
Bijlage bij de mutatie Individuele Buitengewoon Opsporingsambtenaar domein 1

Onderbouwing en beargumentering ingevolge de Beleidsregels Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar

Criteria toekenning politiebevoegdheden

Voor de toekenning van de politiebevoegdheden van artikel 7, eerste, derde en vierde lid, van de 
Politiewet 2012, gelden de volgende criteria:

A: De boa moet zelf verdachten kunnen aanhouden en overbrengen naar een plaats van verhoor;

Omstreeks maart 2021 wordt het politiebureau ondergebracht in het stadhuis. Hier zullen de 
verdachten ook naar toe vervoerd gaan worden. In het handhavingsarrangement hebben we de 
afspraak gemaakt om verdachten zoveel mogelijk zelf te vervoeren. Indien de verdachte erg 
agressief is, kan de politie dit vervoer doen, daar waar hun met prio 1 naar het politiebureau kunnen 
rijden.

B: Er is geen beroep op de politie mogelijk;

De aanrijtijd van ±15 minuten door de politie wordt niet altijd gehaald. Deze afspraak is dus niet 
dekkend en/of toereikend voor alle situaties waarbij snelle politieondersteuning gewenst / 
noodzakelijk is.

Dat heeft in meerdere situaties gespeeld. Waar nodig kunnen wij van deze situaties inzage in onze 
mutaties tonen. Een van de voorbeelden welke recentelijk gespeeld heeft is dat er een bekende 
jeugdgroep voor overlast zorgde. Bij het benaderen van de groep werd er erg agressief op ons 
gereageerd. Er werd niet meegewerkt, en politie was op dat moment niet in de gelegenheid om er 
snel bij te komen. Hierop zijn wij teruggetrokken omdat we in deze casus niet over de juiste 
middelen beschikte dit op te pakken.

C: De bevoegdheid tot het gebruik van geweld staat in verhouding tot de toe te kennen dan wel 
toegekende opsporingsbevoegdheid;

Naar onze mening is dat het geval en staat de aanvraag tot de bevoegdheid tot het gebruik van 
geweld in verhouding tot de toekenning van de gevraagde opsporingsbevoegdheid, mede gelet op 
de inhoud van de werkzaamheden als boa, de personele bezetting, de beschikbare capaciteit en 
aanrijtijden politie.



D: De geweldsbevoegdheid, de veiligheidsfouillering, de vervoersfouillering en de 
insluitingsfouillering mogen pas worden uitgeoefend indien de boa heeft voldaan aan de 
bekwaamheidseisen als gesteld in de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar.(hierna: RTGB). De wijze waarop van de veiligheidsfouillering, de 
vervoersfouillering en de insluitingsfouillering gebruik dient te worden gemaakt, is nader geregeld 
in de Ambtsinstructie;

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte is vanaf 20 november 2020 RTGB 4 
gecertificeerd en afgetoetst. (Gebruik van geweld, gebruik veiligheidsfouillering, gebruik 
vervoersfouillering, gebruik insluitingsfouillering, gebruik wapenstok en handboeien conform de 
Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Criteria toekenning geweldsmiddelen

Elke aanvraag tot het toekennen van geweldsmiddelen wordt afzonderlijk beoordeeld aan de hand 
van de volgende criteria:

A: Voor welke soort wetsovertreding(en) is de opsporingsbevoegdheid verleend? Bij het 
handhaven van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht kan het gebruik van een geweldsmiddel 
meer proportioneel zijn dan bijvoorbeeld bij het handhaven van het ordeningsrecht.

De werkzaamheden van de Domein 1 boa’s zijn complex en divers, alle toegekende strafbare feiten 
ingevolge de domeinlijst worden gehandhaafd, ook jeugd- en horecaoverlast worden intensief en 
consequent al dan niet solistisch gehandhaafd. Specifieke wetgeving zoals de visserijwet, Drank- en 
Horecawet, illegale kamerbewoning, Heling, ondermijning e.d. en de daarbij behorende controles 
worden ook gehandhaafd.

De werkzaamheden strekken zich over een breed gebied, waarbij het buitengebied van de gemeente 
Westerveld ook meegenomen wordt in de surveillance. Excessen zoals verboden toegang, schennis, 
vernieling en afval zijn hierbij ook één van de taken van de domein 1 boa’s. Ook faciliteert de 
gemeente Meppel vele evenementen met de daarbij behorende toezichthoudende rol, deze rol 
wordt louter door de boa vervuld en bij excessen wordt opgetreden. De eerste overlast wordt dus 
door de boa behandeld welke in beginsel de-escalerend werkt, mocht dit niet geschieden dan wordt 
er handhavend opgetreden al dan niet aangehouden.

B: Wat is de aard van de te verwachten agressie? Toekenning van een geweldsmiddel kan 
geïndiceerd zijn indien de verwachting is dat de boa daadwerkelijk te maken krijgt met fysiek 
geweld, in tegenstelling tot situaties waarbij de te verwachten agressie louter verbaal van aard is.

Vanaf begin 2019 tot heden zijn er in totaal 9 aanhoudingen door de boa’s verricht, waarvan 7 in 
2020. Met de inachtneming van het feit dat er maar 6 boa’s zijn is dit redelijk aan de hoge kant. Dit 
zijn alleen de aanhoudingen en niet bedreigingen, beledigingen en verbaal geweld die in veel grotere 
mate voorkomen. Deze cijfers zijn niet heel accuraat, omdat er vaker niet opgetreden wordt voor de 
eigen veiligheid en vanwege het ontbreken van geweldsmiddelen er tevens niet aangehouden wordt 
waar dat wel van toepassing is. In de bijlage is ons incidenten overzicht toegevoegd.



C: Over welke geweldsmiddelen kan de boa op basis van zijn taakstelling beschikken? Indien het 
bezwaarlijk of onmogelijk is om op een andere wijze te voorzien in de veiligheid van de boa, kan 
hem een geweldsmiddel worden toegekend.

De boa Openbare Ruimte kan maximaal beschikken over RTGB 5.

1. RTGB 1: Aanwending geweld.

2. RTGB 2: Aanwending geweld, veiligheidsfouillering, vervoersfouillering.

3. RTGB 3: Aanwending geweld, veiligheidsfouillering, vervoersfouillering, handboeien.

4. RTGB 4: Aanwending geweld, veiligheidsfouillering, vervoersfouillering, handboeien, wapenstok.

5. RTGB 5: Aanwending geweld, veiligheidsfouillering, vervoersfouillering, handboeien, wapenstok, 
pepperspray.

D: In welke frequentie en mate hebben zich in het verleden situaties voorgedaan waarbij 
bewapening wenselijk was geweest? Indien sprake is van een toename van het aantal gevallen dat 
de boa met geweld wordt geconfronteerd waarbij de aanwezigheid van enig geweldsmiddel 
wenselijk zou zijn geweest, kan een geweldsmiddel worden toegekend.

Er zijn meerdere situaties voorgevallen waarbij in de rechtmatige uitoefening van de bediening 
opgetreden werd tegen excessen en waarbij een escalatie en gewelddadige confrontatie plaatsvond, 
meerdere malen voor eigen veiligheid moeten terugtrekken en niet adequaat kunnen optreden om 
een aanhouding te verrichten. Hierbij was het gemis van de wapenstok om de verdachte(n) op 
afstand te houden een feit en om eigen lijf en eerbaarheid te verdedigen spelen hierbij ook een rol 
om veilig en kordaat te kunnen optreden. In vele van deze voorgevallen casussen kon er niet een 
aanhouding verricht worden omdat er een gemis was van een geweldsmiddel welke de aanhouding 
veilig, proportioneel- en subsidiair hadden kunnen laten verlopen.


