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UIT DE PRAKTIJK

Boa-event 2017: 
een terugblik

Op deze pagina’s treft u een overzicht van het boa-event dat vorig jaar plaatsvond op 29 en 
30 november en 1 december, andermaal in de locatie van de Politieacademie in Apeldoorn. 
In de kaderstukjes hebben we de door deelnemers genoteerde ideeën voor een volgend event 
bij elkaar gezet. We weten zeker dat we mede door alle suggesties over twee jaar weer een 
mooi gevarieerd programma kunnen samenstellen.

Dag 1 - 29 november – Domein I
280 deelnemers
48 sprekers
16 stands (42 standhouders)
Workshops met grote belangstelling:
r� (FHFWFOTVJUXJTTFMJOH�UVTTFO�QPMJUJF�FO�

handhaving

r� )FU�PQNBLFO�WBO�FFO�HPFE�QSPDFT�
verbaal

r� 7BO�MFFGCBBSIFJE�OBBS�PQFOCBSF�PSEF�
(rolverdeling BOA – Politie)

r� 0SHBOJTFSFO�WBO�GMFYJCJMJUFJU�LXBMJUFJU�FO�
effectiviteit in toezicht en handhaving

Over welke thema’s zou u meer te weten willen komen tijdens een volgend event

r�� 5PFLPNTUWJTJF�)BOEIBWJOH
r�� #PEZDBN�OJFVXF�UJQT�PN�FGGJDJÌOUFS�UF�IBOEIBWFO�UJQT�IPF�KF�EF�GPSNBUJF�WBO�FFO�

team handhavers goed berekent
r�� &YBNJOFSJOH�FO�EF�POUXJLLFMJOHFO�EBBSJO�CJK�&Y5)�FO�1PMJUJFBDBEFNJF
r�� *OIPVE�WBO�IFU�XFSL�BGCBLFOJOH�WBO�UBLFO
r�� #FTUVVSMJKLF�CPFUF�PWFSMBTU�PQFOCBSF�SVJNUF�	##003

r�� &S�[PV�EPPSHFHBBO�NPFUFO�XPSEFO�PQ�EF�UIFNBhT�TBNFOXFSLFO�NFU�QPMJUJF��
 We zijn er nog lang niet overal.
r�� )57�PQMFJEJOH�FO�HFOFSBMF�UBBLTUFMMJOH��BBOUBM�POEFSXFSQFO�OJFU�JO�EF�PQMFJEJOH�XFM�

op straat mee aan de slag.
r�� #0"hT�JO�SFMBUJF�UPU�QPMJUJF
r�� )PF�[JFU�EF�IBOEIBWFS�FS�JO������VJU��%JU�PN�NFFS�UF�ESPNFO�XBBSEPPS�KF�

voorbereid bent met elkaar wat er mogelijk is en welke verwachtingen er zijn 
aangaande het Toezicht en handhaven (BOA) in de toekomst. Dit zorgt ervoor dat je 
aan de voorkant zit wat betreft ontwikkelingen en niet achter de feiten aanloopt.

Dag 2 – 30 november – Domein II / 
grijs
80 deelnemers
27 sprekers
15 stands (40 standhouders)
Workshops met grote belangstelling:
r� 1SPCMFNFO�NFU�OBMFWJOH��HFCSVJL�IFU�

interventiekompas
r� 95$��EVNQJOH�WBO�BGWBM�JO�IFU�

buitengebied
r� *OGPSNBUJFEFMJOH�FO�TBNFOXFSLFO�CJK�

milieucontroles op het water, het land 
en vanuit de lucht 

r� (FTQSFLT��FO�WFSIPPSUFDIOJFLFO

Over welke thema’s zou u meer te weten willen komen tijdens een volgend event

r�� "GWBM�	EVNQJOH
�BTCFTU�DPOUSPMF�CFESJKWFO
 * informatie uitwisseling tussen politie en boa
  * bewapening
  * landelijke richtlijnen
r�� 1SBLUJKLTJUVBUJFT�EJF�UPU�TVDDFT�NBBS�PPL�UPU�NJTMVLLJOH�IFCCFO�HFMFJE
r�� %F�PQMFJEJOH�"017�EVJEFMJKLIFJE
r�� *OGPSNBUJFEFMJOH�	CMJKGU�FFO�EJOH
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Dag 3 – 1 december – Domein II / 
groen
130 deelnemers
30 sprekers
15 stands (40 standhouders)
Workshops met grote belangstelling:
r� 4USPQFSJK

r� 95$��EVNQJOH�WBO�BGWBM�JO�IFU�
buitengebied

r� 0OEFSNJKOFOEF�DSJNJOBMJUFJU��
samenwerking BOA en politie

r� 4".�1SPDFEVSF�FO�LXBMJUFJUTFJTFO�BBO�
proces-verbaal

Over welke thema’s zou u meer te weten willen komen tijdens een volgend event

r�� 4USPQFSJK�[JFLUFT�POEFS�GBVOB
r�� [BLFO�VJU�EF�QSBLUJKL�CW�WSBBHCSBBL�VJU�IFU�WFME�XBU�TQFFMU��NFFS�JOTQSBBL�PQ�CW�

PHB!
r�� GBVOBWFSWPMHJOH
r�� .FFS�OBEFOLFO�PWFS�TJNQFMFSF�TBNFOXFSLJOH��.JOEFS�DPOWFOBOUFO�FO�TPFQFMFSF�

regels voor samenwerking opnemen in de beleidsregels.
r�� *O[PPNFO�PQ�XFUHFWJOH�WPPS�HSPFOF�#0"�
r�� 4BNFOXFSLJOH�JO�IFU�BMHFNFFO�FO�NFU�EF�QPMJUJF�JO�IFU�CJK[POEFS�
r�� 0QUSFEFO�JO�DPOGMJDU�	"5#�FST�)01hT�PG�IPOEFOMPTMPPQHFCJFEFO�JO�KF�CPT�UFSXJKM�KF�

zelf daar geen voorstander van bent o.i.d.)
r�� 7JTTUSPQFSJK


