
	

 

 

Een uitgave van de Politieacademie en Vereniging Politie, Dieren- en 
Milieubescherming. 

Nr. 1, februari 2016 

__________________________________________________________________________ 
Begin september vond de BOA-week plaats in Apeldoorn, een initiatief van de 
Politieacademie en Vereniging Politie, Dier- en Milieubescherming. Inmiddels zijn we 
ruim een half jaar verder en kunnen we het volgende melden: 

• Een van de uitkomsten van de Week van de BOA is het opzetten van een strategisch 
Platform voor BOA’s. De afgelopen tijd zijn gesprekken gevoerd met de VNG, BOA-
ACP,  het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie, het Openbaar 
Ministerie en de NPB om dit in 2016 te realiseren. Dit Platform moet straks structuur 
geven aan de samenwerking tussen diverse partijen, ervoor zorgen dat BOA’s straks 
landelijk herkenbaar zijn (imago) en dat de randvoorwaarden geregeld zijn (een 
landelijk vastgesteld salaris, toegang hebben tot alle politiebureaus, gebruik maken 
van 2000, bevoegdheden, bewapening etc.) 

• Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Natuurnetwerk zijn een pilot begonnen in het 
kader van de samenwerking op het gebied van handhaving. Zij maakten al gebruik van 
het BOA-registratiesysteem en willen het gebruik voor handhavingsacties, beleid en 
strategie verbeteren. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben richtlijnen 
opgesteld waardoor de input eenduidiger wordt en de betrouwbaarheid van gegevens 
wordt verbeterd. Zij gaan daar het komende jaar ervaring mee opdoen.  

• VNG werkt op dit moment aan een visie op BOA’s in de openbare ruimte. Deze visie 
wordt in februari/maart openbaar. 

• Beboa (beroepsvereniging voor BOA’s) BOPV (branchevereniging voor publieke 
veiligheid) voeren op dit moment besprekingen om tot een fusie te komen. 

• Minister van der Steur heeft vorige week uitstel gevraagd op de beantwoording van 
Kamervragen over ‘Nieuwe generatie jagers op komst” en stroperij aangezien nog niet 
alle benodigde informatie was ontvangen.  
 

 

 

 

 



Agenda 

• Overleg Politie Platform BOA – 7 april a.s. Doel: afstemming en samenwerking 
tussen BOA-coördinatoren van de eenheden. Volgende vergaderdata: 23 juni, 8 
september en 24 november. 

• 23 mei – Dag van de BOA in de Reehorst in Ede. Eric Bervoets presenteert een 
actueel onderzoek naar het imago van gemeentelijke handhavers. Tijdens deze dag 
vindt ook de verkiezing plaats van de BOA 2016. Verder spreekt Lieke Sievers, 
initiatiefnemer strategisch Platform voor BOA’s, voorzitter Vereniging Politie, Dieren 
en Milieubescherming en Voorzitter veiligheidsdirectie Veiligheidsregio IJsselland. 
Naar een duurzame versterking van de positie van de BOA’s. Stand van zaken, 
resultaten en speerpunten voor de toekomst. 

• September 2016 themadag voor teamchefs politie. Thema: best practices bij 
handhavingssamenwerking. Datum volgt nog. 

• September 2017 tweede Week van de BOA.  

Deze nieuwsbrief verschijnt een keer in de twee maanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven op initiatief van de Politieacademie en Vereniging Politie- Dieren en 
Milieubescherming in samenwerking met alle betrokken partners.	

	


