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deelnemers

Pieter Winsemius (voorzitter)
Sten Meijer (Het CCV, secretaris)
Dick van Dop (lid op pers. titel)
Lieke Sievers (lid op pers. titel)
Peter van Tulden (KNVvN)
Jaco van Hoorn (Nationale Politie)

Jos Speetjens (Nationale Politie)
Cees Olsthoorn (Staatsbosbeheer)
Marcel Bijen (OM)
Petra Ket (Natuurmonumenten)
Selin Ateş (Het CCV, stagiair)
Rien van Burg (Politieacademie)

Hester Brenninkmeijer (ExTH)

Peter Verhoeven (namens de Omgevingsdiensten)
Wout Jongman (BOA ACP)
Inga van Uchelen (BOA ACP)
Jelleke van Beek (namens de MBO Raad)
Eric Lakenman (FNV Veiligheid)

Afwezig

Peter Vogelzang (vicevoorzitter)
Eugène van de Poel (VNG)
Laetitia Griffith (Nederlandse
Veiligheidsbranche)

Herman Reuvers (Politieacademie) Ruud van Diemen (namens de MBO Raad)
Teo Wams (Natuurmonumenten)
Saskia Hofman (gemeente Amersfoort)
Rolf Overdiep (KNVvN)
Peter Oskam, (VNG / burgemeester Capelle aan den IJssel)
Richard Gerrits (BOA ACP)

betreft overleg

BOA-platform
1. Opening
• Ruud van Diemen, Herman Reuvers, Teo Wams en Richard Gerrits laten zich vervangen
door resp. Jelleke van Beek, Rien van Burg, Petra Ket, Wout Jongman & Inga van Uchelen.
• Opmerking achteraf: In verband met de langer durende afwezigheid van Eugène van de
Poel wordt hij de komende tijd vervangen door Martine Meijers op het BOA-dossier bij de
VNG.
2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 4 april 2018
Het verslag wordt vastgesteld. Hester Brenninkmeijer heeft een update als het gaat om
slagingspercentages rondom verdachtenverhoor (o.a. verhoorbijstand). Deze zijn gestegen.
3. Mededelingen
a. Terugkoppeling gevoerde gesprekken: update vanuit de kerngroep
• Lieke Sievers is aanwezig geweest bij een diner pensant van de Nationale Politie over
Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP). Centraal stond de vraag ‘hoe kan GGP opnieuw
worden uitgevonden?’. De bottom up benadering – zoals omschreven door Pieter
Winsemius in het pleidooi ‘Naar een weerbare samenleving’ – sluit daar goed op aan.
• Begin juli gaat Lieke Sievers in gesprek met Bernard Welten om door te praten over
bewapening en uitrusting en de samenwerking van BOA’s met de politie. Jos Speetjens
vult aan dat Jaco van Hoorn al gesproken heeft met Bernard Welten over een nieuwe
visie op samenwerken: niet naast elkaar, maar met elkaar. Het risicocriterium is
leidend in de wijze van samenwerken. Een dergelijke visie zal ingrijpen op de
inrichting van de huidige basisteams.
b. Website BOA-platform
De website van het BOA-platform is online! De secretaris vraagt aan de leden van het
platform om actief nieuwsberichten en bijeenkomsten voor de agenda aan te dragen zodat
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deze daarop geplaatst kunnen worden (ACTIE 1). Ook is het goed als de deelnemende
organisaties via de eigen website verwijzen naar de website van het BOA-platform:
www.boaplatform.org. De secretaris verstuurt nog een persbericht om de website actief
onder de aandacht te brengen (ACTIE 2).
c.

Terugkoppeling Dag van de BOA
Dick van Dop geeft een korte terugkoppeling over de Dag van de BOA. Om en nabij 300
deelnemers konden gebruik maken van een gevarieerd aanbod. Er waren workshops over
ondermijnende criminaliteit en de rol van de BOA, het opmaken van een goed procesverbaal en het omgaan met zwerfafval en bijplaatsingen. Met name BOA’s uit domein 1
waren aanwezig. Groene BOA’s waren beperkt aanwezig. Peter van Tulden vindt dan ook
dat het aanbod te weinig op groen is gericht. Ook ziet hij dat het vaak nog weinig concreet
is als het gaat om samenwerking en het delen van informatie. Het zit nog te vaak op het
niveau van best practices. Lieke Sievers vult aan: “Er is ook een behoefte om dit soort
thema’s op tactisch en strategisch niveau te bespreken.”

4. Toetreding Nederlandse Veiligheidsbranche
Er zijn geen bezwaren doorgegeven aan de secretaris waardoor de Nederlandse
Veiligheidsbranche bij deze is toegetreden tot het BOA-platform.
5. Agenda BOA-platform 2018
De secretaris heeft voor de overzichtelijkheid alle 13 punten teruggebracht tot 1 A4. Op basis
van deze A4’s wordt de stand van zaken besproken. Ook om te kijken hoe de punten
actiegerichter opgepakt kunnen worden.
1. Boa’s en verdachtenverhoor
Ruud van Diemen is trekker van dit punt. Jelleke van Beek – vervangt Ruud van Diemen dit
overleg – geeft aan dat meedenkkracht gewenst is. Marcel Bijen en Rien van Burg zijn bereid
om hierop verder mee te denken (ACTIE 3). Domein 1, 2 en 4 staan dan centraal.
2. Boa’s en geweldsbevoegdheid
Natuurmonumenten heeft op 12 juni jl. een bijeenkomst gehouden voor de werkgroep
Uitrusting en Bewapening. Daaruit zijn drie scenario’s naar voren gekomen als het gaat om
BOA’s en geweldsbevoegdheid:
•
•
•

Direct Toezichthouder en Toezichthouder beoordelen, maar middels duidelijke en
uitgewerkte (objectieve) risicocriteria
Werkgever beoordeelt, middelen worden gekoppeld aan domein
De Direct Toezichthouder en Toezichthouder beoordelen per functiegroep, de
werkgever op individueel niveau

Welk systeem is nodig om dit goed te laten functioneren en wat is dan de vraagstelling? Het
zou goed zijn als de werkgroep in de tweede bijeenkomst een antwoord verkrijgt op deze
vraag aangevuld met casuïstiek (voorbeeldsituaties, wanneer staat het systeem dan onder
druk?) (ACTIE 4).
3. Portoverkeer / gebruik C2000
Jaco van Hoorn beaamt dat dit een weerbarstig vraagstuk is als het gaat om de
randapparatuur, de samenwerking en de kosten. De Nationale Politie wil wel toewerken naar
een helder kader waarin met C2000 gewerkt kan worden. “Als het om de kosten gaat, worden
deze als hoog ervaren. Bovendien gebruiken onze BOA’s de porto vooral voor taken die bij ons
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zijn belegd omdat de politie zich terugtrekt”, aldus Petra Ket. Jaco van Hoorn oppert dan ook
dat dit het vertrekpunt zou moeten zijn: C2000 is een prima systeem, maar de invoer ervan is
niet altijd vanzelfsprekend. Hoe zorgen we daar wel voor? Dat is een politiek vraagstuk. Jaco
van Hoorn stelt voor om een notitie op te stellen waarin het gebruik en de spelregels van
C2000 staan. Dat is een mooi vertrekpunt waarop het platform verder kan aanvullen (ACTIE 5).
4. Gegevensuitwisseling tussen Boa en politie
Voorgesteld wordt om dit agendapunt te combineren met punt 8, de privacywetgeving. De
actie om Brandy de Vries uit te nodigen - real-time gebruik van open bronnen - blijft staan
(ACTIE 6).
Jaco van Hoorn onderzoekt of BOA’s inzage kunnen krijgen in een afgeschermd deel van het
politiesysteem: “Dat is nu nog een fantasie, maar straks hopelijk werkelijkheid.” Het is nu nog
te vroeg om hierover meer te delen, maar op termijn komt Jaco van Hoorn hier zeker op
terug.
5. Samenwerking Boa-politie
Om alleen te focussen op het imago van de BOA bij dit punt wordt als ‘te dun’ ervaren. Er is
meer nodig, zowel voor BOA’s in domein 1 als 2. Jaco van Hoorn: “Best practices op dit gebied
kan ik wegzetten binnen mijn organisatie, maar andersom kan ook natuurlijk. Van twee kanten
stimuleren zou het beste zijn.” Pieter Winsemius roept de leden van het platform dan ook op
om het positieve te benoemen.
6. Samenwerking domein 1 en 4
Dit onderwerp wordt voor nu geparkeerd. Dick van Dop neemt eerst contact op met Arjan
Vaandrager, secretaris Openbaar Vervoer van de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) (ACTIE
7) om te bekijken in hoeverre het platform met KNV op dit punt kan samenwerken.
7. Naar een landelijk uniform
Binnen domein 1 wordt het landelijk uniform steeds vaker de standaard. Dat is een mooie
ontwikkeling. Dat geldt nog niet voor de striping van auto’s. In hoeverre kan de VNG daar –
evenals met het uniform – een rol spelen om dit meer uniform te krijgen (ACTIE 8).
8. Privacywetgeving
Vanuit de Omgevingsdiensten is een notitie op dit thema opgesteld. Peter Verhoeven zal deze
rondsturen (ACTIE 9, zie bijlage bij dit verslag). Hester Brenninkmeijer geeft aan dat de WPG
en AVG aan de opleiding wordt toegevoegd als kennisblok. Jaco van Hoorn stipt aan dat er – bij
samenwerking BOA-politie - onduidelijkheid is over gezamenlijk briefen en gebruikmaking van
C2000. Wat kan – gelet op de regelgeving – nu wel en niet? Welke vraagstukken doen zich dan
voor? Jos Speetjens zal een factsheet hiervoor opstellen en rondsturen langs de VNG, OM en de
Omgevingsdiensten voor opmerkingen en aanvullingen (ACTIE 10). In het volgende overleg van
het platform wordt dit punt teruggekoppeld.
9. Lokale verschillen in handhaving DHW t.a.v. ‘blurring’
Wat zijn de vraagstukken op dit thema en wat zou eraan gedaan kunnen worden? De wensen
sluiten nu in ieder geval niet aan op de wensen van de samenleving. De leden van het platform
zien graag dat de VNG een notitie maakt waarin deze vraag wordt beantwoord (ACTIE 11).
10. Het screenen van een Boa
Boa’s worden van tevoren gescreend en moeten een VOG kunnen krijgen. Maar daarna worden
ze slechts eenmaal per vier jaar weer gescreend. Pieter Winsemius: “Is het dan niet vreemd
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dat particuliere beveiligers in een zwaarder regime zitten dan BOA’s? Wat zou er voor BOA’s
dan aangepast moeten worden? Er moeten meer mogelijkheden komen om vaker en tussentijds
te toetsen.” Pieter Winsemius verzoekt aan Jos Speetjens en Jaco van Hoorn om een korte
notitie voor dit punt te maken voor een gesprek dat gepland staat met het DirectoraatGeneraal Politie van het ministerie van JenV (ACTIE 12).
11. Stageplaatsen voor Boa’s in opleiding
Er is volgens Jelleke van Beek nog steeds een groot tekort aan stages waar studenten 1 op 1
met een ervaren BOA mee kunnen lopen. Gemeenten hebben te weinig personeel om BOA’s
i.o. goed te begeleiden en dan met name de kleinere gemeenten. Dat is jammer wat BOA’s i.o.
zijn zeer waardevol om in te zetten op zaken waar gemeentelijke BOA’s geen tijd voor
hebben. Jelleke van Beek maakt een opzet voor een brief om te versturen naar de
burgemeesters van de G40 vanuit het BOA-platform (ACTIE 13). Voor groene BOA’s i.o. wordt
dit overigens niet ervaren.
12. Opstellen van een proces-verbaal
Hester Brenninkmeijer geeft aan dat er momenteel een kennisonderdeel wordt gemaakt voor
dit punt. Voor domein 1 en 2 wordt dit aangeboden als keuzeonderdeel voor de permanente
educatie. Marcel Bijen is verbaasd dat het een keuzeonderdeel is. Wout Jongman vult aan:
“Het is toch vreemd dat je als BOA geen fatsoenlijk PV kan schrijven?”. Hester Brenninkmeijer
stelt voor om dit voor te leggen aan de examencommissie: het opstellen van een PV is geen
keuzeonderdeel, maar maakt onderdeel uit van de basisbekwaamheid (ACTIE 14).
13. Uitbreiding van BOA-bevoegdheden met handhaving van lichtere verkeersovertredingen
Jos Speetjens: “Zet vijf actoren – OM, VNG, Politie, CVOM1 en Justitieel Beraad - om tafel en
je krijgt vijf verschillende meningen.” Het is ook besproken in het Strategisch Beraad
Veiligheid (SBV). De uitbreiding van de bevoegdheden wordt daar langs de volgende meetlat
gelegd:
•
•
•

Waarover zijn we het eens qua veranderingen,
Wat vergt meer doordenking of een zorgvuldig implementatieproces of zijn we het
(nog) niet eens
Wat willen we principieel niet veranderen.

In het volgende SBV op 17 september 2018 wordt het al dan niet uitbreiden van bepaalde
bevoegdheden verder besproken.
6. Update businesscase BOA-expertisecentrum
De businesscase van het BOA-expertisecentrum is nog niet afgerond. Naar verwachting wordt
deze halverwege augustus opgeleverd.
7. Het BOA-platform in 2019
Voor 2017-2018 is een eenmalig subsidie ontvangen van € 50.000 van het ministerie van JenV.
Het ministerie heeft in eerder verband uitgesproken om een bedrag van eenzelfde hoogte
nogmaals te verstrekken. Het opstellen van activiteiten met bijbehorende begroting is dan van
belang (ACTIE 14).
8. Ontwikkelingen en actualiteiten en w.v.t.t.k.
Geen bijzonderheden.

1

Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) is het expertisecentrum over verkeer en vervoer van het OM.
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9. Sluiting
Voorzitter Winsemius bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst van het BOA-platform is op woensdag 26 september 2018 van 14.30
tot 16.30 uur bij het CCV.

ACTIEPUNTEN
Nr. Onderwerp
1.
Aanleveren nieuwsberichten en bijeenkomsten
voor de agenda van de website van het BOAplatform.

Wie
Eenieder via de
secretaris

Datum gereed
Continu

2.

Verwijzen vanaf de eigen website naar de
website van het BOA-platform. De secretaris
stelt hiervoor een persbericht op.

Allen +
Secretaris

1 september 2018

3.

Meedenken over ‘boa’s en verdachtenverhoor’

Ruud van Diemen
Marcel Bijen
Rien van Burg

1 september 2018

4.

BOA’s en geweldsbevoegdheid: Welk systeem is
nodig om dit goed te laten functioneren en wat
is dan de vraagstelling?

Werkgroep
Uitrusting en
Bewapening (via
Natuurmonumenten)

1 september 2018

5.

Notitie gebruik en de spelregels van C2000

Jaco van Hoorn
m.m.v. eenieder

1 september 2018

6.

Contact opnemen met Brandy de Vries: uitleg
geven over real-time gebruik van open bronnen
bij eerstvolgende overleg BOA-platform.

Secretaris en Dick
van Dop

1 september 2018

7.

Contact opnemen met Arjan Vaandrager,
secretaris Openbaar Vervoer van de KNV
(Koninklijk Nederlands Vervoer) inzake
samenwerking domein 1 en 4.

Dick van Dop

1 september 2018

8.

Striping auto van BOA’s – meer uniform?

Martine Meijers

1 september 2018

9.

Notitie Privacywetgeving Omgevingsdiensten
rondsturen aan leden BOA-platform.

Peter Verhoeven

13 juli 2018

10.

Opstellen factsheet AVG-WPG vs Briefing en
C2000

Jos Speetjens i.s.m.
VNG, OM en
Omgevingsdiensten

1 september 2018

11.

Notitie ‘Blurring’: wat zijn de vraagstukken en
wat kan eraan gedaan worden?

Martine Meijers

1 september 2018
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12.

Notitie ‘screenen van een boa’

Jos Speetjens
Jaco van Hoorn

1 september 2018

13.

Opzet aanleveren voor een brief om te
versturen aan burgemeesters van de G40
m.b.t. het aanbieden van stageplaatsen

Jelleke van Beek

1 september 2018

14.

Voorleggen aan examencommissie: het
opstellen van een PV maakt onderdeel uit van
de basisbekwaamheid (geen keuzeonderdeel
meer).

Hester
Brenninkmeijer

1 september 2018

15.

Opstellen begroting 2019

Secretaris

1 september 2018

