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deelnemers

Pieter Winsemius (voorzitter)
Peter Vogelzang (vicevoorzitter)
Sten Meijer (Het CCV, secretaris)
Dick van Dop (lid op pers. titel)
Lieke Sievers (lid op pers. titel)
Marijn Steijven (OM)
Peter van Tulden (KNVvN)

Jos Speetjens (Nationale Politie)
Richard Gerrits (BOA ACP)
Teo Wams (Natuurmonumenten)
Cees Olsthoorn (Staatsbosbeheer)
Laetitia Griffith (Nederlandse
Veiligheidsbranche)
Selin Ateş (Het CCV, stagiair)

Ruud van Diemen (namens de MBO
Raad)

Peter Verhoeven (namens de
Omgevingsdiensten)
Peter Oskam, (VNG / burgemeester
Capelle aan den IJssel)
Saskia Hofman (gemeente Amersfoort)

Afwezig

Eugène van de Poel (VNG)
Hester Brenninkmeijer (ExTH)

Eric Lakenman (FNV Veiligheid)
Marcel Bijen (OM)
Herman Reuvers (Politieacademie) Rolf Overdiep (KNVvN)

betreft overleg

BOA-platform
1. Opening
• Peter Oskam is vanuit de commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG de opvolger van
Tjeerd van Bekkum.
• Peter Verhoeven schuift voor de eerste keer aan. Hij is directeur van de Omgevingsdienst
Noord-Veluwe, maar zit hier als vertegenwoordiger namens alle directeuren van de 29
Omgevingsdiensten.
• Cees Olsthoorn is voor de eerste keer aanwezig namens Staatsbosbeheer en volgt daarmee
Debbie Kamphuis op.
• Marijn Steijven vervangt dit overleg Marcel Bijen namens het OM.
• Peter van Tulden is secretaris van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Natuurtoezicht en is aanwezig op uitnodiging van Richard Gerrits.
• Voor agendapunt 6 is Selin Ateş aanwezig. Zij loopt momenteel stage bij het CCV om
namens het BOA-platform invulling te geven aan de businesscase van het BOAexpertisecentrum.
• Laetitia Griffith is voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB). Recent heeft
zij gesproken met Pieter Winsemius en Lieke Sievers om te kijken waar we elkaar kunnen
versterken. Vandaag zal Laetitia Griffith de NVB nader voorstellen (agendapunt 4).
2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 17 januari 2018
Er is een enkele opmerking op het verslag van 17 januari jl. Gevraagd wordt om bij punt 4
‘Terugblik BOA Event’ ook het aantal deelnemers per dag te noemen: Dag 1; 280, Dag 2; 80 en
Dag 3; 150 deelnemers. Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. Actiepunten 1 en 3 worden
meegenomen in de behandeling van de agendapunten van dit overleg. Voor wat betreft
actiepunt 2 het volgende: Dick van Dop heeft de evaluaties onder de deelnemers
doorgenomen. Wat opvalt is dat de genoemde issues goed matchen met de agenda van het
platform voor 2018. Onderwerpen als informatie-uitwisseling, samenwerking BOA met andere
partijen en het gebruik van C2000. Evenals het voorgaande event worden de workshops zeer
gewaardeerd. Deze waardering wordt ook uitgesproken over de locatie, hoewel sommigen ook
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opteren voor een locatie centraler in het land. Tot slot wordt genoemd dat de opzet van de
stands anders zou kunnen, een duidelijk onderscheid aanbrengen in ‘commercieel’ en in
‘vakinhoudelijk’ is een optie daartoe.
3. Mededelingen
a. Terugkoppeling gevoerde gesprekken: update vanuit de kerngroep
Zoals al aangegeven: Pieter Winsemius en Lieke Sievers hebben een verkennend overleg
gehad met Laetitia Griffith van de Nederlandse Veiligheidsbond, zie ook de uitwerking
onder agendapunt 4.
b. Website BOA-platform
De website van het BOA Event is omgevormd naar een website voor het BOA-platform. Op
deze website komen naast de meer algemene informatie over het platform ook
bijeenkomsten, verslagen van het platform en andere relevante documenten te staan. Het
ontwerp van de website is inmiddels klaar. De komende tijd wordt het gevuld met
content. Gevraagd wordt door Peter van Tulden wie de doelgroep is voor de website.
Antwoord: het gehele BOA-veld. Laetitia Griffith geeft aan dat het ook zinvol is om ook
relevante kennis op de website te plaatsen. Die suggestie wordt ter harte genomen.
Richard Gerrits benoemt tot slot dat de website van BOA ACP recent is vernieuwd. Daar
kan inspiratie opgedaan worden en mogelijk dat zijn collega’s mee kunnen kijken naar de
website van het platform. Als de website nagenoeg klaar is, wordt aan eenieder gevraagd
om er nog eens kritisch naar te kijken, o.a. naar feitelijke onjuistheden en input te geven
voor tabs als Nieuws en Agenda (ACTIE 1). Gevraagd wordt door Sten Meijer of de
deelnemende organisaties via hun website t.z.t. ook weer terug willen verwijzen naar de
website van het BOA-platform: www.boaplatform.org (de testversie is nu in te zien via
http://boaplatform.vs3.blueskies.nl/).

4. Kennismaking Nederlandse Veiligheidsbranche
Laetitia Griffith geeft aan dat de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) een
belangenorganisatie is voor particuliere beveiliging, particuliere onderzoeksbureaus,
evenementenbeveiliging en de geld- en waardetransportbranche. Ze vertegenwoordigen
daarmee een groep van bijna 30.000 beveiligers – 90% van de totale markt met een omzet van
1,45 miljard. Een klein deel daarvan is tevens BOA. De NVB heeft een stevig netwerk en
onderhoudt contacten met partijen als de politie en het ministerie van JenV. Partijen die ook
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belangrijk zijn voor het BOA-platform. “Ik zou dan ook graag samen met het platform de hort
op gaan, bijvoorbeeld als het gaat om de discussie over de domeinen. In het gesprek van 16
maart met Pieter en Lieke hebben we dan ook met elkaar gesproken hoe we elkaar kunnen
versterken. We zouden dan ook graag deelnemer worden aan het platform. Dan kunnen we
samen optrekken om zaken geagendeerd te krijgen”, aldus Laetitia Griffith. Lieke Sievers vult
aan: “En dan is het natuurlijk niet zo dat we het altijd een met elkaar eens hoeven te zijn. De
winst zit dan ook in het bespreekbaar maken en agenderen van bepaalde onderwerpen. Publiek
en privaat kunnen zo samen optrekken. Bovendien hebben we overlap als het gaat om onze
netwerken.” Pieter Winsemius stelt tot slot het volgende voor: “Wat mij betreft is de NVB bij
deze deelnemer aan het BOA-platform. Eventuele bezwaren kunnen doorgegeven worden aan
de secretaris.” (ACTIE 2).
5. Agenda BOA-platform 2018 – versie 0.3
Tussen dit overleg en het vorige overleg zijn door de leden van het BOA-platform diverse
aanvullingen – met name casuïstiek – doorgegeven op de agenda voor 2018. De secretaris heeft
dit verwerkt en de belangrijkste punten zijn afzonderlijk tijdens dit overleg besproken. Ook is
per punt bepaald wie trekker wordt. De belangrijkste bevindingen zijn als volgt:
•
•
•

•
•

Algemeen: De secretaris zal – voor de overzichtelijkheid - ieder punt terugbrengen tot
maximaal 1 A4 en daarbij de trekker benoemen (ACTIE 3).
Punt 1, Boa’s en verdachtenverhoor: Ruud van Diemen is trekker en zal dit verder
uitwerken op 1 A4 (behoort bij ACTIE 3). Hij stemt het af met de secretaris. Het verzoek is
ook om her- en bijscholing bij dit punt expliciet te benoemen.
Punt 2, Boa’s en geweldsbevoegdheid: Waar zitten de gemene delers en waar de
verschillen? Niet alleen binnen domeinen, maar ook daartussen. Er is bovendien een
verschil in geweldsbevoegdheden en gebruik van geweldsmiddelen. Jos Speetjens: “De
discussie omtrent gebruik van geweldsmiddelen is nog niet gelopen. Een politieke
beslissing is nodig waarbij de VNG nu niet op één lijn zit met de Nationale Politie en het
OM. Voor nu geldt dat de politie (als direct toezichthouder) en het OM (als toezichthouder)
beiden een aanvraag van advies voorzien, waarna beslissingen worden genomen door de
staatssecretaris/Dienst Justis. Indien een gemeente geen bevoegdheden/geweldsmiddelen
vraagt, zullen er ook geen advies en geen bevoegdheden verleend worden.” Richard
Gerrits vraagt zich af of we als platform dan stelling willen nemen nu er diverse
standpunten zijn? Laetitia Griffith stelt voor om het vanuit de taak en
verantwoordelijkheid te benaderen. ”Of benader het vanuit de probleemstelling: Wanneer
kan een BOA veilig zijn werk doen?”, stelt Peter vogelzang voor. Ter voorbereiding op het
BOA Event is er destijds een werkgroep Uitrusting & Bewapening in het leven geroepen.
Het zou goed zijn om deze werkgroep weer in ere te herstellen – maximaal 5 personen waarbij zij kijken naar de couleur locale, de taak en verantwoordelijkheid en de regionale
verschillen. Door situaties in kaart te brengen, wordt duidelijk waar de behoeftes zitten.
Teo Wams stelt zich beschikbaar als trekker van deze werkgroep en zal 2 dagdelen
beleggen om hier eens over door te praten (ACTIE 4). Jos Speetjens, Laetitia Griffith,
Lieke Sievers en Peter Oskam verlenen ook graag hun medewerking hieraan.
Punt 3, Portoverkeer / gebruik C2000: Issues die spelen zijn het kanaalgebruik, de
netwerkkosten en de aanschaf van apparatuur. Deze worden nader uitgewerkt op de A4.
De actie - aankaarten bij de Nationale Politie door Peter Vogelzang – blijft staan.
Punt 4, Gegevensuitwisseling tussen BOA en politie: Wat betreft innovatie op dit vlak is
het interessant om dit eens breder te delen binnen het platform. Momenteel loopt er een
pilot in Rotterdam waarbij handhavers real-time informatie kunnen opvragen bij openbare
bronnen. Peter Vogelzang vraagt Brandy de Vries (destijds opdrachtgever van dit traject)
om een uitleg te geven bij het eervolgende overleg van het BOA-platform (ACTIE 5).
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•

•
•
•

•

Punt 5, Samenwerking BOA-politie: Hoe forceren we op dit punt een doorbraak? Een BOA
heeft toch nog vaak last van het imago van vroeger. “Hoe zorgen we voor meer ‘kennen en
gekend worden’”, vraagt Peter Vogelzang zich af. Saskia Hofman vult aan: “Het gaat juist
om elkaars taakveld kennen.” De vraag wordt gesteld of het platform een taak heeft om
het imago van de BOA te verbeteren. Marijn Steijven ziet bijvoorbeeld wel kansen voor
een nationale campagne vanuit het ministerie van JenV. Lieke Sievers ziet ook
mogelijkheden hier voor het onderwijs (het MBO en de Politieacademie) om aan te sluiten.
De nieuwe lichting BOA’s hebben last van het imago en kunnen bijdragen aan het
veranderen van dat imago. Afgesproken wordt om een programmalijn op te zetten,
waarbij Ruud van Diemen als trekker optreedt (ACTIE 6).
Punt 6, Samenwerking domein 1 en 4: Peter Vogelzang heeft ideeën hoe je domein 1 en 4
samen kunt laten werken in een handhavingsteam en schrijft daarvoor een kort voorstel
(ACTIE 7).
Punt 7, Naar een landelijk uniform: Geconstateerd wordt dat de urgentie niet langer
aanwezig is. Veel gemeenten zijn inmiddels overgegaan op het landelijke uniform als het
gaat om domein 1. Besloten wordt dan ook dat het voor nu geen prioriteit heeft.
Punt 13, Uitbreiding van BOA-bevoegdheden met handhaving van lichtere
verkeersovertredingen: “De legitimiteit van de overheid staat ter discussie, want hoe
wordt er naar de BOA gekeken in situaties waar hij of zij nu niet mag optreden, maar waar
het publiek dat wel denkt of zelfs verlangt?”, aldus Pieter Winsemius. Peter Vogelzang:
“Ondanks dat op dit punt geen eensgezindheid is, vind ik wel dat de overheid – linksom of
rechtsom - een list moet bedenken. Dit is inderdaad niet goed voor de legitimiteit. Het
platform is nu volgend, maar hoe lang willen we dat nog zijn?” Jos Speetjens geeft aan dat
een aanpassing van de BOA-beleidsregels op de agenda bij de politie staat. In mei wordt
daar verder over gesproken. Om als platform proactief hieraan bij te dragen stelt Peter
Vogelzang voor om een brief op te stellen en deze te richten aan Erik Akerboom met een
afschrift naar Jaco van Hoorn. Deze brief wordt eerst nog naar alle leden gestuurd van het
platform. Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen drie dagen daarop te
reageren (ACTIE 8).
Om redenen van tijd worden bepaalde punten voor nu niet behandeld. De indruk is dat de
meeste prioritaire punten besproken zijn.

6. Update businesscase BOA-expertisecentrum
Op 7 maart jl. is Selin Ateş – student Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht begonnen aan de opdracht om een businesscase op te stellen voor het BOA-expertisecentrum.
Selin Ateş werkt momenteel haar plan van aanpak en heeft enkele vragen voor de leden van
het BOA-platform. Haar hoofdvraag is: Waarom willen jullie zo’n BOA-expertisecentrum? Teo
Wams: “Voor ons heeft dat meerwaarde, want het geeft ons kennis over regelgeving en best
practices. Het is prettig als er een vast orgaan is waar we dat kunnen halen.” Peter Verhoeven
ziet ook kansen voor uitwisseling van kennis tussen domeinen. Ook vergroot het de onderlinge
bekendheid. De aanwezige leden noemen ook dat er zo een betere wisselwerking ontstaat
tussen beleid en wetenschap, beleid en praktijk en beleid en politiek. Op die manier wordt ook
Den Haag beter gevoed: wij geven ze dan input in onze rol als verbinder. Dat verrijkt hun
beleid en voorkomt beleidsarmoede op dit thema.
Selin Ateş neemt alle aanvullingen ter harte. Ook de uitnodiging van diverse leden om hier nog
eens nader op door te praten. Nog nadere suggesties? Selin Ateş is als volgt te bereiken:
selin.ates@hetccv.nl en 06 15 34 46 18.
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7. Ontwikkelingen en actualiteiten en w.v.t.t.k.
Openbaar Ministerie, Marcel Bijen (per mail): “Ik heb een vraag voorgelegd aan onze
juridische helpdesk. Vraag is of het de boa die iemand op heterdaad aanhoudt voor een feit
waarvoor de boa NIET bevoegd is, toegestaan is om daarbij handboeien te gebruiken.
Ook bespreken we binnenkort in het politie boa platform het onderwerp de bodycams
(juridisch kader en of gebruik daarvan door boa’s kan en gewenst is).”
Natuurmonumenten, Iris van Maarschalkerwaart (per mail): “Het recente geweldsincident met
een boa van Natuurmonumenten in Zeeland toont aan dat in natuurterreinen niet altijd snel
ondersteuning vanuit de politie geboden kan worden, onder andere vanwege lange
aanrijtijden. Wat in het algemeen meespeelt is de toegankelijkheid van gebieden,
onbekendheid van de politie met natuurterreinen en beperkte beschikbare capaciteit.
Wisselend is er sprake van politie die niet op verzoeken om politie-assistentie kan reageren. Zo
is in Zeeland in de afgelopen maanden zes keer om assistentie gevraagd, maar kon er slechts in
2 gevallen, waaronder het incident, assistentie worden geboden. De gevallen waarbij om
assistentie werd gevraagd betrof situaties met groepen jongeren onder invloed van
drank/drugs en stroperij met jachtwapens.”
ExTH, Hester Brenninkmeijer (per mail): “Graag wijs ik nog op een recent nieuwsbericht op de
website van ExTH. Het betreft berichtgeving over verhoorbijstand. Eerder gaf Marcel Bijen al
aan dat vanuit het OM een brief is verzonden aan alle werkgevers, ons bericht zou de basis
kunnen zijn voor een nieuwsbericht in andere nieuwsbrieven. Wat mij betreft mag hier
natuurlijk vrijelijk gebruik van gemaakt worden door anderen:
https://www.exth.nl/exameneisen-praktijkexamens-gbt-en-so-2/.
Wij merken nu helaas dat heel veel examenkandidaten zakken op het niet (of niet op juiste
wijze) wijzen op rechtsbijstand, waaronder verhoorbijstand. Er is nog veel onduidelijkheid bij
opleiders, boa’s en werkgevers over de manier waarop dit medegedeeld moet worden.
Uiteraard proberen wij van onze zijde de opleiders zo goed mogelijk te informeren.”
Peter Vogelzang: Voor 2017-2018 is een eenmalig subsidie ontvangen van € 50.000 van JenV.
Het ministerie heeft in eerder verband uitgesproken om een bedrag van eenzelfde hoogte
nogmaals te verstrekken. Dat betekent dat we bij het eerstvolgende overleg in juni hier al
goed over na moeten denken. Het opstellen van activiteiten met bijbehorende begroting is dan
noodzakelijk. Ideeën, opmerkingen en/of suggesties kunnen gemaild worden aan de secretaris
(ACTIE 9).
8. Sluiting
Voorzitter Winsemius bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst van het BOA-platform is op woensdag 27 juni 2018 van 14.30 tot
16.30 uur bij het CCV.

ACTIEPUNTEN
Nr. Onderwerp
1.
Reflecteren op de testversie van de website van
het BOA-Platform alvorens deze online wordt
gezet.

Wie
Sten Meijer
m.m.v. eenieder

Datum gereed
1 juni 2018
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2.

Eventuele bezwaren omtrent het lidmaatschap
van de NVB aan het BOA-platform kunnen
kenbaar gemaakt worden aan de secretaris.

Allen

1 juni 2018

3.

Matrix agendapunten BOA-platform 2018
aanpassen op basis van de gemaakte
opmerkingen tijdens het overleg en meesturen
met het verslag. Ieder punt is teruggebracht
naar 1 A4 waarbij staat aangegeven wie de
trekker wordt per punt.

Sten Meijer
m.m.v. de
trekkers

27 juni 2018

4.

Werkgroep Uitrusting en Bewapening 2 dagdelen
bijeen laten komen om probleemstelling
hieromtrent te bepalen.

Teo Wams m.m.v.
Jos Speetjens,
Laetitia Griffith,
Lieke Sievers en
Peter Oskam

27 juni 2018

5.

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

Peter Vogelzang

1 juni 2018

6.

Programmalijn opzetten om het imago van de
BOA te verbeteren. Inzet is de nieuwe lichting
BOA’s die juist aan de imagoverandering kunnen
bijdragen. Dit zorgt op termijn dat de BOA als
serieuze samenwerkingspartner wordt gezien.

Ruud van Diemen

27 juni 2018

7.

Voorstel schrijven om domein 1 en 4 samen te
laten werken in een handhavingsteam.

Peter Vogelzang

27 juni 2018

8.

Brief opstellen en richten aan Erik Akerboom
waarin het BOA-platform aangeeft hoe zij kijkt
naar uitbreiding van BOA-bevoegdheden met
handhaving van lichtere verkeersovertredingen
i.r.t. de legitimiteit van de overheid.

Peter Vogelzang
m.m.v. eenieder

1 mei 2018

9.

Ideeën, opmerkingen en/of suggesties voor de
activiteiten en de begroting voor 2019 mailen
aan de secretaris.

Allen

1 juni 2018

