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Inleiding
Voor u het jaarverslag van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van 2016.
Dit eenvoudig verslag beoogt niets meer dan snel inzicht te verschaffen in de taken
van de boa’s van deze gemeente en de uren die in 2016 daaraan zijn besteed.
Ook vermeldt het jaarverslag het aantal processen-verbaal dat vorig jaar is opgemaakt
naar aanleiding van bepaalde overtredingen. Net zoals in het voorgaand jaarverslag zij
de lezer gewezen op het feit dat het jaarverslag concretiseert wat concreet te maken
is: het gevoel van veiligheid, een gevoel dat sterk wordt beïnvloed door de inzet van
boa’s, laat zich helaas niet eenvoudig uitdrukken in cijfers. Echter, zolang de burger in
algemene zin veiligheid in de openbare ruimte ervaart, kan gesteld worden dat de
inzet van de boa’s effectief is.

Waarom zijn boa’s nodig?
In elke gemeente is een schone en veilige woon- en leefomgeving van groot belang.
Om ervoor te zorgen dat de leefomgeving daadwerkelijk schoon, heel en veilig blijft,
kunnen we vandaag de dag niet meer om boa’s heen. Dit omdat de ontwikkeling dat
de politie zich tot haar kerntaken beperkt, zich blijft doorzetten. Kortom, de boa’s
leveren een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid binnen de gemeente en
vergroten met hun aanwezigheid in de openbare ruimte het veiligheidsgevoel van de
burger.

Taken
Boa’s worden opgeleid voor bepaalde afgebakende vakgebieden: de zogeheten
domeinen. De domeinen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Openbare Ruimte
Milieu, welzijn en infrastructuur
Onderwijs
Openbaar vervoer
Werk, Inkomen en Zorg
Generieke Opsporing

Elk domein heeft specifieke opleidingseisen en een zogeheten maximaal
opsporingspakket. Formeel kunnen boa’s over alle bevoegdheden van het domein
beschikken waarvoor ze opgeleid en aangewezen zijn, maar het is aan de werkgever
om te bepalen of de desbetreffende boa deze allemaal gebruikt voor de taken die de
boa’s bij deze werkgever conform hun taakomschrijving uitvoeren. Een boa mag
maximaal in twee domeinen werken, maar alleen als de boa bij twee verschillende
werkgevers in dienst is en voldoet aan de bekwaamheidseisen van de twee domeinen.
Een parkeercontroleur in dienst van een gemeente kan bijvoorbeeld ook boa milieu,
welzijn en infrastructuur zijn voor een landgoedeigenaar. Hij beschikt dan over twee
verschillende akten van opsporingsbevoegdheid, bijvoorbeeld een akte voor het
domein Openbare ruimte en een akte voor het domein Milieu, welzijn en infrastructuur.
Boa’s hebben overigens ook een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het
tegengaan van criminaliteit. De boa heeft daarvoor bepaalde bevoegdheden gekregen.
Zo mag een boa de identiteit van een persoon controleren, voor bepaalde feiten

proces-verbaal opmaken (uiteraard afhankelijk van het domein waarvoor de boa is
opgeleid en beëdigd) en boetes uitschrijven.
Deze gemeente beschikte in 2016 over twee boa’s, terwijl er formatie is voor 3
(1 fte is overigens 1425 uur per jaar productief). Gestreefd wordt de resterende
formatie zo spoedig mogelijk in te vullen. Dat gezegd hebbende: de twee boa’s zijn
beëdigd voor domein 1 en daarmee onder andere bevoegd om te handhaven op:1
-

-

-

-

verordeningen en/of keuren, voor zover aangewezen (de voornaamste
verordening waarvoor boa’s worden aangewezen is de algemene plaatselijke
verordening);
artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor zover het stilstaand verkeer betreft
(toezicht op parkeren). De artikelen 4, 5, 6, 10, 82 en 62 juncto bijlage I
hoofdstuk C (geslotenverklaring) van het RVV 1990 voor zover van toepassing
voor zowel rijdend als stilstaand verkeer. Handhaving op negatie van C borden
(RVV 1990) is overigens alleen in relatie tot de openbare orde toegestaan.
de artikelen 175, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 188, 199,225, 231
lid 2, 239, 266 juncto 267, 284, 285, 300 juncto artikel 304 onder ten tweede,
350, 351, 351 bis, 352, 416, 417 bis, 424 t/m 429, 430a, 435 onder ten vierde,
437, 437 bis en 437 ter, 438, 443, 447b, 447c, 447d, 447e, 453, 458 t/m 461
van het Wetboek van Strafrecht;
de Winkeltijdenwet.

De twee boa’s waarover de gemeente beschikt, houden tevens toezicht op het
gestelde bij of krachtens de Drank- en Horecawet.

Taakopvatting
Bij de uitoefening van hun taken gedragen de boa’s zich in eerste instantie als
gastheer van deze gemeente. Uitgangspunt is dan ook om overtredingen in
eerste aanleg op een vriendelijke manier in samenspraak met de overtreder op
te lossen of juist te voorkomen door het actief verstrekken van informatie of
het geven van aanwijzingen (preventie). Indien deze opstelling geen resultaat
geeft of niet aangewezen is, omdat de overtreder zich bijvoorbeeld niets
aantrekt van een eerder gegeven waarschuwing of de overtreding zich niet
voor een dergelijke benadering leent, zullen de boa’s handhavend optreden op
de manieren die daarvoor gegeven zijn. Ook zien de boa’s zichzelf als ogen en
oren van de gemeente. Dit zorgt ervoor dat problemen in de openbare ruimte
snel worden gesignaleerd en opgelost.

1

Dit is geen limitatieve opsomming, maar een opsomming die aansluit bij de dagelijkse praktijk van de boa’s in
gemeente De Bilt. Voor een limitatieve opsomming wordt verwezen naar de Beleidsregels Buitengewoon
Opsporingsambtenaar. Deze zijn te vinden op www.wetten.overheid.nl.

De cijfers
berekende uren

processen-verbaal

verkeer & veiligheid
controles fietsen schoolgaande jeugd
controles fietsverlichting
assistentie fietsexamens basisschool
parkeerovertredingen (algemeen en blauwe zone)
waarschuwen parkeerovertredingen (algemeen en blauwe zone)

0
0
0
330
250
totaal

580

124

124

algemene plaatselijke verordening
evenementen (incl. coördinatie verkeersregelaars)
fietswrakken
langer dan drie dagen parkeren van caravans, kampeerauto's etc.
onaangelijnde honden binnen bebouwde kom en verontreiniging
overhangend groen dat uitzicht belemmert
overlast door dieren
parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen
reclameborden

100
300
250
200
20
15
20
30
totaal

9

935

9

150
0

2

150

2

afvalstoffenverordening
onjuist aanbieden huishoudelijk afval
zwerfafval scholieren (snoeproute)
totaal

overig
assistentie bij spoorwegongevallen
assistentie bij woningontruimingen
overige controles
regelen verkeer na incident
wijkschouw
surveillance
vuurwerk

10
50
40
40
20
585
10
totaal

755

Gemeentewet
controles ten behoeve van precario

30
totaal

30

Drank- en Horecawet
basiscontrole (commercieel en paracommercieel)
controles ontheffing ex artikel 35
leeftijdscontroles

240
10
150
totaal

totaal berekende uren
totaal opgemaakte processen-verbaal

400
2850
135

Opgemerkt kan worden dat ten opzichte van 2015 22 meer processen-verbaal zijn
opgemaakt (toename van 16,3%).

Tot slot
Tot slot wensen wij van de gelegenheid gebruik te maken om aan te kondigen dat de
beschreven werkzaamheden van de boa’s geëvalueerd zullen worden: afgevraagd kan

worden of bepaalde werkzaamheden daadwerkelijk tot het takenpakket van de boa’s
behoren.

