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DATUM 26-6-2019 

AAN Statencommissie Milieu en Mobiliteit 

VAN Arne Schaddelee 

DOORKIESNUMMER 2060 

ONDERWERP Stand van zaken bewapening RUD boa’s  

 

In de vergadering van de commissie BEM van 11 februari 2019 heeft de voormalige gedeputeerde Pennarts 

toegezegd dat zij de Statencommissie op de hoogte zou houden over eventuele ontwikkelingen wat betreft de 

aanvraag voor de uitbreiding van geweldsmiddelen van de boa’s van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Als 

haar opvolger neem ik graag deze toezegging over.  

  

Stand van zaken  

Op 23 mei heeft de RUD Utrecht voor drie van haar werknemers met reeds verleende boa-aanstellingen een 

uitbreiding van bevoegdheden aangevraagd. Momenteel beschikken deze boa’s over opsporingsbevoegdheid, 

politiebevoegdheden en handboeien1. Daarnaast zijn ze uitgerust met een C2000 portofoon en een steek- en 

kogelwerend vest. Naast de voortzetting van de bovengenoemde bevoegdheden betreft de mutatie een aanvraag 

tot het verkrijgen van de aanvullende geweldsmiddelen korte wapenstok, pepperspray en vuurwapen. De RUD 

Utrecht heeft deze uitbreiding aangevraagd naar aanleiding van feiten en omstandigheden en incidenten welke 

zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan.  

 

Gelet op het feit dat het al dan niet toekennen van deze uitbreiding uitsluitend een zaak is tussen de werkgever 

van de boa’s (RUD Utrecht) en de toezichthouder (OM) en direct toezichthouder (Politie)2 en de provincie hier 

geen enkele rol in heeft, kan ik de commissie slechts op hoofdlijnen op de hoogte brengen van het feit dat de 

RUD Utrecht deze aanvraag heeft ingediend. In tegenstelling tot de overige 13 boa’s van de RUD Utrecht voeren 

deze drie boa’s hun werkzaamheden 24/7 vooral in afgelegen buitengebieden met veelal een slechte 

terreingesteldheid uit. In deze terreinen zijn zij qua ondersteuning afhankelijk van eenheden van de 

incidentenafhandeling politie. Door personele onderbezetting, ontbrekende 4WD voertuigen en gebrekkige 

terreinkennis bij politie is geen tijdige ondersteuning van politie te verwachten en zijn deze drie boa’s veelal op 

zichzelf aangewezen. Deze risico’s wil de werkgever van de boa’s zo veel mogelijk beperken en daarom heeft de 

RUD Utrecht een uitbreiding van de bevoegdheden aangevraagd.  

 

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. De termijn waarbinnen de aanvraag wordt afgehandels duurt in beginsel niet langer dan 

3 maanden.  

 

Ik zeg toe om u opnieuw te informeren indien besluitvorming heeft plaatsgevonden.  

                                                           
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. 




