of dat er gezamenlijk wordt opgetreden zoals bijvoorbeeld bij
acties tegen stroperij en wildcrossen.
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Visie van de Minister van Justitie en Veiligheid over Boa's
Op 10 december 201 8 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een brief over de
taken en bevoegdheden van Boa's aan de Tweede Kamer gezonden. Bij deze brief
is een nota van de Politie gevoegd waarin een verkenning wordt gedaan naar de
samenwerking van de Politie met de Boa's. Met name wordt het aspect leefbaarheid
verkend in relatie tot de rol, taak en beschikbaarheid geweldsmiddelen voor Boa's.
De titel van de nota vertelt al veel over de visie van de Politie, "Boa en politie, niet
naast elkaar maar met elkaar". Wat betreft de toekenning van geweldsmiddelen aan
Boa's bevestigt de Minister in zijn brief de uitgangspunten van de Beleidsregels
buitengewoon opsporingsambtenaren. Daarbij geeft de Minister expliciet aan dat hij
niet voornemens is om het uitgangspunt over de toekenning van geweldsmiddelen aan
Boa's te wijzigen. Als hoofdlijn geldt dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt.
Verder stelt de Minister: "De boa's zullen in geval van optreden met een hoger risico
op geweld niet acteren, maar er ook niet aan voorbij lopen door de politie te
informeren". Voor de verdere visie van de Minister en de Politie betreffende de
beschikbaarheid van geweldsmiddelen voor Boa's verwijs ik naar de documenten
waarvan een link is opgenomen in deze alinea.

Datum

4 februari 201 9
Stuknummer

4467887

Boa's en portofoons
Tot slot heb ik toegezegd om bij de TBO's na te gaan hoe het staat met de
verstrekking van verbindingsmiddelen voor Boa's, oftewel portofoons waarmee Boa's
in verbinding staan met de regionaal meldkamer van de politie. Dit punt wordt
meegenomen met de Versterking van toezicht en handhaving in Natuurnetwerk
Brabant. Met de statenmededeling van oktober 2018 bent u over de Versterking
geïnformeerd. In Spoor 3: Innovatie, communicatie en materiële uitrusting van de
Versterking zal worden bekeken hoe de communicatie tussen politie en Boa's
georganiseerd kan worden en welke verbindingsmiddelen daarvoor nodig zijn.
Inmiddels is gebleken dat de Minister middels een brief aan de 2e kamer heeft
aangegeven in 2019 bij de partners van de politie geen kosten in rekening te
brengen voor de aanschaf en het gebruik van portofoons die in verbinding staan met
het C2000 netwerk van de politie. Daarna zal een kostprijsberekening worden
uitgevoerd en kan de Minister het besluit nemen bij de partners wel kosten voor het
portofoongebruik in rekening te brengen.

Met vriendelijke groet,
drs. J.J.C. van den Hout
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