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AAN Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen  
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DOORKIESNUMMER 2060 

ONDERWERP Stand van zaken bewapening RUD boa’s (vervolg)   

 

 

In de vergadering van de commissie BEM van 2 juli heb ik toegezegd na drie maanden de laatste stand van 

zaken wat betreft de RUD aanvraag voor de uitbreiding van geweldsmiddelen van haar boa’s te geven. 

Onderstaand memo geeft deze stand van zaken. 

 

Stand van zaken 

In mijn memo van 4 juni jongstleden gaf ik al aan dat de RUD Utrecht met de politie (in haar rol als direct 

toezichthouder) heeft gesproken over uitbreiding van de bestaande geweldsmiddelen voor haar boa’s1. 

In deze gesprekken zijn zowel de procedure als de verschillende criteria toegelicht die landelijk worden 

gehanteerd. Met deze informatie is de RUD Utrecht in staat om een goed onderbouwde aanvraag in te dienen. 

Tot op heden heeft de RUD Utrecht nog geen aanvraag ingediend. Het streven is er op gericht om begin 2019 

met een aanvraag te komen. De uitrusting van de RUD-boa’s is daarom nu nog ongewijzigd (zie onderstaande 

tabel). Het beoordelen van een aanvraag is een zaak van de toezichthouder en de direct toezichthouder2. De 

provincie heeft hier geen rol in. Het OM en de politie in hun rol van toezichthouder en direct toezichthouder op de 

boa’s zullen de aanvraag van de RUD Utrecht conform haar beleidsregels beoordelen. Indien de RUD Utrecht 

onomstotelijk kan aantonen dat uitbreiding van geweldsmiddelen noodzakelijk is voor de uitvoering van haar 

werkzaamheden, dan heb ik er alle vertrouwen in dat de toezichthouder en de direct toezichthouder de Minister 

van Veiligheid en Justitie hierover positief zullen adviseren. Ik zeg toe om 1) een vinger aan de pols te houden en 

2) u opnieuw te informeren indien aanvraag en besluitvorming hebben plaatsgevonden. 

 

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het aantal boa’s werkzaam bij de RUD Utrecht en hun taakveld. 

 

Kleurspoor Taakveld Aantal boa’s Bewapening 

Groen Buitengebied 3 Handboeien 

Groen Wet natuurbescherming 5 Geen 

Groen VNL 1 Geen 

Grijs Bedrijven 6 Geen 

Blauw Zwemwater 1 Geen 

 
Achtergrond rolverdeling en samenwerking politie en boa’s 

In de beantwoording op Kamervragen over boa’s benadrukt de Minister van Justitie en Veiligheid met enige 

regelmaat dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: boa’s) geen taken overnemen van de politie. Op 

basis van de eigen taken en bevoegdheden hebben beide partijen een belangrijke rol in het toezicht en de 

handhaving in het buitengebied. De bevoegdheden van de boa’s staan omschreven in de Beleidsregels 

                                                           
1 Alle boa’s van de RUD Utrecht zijn domein 2 boa’s. Alleen de boa behorende tot domein 2 kan optioneel beschikken over 

handboeien, wapenstok, pepperspray, surveillancehond en vuurwapen.  

2 De hoofdofficieren van Justitie van de arrondissementsparketten, het Functioneel Parket en het Landelijk Parket voeren dit 

toezicht uit. Zij zien erop toe dat boa’s hun taken naar behoren vervullen en hun opsporingsbevoegdheden en 

politiebevoegdheden juist uitoefenen. De korpschef van de nationale politie is direct toezichthouder op de boa’s van de RUD 

Utrecht. Hij houdt, al dan niet doorgedelegeerd, dagelijks toezicht. 
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Buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna: Beleidsregels).3 Daarover bestaat geen onduidelijkheid: De politie is 

primair aan zet bij de handhaving van de openbare orde en de veiligheid en (groene) boa’s kunnen ingrijpen 

wanneer de leefbaarheid wordt aangetast. Door duidelijke afspraken te maken op lokaal niveau over taken en 

werkzaamheden kunnen beide partners elkaar versterken. 

 

De betrokkenheid van diverse partijen bij de handhaving in de natuur maakt dat samenwerking van groot belang 

is. Goede communicatie met de meldkamer is hierbij onontbeerlijk. Boa’s die de politie ondersteunen, zoals bij de 

uitvoering van taken in natuur- en recreatiegebieden, kunnen worden voorgedragen als zogenaamde gelieerden. 

Hiermee kunnen ze de beschikking krijgen over portofoons met aansluiting op C2000.4 De meeste groene boa’s 

in onze provincie, waaronder de boa’s van de RUD Utrecht, zijn gelieerd en beschikken over een portofoon met 

aansluiting op C2000. De portofoon van de boa’s van de RUD Utrecht is voorzien van GPS waardoor de centralist 

van de meldkamer bij bijv. een noodoproep direct kan zien waar de boa zich bevindt.  

 

Soorten boa’s 

Boa’s hebben opsporings-en geweldsbevoegdheden die zijn gekoppeld aan de taak die zij uitvoeren. Deze taken 

zijn vertaald naar zes domeinen. In onderstaande tabel staan per domein de functies die boa’s kunnen vervullen. 

 

 Domein Functies per domein 

1 

Openbare Ruimte  

Parkeercontroleur 
APV-controleur 
Gemeentelijk opsporingsambtenaar 
Controleur openbare ruimte 
Tunnelwachter 
Brandweercommandant 

2 

Milieu, Welzijn en Infra  

Flora- en faunabeheerder 
Wildbeheerseenheden 
Milieu opsporingsambtenaar 
Jachtopziener 
Onderdelen bouw en woning toezicht 
Voedsel- en warencontroleur 
Inspecteur dierenbescherming 

3 Onderwijs  Leerplichtambtenaar 

4 
Openbaar Vervoer  

Controleur openbaar vervoer 
Medewerker service en veiligheid 

5 
Werk, Inkomen en Zorg  

Sociaal rechercheur 
Inspecteur arbeidsomstandigheden 
Belastinginspecteur 

6 

Generieke Opsporing  

Medewerker verkeershandhaving 
politie-boa 
Teleservicemedewerker 
Arrestantenverzorger 
Analist politie 
Douane ambtenaar 
Koninklijke marechaussee 

 

                                                           
3 Staatscourant 18 juni 2015, nr. 16504 
4 Het is een gesloten (versleuteld) systeem waarmee hulpverleners onderling snel kunnen communiceren, dat ook bij zware 

belasting operationeel blijft. Hulpverleners kunnen de meldkamer direct bereiken door een noodknop op hun portofoon. 

 


