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Opgericht 12 juli 1919

De Vereniging stelt zich ten 
doel dier en milieu te 
beschermen.

De Vereniging van vakmensen, 
voor vakmensen.

De Vereniging wil haar doel 
verwezenlijken onafhankelijk 
van enige politieke stroming.

HandHaving

In dit nummer o.a.:

• Boa week (programma)
• Boa week (relevante artikelen)
• Boa week (beschrijving workshops)
• Faunavervolging in Nederland
• Boa zijn een vak (hoe deel je vakmanschap)
• De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
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Kanttekeningen

In de aanloop naar het BOA-congres van 8, 9 en 10 

september 2015 is er veel dat onze aandacht vraagt 

op het gebied van samenwerking in handhaving ten 

behoeve van leefbaarheid en veiligheid. Eerst even 

een update over de voorbereidingen van het congres.

De drie congresdagen zitten helemaal vol met 

aansprekende inleiders, dynamische en informatieve 

workshops en een interessante informatiemarkt. 

Heel veel kansen om kennis op te doen, erva-

ringen te delen en bij te dragen aan de beweging 

die moet leiden tot duurzame versterking van de 

samenwerking tussen alle partijen, die handhaving 

in leefbaarheid en veiligheid hoog in het vaandel 

hebben. Het programma is boeiend en veelzijdig en 

biedt de basis voor het goed uitdiepen van thema’s 

en onderwerpen die ons als betrokkenen allemaal 

bezighouden. Het aantal aanmeldingen voor de drie 

dagen neemt voortdurend toe, evenals het aantal 

volgers op Twitter; dat zijn er half juli al 76! Veel 

wijkagenten, adviseurs, boswachters, gemeentelijke 

boa’s en functionarissen uit organisaties zoals het 

Openbaar Ministerie en de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA) zijn op deze manier al 

onderdeel van de beweging.

Dan de ontwikkelingen die in de samenleving spelen 

en die ons werkveld aangaan. Wat natuurlijk opviel in 

het nieuws in juli was de hartenkreet van Jan Baan, 

directeur van het Brabants landschap, over twee 

incidenten die zijn organisatie en zijn boa’s betroffen. 

Bij één van deze incidenten is zelfs een boa zwaar 

gewond geraakt. Op deze plaats wil ik graag, en ik ga 

er van uit namens velen, deze collega veel beterschap 

toewensen. Wat daarnaast van belang is, is de aan-

leiding van dit incident en de belemmeringen in de 

samenwerking tussen de boa’s, de politie en het OM. 

Op het congres willen we juist met elkaar spreken 

over dit soort situaties en hoe we die gezamenlijk 

kunnen voorkomen. Maar natuurlijk moeten we het 

ook hebben over wat er nodig is om de randvoor-

waarden te scheppen, waardoor dit soort situaties 

zowel lokaal als regionaal en landelijk kunnen 

worden voorkomen. Hoe er structureel en landelijk 

beleidsafspraken kunnen worden gemaakt en regel-

geving wordt opgesteld die zorgt voor een duurzame 

samenwerking tussen partijen die bij handhaving van 

leefbaarheid en veiligheid zijn betrokken. 

Want dat is het lange termijn doel van dit congres. In 

de eerste plaats willen we een geslaagde driedaagse 

neerzetten, waar iedereen energie en nieuwe ideeën 

van krijgt om zich met (her)ontdekte partners weer in 

te zetten voor de goede zaak. Wat we echter daaren-

boven willen bereiken, is het begin van een duurzame 

ontwikkeling van een gestructureerde aanpak op 

lokaal, regionaal en landelijk niveau van die dossiers 

en thema’s, waarvan we weten dat ze samenwerking 

bemoeilijken. Die gestructureerde aanpak ontstaat 

door de juiste partijen op het juiste niveau bij elkaar 

te brengen, zodat gezamenlijke beeldvorming en 

visie ontstaan en vervolgens een passend vervolg kan 

worden gegeven in daadkrachtige samenwerking. 

Zo zien wij, als organisatoren van het congres, een 

duurzame versterking van de handhaving tot stand 

komen. En daarbij rekenen we ook op uw steun en 

medewerking!

Tot slot de blik naar buiten, de leefomgeving waar we 

het voor doen. De beelden op televisie en YouTube 

van zwanendrifters hebben velen geschokt. Wie 

kan nu nog stellen dat het hier niet om signaalcri-

minaliteit gaat? Een heel andere ervaring was een 

ontmoeting die ik onlangs had. Ik liep (zonder hond...) 

het pad af achter ons huis en zag daar een jonge 

ree staan. Dat was voor het eerst en het was een 

prachtig gezicht. Het dier bleef even staan kijken en 

sprong toen het graanveld in. Afgelopen tijd hebben 

we ook al jonge konijnen rond zien hoppen en we 

genoten van de vele zwaluwen die over het hooiland 

scheerden nadat de pakken waren geperst. 

Schone ruimte, natuur, rust, gezonde flora en fauna: 

het in stand houden van dat soort waarden, dat 

maakt ons aller inzet onmisbaar. 

Lieke Sievers
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Voorblad
De politieacademie in Apeldoorn is de locatie 
waar van 8 t/m 10 september 2015 de boa 
week wordt gehouden. De organisatie hoopt op 
een grote opkomst en op leerzame bijeenkom-
sten. Daarnaast zijn dergelijk bijeenkomsten 

Naast de informatie over de boa week uiteraard 
ook aandacht voor andere zaken. De Landelijk 
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is een 
opsporingsdienst die deel uit maakt van een 
particuliere organisatie. Jan Smit is een van de 
inspecteurs van de LID en hij legt uit hoe deze 
constructie tot stand gekomen is en wat de LID 
doet, mag en kan. 

Alles over de boa week. Dit extra dikke nummer is 
voor een groot deel gevuld met informatie over 
de boa week. We hebben we een aantal sprekers 
en inleiders geïnterviewd, hun verhaal vindt u 
terug in het eerste deel van dit nummer. Daar-
naast hebben we ook de uitnodiging, het pro-
gramma en een beschrijving van de workshops 
opgenomen. D&M 2015/4 is ter voorbereiding op 
de boa week maar u kunt dit nummer dus ook 
gerust meenemen naar de bijeenkomst zelf. 

Uitgave nr. 4 - Augustus 2015

De redactie plaats in eerste instantie foto’s van leden 

en daarnaast foto's waarvoor rechten betaald zijn of 

die rechtenvrij zijn. Mocht er onverhoopt toch een 

foto geplaatst zijn waarvoor geen toestemming is ver-

leend dan verzoekt de redactie u contact op de nemen 

met het secretariaat van onze vereniging. 

Bij sommige artikelen plaatst de redactie foto’s die 

een illustratief karakter hebben. Overname en 

gedeeltelijke overname van artikelen uit dit blad is 

toegestaan onder bronvermelding en na toestemming 

van de redactie.
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Voor wie is de Vereniging Politie 
Dieren- en Milieubescherming? 

De vereniging PDM richt zich op opsporing-

ambtenaren en handhavers, maar ook toezicht-

houders evenals beleidsfunctionarissen mogen 

zich thuis voelen bij de vereniging 

Politie Dieren- en Milieubescherming.

Uitgelicht

ook ideaal om contacten te leggen en te on
derhouden. Netwerken is net zo belangrijk. 
Aan de locatie en het programma zal het niet 
liggen. Komen dus….. naar de boa week in 
Apeldoorn

Een interessante dag, een prachtige dienst, een 
geweldige opkomst en vrouwen hebben toch 
iets met paarden. Dat waren de indrukken waar 
Dick Nijhof mee terug kwam uit Nunspeet. Hij 
schreef een artikel over de open dag van de 
bereden politie in Nunspeet.

Boa week

8, 9 en 10 

september 

2015
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BOA week
8, 9 en 10 september 2015 
WEEK VAN DE BOA: SLEUTEL NAAR CONCRETE OPLOSSINGEN

Politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaren en andere handhavingspartners staan voor 
hetzelfde doel: zorgen voor de leefbaarheid en veiligheid in wijken en in het buiten-
gebied. Alle partijen hebben elkaar hierin hard nodig, maar de samenwerking en de 
informatiedeling verloopt lang niet altijd vlekkeloos. Ruim 20 participerende organisaties 
zetten aankomende tijd de schouders eronder om zaken voor BOA’s op korte termijn voor 
elkaar te krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om het delen van informatie, betere oplei-
dingen, verruiming van bevoegdheden en communicatie. Maar ook om de samenwerking 
onderling en tussen diverse instanties te verbeteren. Voor de deelnemende organisaties 
is dit een uitgelezen moment om de samenwerking te versterken met het oog op het 
vergroten van de leefbaarheid en veiligheid.

Op 8, 9 en 10 september 2015 organiseren wij de week van de BOA. Tijdens deze week 
willen we iedereen uitdagen samen te onderzoeken wat er nodig is om knelpunten die er 
nu liggen op te lossen en te leren van best practices. Graag nodigen wij u uit om tijdens 
deze week of een deel daarvan aanwezig te zijn. Wij bieden u plenaire sessies met sprekers 
zoals:

	 	 •	Socioloog	en	publicist,	Bas	van	Stokkom
	 	 •	Burgemeester	van	Apeldoorn,	John	Berends
	 	 •	Minister	van	Veiligheid	en	Justitie,	Ard	van	der	Steur
	 	 •	Directeur	Natuurbeheer	Natuurmonumenten,	Teo	Wams
	 	 •	Substituut	Nationale	Ombudsman,	Addie	Stehouwer
	 	 •	Nationale	Politie,	Gery	Veldhuis

Dagvoorzitter: 
Lieke Sievers, voorzitter Politie, Dieren- en 
Milieubescherming en directeur Veilig-
heidsregio IJsselland

Daarnaast kunt u kiezen uit maar liefst 40 
praktische workshops. In de bijlage treft u 
alle beschrijvingen van de workshops en 
het programma aan.

Doelgroep
Deze week is interessant voor BOA’s (open-
bare ruimte, milieu en natuur, welzijn 
en infrastructuur), hun leidinggevenden, 
beleidsmedewerkers, bestuurders en (team)
chefs politie.

Praktische informatie
De week van de BOA vindt plaats op de 
Concernlocatie Politieacademie, Arnhem-
seweg 348 te Apeldoorn. Vanaf 8.30 uur 
is de ontvangst en rond 16.30 uur wordt 
de dag afgesloten met een hapje en een 
drankje. Deelname aan de week van de 
BOA of aan een deel daarvan is geheel 
kosteloos.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.politieacademie.nl/congressen. 
Bent u niet werkzaam bij de politie dan kunt u zich met code BOA-
WEEK2015 inschrijven. Een week voor aanvang ontvangt u een 
bevestiging met routebeschrijving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Congres- 
en evenementenbureau Politieacademie, (055) – 5397497 of via 
congres@politieacademie.nl

Wij zien u graag tijdens de week van de BOA!

De week van de BOA wordt georganiseerd op initiatief van de Politie-
academie en Vereniging Politie, Dier- en Milieubescherming en wordt 
mogelijk gemaakt door de inbreng van alle betrokken samenwerkings-
partners.

De week van de BOA wordt georganiseerd 
op initiatief van de Politieacademie en 
Vereniging Politie, Dier- en Milieubescher-
ming en wordt mogelijk gemaakt door 
de inbreng van alle betrokken samenwer-
kingspartners

Volg ons op:

@WeekvandeBOA
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Gery Veldhuis.

Boa week nader belicht: 
Politiechef Gery Veldhuis: ”ik juich 

het initiatief van een boaweek enorm toe”

Gery Veldhuis is binnen de Nationale Politie naast politiechef in Limburg ook portefeuille-
houder gebiedsgebonden politiezorg. Op 8 september spreekt hij onder andere over een 
thema als “operationele regie.” De politie is door de Minister in 2013 aangewezen als operati-
oneel regievoerder over de BOA’s die werkzaam zijn in de openbare ruimten. Deze therm blijkt 
zowel bij politiemensen als bij gemeentelijke toezichthouders voor veel verwarring te zorgen.

Is het zorgen voor informatie of juist coör-
dinatie of een andere vorm van sturing? 
Gery Veldhuis: “ook BOA’s vragen zich af 
waarom de Minister dit zo heeft opge-
schreven en wat dit betekent. 
Het is een issue dat behoorlijk wat 
aandacht trekt. Veel mensen hebben het 
erover.”

Uitgangspunten
In 2013 heeft de politie in samenwerking 
met de VNG een aantal uitgangspunten 
geformuleerd rondom de Operationele 
Regie*. Kwesties als informatiedeling, ver-
bindingsmiddelen als C2000 en samenwer-
king tussen politie en BOA’s komen hierin 
terug. 
De vraag is: hoe het staat met de uit-
voering van deze uitgangspunten in de 
praktijk? 
Veldhuis: “het vergt tijd, omdat het een 
enorme operatie is om 60.000 mensen 
in werking te laten komen op de nieuwe 
inrichting van de Nationale Politie. 
We hebben goede ideeën en we kijken 
naar goede voorbeelden, maar we zijn nog 
niet klaar.”

Handhavingsgedrag
Een ander issue dat hij zal aanstippen 
is dat– met de komst van de Nationale 
Politie – de politie zich meer richt op 
opsporing en zwaardere criminaliteit en 
de lichtere handhavingstaken laat liggen. 
Volgens Veldhuis is het zeker nooit de 
bedoeling geweest om deze taken bewust 
te laten liggen en hij benadrukt dat het 
ook geen beleid is. ”We hebben hier 
onlangs onderzoek naar gedaan, door in 
de praktijk te kijken naar het handha-
vingsgedrag van politiemensen voordat de 
Nationale Politie een feit was en daarna. 
Ik ga daar op 8 september op in,” aldus de 
politiechef.

BOA-week
Gery Veldhuis is lovend over het initiatief 

van Lieke Sievers en Herman Reuvers om 
een BOA-week te organiseren en met 
de uitkomsten daarvan de boer op te 
gaan. “Zij zijn bezig om de BOA-wereld te 
emanciperen en om er een eenheid van te 
maken. Ik juich dat toe. Ik vind het ook een 
verstandig initiatief. Nu is het immers een 
lappendeken. Op deze manier maken zij 
BOA’s representatieve spelers van bete-
kenis en dat zal ongetwijfeld van invloed 
zijn op het werk van politiemensen.”

*Uitgangspunten Operationele Regie boa’s 
bij toezicht en handhaving in de openbare 
ruimte, Politie Nederland in afstemming 
met VNG, december 2013
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Boa week nader belicht: 
Socioloog Bas van Stokkom: “Er is een 

toenemende behoefte aan coördinatie”

Bas van Stokkom is socioloog en publicist. Hij verricht onderzoek op het grensvlak van ethiek, 
criminologie en de bestuurswetenschappen. Thema’s die in zijn onderzoeken aan bod komen 
zijn onder andere burgerschap en lokale veiligheidszorg, politie en conflictbemiddeling. De 
auteur is verbonden aan het Criminologisch Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Op 8 september is hij een van de sprekers tijdens 
de week van de BOA.

Van Stokkom zal tijdens deze dag onder 
andere ingaan op (inter)nationale ont-
wikkelingen in het toezicht op straat, de 
pluralisering van politiewerk, de achter-
gronden van deze ‘plural policing’ en de 
verwachtingen van burgers. 
Dit afgezet tegen een aantal stedelijke 
ontwikkelingen, zoals het toegenomen 
aantal winkel- en kantoorcomplexen en 
uitgaansgelegenheden, waardoor er meer 
toezicht nodig is. Voor ons land gaat hij 
daarbij terug naar eind jaren ’80, toen 
de stadswachten opkwamen. Veel steden 
wilden meer aan veiligheid doen en aan 
zichtbare controle. Als antwoord daarop 
introduceerde de politie begin jaren ’90 de 
nieuwe functie van surveillant, die inmid-
dels alweer van het toneel is verdwenen. 
Van Stokkom: “Inmiddels is het onderwerp 
‘leefbaarheid’ afgekoppeld van het politie-
werk. We zien nu gemeentelijke handha-
vers die politie-achtige taken uitvoeren; 
het aanspreken van mensen die bier 
drinken op straat, voor overlast zorgen etc. 
Het zijn eigenlijk politietaken.” Hij vindt het 
een interessante ontwikkeling en zegt dat 
er een toenemende behoefte is aan coör-
dinatie, waarbij de vraag is hoe de politie 
dat gaat doen. De politie heeft immers de 
operationele regie over de boa’s. Deze regie 
wordt in het land heel verschillend inge-
vuld. Samenwerkingsvormen tussen boa’s 
en politie zijn er zeker, maar de vraag is of 
het overal even goed werkt. Uit onderzoek 
blijkt dat convenanten die hierover zijn 
opgesteld vaak weinig waarde hebben. 
“Waar het om gaat is dat er gewerkt wordt 
op basis van gelijkwaardigheid en dat er 
informeel vertrouwen is.” Hij voegt eraan 
toe: “Van belang is ook of een politie-lei-
dinggevende affiniteit met boa’s heeft en 
of hij (of zij) ze als volwaardige handha-
vers ziet of als mensen die triviale taken 
uitvoeren.” Volgens van Stokkom moeten 

boa’s toe kunnen groeien naar een hand-
havende rol en is het dus zaak de bevoegd-
heden uit te breiden ten aanzien van de 

taakstelling. Het blijft hoe dan ook vreemd: 
vandaag de dag mag een boa wel iemand 
bekeuren als hij of zij op de stoep fietst, 
maar niet als die persoon door rood rijdt. 
“Je moet als overheid zien te voorkomen 
dat boa’s voor schut gaan. Als het publiek 
ziet dat ze niet optreden, terwijl het wel 
had gekund, dan is dat dodelijk voor de 
reputatie en het aanzien van de boa”, aldus 
van Stokkom. Hij is een pleitbezorger voor 
een uitbreiding van de taakstelling en het 
door ontwikkelen van professionaliteit. 

Op 8 september zal Bas van Stokkom ook 
ingaan op wat er nodig is om tot een 
volwaardige beroepsgroep te komen en 
wat wij in Nederland kunnen leren van 
ontwikkelingen in het buitenland.

Bas van Stokkum
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BOA week
Dinsdag 8 september 2015 (onder voorbehoud)

09.00 – 09.30 uur  Ontvangst en registratie
09.30 – 09.45 uur  Welkom door de dagvoorzitter Lieke Sievers
 Voorzitter Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming
 Directeur Veiligheidsregio IJsselland

 Opening door Leon Kuijs
 Voorzitter College van Bestuur, Politieacademie

09.45 – 10.00 uur  Gery Veldhuis
 Politiechef Eenheid Limburg, Nationale Politie

10.00 – 10.30 uur  ‘Gemeentelijke handhavers in de openbare ruimte: enkele achtergronden
 en internationale ontwikkelingen’
 Bas van Stokkom
 Docent en onderzoeker vakgroep strafrecht & criminologie van de faculteit
 der rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen

10.30 – 11.00 uur  Patrick van den Brink
 Directeur, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

11.00 – 11.30 uur  Pauze

11.30 - 12.30 uur  Workshopronde 1

12.30- 13.30 uur  Lunch & Kennismarkt

13.30 - 14.00 uur  Roel Willekens
 Landelijk Programmamanager Milieucriminaliteit, Nationale Politie

14.00 - 15.00 uur  Workshopronde 2

15.00 – 15.30 uur  Pauze

15.30 – 16.30 uur  Workshopronde 3

16.30 - 17.00 uur  Napraten met hapje en drankje
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BOA week

Workshop 1.  De kloof tussen ‘beeldvorming en werkelijkheid’
Organisatie  Leger des Heils
Workshopleiders  Sam en Lano

Het DrieluikConcept behandelt een aantal thema’s te weten:

1. Respect;
2. Verantwoordelijkheidsgevoel;
3. Discipline;
4. Taakvolwassenheid;
5. Persoonlijk Leiderschap;
6. Doel!

Kortom: Het Drieluik is een beleving en een confrontatie met je eigen percepties, angsten, vooroordelen en werkelijkheid! 
Dit zorgt voor het beïnvloeden van het gedrag waardoor bewustwording een feit is. Het DrieluikConcept toont aan dat 
“objectiviteit” niet bestaat. Juist de BOA en de politiemedewerker worden geselecteerd op objectiviteit, hetgeen tijdens het 
politiewerk onmogelijk blijkt te zijn.

Workshop 2.  Samenwerking Politie en BOA’s
Organisatie  Politie, Eenheid Midden Nederland
Workshopleiders  Jan van Barneveld, Operationeel Specialist, Politie Midden Nederland
  Mariska Koopmans, Coördinator, Afdeling Handhaving Gemeente Almere 

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft middels een brief aan de Tweede Kamer op 1 april 2014 de Politiechefs van de 
Nationale Politie de opdracht gegeven om handhaving in de openbare ruimte te vormen tot de taak van één overheid.

Boa’s en Politie zijn elkaars natuurlijke partners in leefbaarheid en veiligheid.

Hoe gaan we die samenwerking verder invulling geven?

Workshop 3.  BOA opleiding en training in 2020: fundamentele veranderingen
Organisatie  Circon
Workshopleider  Jaap van der Steen, directeur Circon

BOA’s worden voor het overgrote deel nog opgeleid op de ‘klassieke’ manier: leren uit boeken en klassikaal onderwijs. 
In de Nederlandse opleidings- en trainingsbranche wordt E-technologie op steeds grotere schaal toegepast, met als gevolg 
veel effectievere en efficiëntere opleidingen.

Ook de BOA-opleidingen zullen niet ontkomen aan deze trend.
In deze workshop wordt deze ontwikkeling toegelicht en wordt een aantal E-instrumenten getoond die duidelijk maken 
hoe onontkoombaar deze trend -ook voor de BOA-opleidingsbranche- zal zijn.

Dinsdag 8 september 2015
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Voorbeelden:

- Onlineassessment  van lacunes in kennis- en gedragsvaardigheden zodat de opleiding “op maat” kan  
  worden aangeboden;
- Onlinegaming  voor het paraat houden van kennis -ook buiten de examentijd om- waardoor de  
  voorbereiding op een examen gemakkelijker en de performance in de praktijk beter  
  wordt;
- Online Visueel Coachen  van cursisten in de praktijk;
- Compacte Visuele E-learning  ter vervanging van lange klassikale sessies;
- Video Response Training  voor het op afstand trainen van gedragsvaardigheden tot op beheersingsniveau;
- Bodycam-Coaching  voor het maken van kwaliteitsanalyses van (het eigen) optreden;
- Jobtools voor Teamleiders  voor het leidinggeven aan executief personeel.

Workshop 4.  De verdachte, wat kun en moet je ermee?
Organisatie  Politieacademie
Workshopleider  Twan van Kraaij, docent Politieacademie

De BOA heeft nagenoeg dagelijks te maken met een verdachte. Wat is er mooier om op zulke momenten te weten wat je 
moet en wat je kunt met die verdachte. Dit geeft rust en komt je werkuitvoering ten goede!

De deelnemers worden aan de hand van een aantal casussen meegenomen in de keuzes en verplichtingen die er zijn als je 
te maken hebt met een verdachte. Tevens wordt het verhoor en alle nieuwe wetgeving daaromheen besproken. 
In een interactieve stijl wordt met de deelnemers gezocht naar de juiste keuzes en vooral naar het waarom daarachter.

Workshop 5.  Landelijke handhavingsstrategie
Organisatie  MMG Advies
Workshopleiders  Peter Hermens, partner bij MMG Advies
  Jean-Paul de Poorter, partner bij MMG Advies
  Jos Zanders, Specialist en team accounthouder, RUD Zeeland
  Projectleider Landelijke Handhavingsstrategie

Op 4 juni 2014 heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) vastgesteld. Deze strategie 
beschrijft hoe te handelen bij een bevinding (overtreding) van de omgevingswetgeving. Belangrijk onderdeel van de strategie 
is de samenwerking met het OM.
Thans wordt de LHS geïmplementeerd.

De workshop richt zich op het bekend maken van de LHS en het, aan de hand van casussen, uitleggen en oefenen van hoe 
de strategie werkt.

Workshop 6.  De stand van het boa-bestel
Organisatie  Verwey-Jonker Instituut
Workshopleiders  Arnt Mein, Sr. Onderzoeker Verwey-Jonker Instituut
  Eline van der Tholen, Ministerie van Veiligheid en Justitie

In deze workshop doet Arnt Mein verslag van zijn onderzoek naar het functioneren van het boa-bestel, het stelsel van 
regels waarbinnen boa’s moeten functioneren. Hij deed dit onderzoek in 2012 in opdracht van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie, op basis van 11 case studies. 
Het boa-stelsel is in 2010 ingrijpend gewijzigd, het ministerie wilde weten in hoeverre dit heeft geleid tot een trans-
paranter, efficiënter en gebruiksvriendelijker stelsel. Centraal stonden vragen als: is de domeinafbakening werkbaar, in 
hoeverre worden boa’s beleidsmatig ingezet, wie heeft de operationele regie, hoe verloopt de samenwerking en informatie-
uitwisseling met de politie, wie houdt het toezicht?
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Workshop 7.  Civielrechtelijke aspecten binnen het strafrecht voor de politie
Organisatie  SPV – opleidingspartner voor politie en veiligheid
Workshopleider  Bert van Herp, docent SPV

‘’Het is civiel’’ – Deze workshop gaat in op het strafrecht en de daarmee onlosmakelijk verbonden civielrechtelijke situatie. 
Maak opnieuw kennis met klassieke strafbare feiten zoals bedreiging, diefstal en oplichting en wordt verrast door de 
verdieping die het civiel recht hierbinnen aanbrengt. 
Het ophelderen van de civielrechtelijke situatie kan namelijk binnen het strafrecht zorgen voor duidelijkheid waardoor 
binnen de opsporing meer effectief en efficiënt kan worden opgetreden.

Workshop 8.  Kijken en waarnemen
Organisatie  Politieacademie
Workshopleider  Laurens ter Braak, docent

In deze workshop laat Laurens ter Braak de deelnemers ervaren dat er een wezenlijk verschil zit tussen kijken en waarnemen. 
Waar kijk ik naar en wat wil ik zien? Ben ik in staat om goed te oordelen over wat ik zie? Kon ik wat ik zie beoordelen? 
Hoe functioneren mijn ogen en mijn brein bij kijken/waarnemen?

Workshop 9.  Informatiedeling: Waarom moeilijk doen als het samen kan!
Organisatie  NatuurNetwerk Nederland B.V.
Workshopleider  Aart van der Sluijs, Mede-eigenaar van NatuurNetwerk b.v.

Het registreren van informatie wordt met de dag belangrijker. Aan de hand van registraties wordt gekeken waar handhavers 
ingezet moeten worden en wat de meest voorkomende problemen zijn in bijvoorbeeld een gemeente of terrein.
Kortom: informatiegestuurd handhaven wordt steeds belangrijker.

Maar hoe zit het met het doorzetten van informatie naar andere handhavingspartners, zoals de Nationale Politie, aangren-
zende gemeenten of terreineigenaren en Omgevingsdiensten? Op welke manier kunnen we deze informatie delen?
Het BoaRegistratieSysteem (BRS) deelt informatie waar dit wenselijk en wettelijk mogelijk is.

Tijdens de workshop wordt u geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op 
welke manier dit in het BRS is geregeld.

Workshop 10.  Identiteit vaststellen
Organisatie  Politieacademie
Workshopleider  Jo Rullens, docent

Tijdens de workshop komt de identiteitsvaststelling door de politie aan de ID-zuil aan bod, waarbij aandacht besteed 
wordt aan de BVID 2.1. Hierbij worden niet alleen verdachten geregistreerd in de strafrechtsketenbank maar worden ook 
verdachten – die tevens de niet-Nederlandse nationaliteit hebben – geregistreerd in de BVV. Tevens wordt aandacht 
geschonken aan de gekwalificeerde identiteitsdocumenten ingevolge artikel 1 WID.

Workshop 11.  Wet Politiegegevens de (on)mogelijkheden voor het delen van 
  (politie)informatie
Organisatie  Nationale Politie, Eenheid Limburg
Workshopleider Louis Wassercordt , privacyfunctionaris

De Wet politiegegevens is op 1 januari 2008 in werking getreden. Deze wet stelt dat er voor de politie een gesloten 
verstrekkingenregime telt, maar schept ook mogelijkheden om informatie met anderen te delen. Wat kan wel of niet en 
waarom?

Voor de BOA's zijn daar aparte regelingen voor, niet alleen van politie naar BOA maar ook andersom.
Wat kunnen we (niet) van elkaar verwachten?
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BOA week
Boa week nader belicht: 

Workshop "Waarom moeilijk doen 
als het samen kan!" (Aart van der Sluijs)

“Iedereen roept dat de boa’s de oren en ogen op straat en in het buitengebied zijn. Als je de 
informatie die dit oplevert nergens aan vastknoopt, dan gaat deze waardevolle informatie 
verloren”, zegt Aart van der Sluijs.

Van der Sluijs geeft op 8 en 9 september 
de workshop Informatiedeling: waarom 
moeilijk doen als het samen kan!  Hij is 
werkzaam voor NatuurNetwerk Nederland 
als directeur en betrokken als beheerder 
van het BoaRegistratieSysteem (BRS). BRS 
deelt informatie binnen bevoegdheden van 
boa’s en is getoetst door het CBP. In zijn 
workshop daagt hij zijn toehoorders uit 
om na te denken over informatiedelen en 
hoe je dat doet.

Aart van der Sluijs was zelf tien jaar 
lang een groene boa bij de gemeente 
Arnhem en daarna was hij werkzaam 
bij de NVWA, waar hij medewerkers 
begeleidde van Staatsbosbeheer, 
het Fryske Gea en de Waddenunit. 
Sinds een aantal jaren werkt hij voor 
NatuurNetwerk als accountmanager 
van het BoaRegistratieSysteem en 
onderhoudt hij de contacten met 
klanten.

Informatie gestuurd handhaven
Het registreren van informatie wordt met 
de dag belangrijker. Als voormalig boa 
weet Aart van der Sluijs als geen ander dat 
het vastleggen van informatie het minst 
leuke werk is voor een boa. Hij vergelijkt 
het met het invullen van de belasting-
formulieren: “Leuker kunnen we het niet 
maken, makkelijker wel”. Toch draait alles 
tegenwoordig om informatie en informatie 
gestuurd handhaven. “Het is goed om te 
weten hoe je dat op een geborgde manier 
kan doen,“ zegt hij. De tijd dat iedereen op 
zijn eigen eiland aan het handhaven is, is 
voorbij. Aangezien boa’s en politiemensen 
allemaal voor dezelfde taak staan, kan het 
niet zo zijn dat de activiteiten van boa’s in 
de ene gemeente niet zichtbaar zijn voor 
boa’s van een aangrenzende gemeente. 
Datzelfde geldt voor informatie van de 
politie voor boa’s en andersom. 

Zo deed de politie Midden-Nederland een 
tijd geleden een onderzoek naar bos-
branden. Zij heeft toen informatie uit het 
BRS gehaald. Een boa had hier informatie 
in gezet, wat later het ontbrekende puz-
zelstukje bleek te zijn in de oplossing van 
de bosbranden, waardoor de pyromaan 
snel kon worden gepakt. De vraag is 
natuurlijk: hoe zit het met het doorzetten 
van informatie naar andere handhavings-
partners, zoals de Nationale Politie, aan-
grenzende gemeenten of terreineigenaren 
en Omgevingsdiensten? Daarover gaat 
onder andere deze workshop.

Week van de boa 
Over de week van de BOA zegt van der 
Sluijs: “Omdat alle partijen gedurende 
deze drie dagen gezamenlijk optrekken 
zullen de aandachtspunten bij de boa 
daadwerkelijk worden aangepakt. Dat gaat 
natuurlijk niet in één keer, maar stapje 
voor stapje. Belangrijk is dat we de goede 
kant op gaan. Neem nu als voorbeeld 
het delen van informatie tussen politie 
en boa’s en boa’s onderling. Je ontkomt 

er niet aan om naar een samenwerking 
tussen de verschillende systemen te gaan 
waarin informatie met elkaar gedeeld kan 
worden.” Verder hoopt hij dat er naar aan-
leiding van de BOA week een beweging op 
gang komt waarbij er een nauwere samen-
werking ontstaat tussen boa’s onderling en 
tussen de politie en boa’s. “Dit keer geen 
woorden, maar daden”, aldus Aart van der 
Sluijs.

Het BoaRegistratieSysteem (BRS) 
deelt informatie waar dit wenselijk en 
wettelijk mogelijk is. In dit systeem 
kun je direct incidenten die je in het 
veld aantreft muteren. Via een com-
puter, maar ook via een Smartphone. 
Ook kun je met het BRS processen 
verbaal opmaken. Daarnaast is het 
mogelijk om managementinformatie 
uit het systeem te halen, wat kan bij-
dragen aan een informatie gestuurde 
handhaving. Het doel is om beter met 
elkaar samen te werken en elkaar ook 
te helpen. Van dit systeem maken 
diverse organisaties gebruik: justitie, 
politie, NVWA, provincies, gemeenten, 
terreinbeheerders, Sportvisserij 
Nederland, recreatiegemeenschappen. 
Het BRS is gekoppeld aan een eigen 
afgeschermd Geografisch Informatie-
systeem (GIS) en is opgezet 
door NatuurNetwerk 
(www.natuurnetwerk.nl)

  Tekst: Annet Les

Aart van der Sluijs.
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BOA week
Boa week nader belicht: 

Burgemeester John Berends (Apeldoorn) 
steekt nek uit voor boa’s

Als burgemeester van Apeldoorn is John Berends verantwoordelijk voor de openbare orde en 
veiligheid. Op  woensdag 9 september spreekt hij tijdens de week van de BOA. De Gemeente 
Apeldoorn heeft zelf zo’n 35 BOA’s in dienst, zowel parkeercontroleurs als jeugdboa’s. 
Ze worden volgens Berends zeer gewaardeerd en ze zijn de steun en toeverlaat van de organi-
satie. Ook de samenwerking met de politie verloopt positief.

Pilot
Vanaf 1 juli startte Apeldoorn met een 
pilot van een jaar, waarbij de bevoegd-
heden van de BOA tijdelijk worden 
uitgebreid. Niet in de vorm van wapens, 
maar op het gebied van communicatie. 
In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld 
bij gebiedsontzeggingen een BOA een 
aanzegging kan doen en de politie deze 
uitvoert. Berends: “Ik ben daarmee niet 
uit op het creëren van een nieuwe politie. 
We gaan dit voor een jaar doen en dan 
evalueren we hoe het is gegaan.” Berends 
geeft aan dat hier binnen de raad flinke 
discussies over zijn gevoerd. 

Kennisuitwisseling
Van de week van de BOA verwacht hij 
vooral dat er veel kennisuitwisseling plaats 
zal vinden over de verschillende thema’s 
en dat men elkaar leert kennen. Hij hoopt 
dat bezoekers veel kunnen leren van de 
best practices die daar aan de orde komen, 
omdat die vaak een goede spiegel kunnen 
zijn. 

John Berends
Nieuwe Beleidsregels 
Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar
Het lijkt wel afgesproken werk: de eerste 
berichten over de week van de BOA 
worden de wereld ingestuurd en bijna 
op hetzelfde moment worden er nieuwe 
Beleidsregels gepubliceerd!

Op 1 juli 2015 zijn de Beleidsregels Buiten-
gewoon Opsporingsambtenaar in werking 
getreden. 
Dit document vervangt de Circulaire 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar en 
de Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar. “Samenvoeging van 
beide circulaires komt de hanteerbaar-
heid en de leesbaarheid ten goede.” Ook is 
de inhoud van de circulaires waar nodig 
geactualiseerd. Op het onderdeel opleiding 
milieuboa’s zal nog een en ander worden 
aangepast.

De inhoud van de beide Circulaires en dus 
de inhoud van de nieuwe Beleidsregels 
zal de boa-lezers van dit blad bekend zijn 
(althans op hun eigen domein), daarom 
hebben we een samenvatting als algemene 
achtergrond bij een intensieve driedaagse 
in september op onze site geplaatst.

Het artikel is te vinden op:
www.politiedierenenmilieu.nl > Wet- en 
Regelgeving > BOA’s.



Dier & Milieu 2015 / 4 Pagina 12 Dier & Milieu 2015 / 4  Pagina 13

BOA week
Woensdag 9 september 2015 (onder voorbehoud)

09.00 – 09.30 uur  Ontvangst en registratie

09.30 – 09.45 uur  Welkom door de dagvoorzitter Lieke Sievers
 Voorzitter Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming
 Directeur Veiligheidsregio IJsselland

 Opening door John Berends
 Burgemeester van Apeldoorn

09.45 – 10.10 uur  Eric Bervoets
 Bestuurskundige en criminoloog
 Bureau Bervoets, auteur boek ‘Gemeentelijk Blauw’

10.10 - 10.40 uur  Moniek Pieters
 Voorzitter Rekenkamer Arnhem

10.40 – 11.00 uur  Namens Beboa en BOPV,
 Dorothée J.C. Meijer
 Hoofd Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag
 Voorzitter Branche Organisatie Publieke Veiligheid

11.00 – 11.30 uur  Pauze

11.30 – 12.30 uur  Workshopronde 1

12.30 - 13.30 uur  Lunch & Kennismarkt

13.30 - 14.30 uur  Workshopronde 2

14.30 – 15.00 uur  Pauze

15.00 – 16.00 uur  Workshopronde 3

16.00 – 17.00 uur  Napraten met hapje en drankje
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BOA week

Workshop 1.  Kansen en uitdagingen voor de BOA Openbare Ruimte
Organisatie  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Workshopleiders  Tjeerd van Bekkum, burgemeester Smallingerland en lid van de Commissie 
  Bestuur en Veiligheid
  Lisanne Kerstens, Secretaris Commissie Bestuur en Veiligheid VNG

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het terrein van de boa openbare ruimte. Zo zijn de bevoegdheden uitgebreid, is de 
PV vergoeding afgeschaft en is er een modeluniform voor de boa gepresenteerd. Daarnaast krijgt de reorganisatie van de 
nationale politie steeds meer z’n beslag. We zien steeds meer hoe de samenwerking tussen de politie en de boa in het 
nieuwe bestel zich aan het vormen is.

Voor de VNG is het moment aangebroken om de bestaande visie op de boa openbare ruimte tegen het licht te houden en 
te bekijken wat er de komende jaren te wachten staat op het terrein van de boa openbare ruimte. Graag gaan we met u in 
gesprek over de kansen en uitdagingen voor de komende jaren op het terrein van de boa openbare ruimte.

Workshop 2.  De flexibele BOA, de BOA flexpool
Organisatie  Gemeente Roosendaal
Workshopleider  Gabriel Jas, Teamleider Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving 

De veranderende rol van de overheid, een andere BOA in die overheid:

De rol van de overheid verandert, meer samenwerken met de burger/ondernemer en we moeten ons veel slimmer organi-
seren. De visie 2020 van Roosendaal gaat uit van meer uitbesteden van (BOA) taken aan partners en het inzetten van o.a. 
(BOA) ZZP’ers en andere vormen van flexibele inzet.
Wij denken dat in de toekomst veel meer gebruik gemaakt zal worden van een BOA-flexpool (externe leverancier). 
Hierdoor ontstaat flexibiliteit, kwaliteit en effectiviteit. Gemeente voert regie en blijft verantwoordelijk, partners voeren uit. 
Die flexibiliteit wordt alleen ingezet op die momenten dat daar de vraag is.

Workshop 3.  De kloof tussen ‘beeldvorming en werkelijkheid’
Organisatie  Leger des Heils
Workshopleiders  Sam en Lano

Het DrieluikConcept behandelt een aantal thema’s te weten:
1. Respect;
2. Verantwoordelijkheidsgevoel;
3. Discipline;

Kortom: Het Drieluik is een beleving en een confrontatie met je eigen percepties, angsten, vooroordelen en werkelijkheid! 
Dit zorgt voor het beïnvloeden van het gedrag waardoor bewustwording een feit is. Het DrieluikConcept toont aan dat 
“objectiviteit” niet bestaat. Juist de BOA en de politiemedewerker worden geselecteerd op objectiviteit, hetgeen tijdens het 
politiewerk onmogelijk blijkt te zijn.

Woensdag 9 september 2015

4. Taakvolwassenheid;
5. Persoonlijk Leiderschap;
6. Doel!
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Workshop 4.  Voordelen van bestuursrechtelijke handhaving
Organisatie  NIVOO Opleidingen & Uitgeverij
Workshopleider  Raymond IJsselstijn, Sr. medewerker bij de Unit Handhaving en Vergunningen   
  Gemeente Capelle aan den IJssel

Bestuursrechtelijke handhaving biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van strafrechtelijke handhaving. Daarom 
maken steeds meer gemeenten hier gebruik van. Doelstelling is bijvoorbeeld om de overtreding ook echt op te lossen en niet 
alleen een overtreder te straffen met een bekeuring, waarbij ook de kosten voortvloeiende uit de genomen handhavings-
maatregelen zoveel mogelijk op de overtreder worden verhaald.
Dat levert de gemeente dus ook met regelmaat een financieel voordeel op. Tijdens de workshop worden deze voordelen 
aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. Het beeld dat bestuursrechtelijke handhavingsprocessen langdurig en te 
ingewikkeld zijn wordt weggenomen. Ook worden de vereenvoudigde werkprocessen waarmee handhavers in de openbare 
ruimte goed aan de slag kunnen, toegelicht.

Workshop 5.  Informatie gestuurde handhaving
Organisatie  Gemeente Amsterdam
Workshopleider  Ronald Kersbergen, Regie Unit Bestuurlijk Toezicht & Handhaving
  Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam ziet informatie gestuurde handhaving als een volgende stap op weg naar een flexibele, effectieve 
en efficiënte organisatie.

Het doel van informatie gestuurde handhaving is handhaving daar in te zetten waar de risico’s op niet naleven van de regels 
en/of effecten daarvan het grootst zijn. Het is daarbij van belang om alle relevante informatie te gebruiken om sturing te 
geven en de schaarse handhavingscapaciteit zo doelmatig mogelijk in te zetten. Maar wat is relevante informatie? En hoe 
verkrijgen en delen we die informatie? En hoe meten we de effecten? In deze workshop worden enkele inzichten
gedeeld hoe een slim proces van informatiegestuurde handhaving is vorm te geven.

Workshop 6.  Landelijke handhavingsstrategie
Organisatie  MMG Advies
Workshopleiders  Peter Hermens, partner bij MMG Advies
  Jean-Paul de Poorter, partner bij MMG Advies
  Jos Zanders, Specialist en team accounthouder, RUD Zeeland
  Projectleider Landelijke Handhavingsstrategie

Op 4 juni 2014 heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) vastgesteld. Deze strategie 
beschrijft hoe te handelen bij een bevinding (overtreding) van de omgevingswetgeving. Belangrijk onderdeel van de strategie 
is de samenwerking met het OM.
Thans wordt de LHS geïmplementeerd.

De workshop richt zich op het bekend maken van de LHS en het, aan de hand van casussen, uitleggen en oefenen van hoe 
de strategie werkt. 

Workshop 7.  Social Media
Organisatie  Gemeente Ede
Workshopleider  Jan Otter, Coördinator - Toezicht en Handhaving

Gebruik van Social Media door de BOA, een hype of een mooi middel? Wat kun je er mee, waar moet je rekening mee 
houden? De afdeling Voorlichting en Communicatie buitenspel?
Praat mee over dit onderwerp en hoor over de ervaringen in Ede.
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Workshop 8.  BOA en de noodzaak van integrale handhaving
Organisatie  Gemeente Ede
Workshopleider  Jan Otter, Coördinator - Toezicht en Handhaving

Toezicht en handhaving op de leefbaarheid. Zoveel gemeenten, zoveel verschillen. Is er een best practice? En wat verwacht 
de burger eigenlijk van handhaving in de openbare ruimte. Hoe belangrijk is aansturing en regie en door wie?

Een gemeente die kan putten uit tientallen jaren ervaring met eigen opsporingsambtenaren is de gemeente Ede. Zij heeft 
toezicht en handhaving op de leefbaarheid als gemeentelijke verantwoordelijkheid al langere tijd opgepakt. Een lange 
ervaring is vooral waardevol als je met die ervaring door blijft ontwikkelen. 

In deze workshop een kijkje in de keuken van de afdeling Toezicht van Ede.

Workshop 9.  Krav Maga
Organisatie  Groeiopleidingen / Landstede
Workshopleider  Folkert Hilarides, Krav Maga instructeur

Conducteurs, ambulance personeel en politie ambtenaren worden dagelijks geconfronteerd met agressief gedrag. Krav Maga 
heeft zich bewezen als het beste ‘Battle Tested System’ ter wereld.

In de workshop Krav Maga leren de deelnemers hoe te handelen wanneer zich confrontaties voordoen. De aandachtspunten 
in de workshop zijn: het tijdig herkennen van risico’s tijdens confrontaties, tactisch gedrag tijdens confrontaties, zelfverdedi-
gingstechnieken en hoe te handelen na een confrontatie.

In de workshop zullen de deelnemers situaties aan den lijve ondervinden

Workshop 10.  Taal en Proces-Verbaal
Organisatie  Groeiopleidingen / Landstede
Workshopleider  W. Kas, docent Nederlands

‘In onze contacten met burgers is mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid onmisbaar en niemand hoeft mij de noodzaak 
van een zorgvuldig opgesteld proces-verbaal uit te leggen’ , stelt korpschef Bouman.

In de workshop ‘Taal en Proces- Verbaal’ wordt in hoofdlijnen verteld aan welke eisen een proces- verbaal moet voldoen. 
De deelnemers krijgen een vingeroefening met verschillende taalaspecten bij het opstellen van een proces- verbaal. 
De taalproblemen die in de oefening naar voren komen, worden plenair door de trainer behandeld.

In het tweede deel van de workshop wordt ingegaan op de consequenties van verkeerd taalgebruik in een proces- verbaal.

Workshop 11.  Meer maatwerk bij de BOA opleiding
Organisatie  Groeiopleidingen / Landstede
Workshopleider  G. Strating, Coördinator Landstede Training, Opleiding & Advies

Met de opleiding BOA wordt u volledig voorbereid op deelname aan het door de Minister van Veiligheid en Justitie 
vastgestelde examen dat nodig is om als BOA te kunnen worden aangesteld. U behaalt het Getuigschrift Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar .

In de workshop ‘Meer maatwerk bij de BOA opleiding’ wordt ingegaan op de eisen en kaders van deze opleiding zoals die 
nu wordt aangeboden. De vraag naar maatwerk bij deze opleiding wordt steeds groter. Voor nu en zeker voor de nabije 
toekomst.

U wordt gevraagd hoe de opleiding het beste op maat gemaakt kan worden en welke keuzevakken van belang zijn bij de 
opleiding. De resultaten van de discussie worden gepresenteerd aan de nog te vormen BOA Raad.
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Workshop 12.  De keuze tussen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke middelen bij 
 gemeentelijke handhaving
Organisatie  SPV – opleidingspartner voor politie en veiligheid
Workshopleider  Bert van Herp, docent

‘’Tweepettenproblematiek?’’ – Deze workshop gaat in op de keuze tussen de inzet van bestuursrechtelijke en/of strafrechte-
lijke middelen bij de gemeentelijke handhaving van wettelijke voorschriften zoals de APV en de ASV. Wat zijn de argumenten 
en wat betekent dit voor de handhaver? Zo heeft het wegvallen van de PV-vergoeding invloed op deze argumenten, maar 
hoe sterk zijn die argumenten en kunnen zij wellicht zelfs worden weerlegd? Verder wordt er in deze workshop aandacht 
besteed aan de relatie tussen het gewenste doel en de bijbehorende bevoegdheid.

Workshop 13.  Kijken en waarnemen
Organisatie  Politieacademie
Workshopleiders  Laurens ter Braak, docent

In deze workshop laat Laurens ter Braak de deelnemers ervaren dat er een wezenlijk verschil zit tussen kijken en waarnemen. 
Waar kijk ik naar en wat wil ik zien? Ben ik in staat om goed te oordelen over wat ik zie? Kon ik wat ik zie beoordelen? 
Hoe functioneren mijn ogen en mijn brein bij kijken/waarnemen?

Workshop 14.  Informatiedeling: Waarom moeilijk doen als het samen kan! 
Organisatie  NatuurNetwerk Nederland B.V.
Workshopleider Aart van der Sluijs, Mede-eigenaar van NatuurNetwerk b.v.

Het registreren van informatie wordt met de dag belangrijker. Aan de hand van registraties wordt gekeken waar handhavers 
ingezet moeten worden en wat de meest voorkomende problemen zijn in bijvoorbeeld een gemeente of terrein.
Kortom: informatiegestuurd handhaven wordt steeds belangrijker.

Maar hoe zit het met het doorzetten van informatie naar andere handhavingspartners, zoals de Nationale Politie, aangren-
zende gemeenten of terreineigenaren en Omgevingsdiensten? Op welke manier kunnen we deze informatie delen?

Het BoaRegistratieSysteem (BRS) deelt informatie waar dit wenselijk en wettelijk mogelijk is.
Tijdens de workshop wordt u geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op 
welke manier dit in het BRS is geregeld.

Workshop 15.  De gemeente als spelverdeler in veiligheidsintelligence en veiligheidsaanpak;  
 een vernieuwing.
Organisatie  Van Aetsveld, Veiligheid en Innovatie
Workshopleider  Peter van Dusseldorp, Van Aetsveld, directeur Veiligheid en Innovatie

Er zal inzicht worden gegeven in de ideale maatschappelijke informatiepositie m.b.t. veiligheid en leefbaarheid. Vertrekpunt 
is het internationale Triple Pmodel (Profit, Planet, People), met subcategorieën, indicatoren. Relatie tussen kennis- en 
informatiepositie t.a.v. gebruikte middelen, bedrijfsprocessen, verdienmodellen en (ongewenste) producten en effecten. 
Via sleutelfunctionarissen, sleutellocaties en sleutelinformatiesystemen wordt inzicht verkregen in de ernst en omvang. 
De belangrijke plek van de BOA’s in het maatschappelijke veiligheidsteam, met de gemeente als spelverdeler en talrijke 
andere (onvermoede) medespelers wordt duidelijk gemaakt.

Er zullen enkele prikkelende stellingen worden besproken!
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Workshop 16.  Samen met u op weg naar de 2e cyclus Permanente Her- en Bijscholing
Organisatie  Samenwerkingsverband milieuboa’s domein II
Workshopleiders  Linda Boender, Opleidingsadviseur team Inspectieacademie, NVWA
 Marloes van Peer, Bestuur academie

Het Samenwerkingsverband milieuboa’s domein II heeft als doel om samen met werkgevers en boa’s een professioneel 
leer- en ontwikkeltraject te realiseren. We dagen werkgevers en boa’s dan ook van harte uit om tijdens deze workshop de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en het leer- en ontwikkeltraject nog ‘stevigere poten’ te gaan geven. We zullen 
op een interactieve manier op zoek gaan naar de meerwaarde en ‘highlights’ uit de 1e cyclus van de permanente her- en 
bijscholing; vervolgens willen we graag de verwachtingen en speerpunten voor de 2e cyclus van de werkgevers en boa’s 
vernemen. Samen slaan we verder de ‘opleidingsweg’ in naar een professionele boa!!!!

Workshop 17.  Samenwerking gezocht in de handhaving van de Drank- en Horecawet!
Organisatie  Gemeente Utrecht
Workshopleiders  Miguel Koppenhol, Hoofdinspecteur VTH Bijzondere Handhaving
 Arie Hogendoorn, Jurist Bijzondere Wetten VTH

Deze workshop zal voornamelijk handelen over de Drank- en Horecawet met betrekking tot handhaving, samenwerking met 
de politie en wat daarvoor nodig is, opsporingsmethoden en -tips en een link naar onder andere de Algemene Wet Bestuurs-
recht. De items over prostitutie en illegaal gokken worden zijdelings benoemd maar inhoudelijk minder belicht.

Workshop 18.  Operationele regie handhaving openbare ruimte
Organisatie  Gemeente Den Haag / Gemeente Amsterdam
Workshopleiders  Dorothee Meijer, Hoofd Handhavingsorganisatie, Gemeente Den Haag
 Ronald Kersbergen, Regie Unit Bestuurlijk Toezicht & Handhaving
 Gemeente Amsterdam

Een goede samenwerking in de openbare ruimte tussen politie en gemeentelijke boa’s is cruciaal voor effectieve handhaving 
in de openbare ruimte. In de landelijke uitgangspunten voor de samenwerking wordt gerefereerd aan een lokaal kader voor 
de uitvoering van operationele regie. Operationele regie kent de volgende elementen: capaciteitsplanning, werkinstructie, 
samenwerking, informatiedeling, communicatie en bijstand.

In Den Haag is ervoor gekozen de politie verantwoordelijk te maken voor de dagelijkse aansturing van de boa’s. De boa’s zijn 
om die reden ook gehuisvest bij de politie.

In Amsterdam wordt op verschillende thema’s intensief met de politie samengewerkt, maar de inzet wordt door de gemeente 
zelf bepaald. Het is de wens om bij specifieke gemeentelijke handhavingsthema’s waarbij de politie onmisbaar is, de 
gemeente de regie te laten hebben over de inzet van de politie.

In een interactieve workshop wordt de invulling van de operationele regie door de politie vanuit verschillende perspectieven 
belicht.

Workshop 19.  Wet Politiegegevens de (on)mogelijkheden voor het delen van (politie)informatie
Organisatie  Nationale Politie, Eenheid Limburg
Workshopleider  Louis Wassercordt , privacyfunctionaris

De Wet politiegegevens is op 1 januari 2008 in werking getreden. Deze wet stelt dat er voor de politie een gesloten 
verstrekkingenregime telt, maar schept ook mogelijkheden om informatie met anderen te delen. Wat kan wel of niet? 
Waarom?

Voor de BOA's zijn daar aparte regelingen voor, niet alleen van politie naar BOA maar ook retour.
Wat kunnen we (niet) van elkaar verwachten?
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BOA week
Boa week nader belicht: 

Teo Wams (Natuurmonumenten):
“Wij verwachten een gezond partnerschap”

Op donderdag 10 september opent Teo Wams de dag voor groene en grijze boa’s. Wams is 
directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten. Met ruim 90 particuliere boa’s in dienst is 
Natuurmonumenten een van de grootste werkgevers van deze beroepsgroep. Zonder de ogen 
en oren van deze boa’s ontstaat er in natuurgebieden en in het buitengebied een blinde 
vlek in de openbare orde. Bovendien hebben zij een belangrijke rol bij de handhaving van de 
groene wet- en regelgeving. Wams maakt zich als werkgever hard voor de groene boa’s. 

Landelijke prestatieafspraken
Begin 2014 trok een aantal werkgevers van 
particuliere boa’s aan de bel bij de toen-
malige minister van Veiligheid en Justitie, 
Opstelten, met een position paper*. Bij deze 
werkgevers bestond al langer de zorg alleen 
te staan, omdat de politie zich steeds meer 
op haar kerntaken (opsporing en zwaardere 
criminaliteit) ging richten. En dat terwijl 
de politie wel verantwoordelijk is voor 
de openbare orde en veiligheid. Daar-
naast werden ook de eisen die aan boa’s 
worden gesteld door de overheid nog eens 
opgeschroefd, waardoor deze werkgevers 
op kosten werden gejaagd. Inmiddels zijn 
we een jaar verder. De politiek erkent dat 
boa’s belangrijk zijn, men heeft een gebaar 
gemaakt door een kleine tegemoetkoming 
in de kosten (100.000 euro voor de werk-
gevers voor kosten en opleidingen) en er is 
een toezegging gedaan dat de werkgevers 
van boa’s meer betrokken zullen worden 
bij de opleidingen. Toch zijn er veel zaken 
nog niet geregeld. Met name als het gaat 
om de samenwerking en informatiede-
ling. Vooral bij kleine werkgevers is er veel 
frustratie over het niet toegankelijk zijn 
van bepaalde systemen. De transactiemo-
dule van het CJIB om digitaal bekeuringen 
aan te leveren is het grootste struikelblok. 
Ook de facilitering van de boa door onder 
meer C2000 en bepaalde gegevens voor de 
handhaving (Gemnet, RDW gegevens) is 
nog onvoldoende beschikbaar. Wams heeft 
het beeld dat er op plekken waar wel goed 
wordt samengewerkt, dit vooral afhankelijk 
is van personen. Hij pleit dan ook voor het 
maken van landelijke prestatieafspraken 
tussen boa’s en de politie. “We moeten 
de positie van de boa erkennen en vorm-
geven in afspraken over samenwerking en 
toegang tot informatie, in plaats van elke 
keer opnieuw weer tot overeenstemming te 
moeten komen,” aldus Wams. 

Week van de boa
De directeur natuurbeheer hoopt dat 
de Week van de boa leidt tot een grote 
exposure. “Boa’s zijn niet meer weg te 
denken. Ze maken het leven van iedereen 
een beetje mooier door bij te dragen 
aan de veiligheid en gastvrijheid in het 
buitengebied.” Daarnaast ziet hij uit naar 
een betere samenwerking met de politie 
op verschillende onderwerpen, zoals 
informatiedeling, maar bijvoorbeeld ook 
op het gebied van de gezamenlijke inkoop 
van kleding. 

Balans
Een aantal jaren geleden lag de nadruk bij 
het optreden van boswachters vooral op 
‘goed gastheerschap’. Inmiddels is er een 
kentering opgetreden: van boa’s wordt 
nu verwacht dat zij, mede door de aard 
van de delicten in natuurgebieden en de 
verharding in de samenleving, in staat zijn 
in hun optreden de balans te zoeken tussen 
gastheer en handhaver. Voor de toekomst 
hoopt Wams dat hij nog meer kan bij-
dragen aan deze balans in taakopvatting 
bij de boa’s, waardoor de positie van boa’s 
wordt versterkt. “En verder verwacht ik dat 
de overheid een visie op handhaving heeft 
ontwikkeld, waarin boa’s niet meer het 
gevoel hebben dat ze er alleen voor staan, 
maar de dingen samen doen met de politie 
en andere partners. We moeten toe naar 
een gezond partnerschap.”
*De position paper particuliere boa’s (29 
januari 2014) is opgesteld door de 12 Land-
schappen, Federatie Particulier Grondbezit, 
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, 
Kroondomein Het Loo, Natuurmonumenten, 
RGV Holding BV, Sportvisserij Nederland 
en Stichting Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe

Tekst: A. Les

Teo Wams
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BOA week
Boa week nader belicht: 

Workshop over de best practices samenwerking 
Politie | Eenheid Rotterdam | Dienst Regionale 

Recherche | Team Milieu, met boa’s inzake vangen 
en verhandelen van beschermde inheemse vogels ”

Tom Visser is sinds 1996 boa bij Natuurmonumenten Zuid Holland – Zeeland. Vanaf 2000 
werkt hij full time als handhaver en toezichthouder. Hij heeft Bosbouw en natuurbeheer 
gestudeerd. Natuurmonumenten Deltakust heet de eenheid op de kop van de eilanden 
Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Tom Visser.

We bellen Tom om wat meer te horen over 
de workshop die hij in de Boa-week samen 
met een collega van het rechercheteam 
milieu van de Politie Rotterdam Rijnmond 
gaat geven. De naam van die collega is 
bij het ter perse gaan nog niet helemaal 
zeker, waarschijnlijk wordt het Ruth van 
Wingerden.
Het was en is vaak nog steeds niet van-
zelfsprekend dat recherche  en groene 
handhavers samenwerken. Ieder heeft zo 
zijn eigen terrein en werkwijze. Boa’s zijn 
meestal in het veld te vinden. “Wij zijn 
meer van de korte klap”, zegt Tom, “maar 
dan vang je soms alleen de kleine vissen 
en zie je iemand soms na een week al weer 
aan het “werk” in het bos. Recherche-
mensen zijn geneigd wat teruggetrokken 
eigen onderzoek te doen, logisch omdat 
het vaak om vertrouwelijke zaken gaat en 
een heel onderzoek fout kan lopen als te 
veel mensen op de hoogte zijn. 

Helaas wordt er op die manier nogal eens 
langs elkaar heen gewerkt”.
In de workshop vertellen ze over een 
onderzoek naar illegale vogelhandel dat al 
met al meer dan  een jaar heeft gespeeld. 
“Het mooie is dat we elkaar als disciplines 
geweldig aanvulden en op die manier is 
het een schoolvoorbeeld van hoe samen-
werking kan gaan. Later kwamen er ook 
nog een boa van Staatsbosbeheer bij en 
medewerkers van de NVWA die goed werk 
verrichtten bij het onderzoeken van de in 
beslag genomen vogels. Ook lokale politie 
en mensen van de provinciale omgevings-
dienst zijn er later nog bij betrokken. Wij 
deden het veldwerk, dat is waar wij goed 
in zijn. Ieder deed zijn ding en zo kon er 
uiteindelijk een compleet netwerk worden 
opgerold”.
Uiteraard wil Tom nog niet te veel over de 
inhoud van de workshop vertellen, maar 
dat het een spectaculaire zaak is geweest 
horen we aan zijn enthousiasme. 

De workshop blijkt te gaan om een uitgebreide 
vogelhandel, dus vangers, handelaren, malversaties met 
ringen enz.

Het blijkt te gaan om een uitgebreide 
vogelhandel, dus vangers, handelaren, 
malversaties met ringen enz. enz. 
Twee jaar geleden kwamen er al de eerste 
meldingen, dus dit was een zaak van 
lange adem en veel onderling overleg en 
afstemming. Er zijn vele arrestaties 
verricht en in totaal 17 verdachten 
gehoord.

We hebben het over criminaliteit waar veel 
geld in om gaat.
In de workshop zal de zaak aan de hand 
van een PowerPoint systematisch worden 
doorgelopen. De aanleiding, de werkwijze, 
ieders taken, de daadwerkelijke arrestaties 
en de afhandeling komen aan de orde, 
compleet met cijfers over de vogelhandel 
die helaas nog steeds bijzonder lucratief 
blijkt te zijn.

Deze workshop zal op donderdag worden 
gegeven. 

De vogelhandel blijkt helaas nog steeds bijzonder 
lucratief te zijn. ( foto’s: Tim Visser)
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BOA week
Donderdag 10 september 2015 (onder voorbehoud)

09.00 – 09.30 uur  Ontvangst en registratie

09.30 – 09.45 uur  Welkom door de dagvoorzitter Lieke Sievers
 Voorzitter Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming
 Directeur Veiligheidsregio IJsselland
 Opening door Teo Wams
 Directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten

09.45 – 10.30 uur  Roeland Nieuweboer
 Directeur Afval, Industrie en Bedrijven bij Inspectie
 Leefomgeving en Transport
 Eigenaar van Inspectieview Milieu

10.30 - 10.45 uur  Addie Stehouwer
 substituut Nationale Ombudsman

10.45 – 11.00 uur  Pauze

11.00 – 12.00 uur  Workshopronde 1

12.00 - 13.00 uur  Lunch & Kennismarkt

13.00 - 14.00 uur  Workshopronde 2

14.00 – 14.30 uur  Pauze

14.30 - 15.30 uur  Workshopronde 3

15.30 – 16.00 uur  Minister van Veiligheid en Justitie
 De heer Mr. G.A. van der Steur

16.00- 17.00 uur  Napraten met hapje en drankje
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BOA week

Workshop 1.  Project ‘Natuurhulp’, een pilot op de Noord-Veluwe
Organisatie  Stichting Groennetwerk
Workshopleider  Peter Pfaff, Medewerker Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Het aantal groene boa’s neemt zienderogen af. In het buitengebied ontstaan daardoor steeds meer z.g. ‘witte’ plekken. 
Gebieden waar iedere vorm van toezicht lijkt te ontbreken. Een luilekkerland voor die personen die zich bewust bezig houden 
met milieucriminaliteit. Op diverse plaatsen in het land zijn die signalen helder: stroperij, afvaldumpingen, ongewenste 
vormen van recreatie, overtredingen van de natuurwetgeving en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen 
nemen toe.

Aan de andere kant zien we hoge bezoekersaantallen in onze natuurgebieden. Stichting Veld Onderzoek Flora en Fauna 
(VOFF), Stichting Groennetwerk en de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming stelde zich begin 2014 de vraag of 
en hoe je een aantal van deze bezoekers zou kunnen mobiliseren. Extra ogen en oren in het veld zouden toezichthouders en 
handhavers/BOA’s immers heel goed van pas kunnen komen.

Maar hoe doe je dat, wie benader je daarvoor en wat zijn de wederzijdse verwachtingen, maar ook de risico’s. In deze 
workshop nemen wij u graag mee met onze zoektocht naar een passend concept en laten wij u de eerste resultaten zien. 
Daarnaast wordt u aangespoord ook zelf na te denken over oplossingen die voor u wellicht een oplossing bieden.

Workshop 2.  De kloof tussen ‘beeldvorming en werkelijkheid’
Organisatie  Leger des Heils
Workshopleiders  Sam en Lano

Het DrieluikConcept behandelt een aantal thema’s te weten:

1. Respect;
2. Verantwoordelijkheidsgevoel;
3. Discipline;

Kortom: Het Drieluik is een beleving en een confrontatie met je eigen percepties, angsten, vooroordelen en werkelijkheid! 
Dit zorgt voor het beïnvloeden van het gedrag waardoor bewustwording een feit is. Het DrieluikConcept toont aan dat 
“objectiviteit” niet bestaat. Juist de BOA en de politiemedewerker wordt geselecteerd op objectiviteit, hetgeen tijdens het 
politiewerk onmogelijk blijkt te zijn.

Workshop 3.  Samenwerking Politie/BOA’s in Watersurveillanceproject
Organisaties  Politie Eenheid Midden Nederland
Workshopleider  Piet Brandhorst, Informatiemakelaar Team Milieu

Op het gebied van toezicht op de Randmeren rondom Flevoland werkt de politie in Flevoland samen met diverse Buitenge-
woon Opsporingsambtenaren.

Medewerkers van Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten voeren in 
samenwerkingsverband op en nabij het water toezicht en controles uit, voornamelijk gericht op de waterrecreatie.

Donderdag 10 september 2015

4. Taakvolwassenheid;
5. Persoonlijk Leiderschap;
6. Doel!
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Onderwerpen als verkeer, openbare orde, criminaliteit en milieu zijn de speerpunten.
Door de jaren heen is een goed contact gelegd tussen de reguliere politie en de BOA’s. Die contacten zijn ook goed na het 
vaarseizoen, als gezamenlijke onderwerpen zorgen dat men elkaar ook dan weet te vinden.

Workshop 4.  Samenwerking tussen groen en blauw, overeenkomsten en kansen?
Organisatie  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht
Workshopleider  Ronald Vorenhout, Voorzitter KNVvN

In de praktijk verschillen de beide sporen niet zoveel, er zijn veel overeenkomsten!
Er liggen veel kansen voor samenwerking in de handhaving in het buitengebied. Kansen die vroeger van zelfsprekend waren 
en nu misschien wel ondenkbaar.
Graag wil ik aandacht besteden om die samenwerking weer een kans te geven ook binnen de Nationale Politie. Verder is de 
KNVvN de afgelopen 2 jaar intensief bezig geweest met het Boa uniform domein 2 groen.
De opleiding voor leidinggevenden van de groene Boa, wat zijn de verplichtingen van de groene Boa maar ook wat zijn de 
verplichtingen van de werkgever!

Workshop 5.  BOA- Groene Brigade – Politie Limburg
Organisatie  Provincie Limburg, Groene Brigade
Workshopleider  Miel Lemaire, BOA Provinciale Groene Brigade

Sinds juli 2006 heeft de provincie Limburg een volledig bewapende Groene Brigade ingesteld, bestaande uit 6 boa's. 
Hun taak is voornamelijk handhaving en opsporing van de natuurwetgeving. Met nauwe samenwerking en informatie-
uitwisseling met de politie, met name de milieu-agenten, wijkagenten en het Team Milieu.

In februari 2009 hebben de politie en provincie Limburg een convenant afgesloten, waarin de operationele aansturing van 
de Groene Brigade ondergebracht is bij het Team Milieu van de politie Limburg (destijds regionaal milieuteam Limburg-Zuid). 
Dit convenant is in februari 2015 verlengd met een Samenwerkingsovereenkomst met dezelfde intentie. Door de operatio-
nele aansturing vanuit het Team Milieu is ook de informatie-uitwisseling en inzet voor onderzoeken geborgd.

In elk district van de oude regio Politie Limburg-Noord bestond een boa-netwerk dat regelmatig samen kwam en gezamenlijk 
acties in het buitengebied uitvoerde en elkaar buiten deze bijeenkomsten goed kon vinden. Deze netwerkbijeenkomsten en 
-acties werden/worden georganiseerd door de politie. De Groene Brigade maakt actief deel uit van dit netwerk.

Deze vorm wordt nu door politie en provincie opgezet voor heel Limburg. Vanuit het direct toezicht op de boa's (politie) en 
de groene regie (provincie) zal deze opzet worden geborgd.

Ervaringen, successen en dilemma's zullen worden gedeeld!

Workshop 6.  Omgevingskaart Milieu
Organisatie  Landelijk Milieu Expertise Centrum (LMEC)
Workshopleider  Wolter Vis, Projectleider Landelijke Implementatie Omgevingskaart Milieu

Omgevingskaart milieu biedt zicht op de milieuproblematiek vanuit het gezichtspunt van de politie.
Hoe doe je dat?

Workshop 7.  BOA opleiding en training in 2020: fundamentele veranderingen
Organisatie  Circon
Workshopleider  Jaap van der Steen, directeur Circon

BOA’s worden voor het overgrote deel nog opgeleid op de ‘klassieke’ manier: leren uit boeken en klassikaal onderwijs. 
In de Nederlandse opleidings- en trainingsbranche wordt E-technologie op steeds grotere schaal toegepast, met als 
gevolg veel effectievere en efficiëntere opleidingen.
Ook de BOA opleidingen zullen niet ontkomen aan deze trend.
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In deze workshop wordt deze ontwikkeling toegelicht en wordt een aantal E-instrumenten getoond die duidelijk maken 
hoe onontkoombaar deze trend -ook voor de BOA-opleidingsbranche- zal zijn.

Voorbeelden:

- Onlineassessment  van lacunes in kennis- en gedragsvaardigheden zodat de opleiding “op maat” kan  
  worden aangeboden;
- Onlinegaming  voor het paraat houden van kennis -ook buiten de examentijd om- waardoor de voor- 
  bereiding op een examen gemakkelijker en de performance in de praktijk beter wordt;
- Online Visueel Coachen  van cursisten in de praktijk;
- Compacte Visuele E-learning  ter vervanging van lange klassikale sessies;
- Video Response Training  voor het op afstand trainen van gedragsvaardigheden tot op beheersingsniveau;
- Bodycam-Coaching  voor het maken van kwaliteitsanalyses van (het eigen) optreden;
- Jobtools voor Teamleiders  voor het leidinggeven aan executief personeel

Workshop 8.  Informatie delen met Inspectieview Milieu
Organisatie  Inspectieview Milieu ILT
Workshopleiders  Titia van Leeuwen, projectmanager Inspectieview Milieu
  Nol de Witte, Coördinator Cluster functioneel applicatiebeheer en Cluster 
  ondersteuning bij de Omgevingsdienst Midden-Holland
  Oscar de Mooij, adviseur Toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

In de ochtend wordt plenair een inleiding gehouden over Inspectieview Milieu (IvM). In de workshop worden, daarop 
aanhakend, vanuit twee aangesloten organisaties, praktijkervaringen gedeeld met het aansluiten op en het werken met 
Inspectieview Milieu.
Nol Witte van Omgevingsdienst Midden-Holland en Oscar de Mooij van Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid kunnen 
hierover vanuit directe praktijkervaring veel vertellen. Over hoe inspecteurs en BOA’s ermee werken. En hoe ook de 
aanvullende instrumenten van Inspectieview Milieu: de digitale checklijsten en asbestalert het inspectiewerk effectiever en 
efficiënter maken.

Met Inspectieview Milieu beschikken milieu handhavende instanties sinds januari 2015 over een instrument om elektronisch 
inspectie-informatie te delen via een landelijke informatie-infrastructuur. Deze informatie is voor toezichthouders en hand-
havers toegankelijk via een beveiligde website. De informatie, zoals de resultaten van inspecties, is afkomstig van de inspec-
tiediensten die hun data hiervoor beschikbaar stellen. De inzet en het gebruik van het systeem is een randvoorwaarde voor 
de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke en strafrechtelijke organisaties die betrokken zijn bij de 
handhaving van de milieuwet- en regelgeving.

Workshop 9.  Juridisch kader informatie-uitwisseling via Inspectieview Milieu
Organisatie  Inspectieview Milieu ILT
Workshopleiders  Titia van Leeuwen, Projectmanager Inspectieview Milieu
  Caroline Coolen, OM

In de ochtend wordt plenair een inleiding gehouden over Inspectieview Milieu (IvM). In de workshop wordt, daarop 
aanhakend, ingegaan op het juridisch kader voor informatie-uitwisseling tussen straf- en bestuursrecht. Caroline Coolen 
(OM) brengt het juridisch kader voor de uitwisseling van inspectie-informatie tussen strafrechtelijke en bestuurlijke instanties 
scherp in beeld. Wat kan en als het niet kan, wat moet je dan regelen en afspreken om het wel te laten kunnen. 
Er bestaan veel ‘vage angsten’ rond dit thema, waarop in deze workshop expliciet wordt ingegaan.

Met Inspectieview Milieu beschikken milieu handhavende instanties sinds januari 2015 over een instrument om elektronisch 
inspectie-informatie te delen via een landelijke informatie-infrastructuur. Deze informatie is voor toezichthouders en 
handhavers toegankelijk via een beveiligde website. De informatie, zoals de resultaten van inspecties, is afkomstig van de 
inspectiediensten die hun data hiervoor beschikbaar stellen. De inzet en het gebruik van het systeem is een randvoorwaarde 
voor de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke en strafrechtelijke organisaties die betrokken zijn bij 
de handhaving van de milieuwet- en regelgeving.
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Workshop 10.  Social Media
Organisatie  Gemeente Ede
Workshopleider  Jan Otter, Coördinator - Toezicht en Handhaving

Gebruik van social media door de BOA, een hype of een mooi middel? Wat kun je er mee, waar moet je rekening mee 
houden? De afdeling Voorlichting en Communicatie buitenspel?
Praat mee over dit onderwerp en hoor over de ervaringen in Ede.

Workshop 11.  Samenwerken in Toezichtskringen Natuurhandhaving 
  en een ‘passend’ leertraject
Organisatie  Politie Noord Nederland en Vereniging Politie Dier en Milieu
Workshopleiders  Sibo Dam, Coördinator Toezichtskring Handhaving, Politie Noord Nederland
  Doede de Boer, Coördinator Toezichtskring Handhaving, Politie Noord Nederland
  Jan L. van der Meer, projectleider PDM - Academie

Presentatie en kennisuitwisseling rond de ervaringen, opgedaan in meer dan tien jaar samenwerken van politie en boa’s 
in de Toezichtskringen Natuurhandhaving Friesland.

Gevolgd door een korte visie om in dit verband al lerend te komen tot een echte win – win situatie. (1+1 = 3) door 
Jan L. van der Meer projectleider PDM - Academie

Workshop 12.  De professionalisering van de milieu boa
Organisatie  Verwey-Jonker Instituut
Workshopleiders  Arnt Mein, Sr. Onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

In deze workshop doet Arnt Mein verslag van zijn evaluatie van het opleidingsprogramma voor boa’s werkzaam in domein 2. 
Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld om de professionaliteit van deze boa’s te verhogen. Zij moeten immers voldoen aan 
hogere vakbekwaamheidseisen. Nog nader te bepalen groene boa’s vanuit de praktijk zullen reageren op deze evaluatie.

Het opleidingsprogramma bestaat uit een aanvullende vervolgopleiding en permanente her- en bijscholing. Wat zijn de 
ervaringen met dit opleidingsprogramma, voldoet het aan de verwachtingen: wat gaat goed en wat kan beter?

Workshop 13.  Schakelen in communicatieniveaus binnen een handhavingsgesprek
Organisatie  SPV – opleidingspartner voor politie en veiligheid
Workshopleider  Bert van Herp, docent SPV

‘’IJzersterk communiceren’’ – Deze workshop gaat in op het schakelen in de vier communicatieniveaus binnen een hand-
havingsgesprek. Hierbij wordt vooral ingegaan op de vragen: wat is het doel van deze gesprekstechniek? Hoe ga je om met 
frustratie? Hoe reageer je op grensoverschrijdend gedrag? Hoe kan de BOA het gesprek zo sturen dat beide deelnemers aan 
het handhavingsgesprek steeds op hetzelfde gespreksniveau communiceren? Met medewerking van een professionele acteur 
laat deze workshop u ervaren hoe je dit aanpakt. Na afloop van de workshop heeft de BOA handvatten verkregen die hij 
direct kan toepassen in praktijksituaties.

Workshop 14.  Best practices grootschalig onderzoek politie Zuid-Holland/Zeeland en BOA’s
Organisatie  Natuurmonumenten
Workshopleiders  Tom Visser, Boswachter handhaving Deltakust, Natuurmonumenten
  Ruth van Wingerden, Team Milieu, Eenheid Rotterdam

Op 10 september geeft Tom Visser in samenwerking met de Politie | Eenheid Rotterdam | Dienst Regionale Recherche | Team 
Milieu een inkijk in een grootschalig rechercheonderzoek in de groene sector. Door zijn ervaring als BOA bij Natuurmonu-
menten in de regio Zuid-Holland / Zeeland heeft Tom tal van ervaringen opgedaan en allerlei misdrijven voorbij zien komen 
zoals hennepteelt, illegale visserij, illegale dumpingen en stroperij.
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Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op een recente situatie uit het werkveld van Tom waarbij inheemse vogelsoorten 
grootschalig weggevangen en verhandeld werden in een natuur gebied. Vangmethodes, de handel, het ringen van de 
gevangen inheemse soorten en de voortgang van het onderzoek zal aanbod komen. Tevens benadrukt Tom de onmisbaarheid 
van de samenwerking tussen groene BOA’s en de politie en zal hij verder ingaan op de wijze van samenwerking binnen dit 
onderzoek.

Workshop 15.  Bestuurlijke Strafbeschikking milieu, samenwerken met omgevingsdiensten 
  en Boa-registratiesysteem
Organisatie  BSBm Platform Omgevingsdienst NL/Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek    en BRS/Natuurnetwerk
Workshopleiders  Patrick van de Heisteeg, Regisseur groene wetten Flevoland
  Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
  Aart van der Sluijs, Mede-eigenaar van Natuurnetwerk b.v.

Q&A Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) en het Boa-registratiesysteem (BRS).
Als Boa in domein II samenwerken met de omgevingsdienst, hoe gaat dat in zijn werk? Wat is nieuw in het Boa 
registratiesysteem en wat kan ik hiermee doen?
Deze- en andere vragen uit het publiek - worden tijdens deze workshop beantwoord door Aart van der Sluijs en Patrick van 
de Heisteeg.

Workshop 16.  Samen met u op weg naar de 2e cyclus Permanente Her- en Bijscholing
Organisatie  Samenwerkingsverband milieuboa’s domein II
Workshopleiders  Linda Boender, Opleidingsadviseur team Inspectieacademie, NVWA
  Marloes van Peer, Bestuursacademie

Het Samenwerkingsverband milieuboa’s domein II heeft als doel om samen met werkgevers en boa’s een professioneel 
leer- en ontwikkeltraject te realiseren. We dagen werkgevers en boa’s dan ook van harte uit om tijdens deze workshop de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en het leer- en ontwikkeltraject nog ‘stevigere poten’ te gaan geven. We zullen 
op een interactieve manier op zoek gaan naar de meerwaarde en ‘highlights’ uit de 1e cyclus van de permanente her- en 
bijscholing; vervolgens willen we graag de verwachtingen en speerpunten voor de 2e cyclus van de werkgevers en boa’s 
vernemen. Samen slaan we verder de ‘opleidingsweg’ in naar een professionele boa!!!!

Workshop 17.  Landelijke handhavingsstrategie
Organisatie  MMG Advies
Workshopleiders  Peter Hermens, partner bij MMG Advies
  Jean-Paul de Poorter, partner bij MMG Advies
  Jos Zanders, Specialist en team accounthouder, RUD Zeeland
  Projectleider Landelijke Handhavingsstrategie

Op 4 juni 2014 heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) vastgesteld. Deze strategie 
beschrijft hoe te handelen bij een bevinding (overtreding) van de omgevingswetgeving. Belangrijk onderdeel van de strategie 
is de samenwerking met het OM.
Thans wordt de LHS geïmplementeerd.

De workshop richt zich op het bekend maken van de LHS en het, aan de hand van casussen, uitleggen en oefenen van deze 
strategie.

Workshop 18.  Krav Maga
Organisatie  Groeiopleidingen / Landstede
Workshopleider  Folkert Hilarides, Krav Maga instructeur

Conducteurs, ambulance personeel en politie ambtenaren worden dagelijks geconfronteerd met agressief gedrag. 
Krav Maga heeft zich bewezen als het beste ‘Battle Tested System’ ter wereld.
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In de workshop Krav Maga leren de deelnemers hoe te handelen wanneer zich confrontaties voordoen. De aandachtspunten 
in de workshop zijn:
het tijdig herkennen van risico’s tijdens confrontaties, tactisch gedrag tijdens confrontaties, zelfverdedigingstechnieken en 
hoe te handelen na een confrontatie.

In de workshop zullen de deelnemers situaties aan den lijve ondervinden.

Workshop 19.  Taal en Proces-Verbaal
Organisatie  Groeiopleidingen / Landstede
Workshopleider W. Kas, docent Nederlands
‘In onze contacten met burgers is mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid onmisbaar en niemand hoeft mij de noodzaak 
van een zorgvuldig opgesteld proces-verbaal uit te leggen’ , stelt korpschef Bouman.
In de workshop ‘Taal en Proces- Verbaal’ wordt in hoofdlijnen verteld aan welke eisen een proces- verbaal moet voldoen. 
De deelnemers krijgen een vingeroefening met verschillende taalaspecten bij het opstellen van een proces- verbaal. 
De taalproblemen die in de oefening naar voren komen, worden plenair door de trainer behandeld.
In het tweede deel van de workshop wordt ingegaan op de consequenties van verkeerd taalgebruik in een proces- verbaal.

Workshop 20.  Meer maatwerk bij de BOA opleiding
Organisatie  Groeiopleidingen / Landstede
Workshopleider  G. Strating, Coördinator Landstede Training, Opleiding & Advies

Met de opleiding BOA wordt u volledig voorbereid op deelname aan het door de minister van Veiligheid en Justitie 
vastgestelde examen dat nodig is om als BOA te kunnen worden aangesteld. U behaalt het Getuigschrift Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar .

In de workshop ‘Meer maatwerk bij de BOA opleiding’ wordt ingegaan op de eisen en kaders van deze opleiding zoals die 
nu wordt aangeboden. De vraag naar maatwerk bij deze opleiding wordt steeds groter. Voor nu en zeker voor de nabije 
toekomst.

U wordt gevraagd hoe de opleiding het beste op maat gemaakt kan worden en welke keuzevakken van belang zijn bij de 
opleiding. De resultaten van de discussie worden gepresenteerd aan de nog te vormen BOA Raad.
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BOA week
BOA zijn is een vak:  
hoe deel je dat vakmanschap?

De Week van de BOA in september kent een aantal thema’s, die allemaal min of meer met 
kennis te maken hebben: informatie delen, samenwerking, imago, onderwijs, wet- en regel-
geving en uitrusting. Het gaat ook om het delen van (operationele) ervaringen en tactische 
sturing en beïnvloeding. Daarnaast wordt in ieder nummer van dit blad onder de titel ‘Boa 
zijn is een vak’ een leerzaam beeld gegeven van een boa in het veld.

Ontmoetingen en publicaties zijn manieren 
om kennis die voor een groot deel in 
het hoofd van de mensen zit te delen. 
De kennis die aanvankelijk alleen in het 
hoofd van bijvoorbeeld de boa aanwezig 
was, is op dat moment expliciete kennis 
geworden: wij kunnen er allemaal kennis 
van nemen en ervan leren. De (niet 
zichtbare) kennis in het hoofd noemen we 
stilzwijgende of impliciete kennis. Als die 
kennis op een of andere wijze wordt vast-
gelegd, zoals in publicaties, noemen we 
het expliciete kennis. Het is belangrijk dat 
impliciete kennis wordt doorgegeven aan 
de volgende generatie boa’s zodat kennis 
behouden blijft en verder ontwikkeld kan 
worden. 

In deze publicatie ga ik in op die twee 
verschillende soorten kennis en besteed 
ik aandacht aan de gevolgen daarvan 
voor de overdracht van die kennis. Het 
vorige nummer van Dier & Milieu (nr. 3) 

In ieder nummer van dit blad onder de titel ‘Boa zijn 
is een vak’ wordt een leerzaam beeld gegeven van een 
boa in het veld.

Wat maakt dat iemand een goede boa is en een ander 
een minder goede boa, maar bijvoorbeeld wel een 
goede toezichthouder?

biedt voldoende materiaal ter illustratie 
van mijn nieuwe vakgebied ‘kennisma-
nagement’. Ik versta daaronder: het actief 
sturen op het ontwikkelen, delen (borgen), 
toepassen en evalueren van kennis die van 
belang is voor het behalen van de doelen 
van de organisatie. Het is een continue 
en zich herhalend proces, waarbij het de 
kunst is de (juiste) kennis te laten stromen 
tussen de (juiste) mensen. Barrières die 
dat voorkomen dienen zoveel mogelijk te 
worden weggenomen.

Impliciete en expliciete kennis (of 
informatie)
Impliciete kennis is kennis die in iemands 
hoofd zit en die zich niet gemakkelijk laat 
vastleggen voor anderen. Het zijn iemands 
ervaringen, vaardigheden en houding, 
opgebouwd over een reeks van jaren. 
Je zou dit soort kennis ook aan kunnen 
duiden als ‘vakmanschap’. Wat maakt dat 
iemand een goede boa is en een ander een 
minder goede boa, maar bijvoorbeeld wel 
een goede toezichthouder? 

Beiden hebben vakkennis, maar het zijn 
vooral hun ervaring, vaardigheden en 
houding die bepalen of ze geschikt zijn als 
boa of als toezichthouder. 

Expliciete kennis is kennis die eenvoudiger 
is vast te leggen (op papier of digitaal) en 
met anderen gedeeld kan worden. Deze 
kennis wordt daarom ook wel aangeduid 
met informatie of vakinhoudelijke kennis. 
Bijvoorbeeld regelgeving en uitspraken 
van rechters. Het op correcte wijze 
interpreteren van regelgeving of juris-
prudentie, waardoor het ook toepasbaar 
is in een bepaalde situatie, vereist vaak 
weer impliciete kennis. Voor een voorbeeld 
hiervan kan ik verwijzen naar mijn eigen 
publicatie in het vorige nummer van Dier 
& Milieu met als titel ‘Afval of grondstof’. 
De kennis die ik over dat onderwerp deels 
in mijn hoofd had zitten en deels reeds 
had verzameld in een mapje, heb ik voor u 
vastgelegd in deze publicatie. Alle recente 
ontwikkelingen op dit gebied heb ik onder 
uw aandacht gebracht, afzonderlijk en 
in samenhang met elkaar, en daar mijn 
standpunten aan toegevoegd. Ook prettig 
voor mijzelf: kan ik het mapje ‘deleten’. 

Het allergrootste deel van onze kennis is 
impliciete kennis. Zelfs de meest conserva-
tieve schattingen gaan ervan uit dat 80% 
van onze kennis impliciet is en dat dus 
‘slechts’ 20% uit expliciete kennis bestaat. 
Bovendien ontwikkelt onze impliciete 
kennis zich razendsnel. Expliciete kennis is 
– afhankelijk van het vakgebied – bijna al 
verouderd op het moment dat het wordt 
vastgelegd. De halfwaardetijd (levensduur) 
van vakkennis bedraagt gemiddeld tussen 
de 3 maanden en 1 jaar en wordt steeds 
korter. Het opslaan en beheren hiervan is 
niet altijd kosteneffectief.

Kennis delen
Als we praten over kennis delen met elkaar 
dan wordt vaak en voor het grootste deel 
de vakkennis bedoeld. Zo ook in de laatste 
publicatie waarin de NVWA-boa Willem 
Rook de hoofdrol speelt. Ik citeer een 
stukje tekst onder het kopje ‘Kennis en 
informatie zijn er om te delen’:
‘Alle teamleden delen de liefde voor de 
natuur, maar allemaal hebben ze hun 
eigen specialisme (of hobby). In groepjes 
van drie of vier collega’s diepen ze in 
zogenaamde verdiepingslijnen bepaalde 
onderwerpen verder uit. Zo hebben Willem 
en Arno Hengeveld een presentatie over 
ivoor gehouden voor het hele team. 
De PowerPoint staat op het intranet, 



Dier & Milieu 2015 / 4 Pagina 28 Dier & Milieu 2015 / 4  Pagina 29

zodat alle collega’s hem kunnen zien en 
gebruiken – je wilt tenslotte dat er in 
het hele land op dezelfde manier wordt 
gehandhaafd. Hij kan echter ook voor 
andere groepen vertoond worden. Zo deel 
je je kennis, intern en met anderen in je 
netwerk. Wie zelf deelt, kan altijd iemand 
om hulp vragen …………………’
Een mooi citaat om meerdere redenen, die 
hierna worden toegelicht.

Alle teamleden delen de liefde voor de natuur, maar 
allemaal hebben ze hun eigen specialisme (of hobby).

Je wilt tenslotte dat er in het hele land op dezelfde 
manier wordt gehandhaafd.

Kennis koppelen aan organisatie-
doelen
Niet alle kennis is relevant voor ons werk. 
Dat hangt af van ons takenpakket. Dat 
takenpakket is weer afgeleid van de doelen 
van de afdeling en die zijn weer afgeleid 
van de doelen van de organisatie waar wij 
voor werken. Als er onvoldoende samen-
hang is tussen doelen van de organisatie 
en ons takenpakket, betekent dat dat 
we werk doen dat niet bijdraagt aan het 
behalen (realiseren) van de doelen van de 
organisatie. En dat leidt ertoe dat ons werk 
niet gewaardeerd wordt: in de figuurlijke 
en letterlijke zin van het woord. Het moti-
veert niet als je hard werkt, maar je werk 
wordt niet gewaardeerd door collega’s of 
het management.

Een voorbeeld van een dergelijk organi-
satiedoel biedt het hiervoor genoemde 
citaat:
‘Je wilt tenslotte dat er in het hele land 
op dezelfde manier wordt gehandhaafd.’ 
De NVWA is een landelijke organisatie en 
intern is kennelijk de afspraak gemaakt 

dat er zoveel mogelijk uniform dient te 
worden opgetreden tegen overtreders. Dat 
is niet alleen van belang voor de NVWA, 
maar ook voor regionale (provincies, 
waterschappen en omgevingsdiensten) 
en lokale toezichthoudende organisaties 
(gemeenten). Daarvoor moet je niet alleen 
de regelgeving kennen, maar ook vragen 
kunnen beantwoorden zoals:
- tegen welke overtredingen treed ik op  
 (prioriteiten)?
- hoe treed ik op (waarschuwend,   
 bestuurlijk of bestraffend en met welk  
 instrument)?
- met welke omstandigheden moet ik  
 rekening houden (burger/handel etc.)?

Een deel van deze kennis kan worden 
vastgelegd in een handhavings-/sanctie-
strategie, maar niet alles. De concrete situ-
atie moet worden ingeschat, ‘aangevoeld’. 
Wanneer is iemand ‘echt’ kwaadwillend 
en speelt hij toneel en wanneer kan je 
iemands (geloofwaardig overkomend) ver-
haal wel accepteren zonder direct handha-
vend op te treden? Helemaal uniform zal 
dat nooit gebeuren, want iedere situatie 
verschilt weer van de andere en alle hand-
havers zijn anders. Uiteindelijk mag de 
burger daar niet te veel last van hebben. 
Hij verdient een gelijke behandeling.

Hoe draag je kennis in het hoofd over? 
Als Willem een presentatie geeft, dan kan 
hij die meer ‘impliciete’ kennis delen. Hij 
zal verhalen vertellen over situaties die 
hij zelf heeft meegemaakt of van anderen 
heeft gehoord. Hij zal inspireren om 
anderen vragen te laten stellen over hun 
ervaringen en daarop een antwoord geven. 
Hij zal op basis van zijn kennis adviseren in 

situaties die hij misschien zelf ook nog niet 
heeft meegemaakt, maar waarover hij wel 
een idee heeft hoe hij het zou aanpakken. 
Als ik Willem goed inschat, dan waar-
schuwt hij ook voor fouten die hij gemaakt 
heeft. Fouten maken is niet erg en niet te 
voorkomen, als je er maar van leert. Het 
is jammer dat niet iedereen er voor uit 
durft komen. Andere bij de presentatie 
aanwezigen voegen hun ervaringen toe en 
zo kom je tot een actieve uitwisseling van 
ervaringen en inzichten, waaruit iedereen 
weer lering trekt voor het dagelijks werk, 
inclusief Willem!

Ontmoetingen in de vorm van oplei-
dingen, themadagen, vakbijeenkomsten, de 
BOA-week van PDM of simpelweg bij het 
koffieapparaat zijn een hele goede manier 
om impliciete kennis over te dragen, maar 
(fysieke) ontmoetingen kosten tijd en dus 
is het wel een kostbare manier. Dat lukt 
dus niet altijd. Webinars kunnen een alter-
natief of aanvulling zijn. Dat zijn ‘seminars’ 
via het internet, waar je je voor kunt 
aanmelden. De deelnemers zitten achter 
hun computer en kunnen meedoen door 
bijvoorbeeld vragen te stellen, die dan ook 
‘live’ beantwoord worden. 

De kennis van ervaren collega’s die met 
pensioen gaan of om een andere reden de 
organisatie verlaten, kan gedeeld worden 
door een (jongere) collega een tijd mee te 
laten lopen. Meestal realiseert een werk-
gever zich veel te laat dat er niet alleen 
een werknemer de organisatie verlaat, 
maar dat ook de kennis in zijn hoofd 
verdwijnt. 
Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 
het een werkgever een derde tot twee keer 
het jaarsalaris van de vertrekkende mede-
werker kost, afhankelijk van diens functie 
en dienstjaren!
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Ontmoetingen in de vorm van opleidingen, 
themadagen, vakbijeenkomsten, zijn een hele goede 
manier om impliciete kennis over te dragen.

In D&M 2015/3 gaat Rolf Kruger met doorgewinterde 
boa’s van Natuurmonumenten en van de Sportvisserij 
mee op een spannende nachtelijke actie op zoek naar 
visstropers. ( foto: R. Kruger)

Wat dacht u van ons (zakelijk) netwerk? 
Hoe onderhouden we dat? Hoe benader 
ik de een en hoe de ander? Zijn bepaalde 
contactpersonen wel bereid om straks 
zaken te doen met mijn opvolger of is het 
verstandig om de opvolger/collega eerst 
(persoonlijk) te introduceren? Het is niet 
voor niets dat je steeds vaker hoort: het 
hebben van kennissen is belangrijker dan 
het hebben van kennis. Dat heeft ook te 
maken met die steeds sneller wordende 
wereld om ons heen.

Een deel van de kennis kan worden vast-
gelegd (bijv. dossierkennis); andere kennis 
is alleen geschikt om over te dragen door 
zien en meemaken, zoals Noor Evertsen 
van de PDM redactie die een dag meeliep 
met Willem Rook. Een ander prachtig 
voorbeeld is het verhaal van Rolf Kruger 
(taakaccenthouder milieu) in het vorige 
nummer van dit blad (‘Vissporters op 
heterdaad betrapt’). Hij gaat met doorge-
winterde boa’s van Natuurmonumenten 
en van de Sportvisserij mee op een 
spannende nachtelijke actie op zoek naar 
visstropers. Geweldig verhaal, waarbij hij 
en zijn collega van de Dierenpolitie veel 
geleerd hebben. Zo ziet en ervaart hij dat 
de boa in wiens gezelschap hij zich bevindt 
‘heel kalm bleef’ toen de eerste stroper 
schijnbaar onverrichterzake weer vertrok. 
‘Zijn’ boa wist op grond van eerdere acties 
dat het mogelijk een verkenner van de 
echte stropers was en dat de echte stro-
pers nog zouden komen en hij had gelijk. 
Ik ben ervan overtuigd dat Rolf Kruger zijn 
boa-collega’s ook het een en ander heeft 
kunnen leren die nacht, bijvoorbeeld bij de 
aanhouding van de verdachten.

Bij alle vormen van kennisoverdracht 
is vertrouwen over en weer een heel 
belangrijk aandachtspunt, waarop hierna 
nog wordt teruggekomen. Ontmoetingen 

spelen hierin een cruciale rol: uit ervaring 
blijkt dat mensen elkaar eerst in de ogen 
moeten hebben gekeken voordat zij bereid 
zijn hun kennis met elkaar te delen.

Digitale kennisinfrastructuren
Uiteraard zijn digitale tools bij het delen 
van kennis van belang. In de praktijk blijkt 
evenwel dat er onevenredig veel tijd en 
geld aan wordt besteed. Digitale tools zijn 
ondersteunend, niet leidend. Het is van 
belang om eerst goed na te denken over 
het doel van een dergelijke tool: wat wil 
en kan ik ermee bereiken in een bepaalde 
situatie en werkt het ook? Digitale tools 
kunnen beslist een goede bijdrage leveren, 
maar niet altijd voor iedereen en voor 
alle soorten kennis of informatie. Voor 
bijvoorbeeld een ‘smoelenboek’ van een 
(bestaand) netwerk is het een goed hulp-
middel: wie kan ik waarvoor benaderen? 
Voor het raadplegen van bijvoorbeeld een 
(vernieuwende) werkwijze kan het interes-
sant zijn. Daarbij is van belang om na te 
gaan of de tijd die het kost om de data-
bank daarmee te vullen opweegt tegen 
de voordelen die ermee worden beoogd. 
Kan de kennis zodanig worden vastgelegd 
dat ik het in mijn werksituatie ook kan 
toepassen? Is het vindbaar? Sluiten de 
zoekfuncties voldoende aan bij mijn werk-
veld? Is de doelgroep in staat om de juiste 
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informatie op een snelle manier te vinden 
of hebben ze daarvoor eerst een cursus 
nodig? Is het systeem gebruikersvrien-
delijk genoeg? Voordat je het weet, ben 
je als organisatie veel geld kwijt met het 
bouwen van een geweldig ICT-systeem, 
terwijl de beoogde gebruiker zijn kennis op 
een andere manier haalt. Kortom: bezint, 
eer ge begint!

Waarom kennis delen?
Je zou denken dat iedereen zijn kennis 
wil delen. Iedereen vindt het fijn om als 
vraagbaak te fungeren, maar toch blijkt in 
de praktijk dat dat niet altijd zo werkt.
Er zullen mensen zijn die hun kennis niet 
willen delen, omdat ze denken dat kennis 
macht is. En mogelijk is het ook zo: als ik 
mijn (schaarse) kennis met anderen deel, 
dan ben ik minder waard voor de organi-
satie waarvoor ik werk en ben ik misschien 
straks wel uitgerangeerd. Toch is dat niet 
altijd de reden. Mensen kunnen ook niet 
altijd hun kennis delen, bijvoorbeeld omdat 
ze niet weten hoe ze dat moeten doen. Een 
voorbeeld: een handhaver boekt grote suc-
cessen. Op de een of andere manier voelt 
hij altijd feilloos aan wanneer er echt iets 

Handhaving is van alle tijden en levert een waardevolle 
bijdrage aan het beschermen van onze leefomgeving. 
( foto: H. Peeters)

Zie voor een filmpje over het stromen van kennis: 
http://youtu.be/h1-2pCqSoyA

aan de knikker is. 
Dat trekt ook de aandacht van zijn leiding-
gevende en hij vraagt aan de handhaver om 
daarover iets te schrijven op het intranet 
van de organisatie. Maar dat gebeurt niet. 
De handhaver heeft steeds weer een excuus 
om het niet te doen (geen tijd, etc.). Wat 
blijkt: de handhaver is niet zo goed in de 
Nederlandse taal. Hij is bang dat hij door 
het schrijven van een verhaal op intranet 

‘af zal gaan’ in de ogen van zijn collega’s. 
Een oplossing kan zijn om de handhaver 
te interviewen en het filmpje op intranet 
te zetten. Een andere vaker voorkomende 
reden waarom mensen hun kennis niet 
delen, is dat zij denken dat hun kennis niet 
belangrijk (genoeg) is voor anderen. 
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Ze hebben gewoon niet in de gaten dat 
ook hun kennis van belang kan zijn. Het is 
dan goed om daar al pratende met elkaar 
achter te komen.

Hiervoor hebben we het ook al over 
vertrouwen gehad. Als ik kennis deel, wil 
ik wel weten dat die kennis goed gebruikt 
wordt. Ik vertrouw mijn kennis niet aan 
iedereen toe. Zo vertrouw ik ook niet altijd 
de kennis van een ander. Klopt het wel 
wat iemand beweert? Heb ik voldoende 
vertrouwen in die ander? Als ik dat niet 
heb, dan deel ik mijn kennis niet met die 
ander en zal ik zijn kennis niet gebruiken. 
Daarom zijn digitale kennisinfrastruc-
turen niet voldoende. Er zijn persoonlijke 
ontmoetingen nodig om voldoende ver-
trouwen in elkaar te krijgen.

Een andere belangrijke voorwaarde voor 
het ongehinderd laten stromen van 
kennis is de cultuur binnen een organi-
satie. Kennis delen is een houding en een 
gewoonte. De cultuur kan ertoe bijdragen 
dat mensen het ‘gewoon’ vinden om 
kennis met elkaar te delen en dat ook 
spontaan doen, ook zonder dat er expliciet 
om gevraagd wordt. Het management 
stimuleert kennis delen en geeft het goede 
voorbeeld. De meeste kennis bevindt 
zich buiten een organisatie, dus ook het 
samenwerken op dit gebied met andere 
organisaties/kennisinstituten/netwerken 
levert een schat aan informatie op.
Ter voorkoming van een ‘kennis- en 
informatie-overload’ is het wel goed om 
steeds de focus te houden op die kennis 
die nodig is om de taken goed te kunnen 
uitvoeren. 

Daarmee kom ik weer uit bij de citaten van 
Willem Rook. Hij zegt het zo:
‘’Wie zelf deelt, kan altijd iemand om hulp 
vragen’ en verderop: ‘en als je iets niet 
weet, ga dan bij een collega te rade – een 
volgende keer kan jij haar weer helpen. 
Dat is de beste basis voor een netwerk dat 
werkt’. 

Aansluitend bij het primaire werkproces: 
kennis halen als je het nodig hebt voor het 
uitvoeren van je taken. Met alleen kennis 
‘halen’ kom je er niet, want dan drogen 
jouw kennisbronnen snel op, maar als je 
ook ‘brengt’ blijven de bronnen in stand. 
Hiermee doe je jezelf en je leidinggevende 
een plezier en als die tevreden is, vaar je er 
zelf wel bij. Daarmee wordt kennis delen 
een kracht. Je wordt alleen maar waarde-
voller voor de organisatie. 

En onderschat jezelf niet: je hebt vaak 
veel meer te bieden dan je zelf (misschien) 
beseft. Iedereen kan van elkaar leren: oud 
ook van jong! Jonge/minder ervaren col-
lega’s hebben een ‘frisse blik’ en kunnen 
op die manier de meer ervaren collega’s 
op goede ideeën brengen. De meer ervaren 
collega’s doen er goed aan om daarvoor 
open te blijven staan. Op die manier 
ontwikkelt de kennis zich ook. Kennis leeft, 
kennis stroomt. Zie voor een filmpje over 
het stromen van kennis: http://youtu.be/
h1-2pCqSoyA

Tip: Pel samen met uw team een 
organisatiedoel af tot het niveau van 
concrete acties voor de primaire werk-
processen. Besteed aandacht aan de 
voortgang ervan in werkoverleggen en 
functioneringsgesprekken. 

Tot slot
Kennis delen met je collega’s en volgende 
generaties is belangrijk, omdat handha-
ving van alle tijden is en een waardevolle 
bijdrage levert aan het beschermen van 
onze leefomgeving. Jullie ervaringen en 
vaardigheden mogen niet verloren gaan en 
daarom moeten we zorgen dat die (tijdig) 
overgedragen wordt. Vakkennis halen we 
uit de boeken, maar er is zoveel meer. 
Denk goed na over het wat en hoe en zorg 
dat jullie waardevolle kennis beschikbaar 
komt. Ontmoetingen, zoals de BOA-week, 
zijn hierbij heel belangrijk en uiteraard ook 
vaktijdschriften als Dier & Milieu en de 
mogelijkheden die social media bieden. Ik 
wens iedereen zeer leerzame dagen toe in 
september en natuurlijk ook veel plezier. 

Tekst: Annemiek Tubbing

www.odinkennismanagement.nl 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief: 
http://eepurl.com/bi007b 

Iedereen kan van elkaar leren: oud ook van jong! 
( foto: H. Peeters)
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Samenwerking politie/boa’s 
in watersurveillanceproject

Op donderdag 10 september 2015 zal Piet Brandhorst van de politie-eenheid Midden-Neder-
land, samen met Hendrik van Driel, groene boa bij de Omgevingsdienst Flevoland/Gooi- en 
Vechtstreek een workshop geven waarin de samenwerking tussen politie en boa’s van ver-
schillende diensten in een watersurveillanceproject centraal staat. 

Piet is voor mij geen onbekende, sterker, 
ik ken Piet tamelijk goed als redactioneel 
medewerker bij D&M. Ben wel nieuws-
gierig geworden waar Piet en Hendrik het 
tijdens deze workshop over gaan hebben. 
Tijd dus om eens een praatje met Piet te 
gaan maken – en ik moet zeggen dat ik 
kennis heb gemaakt met een heel leuk en 
nuttig samenwerkingsproject, dat naar 
mijn mening model kan staan voor de rest 
van Nederland.

Piet Brandhorst

Vertel eens iets over jezelf, Piet
Op dit moment ben ik als informatiemake-
laar werkzaam bij het milieurechercheteam 
van de politie-eenheid Midden-Nederland. 
Vanaf 2002 ben ik als milieucoördinator 
fulltime actief geworden binnen de 
politiemilieuhandhaving in de toenmalige 
politieregio Flevoland. Ik was als enige 
fulltime milieuhandhaver aangesteld in 
Noord-Flevoland. De rest van Flevoland 
was verdeeld onder twee andere col-
lega’s. Binnen mijn gebied voerde ik 
zelfstandig de kleinere milieuonderzoeken 

uit, probeerde ik zoveel mogelijk de 
taakaccenthouders milieu te motiveren, 
te enthousiasmeren en te begeleiden bij 
de uitvoering van de milieutaken. Toen 
ook in Flevoland het milieurechercheteam 
werd opgestart, bleven wij met z’n drieën 
apart de handhaving bevorderen. Dat was 
een mooie tijd, waar toen al veel werd 
samengewerkt met de groene en grijze 
boa’s van andere handhavingsdiensten. We 
waren toen ook verantwoordelijk voor de 
handhaving vanaf het water, maar konden 
dat toen eigenlijk niet goed behappen 
met de twee surveillanceboten die ons ter 
beschikking stonden. Daar was het gebied 
te groot voor en er gebeurde gewoon te 
veel.

Hoe is het watersurveillanceproject 
ontstaan? 
Zoals ik al vertelde liepen we tegen 
grenzen aan bij de handhaving vanaf het 
water. Ik zag dat als wij met onze boot 
het water opgingen, de collega’s van 
Rijkswaterstaat met hun boot de haven 
binnen liepen. En als wij terugkeerden 
vertrok bij wijze van spreken de boot van 
Staatsbosbeheer. Ik kreeg toen het idee 
dat dit veel efficiënter en effectiever 
moest kunnen. Dat heb ik toen aange-
kaart bij de korpsleiding en hier vond ik 
een gewillig oor. Samen met een collega 
schreven wij in opdracht van de Korps-
leiding een plan op welke wijze we deze 
surveillance efficiënter zouden kunnen 
organiseren en daar ben ik toen mee aan 
de slag gegaan. Het werd een plan over 
de inzet van de boten en het personeel 
van alle diensten alsmede over de thema’s 
die zouden kunnen worden meegenomen 
binnen dit samenwerkingsproject. Hierbij 
moet je denken aan de vier hoofdthema’s 
‘milieu’ (controleren op o.a. afval, versto-
ring, visserij, watervervuiling), ‘verkeers-
zaken’ (controleren op o.a. alcoholgebruik, 

Overleg met de teamleden.
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vaarbewijzen, snelheid), ‘openbare orde’ 
(controleren op o.a. illegale houseparty’s, 
feesten, vandalisme op het water, de 
eilanden, jachthavens, campings) en ‘crimi-
naliteit’ (o.a. diefstal van boten of motoren, 
omkatten van boten).
Dit plan werd door alle verantwoorde-
lijken van de diverse handhavingspartners 
enthousiast begroet. We konden door het 
samenwerkingsproject gewoon meer doen 
en efficiënter en effectiever optreden. We 
hadden meer mensen (circa veertig schip-
pers) en boten (acht stuks) ter beschikking. 
Groot voordeel was de combinatie van de 
verschillende diensten bij de bemensing van 
de boten. 

We hadden hierdoor namelijk meer des-
kundigheid op verschillende terreinen aan 
boord en de ter beschikking staande uitrus-
ting was ook uitgebreider en diverser.

Demonstratie van het materieel. Hoe dien je de individuele belangen? 
Iedere organisatie heeft natuurlijk zijn eigen 
handhavingsbelang c.q. prioriteiten. 
Ik ben zelf binnen dit samenwerkingsproject 
verantwoordelijk voor de algehele coördi-
natie, dus planning, inzet van boten, overleg 
en afstemming met partners etc. Hierbij 
zorg ik dat die verschillende belangen en 
prioriteiten goed terug komen in planning 
en uitvoering van de werkzaamheden van 
de collega’s. Dit doe ik onder meer door 
middel van werkopdrachten per surveil-
lance, terugkoppeling en het opzetten van 
een gezamenlijke nieuwsbrief met wekelijkse 
info van wat er speelt op het water. 
De verschillende partners hadden diverse 
informatiesystemen, dus wij brachten de 
bijzonderheden onder de aandacht via 
e-mailadressen. 
We zijn dit project gestart met de toenma-
lige KLPD (politie te water), de politieregio’s 
IJsselland, Flevoland, Noordoost-Gelderland, 
Utrecht en Gooi- en Vechtstreek, Staatsbos-
beheer, Vereniging Natuurmonumenten en 
Rijkswaterstaat.
Na de vorming van de Nationale Politie zijn 
de regio’s Utrecht/Gooi- en Vechtstreek 
en Flevoland de politie-eenheid Midden-
Nederland geworden en de regio’s IJssel-
land en NO-Gelderland de politie-eenheid 
Oost-Nederland. De KLPD (politie te water) 
is de landelijke eenheid Politie te Water 
geworden en helaas met ingang van dit 
jaar niet meer fysiek binnen ons samenwer-
kingsproject aanwezig. Dit komt doordat 
deze dienst een andere verantwoordelijk-
heid heeft gekregen bij de vorming van de 
Nationale Politie. 

We kunnen nu veel gestructureerder nuttige 
dingen doen. Bijvoorbeeld het posten in 
geval van visstroperij of gericht surveilleren 
op kitesurfers binnen verboden gebied.
Na enkele jaren op deze wijze samen-
werken zien we positieve resultaten, zoals 
bijvoorbeeld minder visstroperij, meer 
heterdaaddelicten, aantoonbaar meer 
recreant-schippers die in het bezit zijn van 
een vaarbewijs, meer aanwezigheid van red-
dingsmiddelen aan boord van de gecontro-
leerde schepen enz. enz. Ook komen door 
de wijze van surveilleren de verschillende 
industriële activiteiten in de verschillende 
havens beter in beeld en die zijn daardoor 
beter te controleren.

We zijn gestart met het project in de 
periode juni, juli en augustus. Nadat we 
vaststelden dat het goede resultaten ople-
verde, hebben we de samenwerkingsperiode 
uitgebreid van 1 mei tot half september. 
Buiten het seizoen vinden de partners 
elkaar nu ook veel sneller. We hebben de 
eigen telefoonnummers en dat gaat sneller 
voor een advies of ondersteuning. Recen-
telijk werden Franse jagers op heterdaad 
betrapt bij het vangen van ganzen. Voor 
de expertise en het onderzoek in het veld 
zochten wij de medewerking met de boa’s 
die in de zomer met ons meevaren. En ook 
in rechercheonderzoeken worden de groene 
boa’s snel betrokken. 

Over hoeveel varend materieel 
beschikken jullie? 
We kunnen nu acht boten inzetten die door 
de verschillende diensten worden geleverd. 
De boten liggen verspreid over de diverse 

Palingkist

In overleg met de gedeputeerde
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havens in ons bewakingsgebied. Dit gebied 
betreft de randmeren en loopt van Pampus 
via Harderwijk naar Blokzijl/Urk.
Binnen ons Korps werd onze afdeling 
inmiddels ook betrokken bij de aanschaf 
van nieuwe surveillancevaartuigen. Wij als 
gebruikers hadden overleg met het Facilitair 
bureau en de afdeling Financiën. Ik herinner 
mij nog de proefvaart op 3 januari met een 
buitentemperatuur van minus één graad. 
En dan snelheden van 90 km per uur, dat 
is koud kan ik je zeggen. Uiteindelijk werd 
gekozen voor een boot van ruim acht meter 
lang met een 300 pk buitenboordmotor. Op 
die boot, inclusief de uitrusting, was menig 
collega van de landelijke Politie te Water 
jaloers.

Hoe gaat de workshop eruit zien? 
Wat ik hiervoor de revue heb laten passeren 
zal ook de strekking worden van de inhoud 
van de workshop, die ik samen geef met 
Hendrik van Driel, groene boa bij de Omge-
vingsdienst Flevoland/Gooi- en Vechtstreek. 
Ik hoop op interactie vanuit de zaal, over 
andere voorbeelden van samenwerking. 

Soms is het inderdaad koud! Tot slot
Ik ben ervan overtuigd dat dit voor de 
deelnemers een zeer interessante workshop 
wordt. Zeker gezien deze twee deskundige 
en gepassioneerde workshopleiders. 
Het is een prachtig onderwerp, waarbij 
maar weer eens blijkt dat het samenwerken 
tussen verschillende diensten, als je het 
serieus en adequaat oppakt, meestal z’n 

vruchten afwerpt. Piet bedankt en succes 
met jullie workshop!

Tekst: Dick Nijhof
Foto’s: Piet Brandhorst

Toezicht in de haven
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Wie doet het tij keren?
SPEURDER

Langzaam maar zeker bekruipt mij het 
gevoel dat de handhaving van regels op 
het gebied van dierenwelzijn en milieu 
steeds vaker in beton wordt gegoten. Wat 
ik daarmee bedoel? De laatste tijd beluister 
ik in de vele gesprekken die ik voer met col-
lega’s dat het toezicht op en de handhaving 
van flora-, fauna- en leefomgevingsregelge-
ving ons steeds moeilijker wordt gemaakt.
Bedrijfsuitvoeringsprocessen, zoals richt-
lijnen, protocollen, uniforme werkprocessen, 
modellen, planningssystemen, uniforme 
checklists, tijdschrijfsystemen, overbodige 
verantwoordingsstaten, het systeem van 
uurtje factuurtje enz. enz. leveren een dus-
danige bureaucratische rompslomp op, dat 
het alleen maar belemmerend en tijdrovend 
werkt. Daardoor kan er van een kwalitatief 
hoge en adequate handhaving geen sprake 
meer zijn.
Dit perst de handhaver in een zodanig krap 
keurslijf, dat de creativiteit, de diepgang, 
de noodzakelijke flexibiliteit en daarmee de 
professionaliteit volkomen verloren gaan. 

Let wel, deze collega’s - en ik op eerste 
plaats - zijn niet per definitie tegenstander 
van een uniforme werkwijze. Wat uniform 
kan en voordelen oplevert voor de kwaliteit 
van de uitvoering, moet je uniform doen. 

Maar als de uitvoering, waar het uiteindelijk 
toch allemaal om gaat, ondergeschikt wordt 
aan de systemen, dan is er binnen een 
organisatie fundamenteel iets mis. Zeker 
als daar door het management expliciet op 
wordt gestuurd. 
Ik heb altijd geleerd dat werkprocessen ten 
dienste moeten staan van de uitvoering 
en niet andersom! Ooit bedoeld om een 
organisatie te ondersteunen, schijnen die 
processen nu een doel op zich geworden te 
zijn.

Vaak stuurt het management daarbij op de 
aantallen en niet op de kwaliteit.
Uitvoerders raken hierdoor gefrustreerd; 
hun deskundigheid wordt niet meer 
gewaardeerd en verdwijnt tussen wal en 
schip, de ambitie vloeit weg, de weerzin 
loopt op, de gelatenheid neemt toe en uit-
eindelijk verdwijnt het plezier in het werk. 
De voorloper van robotisering?

Verantwoordelijken, bestuurderen, Tweede 
Kamerleden, kijk verder dan uw figuurlijke 
neus lang is. Neem geen genoegen met 
alleen kwantitatieve gegevens, maar kijk 
en vraag ook naar het verhaal achter de 
getallen. Wat heeft het de samenleving 
opgeleverd? Wat hebben we er mee bereikt? 

Veel controles met geringe diepgang of 
minder controles van hoge kwaliteit, waar-
door de ‘echte’ overtreders uit de ‘markt’ 
zijn gehaald?

Leidinggevenden, korpschefs, inspecteurs-
generaal, hoofden omgevingsdiensten, 
managers en andere boven ons gestelden, 
wendt je invloed aan om het tij te keren. 
Het is nog niet te laat om de kwaliteit van 
en de vreugde bij de handhavers in hun 
werk weer terug te krijgen, maar het is wel 
vijf voor twaalf! Doe het alleen al in het 
belang van het dier en het milieu! 
En ook hierbij geldt: “Wie de schoen past die 
trekt hem aan”.
Voor degenen die nog twijfelen, lees het 
boek van de schrijvers Wouter Hart en 
Marius Buiting “Verdraaide organisaties”. 
Misschien dat dit leidt tot het noodzakelijke 
duwtje in de goede richting.
Een alinea uit het boek wil ik de lezers van 
dit blad niet onthouden:
“Te veel organisaties zijn zo druk bezig met 
hun systeemwereld, dat ze vergeten waar 
het eigenlijk om gaat. Als professional kom 
je zo met de rug naar de klant toe te staan”. 
En daar ben ik het volledig mee eens!!

Speurder
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De Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, ook wel afgekort als LID, is een opsporings-
dienst die deel uitmaakt van een particuliere organisatie. In deze bijdrage legt inspecteur Jan 
Smit uit, hoe deze constructie tot stand is gekomen en hoe die in de praktijk werkt.

Het inspectiewerk van de Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Dieren 
heeft een lange geschiedenis. Aanvankelijk 
waren er onbezoldigd ambtenaren van het 
Korps Rijkspolitie in dienst van de vereni-
ging. Zij hielden zich voornamelijk bezig met 
de opsporing van strafbare feiten uit het 
toenmalige Wetboek van Strafrecht en de 
Wet op de Dierenbescherming.

In het kader van transparante overheids-
taken werd, gelet op de publieke taken, 
door het toenmalige Ministerie van LNV 
aangegeven dat het wenselijk was dat die 
specifieke overheidstaken in een onafhan-
kelijke rechtsvorm werden ondergebracht. 
Te meer ook omdat de subsidie die in het 
vooruitzicht werd gesteld een specifieke 
doelbestemming had, namelijk een vergoe-
ding voor de uitvoering van de publieke 
taak voor de overheid. 
Daarom werd in 1986 de stichting Lan-
delijke Inspectiedienst Dierenbescherming 
opgericht.
Bovenstaande maakt duidelijk dat de Die-
renbescherming destijds vond dat de over-
heid haar taak niet nakwam waar het ging 
om het waarborgen van dierenwelzijn.
De LID maakt dus als stichting deel uit van 
de Dierenbescherming. De inspectiedienst 
is een relatief kleine club en bestaat uit 
een hoofd LID met daarnaast een juridisch 

medewerker en een beleidsmedewerker. Op 
het kantoor, gevestigd in Den Haag, zit een 
zogenaamde binnen-inspectie bestaande uit 
vier personen die zorgen voor de ondersteu-
ning van de districtsinspecteurs in het veld. 
Ze verstrekken informatie uit systemen, 
trekken kentekens na, staan ketenpartners 
te woord etc. etc. Kortom ondersteuning in 
de breedste zin van het woord waarbij ze als 
boa ook bevoegd zijn om verbalen en rap-
porten op te maken.
Verder zijn er vijftien districtsinspecteurs in 
het veld met op dit moment drie collega’s 
die vanuit de politie voor een bepaalde 
periode bij de LID zijn gedetacheerd om 
de grote werkdruk weer enigszins onder 
controle te krijgen. Zij hebben “kantoor aan 
huis” en wonen en werken in of dichtbij de 
toegewezen werkgebieden. 

Als Dierenbescherming een eigen 
inspectiedienst, mag dat dan zomaar?
Nee, niet zomaar. Conform het Besluit bui-
tengewoon opsporingsambtenaar LID 2012 
zijn de inspecteurs van de  LID aangewezen 
als buitengewoon opsporingsambtenaar 
in het domein II. In het besluit is een 
maximum van 30 boa’s vastgesteld. 
De Circulaire Buitengewoon Opsporings-
ambtenaar (per 1 juli vervangen door de 
Beleidsregels Buitengewoon Opsporings-
ambtenaar) omschrijft vervolgens dat de 
boa in domein II bevoegd is om te hand-
haven op o.a. de wetten genoemd in artikel 
1 en 1a van de Wet op de economische 
delicten (de hele wet en niet alleen de 
genoemde artikelen). Daarbij worden dan 
ook nog benoemd de strafbare feiten artikel 
179 t/m 182 en 184 van het Wetboek van 
Strafrecht voor zover ze betrekking hebben 
op een bevel, vordering of handeling onder-
nomen door de boa zelf.

Een beperking is dat we alleen bevoegd zijn 
voor die wetgeving die noodzakelijk is voor 
het goed uit kunnen voeren van de taak als 
districtsinspecteur bij de LID. In dit geval 
de Wet dieren, de Flora- en faunawet en de 
nog geldende artikelen van de Gezondheids- 
en welzijnswet voor dieren (GWWD).

De LID maakt als stichting deel uit van de 
Dierenbescherming.

Daarnaast zijn de boa’s van de LID aange-
wezen als toezichthouder voor de relevante 
artikelen aangaande dierenwelzijn op grond 
van artikel 2g van het Besluit aanwijzing 
toezichthouders Wet dieren (gebaseerd 
op artikel 8.1 Wet dieren). Ook is de LID 
districtsinspecteur toezichthouder Flora- en 
faunawet op grond van artikel 104 Flora- en 
faunawet juncto artikel 17 WED. 
Het is dus gewoon goed geregeld!

De boa’s van de LID zijn ook aangewezen als toezicht-
houder voor de relevante artikelen aangaande 
dierenwelzijn. ( foto: archief)

Wat doet de LID
Met de komst van de dierenpolitie is de taak 
van de LID iets verschoven. De LID was voor 
die tijd belast met de eerstelijns aanpak van 
bijna alle meldingen betreffende aantasting 
van het welzijn van gezelschapsdieren en 
hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, 
waarvoor een eigen meldkamer met een 
eigen meldnummer ingericht was. Het ging 
hier hoofdzakelijk om de strafrechtelijke 

Wanneer doe je een dier tekort en op welk moment is het 
welzijn van een dier aangetast? ( foto: J. Smit)



Dier & Milieu 2015 / 4 Pagina 38

aanpak, het uitvoeren van een publieke taak 
voor de overheid.
Met het meldnummer 144 van de over-
heid en de start van de dierenpolitie viel 
de eerste lijn nagenoeg weg en kwam 
daar het werken als tweedelijnsorganisatie 
deels voor terug. Nu komt veel vaker een 
bestuurlijke aanpak voor. In het “Convenant 
samenwerking dierenhandhaving” is een 
werkverdeling gemaakt met betrekking tot 
de meldingen betreffende dierenwelzijn. De 
drie partners, LID, dierenpolitie en NVWA, 
hebben middels dat convenant afspraken 
gemaakt over wie wat doet.

Oude hond en huwelijksproblemen
Aantasting van dierenwelzijn is een 
heel breed begrip. Wanneer doe je een 
dier tekort en op welk moment is het 
welzijn van een dier aangetast? Komt 
het door onwetendheid, nalatigheid 
of is er sprake van kwade opzet? Een 
voorbeeld van het onthouden van de 
nodige zorg aan een middelgrote hond 
ergens in Friesland.
Via via (in dit geval een organisatie 
voor maatschappelijk werk) bereikte mij 
de melding over een oude zieke hond 
waarbij de eigenaar niet van plan was 
om met deze hond naar een dierenarts 
te gaan.
De controle. Na aanbellen werd de deur 
geopend door de bewoonster. Buiten op 
de stoep ging ik het gesprek aan en na 
legitimatie en de uitleg waarom ik aan 
de deur kwam zag ik achter de vrouw 
in de gang twee kleine kindjes en een 
onmiskenbaar zieke hond. 
De hond was mager, had een zoge-
naamde olifantshuid, zat onder de 
vlooien en had allemaal kale plekken. 
Ik zag dat er pus uit een opengebar-
sten tumor onder de keel van de hond 
drupte. Kindertjes liepen op blote 
voetjes in de pus.
De vrouw zei: “De hond is van mijn man 
en die komt met vijf minuutjes thuis. Ik 
laat je er niet in, dus wacht maar even 
hier bij de deur". Op dat moment kwam 

er al een man aangelopen die aangaf 
de bewoner te zijn. Ook hier weer de 
legitimatie en het doel van de komst.
Ik mocht mee de woning in en hoorde 
kort het verhaal van deze eigenaar. 
Relatie onder druk en mogelijk een 
scheiding. Kinderen worden zeer 
waarschijnlijk uit de ouderlijke macht 
gehaald en in verband met huur-
schulden worden ze uit de woning 
gezet. “Dus, meneer, die hond moet niet 
piepen en ik denk dat die vandaag of 
morgen gewoon dood in de mand zal 
liggen.”
Niet een alledaags standaard gezin, 
maar wel passend in de doelgroep die ik 
heel vaak bezoek.
Uiteraard met begrip voor het feit dat 
dit gezin diep in de problemen zit, heb 
ik de eigenaar wel duidelijk gemaakt 
dat de hond daar geen invloed op heeft 
en er niet de dupe van mag zijn. 
Op mijn advies en aandringen ging 
deze eigenaar onder mijn begeleiding 
dezelfde ochtend met de hond naar de 
dierenarts. Die constateerde een veel 
te magere hond, vol met vlooien, een 
ernstige huidaandoening, schurft en 
een ontstoken en open tumor. Voor 
deze hond was er geen redding meer 
mogelijk en het dier werd direct geëu-
thanaseerd. 

De eigenaar is proces-verbaal aange-

zegd en de dierenarts werd als getuige 
in het pv opgenomen. In dit geval 
werkte het goede gesprek en was een 
inbeslagneming of bestuursdwangtra-
ject niet nodig.
Los van het pv maak ik in dergelijke 
gevallen altijd een melding bij de 
wijkagent om te zorgen dat het adres 
besproken wordt in het sociale team 
indien ze daar nog niet bekend zijn.
Tijdens de terugkoppeling naar de 
melder bleek dat men al heel lang op 
de hoogte was van deze situatie maar 
dat men van mening was dat dieren 
niet onder hun verantwoordelijkheid 
vielen. Omdat er zorgen waren over 
de gezondheid van de kinderen werd 
uiteindelijk toch melding gemaakt, met 
het uitdrukkelijke verzoek anoniem te 
blijven om de relatie met de patiënt 
niet te verstoren.

Op grond van artikel 2.1 lid 6 Wet 
dieren, “een ieder verleent een hulpbe-
hoevend dier de nodige zorg”, is deze 
organisatie aangeschreven en gewaar-
schuwd om in voorkomende gevallen 
eerder actie te ondernemen.
Goed om te weten is dat de regionale 
afdelingen van de Dierenbescherming 
werken met preventiemedewerkers die 
indien gewenst samen optrekken met 
zorginstellingen om aan de voorkant 
dergelijke misstanden te voorkomen.

Heel kort samengevat 
De NVWA is verantwoordelijk voor de 
landbouwhuisdieren en de bedrijfsmatig 
gehouden gezelschapsdieren.
De dierenpolitie is verantwoordelijk voor de 
strafrechtelijke afhandeling van alle overige 
meldingen betreffende dierenwelzijn (via 
144 en uit eigen netwerk).

De hond was mager, had een zogenaamde olifantshuid.
( foto: J. Smit)

De LID heeft als basistaak meldingen van 
de politie te behandelen, waarbij expertise 
van de LID nodig is en/of bestuursrechtelijke 
handhaving toegepast kan worden. 
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Er drupte pus uit een opengebarsten tumor onder de keel 
van de hond.( foto: J. Smit)

Tevens kan de LID door de politie worden 
betrokken bij meldingen voor het verlenen 
van specialistische kennis. De LID kan ook 
optreden bij dierenwelzijn gerelateerde mel-
dingen over uitheemse en inheemse dieren, 
gehouden als gezelschapsdier.

in het wild en proefdieren. Zij gaat daarbij 
uit van twee grondbeginselen. Het eerste 
stelt dat dieren een eigen intrinsieke waarde 
hebben. Het dier moet worden behandeld 
als een zelfstandig wezen met gevoelens en 
bewustzijn, en dient daarom met respect 
te worden behandeld. Het tweede stelt dat 
de mens de plicht heeft om dieren goed te 
behandelen en te beschermen.
Als Nederlandse Vereniging tot Bescherming 
van Dieren zonder bevoegdheden kun/
moet je stelling nemen richting de media, 
politiek en andere podia om zaken onder de 
aandacht te brengen.

Handhavingsdienst binnen een 
vereniging met een uitgesproken 
mening over dierenwelzijn. Kan dat?
Ja, dat kan, maar dat gaat niet vanzelf. De 
doelstelling van de Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van Dieren is:
De Dierenbescherming komt op voor de 
belangen van alle dieren, waaronder gezel-
schapsdieren, landbouwhuisdieren, dieren 

Een aantal van deze houders van dieren valt onder de 
definitie van hoarding (verzameldwang). ( foto: J. Smit)

Vaste klanten
Ook op het werkgebied dierenwelzijn 
tref je de zogenaamde vaste klanten. 
Het is bij elk bezoek net niet erg genoeg 
of twijfelachtig. Wel voer en water 
maar de huisvesting onvoldoende. Na 
elk bezoek beterschap beloven en een 
paar maanden de boel op orde houden 
om dan toch na verloop van tijd weer 
te vervuilen of nog meer dieren er bij 
te nemen. Een aantal van deze houders 
van dieren valt onder de definitie van 
hoarding (verzameldwang).
Ik had zo’n vaste klant in Oost-Gro-
ningen met veel honden, veel katten en 
nog wat vogels en vissen. Tussen mijn 
controles in de afgelopen jaren door 
bezocht een vrijwilliger van de Dieren-
bescherming dit adres ook om iets aan 
begeleiding te doen en zodoende een 
oogje in het zeil te kunnen houden. 
Deze belde mij met de mededeling dat 
het door persoonlijke omstandigheden 
van de klant allemaal erg vervuilde en 
dat de honden niet meer uitgelaten 
werden. Afstand doen van dieren was 
echter onbespreekbaar.
Bij de daaropvolgende controle trof ik 

in ieder geval vijf vervilte honden in de 
keuken van de woning aan, 25 katten 
in de kamer en in het schuurtje drie 
honden en een wasbeer. Alles was heel 
erg vervuild en er hing een enorme 
ammoniaklucht van de kattenpis en 
stront. Katten lagen op de kooi van 
de vogels. Kortom een trieste boel. 
De eigenaar deelde mee dat ze haar 
rug had beschadigd waardoor ze niet 
meer met de honden kon lopen en de 
boel niet meer schoon kon houden. Ze 
weigerde afstand te doen van dieren en 
wilde geen hulp van anderen. Duidelijke 
keuzes dus.
Wat ik zag was voldoende om middels 
een bestuursdwangtraject enkele zaken 
weer op orde te laten brengen. Elk dier 
heeft bijvoorbeeld recht op een schone 
en droge ligplaats. Wat ik eigenlijk ook 
wilde vaststellen was dat de ruimte 
gewoon te klein is voor een dergelijke 
hoeveelheid dieren. Daarom kwam op 
mijn verzoek een dierenarts ter plaatse 
die alle dieren en de gehele huisvesting 
beoordeelde.
Conclusie: Overbezetting van katten in 
de woonkamer, niesziekte door con-

stante besmettingsdruk, overbezetting 
van honden in de keuken, ongeschikte 
huisvesting in de schuur en complete 
vervuiling van de gehele woning. 
Omdat mevrouw zelf geen medewer-
king wilde verlenen heb ik alle feiten 
en omstandigheden opgenomen in 
een toezichtrapport. Op basis daarvan 
neemt de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RVO) een besluit, 
met daarin de te nemen maatregelen 
en de termijnen waarbinnen dat moet 
gebeuren.
In 70% van alle gevallen worden die 
maatregelen daarna ook opgevolgd 
door de betrokkenen. In dit geval viel 
het kwartje bij deze persoon en vroeg 
ze al snel hulp. Op die manier kon ze 
zelf bepalen welke dieren werden afge-
staan en aan wie. Met behulp van een 
aantal stichtingen werden de katten en 
een deel van de honden opgevangen. 
De wasbeer vond een plek bij Stichting 
Aap en het hele huis werd uitgemest 
en schoongemaakt. Vanaf dat punt was 
er weer structuur en overzicht. Kort 
geleden ben ik nog even aan de deur 
geweest en het gaat nog steeds goed!
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Als Landelijke Inspectiedienst Dierenbe-
scherming deel je de doelstelling van je 
eigen vereniging, maar dien je simpelweg 
binnen de mogelijkheden van je bevoegd-
heden en de wetgeving te blijven.
Door een strikte scheiding tussen privaat 
en publiek (Vereniging – LID) is dat ook 
gewaarborgd. 

Ik hoop dat met dit taaie stukje proza 
de formele status en de positie van de 
LID in handhavingsland iets duidelijker is 
geworden. In volgende artikelen zullen 
andere zaken aandacht krijgen waaronder 
bijvoorbeeld de werking en het effect van 
bestuursdwang op (verbetering van) dieren-
welzijn en zaken uit de praktijk.

Zoals al aangegeven vervult de LID ook een 
informatieve rol richting alle handhavings-
partners.

Voor tussentijdse vragen en/of informatie 
over handhaving dierenwelzijn in de 
breedste zin van het woord kunt u altijd bij 
ondergetekende terecht. Ik ben bereikbaar 
via 088-8113099. www.inspectiedienst.nl

Tekst: Jan Smit
Districtsinspecteur Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming

In het schuurtje trof ik drie honden en een wasbeer aan. 
( foto: J. Smit)

Mevrouw weigerde afstand te doen van dieren en wilde 
geen hulp van anderen. ( foto: J. Smit)
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BOA week
Om een knobbelzwaan  

Op 14 februari 2012 wordt in de gemeente Leidschendam-Voorschoten een knobbelzwaan 
(Cygnus olor) met een schot verwond. De knobbelzwaan is een beschermde inheemse diersoort 
en Peter Bosman, coördinator van de dierenpolitie Eenheid Den Haag, maakt proces-verbaal 
op ter zake overtreding van de Flora- en faunawet en de Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren. 

Arrest van Gerechtshof Den Haag, 
economische kamer, op 6 mei 2015

De raadsman heeft vrijspraak gevraagd 
omdat de verdachte weliswaar met 
Bismuth-hagel heeft geschoten op de 
knobbelzwaan, om het kreupele dier uit zijn 
lijden te verlossen, maar hij heeft de zwaan 
niet geraakt. Kennelijk heeft iemand anders 
de zwaan geraakt.
Het Gerechtshof overweegt het volgende.

Een kreupele zwaan in het veld
De verdachte is omstreeks 09.15 uur gebeld 
door N.N. dat er een kreupele zwaan zat in 
het veld in Leidschendam. N.N. had gezien 
dat de zwaan door één van zijn poten zakte 
en volgens N.N. hinkte de zwaan en had hij 
zijn vleugels netjes langs zijn lijf. 
De verdachte gaat eerst schapen tellen en 
ganzen verjagen. Hij neemt vervolgens zijn 
kaliber 12 hagelgeweer en twee hagelpa-
tronen mee. Hij komt omstreeks 11.30 uur 
ter plaatse. Hij schiet eerst een Canadese 
gans (JHM: landelijke schadesoort) en ziet 
vervolgens in het veld een kreupele knob-
belzwaan lopen. Hij legt aan en schiet. 
Een getuige heeft bij de politie verklaard dat 
hij tweemaal een krakend geluid hoorde en 

De verdachte gaat eerst schapen tellen en ganzen 
verjagen. (sfeerfoto)

dit geluid de tweede keer herkende als het 
geluid van een schot uit een jachtgeweer. 
Vermoedelijk een hagelgeweer. Hij zag vier 
knobbelzwanen wegvliegen en één knobbel-
zwaan spartelend achterblijven in het veld. 
Kennelijk was die zwaan geraakt. De getuige 
zag dat de zwaan op een onnatuurlijk wijze 
klapte met zijn vleugels en zich naar de 
sloot sleepte. 
Een medewerker van de Dierenambulance 
kreeg om 11.55 uur de melding dat er 
een gewonde zwaan was in het veld. Dat 
was de locatie waar de getuige over heeft 
verklaard. De medewerker trof in het veld 
bij de genoemde locatie bij de sloot een 
gewonde zwaan aan. De medewerker van 
de Dierenambulance haalde de zwaan uit 
de sloot en zag dat de linker poot van de 
zwaan gebroken was en dat de zwaan aan 
de linker zijde van het lichaam een verse 
vleeswond had.
Het Gerechtshof concludeert uit deze 
verklaringen dat het niet anders kan dan dat 
deze verwonding is ontstaan door het schot 
van verdachte. Het Hof berekent verder dat 
de afstand tussen de zwaan en de verdachte 

op het moment van het schot niet meer dan 
20 meter is geweest. De door de verdachte 
genoemde afstand van 40 meter achtte het 
Hof niet aannemelijk. 

Strafbaar voor de Flora- en faunawet
Het verweer van de raadsman dat verdachte 
moet worden vrijgesproken van overtreding 
van artikel 9 van de Flora- en faunawet 
(doden van beschermd dier) wordt door het 
Hof verworpen. 
Vervolgens gaat het Hof in op het ver-
weer van de raadsman ten aanzien van 
het bestanddeel ‘zonder redelijk doel en/
of met overschrijding van wat ter bereiking 

De knobbelzwaan is een beschermde inheemse diersoort.
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van zodanig doel toelaatbaar was’. Dat is 
een bestanddeel uit artikel 36 lid 1 van de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 
Het Gerechtshof overweegt het volgende.
Verdachte was niet in het bezit van een 
vergunning om knobbelzwanen te schieten. 
Hij had dus niet zelf op een zwaan moeten 
schieten. Gezien de tijd tussen het tijdstip 
van de melding dat er een kreupele zwaan 
in het veld zat, 09.15 uur, en het tijdstip 
dat verdachte ter plaatse gaat, 11.30 uur, 
kan niet gezegd worden dat verdachte zo 
spoedig mogelijk actie heeft ondernomen in 
het belang van de kreupele zwaan. 
De getuige-deskundige heeft ter terecht-
zitting verklaard dat dit niet weidelijk is. 
Bovendien nam verdachte twee patronen 
mee en schoot hij in het veld eerst een 
Canadese gans. Hij had voor de kreupele 
knobbelzwaan nog één patroon. Daarnaast 
stond hij ook nog eens ‘ongelukkig’ ten 
opzichte van de zwaan. Het dier stond 
achter een hek. Het was dus ook nog eens 
een lastig schot. 
Al met al acht het Hof het dus niet aanne-
melijk dat verdachte de intentie had om het 
dier uit zijn lijden te verlossen. Hij zou dan 

adequater en doelgerichter moeten hebben 
gehandeld. 
Het Hof oordeelde dat ook bewezen was dat 
verdachte zonder redelijk doel handelde. 
Voorts heeft de raadsman aangevoerd 
dat niet wettig en overtuigend bewezen 
kan worden dat de verdachte de gewonde 
zwaan opzettelijk ter plaatse heeft achter-
gelaten en vraagt voor dit bestanddeel ook 
vrijspraak.
Het Hof overweegt dat uit de verklaring van 
getuige blijkt dat na het schot vier zwanen 
opvlogen en dat één zwaan spartelend 
achter bleef. Die was kennelijk geraakt door 
het schot. De vogel klapperde onnatuurlijk 
met zijn vleugels en sleepte zich naar de 
sloot. Het Hof achtte, voornamelijk op grond 
van deze verklaring van de getuige, niet 
aannemelijk dat verdachte dit gedrag van 
de zwaan niet heeft gezien. En zelfs wan-
neer de sloot niet bereikbaar was voor de 
verdachte, vanwege zijn beperkingen, dan 
had hij nog maatregelen moeten nemen die 
in het kader van het welzijn van de zwaan 
van hem konden worden gevergd. Nu hij dit 
niet heeft gedaan wordt het verweer van de 
raadsman verworpen. 

Strafbaar voor de Gezondheids- en 
welzijnswet voor dieren
De raadsman vraagt het Hof te overwegen 
om verdachte te ontslaan van rechtsver-
volging ten aanzien van artikel 36 van de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 
omdat dit een ‘vangnetbepaling’ is en in dit 
geval de ten laste legging toegespitst had 
moeten worden op de daarvoor speci-
fieke artikelen van de Flora- en faunawet. 
Maar ook daarvan vindt het Hof dat uit de 
wetsgeschiedenis niet blijkt dat in dergelijke 
situaties dit de bedoeling van de wetgever 
is geweest.
En ook een beroep op de strafuitsluitings-
gronden zoals overmacht, noodtoestand 
dan wel het ontbreken van materiële weder-
rechtelijkheid heeft geen kans van slagen en 
wordt door het Hof verworpen. 
Het Gerechtshof acht beide feiten bewezen 
en veroordeelt de verdachte tot een geld-
boete van vijfhonderd euro subsidiair tien 
dagen hechtenis. 

Tekst: Henri Madern en Peter Bosman
Politie Eenheid Den Haag
Tel.06-55823185
henri.madern@politie.nl

De verdachte schoot eerst een Canadese gans. ( foto: archief)
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BOA week
Faunavervolging in 

Nederland: interview met 
Peter van Tulden

Op een zonnige morgen in juni bezocht ik het Central Veterinairy Institute (CVI) onderdeel van 
Wageningen UR in Lelystad, om van Peter van Tulden te horen wat faunavervolging is en wat 
zijn rol bij de opsporing daarvan is.
Peter van Tulden is de coördinator van het onderzoeksproject Wilde Fauna in Nederland. Daar-
naast geeft hij ook les in Wildlife Forensics op de Politieacademie.

Van proefdieren tot wilde dieren
Peter is een, zo niet de, deskundige op het 
gebied van de Forensische pathologie bij 
wilde fauna. De basis hiervoor werd gelegd 
tijdens zijn studie Medische biologie aan de 
Hogere Laboratoriumschool. Daar kwam hij 
echter niet verder dan het onderzoeken van 
proefdieren.
Via CVI kwam hij in aanraking met wilde 
fauna en daar heeft hij zich in de afgelopen 
jaren verder ontwikkeld op het gebied van 
de forensische pathologie. Zijn voornaamste 
drijfveer is zijn interesse in het vakgebied, 

Het CVI in Lelystad. ( foto: J. Reijngoud)

CVI heeft een wettelijke onderzoekstaak op het gebied van Wilde Fauna in opdracht 
van het Ministerie van Economische Zaken en die taak bestaat o.a. uit:
- het opsporen van wetsovertredingen;
- het vaststellen van vergiftigingen als neveneffect van legale toepassingen;
- de diagnostiek van vergiftigingen door natuurlijke toxinen (voornamelijk botulisme);
- het vaststellen van de oorzaken van incidentele sterfte van meer omvangrijke aard  
 (in opdracht van EZ), samen met het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC);
- surveillance en monitoren van dierziekten bij wilde fauna.

 

maar hij wil ook zijn steentje bijdragen aan 
de ondersteuning van de opsporingsambte-
naren die dode wilde dieren inzenden voor 
onderzoek, als mogelijk bewijsmateriaal.

Peter is een geboren Rotterdammer die nu 
in Giethoorn woont met vrouw en hond. Hij 
is verslingerd aan het opknappen van zijn 
traditionele woonboerderij. Het grote werk 
is inmiddels gedaan en nu is het een kwestie 

Methoden van vervolging is onder meer onjuiste 
toepassing van bestrijdingsmiddelen.

van weer opbouwen en afwerken. Maar zijn 
werk is eigenlijk zijn grootste hobby!
In een prettig gesprek, waarin veel passie en 
interesse doorklinkt, vertelt Peter daarover.

Onderzoek ten bate van vervolging van 
mensen
Onderzoek naar de vervolging van wilde 
fauna in Nederland wordt door CVI uit-
gevoerd in het kader van het onderdeel 
opsporen van wetsovertredingen. Het gaat 
dan met name om overtreding van bepa-
lingen uit de Flora- en faunawet, de Wet 
dieren en de Wet gewasbeschermingsmid-
delen en biociden. 
De definitie van faunavervolging is het 
plagen, doden en/of stelselmatig het leven 
lastig maken van één of meer (wilde) dieren.

Methoden en technieken
Methoden van vervolging zijn onder meer 
illegaal afschot en aanschot (met geweer 
of kruisboog), geweld (doodslag, klemmen, 
strikken etc.), opzettelijke vergiftiging 
via uitgelegd aas, onjuiste toepassing 
van bestrijdingsmiddelen, nestverstoring, 
verstoring van de leefomgeving (bijv. door 
motoren), illegale vangsten (bijv. met 
vangkooien en klapkooien),  lijmstokjes, 
enzovoort. 
Vaak worden bij vergiftiging van fauna oude 
en reeds lang verboden bestrijdingsmiddelen 
gebruikt zoals Aldicarb en Parathion. 
 
In feite kan iedereen zich al dan niet opzet-
telijk schuldig maken aan faunavervolging. 
Je moet dan denken aan bijvoorbeeld weide-
vogelbeschermers, jagers, duivenliefhebbers, 
duivenhaters, terreinbeheerders; eigenlijk 
iedereen die ‘last’ heeft van wilde fauna. 
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In de praktijk vindt voornamelijk vervolging 
plaats van roofdieren en aaseters.

Een monster of kadaver wordt bijna altijd 
ingezonden door een opsporingsambtenaar. 
Het onderzoek naar de doodsoorzaak wordt 
‘blanco’ ingezet, want regelmatig is de uit-
komst heel anders dan vooraf ingeschat. Een 
belangrijk criterium voor het starten van 
onderzoek is dat er een verdachte is of een 
concrete verdenking. In een aantal gevallen 
worden onderzoeken waarin geen verdachte 
bekend is toch uitgevoerd, gewoon om vast 
te stellen of er in een bepaald(e) gebied 
of regio al dan niet faunvervolging speelt, 
zoals gebruik van gif of afschot.
In 2014 heeft een aanvullend project Wilde 
Fauna plaatsgevonden in samenwerking met 
de NVWA en was er geld beschikbaar voor 
primair onderzoek bij CVI. De insteek was 
om meer inzicht te krijgen in het vòòr-
komen van vervolging van wilde fauna in 
Nederland. In 2014 zijn daarvoor 148 kada-
vers en stukjes verdacht materiaal onder-
zocht, die vermoedelijk afkomstig waren van 
illegale praktijken. 
Het betrof 45 roofvogels en uilen, 62 zoog-
dieren, 16 overige vogels en 25 monsters 
van verdacht materiaal of bewerkte dieren. 
De rapportage hierover wordt in 2015 
afgerond.

Samenwerking van alle betrokken instanties 
is volgens Peter essentieel voor een opti-
male bescherming van (flora en) fauna, het 

behouden van de kenmerkende landschap-
pelijke elementen en een veilig en leefbaar 
buitengebied.

De praktijk op de snijtafel
Op de vraag wat hij op zijn snijtafel krijgt, 
antwoordt Peter dat dit vooral roofvogels, 
dassen en vossen zijn, maar ook huisdieren 
die mogelijk ongewild slachtoffer zijn 
geworden van uitgelegd (en vergiftigd) aas. 
“Gekke dingen maak ik ook mee. Laatst 
was er een das naast een provinciale weg 
neergelegd om illegaal afschot te ver-
bloemen, maar de opsporingsambtenaar had 
deze truc doorzien en de das ingezonden. 
Je vraagt je dan wel af wie er nu een das 
wil schieten, maar in Brabant gebeurt dat 
nog steeds te veel omdat sommige mensen 
vinden dat er teveel dassen zijn.”

Peter: “Het gekste wat mij is aangeboden 
om de doodsoorzaak vast te stellen was een 
leeuwaapje dat onthoofd in een tuin was 
gevonden. Omdat er op dat moment ook 
leeuwaapjes waren gestolen uit een dieren-
tuin is onderzoek naar de doodsoorzaak en 
afkomst gedaan. Tijdens dit onderzoek werd 
gewerkt onder strikte veiligheidsmaatre-
gelen, omdat apen drager van Ebola en Aids 
kunnen zijn." 

Peter verwerkt jaarlijks rond de 200 
inzendingen, inclusief de inzendingen die 
verdacht worden van botulisme. In de 
Reeuwijkse plassen in Zuid-Holland was 
recent nog een grote sterfte van vissen 
waar o.a. botulisme is vastgesteld. 
Recentelijk is ook weer hazenpest vast-

Er komen vooral roofvogels, dassen en vossen op de 
snijtafel.

Apen kunnen drager van Ebola en Aids zijn.

gesteld, die wordt veroorzaakt door een 
bacterie. Hazen kunnen hieraan dood gaan, 
mensen kunnen besmet raken met de bac-
terie na handelingen met zieke/dode hazen. 
Het eerste geval was in Limburg, in het-
zelfde gebied waar de ziekte 60 jaar geleden 
voor het laatst was vastgesteld.
In Friesland is er een fikse uitbraak onder 
hazen en in Zeeland is iemand ziek 
geworden door het villen van een haas.

Meer mogelijkheden, afnemende kennis
Opsporingsdiensten weten helaas niet altijd 
de weg naar ons niet te vinden. Het is nog 
steeds niet algemeen bekend dat een der-
gelijke onderzoek in Nederland kan worden 
uitgevoerd. Daarom geef ik ook regelmatig 
presentaties om het onderwerp Faunaver-
volging  en CVI meer op de kaart te zetten. 
Gelukkig weten daardoor steeds meer Bui-
tengewoon Opsporings Ambtenaren ons te 
vinden – zeker actieve leden van (PDM)!
De Dierenpolitie richt zich sinds enige tijd 
behalve op paarden, honden en katten ook 
op wilde fauna.
Daderindicatie moet wel vaak aanwezig zijn.

Helaas merkt Peter dat bij opsporings-
diensten die met flora en fauna te maken 
hebben het kennisniveau afneemt. Bijvoor-
beeld door afname van het aantal mon-
sters dat wordt ingezonden. Er gaat door 
vergrijzing en onvoldoende overdracht veel 
kennis verloren over wat er in het veld kan 
gebeuren. 
Betrokkenheid is van groot belang natuur-
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lijk. De NVWA is nog steeds erg betrokken 
maar over het algemeen ligt, door vergrij-
zing en pensionering, kennisverlies op de 

Casus Als het tot vervolging komt, treedt Peter ook regelmatig op als getuige-
deskundige bij strafzaken. “Als voorbeeld vertel ik altijd over een casus waarbij de 
verbalisant aangaf dat het dier was geschoten omdat het vol met gaten zat. De advo-
caat vroeg daarom om kogels of hagel als bewijs. Met mijn verklaring en mogelijk 
bewijs, verzameld tijdens de autopsie, kon ik alle twijfel wegnemen. In dit verband wil 
ik trouwens nog wel kwijt dat de opgelegde boetes vaak niet in verhouding zijn met 
de ernst van de overtreding en het leed dat de dieren is aangedaan. In het Verenigd 
Koninkrijk zijn de boetes stukken hoger en staat de opsporing van faunavervolging op 
een hoger niveau.”

Meer info: http://www.wageningenur.
nl/nl/Expertises-Dienstverlening/
Onderzoeksinstituten/Central-Vete-
rinary-Institute/show/Jaarrapport-
2013-Wilde-fauna-CVI.htm

Er gaat door vergrijzing en onvoldoende overdracht veel 
kennis verloren over wat er in het veld kan gebeuren.

 Peter van Tulden

loer, niet alleen bij de NVWA. Samenwerking 
en kennisdelen bieden daarom kansen om 
faunavervolging te bestrijden.

Helaas werden er op de dag van mijn 
bezoek aan Peter geen dieren ingezonden 
voor onderzoek, dus heb ik geen bloed, 
veren of ingewanden gezien waar ik mij 
eerlijk gezegd nu juist op had verheugd.

Maar het is me desalniettemin duidelijk 
geworden dat het werk dat Peter doet van 
groot belang is in de strijd tegen fauna-
vervolging.

Bij mijn vertrek bood Peter aan voor PDM 
wel eens een uitgebreide presentatie of 
workshop te willen geven. Dat lijkt me geen 
gek idee, er is vast interesse voor. 

         Tekst: Jaap Reijngoud
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Stroperij en smokkel van 
beschermde dieren gaat in 

2015 gewoon door

INTERNATIONAAL HANDHAVEN

Het jaar 2014 was een recordjaar als het gaat om illegale stroperij en handel in vooral ivoor en 
neushoornhoorn, waarover ik al eerder heb bericht, maar in 2015 lijkt het tij bijna niet meer te 
keren.

Om u een beeld te geven van de omvang 
en vindingrijkheid als het gaat om Wildlife 
Crime, wil ik u deelgenoot maken van een 
aantal zaken die in het eerste kwartaal van 
2015 hebben plaatsgevonden en de wijze 
waarop smokkelaars proberen illegale waar 
door de douanecontrole te krijgen. 

In een aantal gevallen was hierbij ook een 
EU-land betrokken.

 2015 Hoeveelheid Soort  Land Land Bestem-
   inbeslag- van ming
   neming oorsprong

15-01 45 kg Glasaal Bulgarije Spanje Azië
16-01 7634 stuks Tweeklauwschildpad Indonesië Indonesië China
23-01 10 kg Kaviaar Steurachtigen Frankrijk Iran Frankrijk
25-01 2000 kg huiden Schubdier Oeganda   ?? Azië
05-02 16.668 stuks Zeepaardje Frankrijk Madagaskar Hongkong
12-02 165 stuks Dwerggekko’s Engeland Tanzania Engeland
18-02 6 kg Kaviaar Steurachtigen België Rusland België
17-03 2000kg schubben Schubdier China Nigeria China
20-03 17 hoorns Neushoorn Mozambique Zuid-Afrika China
18-04 4000 kg ivoor  Afrikaanse olifant Thailand Congo Azië
26-04 3000 kg ivoor Afrikaanse olifant Thailand Kenia Laos

Het aantal inbeslagnemingen in Aziatische, 
Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen lijkt 
sinds enige jaren steeds meer toe te nemen. 
Dat is uiteraard een fikse stap in de goede 
richting. 
Naar de werkelijke omvang van de illegale 
handel in beschermde dieren en planten 
blijft het echter nog altijd gissen. Een aantal 
experts, onder wie één Nederlandse, geven 
aan dat de in beslag genomen hoeveelheden 
ergens tussen de 10 en 15 procent van de 
werkelijke illegale handel uitmaken. 

De vindingrijkheid van de smokkelaar kent 
ook geen grenzen. Recent waargenomen 
trucs om dieren, dood of levend, te smokkelen 
zijn:
- levende vogels en reptielen in sokken en 

sportschoenen in bagage;
- neushoornhoorn in kleine stukjes ver-

stoppen in een zending bevroren kreeft; 
- levende reptielen of hun eieren verstopt in 

uitgeholde kinderboeken;
- ivoor en schubdierhuiden verscheept tussen 

zending telefoonkabels;
- ivoor verpakt als Instant Noodles, medici-

nale pleisters of in beelden van klei;
- 500 kg ivoor in 1000 kg cacaoboter;
- 5 koeriers op één vlucht met in totaal 500 

schildpadden in hun bagage;
- bekers van neushoornhoorn.
De wil om krachtiger te handhaven lijkt 
zeker aanwezig, maar het blijft – behalve 
een gevecht tegen de vindingrijkheid van de 
smokkelaars – ook een race tegen de klok.

Tekst: Jaap Reijngoud
ReijngoudCoNCEPT - EU TWIX Support Officer  
E-mail: reijngoudconcept@gmail.com

De onbegrensde vraag naar levende dieren 
en producten van dieren in Azië en de 
armoede in Afrika, waardoor er nog steeds 
aanbod is, zijn hiervan naar mijn mening de 
voornaamste oorzaken.

In onderstaande tabel een kleine greep uit 
de lange lijst van inbeslagnemingen van 
beschermde soorten die in de eerste vier 
maanden van 2015 plaatsvonden: 

Ivoor verstopt in houten standbeeld (Foto: Douane België)

Bekers van Neushoornhoorn (Foto: CIZP Tjechië)Neushoornhoorn in kleine stukjes 
(chips) (Foto: J. Reijngoud)

Ivoren sieraden verstopt in medicinale pleisters 

(Foto: Douane België)
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Kennismaken met de 
bereden politie

Het is een miezerige zaterdagmorgen en ik ben op weg naar Nunspeet. Op zich is het geen 
straf, zelfs als het miezert, om in één rit de gehele Achterhoek en de Veluwe te doorkruisen. 
Twee prachtige Nederlandse landschappen en toch zo verschillend.
Maar ik maak dit tripje niet om u, beste lezer, te informeren over het wel en wee van mijn 
reis naar Nunspeet. Nee, ik ben op weg naar de open dag van de politie te paard, oftewel de 
bereden politie van de eenheid Oost-Nederland in Nunspeet. 

Vandaag is iedereen welkom in en buiten 
de stallen van dit onderdeel van de Neder-
landse politie. Volgens het programma 
zijn er demonstraties van de politieruiters 
en -paarden te aanschouwen, waaronder 
aanhoudingen te paard en acties van de 
Mobiele Eenheid (ME). 
Ook in de stallen is het publiek welkom en 
men mag kijken naar de training van jonge 
politiepaarden. Verder zijn er demonstraties 
van surveillance- en speurhonden. 
En als klap op de vuurpijl zal er ook nog 
een politiehelikopter aan deze open dag 
deelnemen. Kortom, alle reden om daar voor 
D&M eens een kijkje te gaan nemen. 
Ik heb een afspraak gemaakt met waarne-

mend operationeel commandant en chef 
van de stallen van de bereden politie in 
Nunspeet, brigadier Jan Pieter Luijer; voor 
intimi JP.

Ik heb er zin in en vooral omdat ik zojuist 
via mijn autoradio verneem dat het weer 
langzaam maar zeker gaat opknappen. 
Het belooft een mooie dag te worden. 

Jan Pieter Luijer

Ik passeer een ME-waterwerper, waarbij een politieagent 
tekst en uitleg geeft.

De locatie
Voor Nunspeet sta ik op deze zaterdag-
morgen in de file. Zou dat komen door de 
open dag bij de bereden politie? Kan me 
dat haast niet voorstellen. Nou wel dus, 
een dergelijke open dag blijkt toch wel heel 
populair want ik word volkomen verrast 
door de drukte op het grote terrein van de 
bereden politie. Het is al redelijk gevuld met 
blik als ik er mijn auto parkeer.
Ik wandel, gewapend met (nu nog) een 
paraplu en m’n fotocamera, verder het 
terrein op en passeer een ME-waterwerper, 
waarbij een politieagent tekst en uitleg 
geeft en men een kijkje mag nemen in de 
cabine van het afschrikwekkende voertuig. 
Ik zie dat daar gretig gebruik van wordt 
gemaakt.

Verder is er een springkussen voor de jeugd, 
geeft een hoefsmid demonstraties en is 
ook aan de inwendige mens gedacht. Een 
frietkraam doet zichtbaar goede zaken. De 
organisatie heeft zo te zien niets aan het 
toeval overgelaten en geanticipeerd op de 
aanwezigheid van veel jeugdige bezoekers 
en ik zie dat ze dat inderdaad goed hebben 
ingeschat. 
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De locatie van de bereden politie is gelegen 
aan de Waterweg 35 te Nunspeet en het 
betreffende terrein met opstallen, weilanden, 
oefenterrein en dergelijke is groter dan ik 
aanvankelijk had gedacht. Ter plaatse word 
ik begroet door Jan Pieter Luijer die deze dag 
een soort vrije rol heeft en dus tijd heeft om 
mij het een en ander te vertellen over het 
werk van de politie te paard. 
We gaan samen eerst maar eens een bak 
koffie pakken en ik maak kennis met een 
deskundige en gepassioneerde collega. Hier-
onder een weergave van zijn verhaal.

De organisatie
De Dienst Levende Have Politie (DLHP) 
was een ondersteunende dienst van het 
Korps landelijke politiediensten (KLPD) 
aan de regionale korpsen van de politie in 
Nederland. Daarnaast hadden de zes grote 
steden een eigen afdeling beredenen. Na de 
reorganisatie in 2013 zijn alle afdelingen 
beredenen ondergebracht bij de Dienst 
Landelijke Operationele Samenwerking 
(DLOS) van de Landelijke Eenheid. Behalve 
in Nunspeet heeft de bereden politie stallen 
in Eindhoven, Boxtel, Rotterdam, Den Haag, 
Houten, Groningen en Amsterdam. Vanuit 
deze vestigingen wordt in feite het gehele 
land ‘bediend’. 
De bereden politie telt landelijk circa 120 
paarden en iets meer politieruiters. 
Circa twee derde deel van de politieruiters is 
vrouw. 
De paarden kunnen dus in principe in geheel 
Nederland ingezet worden. Wanneer men de 
inzet regionaal kan oplossen, heeft dit uiter-
aard de voorkeur. Collega’s van de locatie in 
Houten maken de landelijke planning. Dat 
zijn doorgaans zaken die ruim van tevoren 
bekend zijn. Een regionale eenheid kan ook 

een aanvraag indienen voor bijstand door 
de bereden politie. Deze inzet wordt dan ook 
door Houten ingepland. Zo worden er alleen 
al voor de ME circa vierhonderd inzetten per 
jaar door de bereden politie verricht. 
Op de vestiging Nunspeet zijn circa achttien 
medewerkers werkzaam, waaronder tien 
politieruiters en stalmedewerkers voor de 
dagelijkse verzorging van de dieren en acht 
inkopers van paarden. Deze inkopers houden 
zich ook bezig met de africhting, want dat 
doen we namelijk ook zelf. 

De werkzaamheden
De bereden politie houdt toezicht op evene-
menten zoals voetbalwedstrijden, optochten 
en demonstraties. Ook surveilleren de poli-
tieruiters op koop- en uitgaansavonden. 
Als er problemen zijn in het buitengebied, 
bijvoorbeeld met motorcrossers, kunnen we 
ook daar worden ingezet. 

De bereden politie wordt dus ingezet voor 
surveillance en bij officiële gelegenheden, 
maar ook bij acties van de mobiele eenheid. 
Bij surveillance patrouilleren de ruiters in 
koppels en hebben ze dezelfde taken als sur-
veillerende agenten te voet. Als de bereden 
politie wordt ingezet bij de Mobiele Eenheid, 
dragen de paarden evenals de ruiters extra 
bescherming. En bij officiële c.q. ceremo-
niële gelegenheden zoals staatsbezoeken en 
bijvoorbeeld op Prinsjesdag maken de ruiters 
dikwijls deel uit van de stoet. Zij dragen dan 
een officieel tenue.

De politiepaarden zijn met name een effec-
tief middel bij grote groepen mensen, zoals 
bij optochten, demonstraties, evenementen, 
voetbalwedstrijden en dergelijke. Bij bijvoor-
beeld het begeleiden van demonstraties en 
voetbalsupporters kunnen de paarden name-
lijk zowel voor, achter als naast de groep 
lopen. Hierdoor blijft de grote groep mensen 
bij elkaar en is deze redelijk eenvoudig onder 
controle te houden. De berijder kan vanaf 
zijn paard een groot gebied overzien en 
signaleert daardoor sneller ongeregeldheden. 
Er kan hier dan sneller en adequater op 
gereageerd worden.
De paarden worden er op getraind om in 
ongewone situaties rustig te blijven. 
Politieagenten te paard verrichten samen 
met hun paard allerhande taken, maar ook 
zonder paard hebben de ruiters taken, zoals:
•	 assisteren	bij	ongevallen	op	de	openbare	

weg, waarbij dieren betrokken zijn;
•	 afhandelen	klachten	over	verwaarlozing	of	

mishandeling van paarden en pony’s;
•	 controles	op	de	veemarkten,	maneges	en	

op vervoer van dieren.
Een groot deel van deze taken is inmiddels 
echter overgenomen door de Dierenpolitie.

De bereden politie houdt toezicht op evenementen.

Verzorging in de stallen.
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De opleiding
De ruiter:
Agenten met minimaal drie jaar ervaring in 
het politiewerk komen in aanmerking voor 
een functie als ruiter. Een fysieke test en 
een rijtest maken deel uit van de selectie-
procedure. Wordt een agent aangenomen, 
dan volgt een inspannende interne oplei-
ding van drie, zes of negen maanden, 
afhankelijk van rijervaring. Degenen die 
meer rijervaring hebben, stromen later in 
zodat de groep in zijn geheel tegelijk ein-
digt. Gedurende deze periode zijn ruiters in 
opleiding hele dagen bezig met hun paard. 
Ze krijgen les in dressuur, springen, theorie 
en verzorging.
De opleiding wordt voltooid met het 
landelijk politievaardigheidsexamen. Wordt 
dit met succes afgerond dan volgt een 
ME-opleiding van tweeënhalve week aan de 
politieacademie in Ossendrecht. Deze wordt 
eveneens met een examen afgesloten. 
Zijn alle examens behaald, dan kan de 
ruiter dienst doen op zijn paard. De eerste 
maanden begeleidt een ervaren collega de 
ruiter nog.

Het paard:
Zoals eerder opgemerkt koopt de bereden 
politie zijn eigen paarden. Hiervoor zijn een 
aantal deskundigen beschikbaar. De politie-
paarden worden meestal van particulieren 
gekocht. Het is best lastig om geschikte 
paarden te vinden, want niet elk paard is 
geschikt als politiepaard. De meeste paarden 
worden opgeleid voor sportwedstrijden. 
Deze paarden zijn vaak in gedrag wat 
onrustig, terwijl er met name wordt gezocht 
naar een in beginsel rustig paard. Maar het 
moet wel een paard zijn dat er voor gaat 
als dat van hem of haar wordt verwacht. 

Het dier moet onder andere voldoen aan de 
volgende eigenschappen:
•	 een	schofthoogte	hebben	van	circa	1.65	

tot 1.75 meter. Kleine paarden komen 
daarom niet in aanmerking;

•	 bij	voorkeur	vijf	tot	acht	jaar	oud	zijn.	
Soms koopt de politie een jonger of ouder 
paard, als het dier verder veel kwaliteit 
lijkt te hebben;

•	 bij	voorkeur	een	ruin	zijn,	omdat	ruinen	in	
het algemeen rustiger, gewilliger en meer 
gelijkmatig van karakter zijn. Een goede 
merrie kan ook, maar een hengst is in 
principe uitgesloten;

•	met	uitzondering	van	bontkleur	zijn	alle	
kleuren welkom.

Daarnaast moet het paard kerngezond, 
stressbestendig en verkeersmak zijn en mag 
het niet bang zijn voor mensenmassa’s.
De bereden politie zoekt permanent naar 
geschikte paarden om het verloop in het 
paardenbestand aan te vullen. Vooraf-
gaande aan de definitieve aankoop van een 

Een politiepaard moet kerngezond, stressbestendig en 
verkeersmak zijn en mag niet bang zijn voor mensen-
massa’s.

In galop door de mensenmassa.

paard wordt een proeftijd van twee weken 
gehanteerd.
In die proeftijd test de bereden politie het 
paard op alle eigenschappen die voor een 
politiepaard belangrijk zijn. Het gaat daarbij 
vooral om hoe het paard reageert in het 
verkeer, op lawaai en onder andere bijzon-
dere omstandigheden. Daarna volgt een 
keuring door een dierenarts. Bij daadwer-
kelijke aankoop van een paard is er nog een 
lange weg te gaan voor het uiteindelijke 
ingezet wordt. Gemiddeld duurt het één tot 
twee jaar voordat een paard helemaal klaar 
is voor het politiewerk op straat.

Mobiele Eenheid
Iedere politieruiter krijgt met zijn paard een 
aparte ME-opleiding van tweeënhalve week. 
Er wordt dan meestal een formatie ingezet 
bestaande uit zes paarden en ruiters. Eén 
van de ruiters is dan de commandant. Deze 
dient goed samen te werken en te com-
municeren met de commandant van het 
ME-peloton. Het vergt veel oefening om 
het paard aan een dergelijke inzet te laten 
wennen, zeker als er ook een waterwerper 
aanwezig is.
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Niemand heeft meer ervaring met ME-inzet 
dan de bereden politie. Daarom zou de 
bereden politie veel meer betrokken moeten 
worden bij het voortraject. Gelukkig gebeurt 
dit steeds meer, en dat is ook noodzakelijk 
vanwege de ervaring die de bereden politie 
op dit gebied heeft. Dit in tegenstelling tot 
de commandant van een ME-peloton, die 
hooguit vijf à zes inzetten per jaar heeft. 
Jan Pieter vertelt dat bij het optreden in 
een ME-formatie geanticipeerd wordt op 
het karakter en de ervaring van de paarden. 
Deze eigenschappen bepalen waar en hoe 
we een individueel paard inzetten. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van de kudde-
eigenschappen van het paard, oftewel de 
drang om deel uit te blijven maken van de 
kudde. Een paard is eigenlijk een vluchtdier. 
Bij mogelijk gevaar slaan ze eerst op de 
vlucht om dan vanaf een afstand te bekijken 
wat er nu eigenlijk werkelijk aan de hand 
is. In feite leren de paarden van de bereden 
politie dus precies het tegenovergestelde. 
De ervaren paarden lopen voorop c.q. aan 
de zijkanten van de formatie en de oner-
varen paarden volgen de ervaren paarden.
Omdat de politieruiters tijdens de inzet 
geconfronteerd kunnen worden met geweld 
en stressvolle situaties, volgen ze tijdens 
de opleiding de integrale beroepsvaardig-
hedentraining (IBT). De ruiter leert bijvoor-
beeld het afschermen ten behoeve van 

Een demonstratie met speurhonden.

aanhoudingen, pepperspray en wapenstok 
gebruiken en andere politiële vaardigheden 
op het paard. Hoe moet bijvoorbeeld een 
lange wapenstok worden vastgehouden 
en gehanteerd en hoe moeten handboeien 
worden gebruikt. Best wel lastig als je op 
een paard zit, om nog maar te zwijgen over 
de beperkingen bij het gebruik van een 
vuurwapen. Je moet dan denken aan het 
houden van het vuurwapen in een veilige 
richting en het rekening houden met onver-
wachte reacties van het paard.

Het spreekt voor zich dat de politieruiter, 
als hij deel uit maakt van de bereden politie, 
deze vaardigheden moet blijven oefenen.

Iedereen heeft plezier vandaag. Welzijn van de dieren
Jan Pieter zegt dat geprobeerd wordt altijd
zo dicht mogelijk bij de aard van het paard 
te blijven. De spanning, die het werk vaak 
met zich mee brengt, moet het paard 
gewoon gaan vinden. Dit wordt geleide-
lijk opgebouwd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de natuurlijke eigenschappen 
van het paard, zoals het genoemde kud-
degedrag. Als een paard op stal staat moet 
het contact kunnen hebben met andere 
paarden. Daarvoor zijn er in de muren 
tussen de stallen openingen met tralies 
aangebracht. In de wei lopen ze in principe 
nooit alleen. We hebben daarvoor in Nun-
speet dan ook voldoende weiland  beschik-
baar. Voor de dagelijkse verzorging van de 
paarden dragen niet alleen de stalmede-
werkers zorg, maar ook de politieruiters zelf 
dragen hun steentje bij.
Een politiepaard gaat doorgaans tot zijn 
twintigste jaar mee. Vaak moeten we 
afscheid van een paard nemen vanwege 
slijtage, zoals artrose. Voor de inzet bij de 
bereden politie dient een paard in optimale 
conditie te verkeren. Als dat niet meer het 
geval is, zoals bij genoemde slijtage, kan een 
paard bijvoorbeeld snel onderuit gaan. Dit is 
niet alleen gevaarlijk voor het paard en de 
ruiter, maar ook voor omstanders. Dus iets 
minder fit kan echt niet.

De open dag
Nadat ik afscheid heb genomen van Jan 
Pieter Luijer maak ik een rondje over het 
terrein, waarbij ik tevens een kijkje neem in 
de stallen. Het weer is opgeklaard en de zon 
schijnt volop aan een strakblauwe hemel.
Het ziet er allemaal schoon en opgeruimd 
uit en ik heb de overtuiging dat de paarden 
hier uitstekend worden verzorgd en het 
goed naar de zin hebben. Om een groot 
afgezet buitenterrein, waar de demonstra-
ties met de paarden plaatsvinden, heeft zich 
een grote mensenmassa verzameld. Een 
medewerker van de bereden politie stelt via 
een omroepinstallatie een achttal politierui-
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ters te paard aan het publiek voor. Dat het 
publiek erg enthousiast is blijkt wel uit het 
feit dat, wanneer er wordt gevraagd om een 
bijdrage te leveren aan een demonstratie, 
daar uitgebreid gebruik van wordt gemaakt. 
Er worden op het middenterrein vijf rijen 
met mensen uit het publiek, naast elkaar 
met een tussenruimte van circa twee meter, 
geformeerd. Op de kop van de vijf rijen staat 
een politieagent. Om deze rijen met mensen 
te laten wennen aan de nabijheid van een 
paard en te laten ervaren hoe het voelt als 
er een aantal paarden op je af komt lopen, 
worden de ruiters met paarden verdeeld 
over de rijen en lopen ze eerst rustig tussen 
de rijen met publiek door. Daarna wordt 
het tempo wat opgevoerd en wordt er 
een flinke draf ingezet. Tenslotte gaan de 
paarden in volle galop tussen de rijen door. 
Ik kan me voorstellen dat er een paar spijt 
kregen dat ze zich zo spontaan hadden aan-
gemeld om aan deze demonstratie mee te 
werken, toen ze enigszins trillend zagen hoe 
acht paarden op ze af kwamen stormen. 
Maar goed, vanaf een afstandje natuurlijk 
ontzettend leuk om te zien. 

De politiehelikopter
Iets later zag het publiek hoe een poli-
tiehelikopter die hoog boven het terrein 
rondcirkelde steeds lager zakte, terwijl op 
het terrein een achttal ME-ruiters te paard 
in formatie rondjes aan het lopen was. 
Hier werd aan het publiek getoond dat de 
paarden volkomen rustig bleven ondanks 
een helikopter die op het terrein de landing 
had ingezet. Een mooi gezicht om te zien 
dat het nodige geraas en het verplaatsen 
van lucht de paarden volkomen koud liet. En 
voor het publiek is het altijd weer een spec-
taculair gezicht als zo’n fraai stukje techniek 
voor je neus op de grond wordt gezet.

Vrouwen en paarden
Dat paarden bij de dames zeer populair zijn 
was mij al wel bekend. Het feit dat twee 
derde van de ruiters bij de bereden politie 
vrouw is, bevestigt dat nog een keer.
Maar mocht ik daarover nog een geringe 
twijfel hebben dan is deze tijdens de open 
dag van de bereden politie wel wegge-
nomen. Aan het publiek werd de mogelijk-
heid gegund om na de demonstraties op 
een apart terrein kennis te maken met 
de ruiters en de paarden. Er mocht naar 
believen worden geaaid en geknuffeld… met 
het paard wel te verstaan. Daar werd uitge-
breid gebruik van gemaakt en het aandeel 
dames was bijna 100 procent.

Tot slot
Tijdens de demonstratie wordt er door de 
omroeper gemeld dat iemand op de par-
keerplaats z’n hond in een afgesloten auto 
heeft laten zitten. In deze weersomstan-
digheden is dat niet alleen niet prettig voor 
het dier, maar ook gevaarlijk. De omroeper 
windt er geen doekjes om: “Wilt u gelijk de 
hond uit uw auto halen. Mocht dat binnen De paarden blijven nu ook rustig.

Altijd spectaculair de politiehelikopter. vijf minuten niet gebeurd zijn, dan doen wij 
dat!!!”
Sowieso afkeurenswaardig dat je je huisdier 
zo achterlaat, maar wel heel erg dom om 
dat ook nog eens in het hol van de leeuw te 
doen…….. 

Ik dank Jan Pieter Luijer voor de ontvangst 
en voor z’n  interessante en ook deskundige 
verhaal over een prachtige dienst bij de 
Nederlandse politie. En gezien de geweldige 
opkomst vandaag, ben ik niet de enige die 
er zo over denkt.

          Tekst en foto’s: Dick Nijhof

Het aandeel dames was bijna 100 procent
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Nieuws uit de 
provincies

Noord-Holland: Provincie blijft 
investeren in groen
Gedeputeerde Staten (GS)  van de provincie 
Noord-Holland willen onverminderd door-
gaan met het realiseren van de provinciale 
groene ambities, zoals de realisatie van het 
Natuurnetwerk Nederland en het treffen van 
maatregelen in Natura 2000-gebieden.
Ook willen GS het groen in Noord-Holland 
verder toegankelijk maken voor wandelaars, 
fietsers en waterrecreanten.
De ambities staan in het concept Provinciaal 
Meerjarenprogramma Groen 2016-2020 
(PMG) dat GS hebben vastgesteld. In het 
PMG geeft de provincie aan welke projecten 
geld krijgen en van welke subsidieregelingen 
gebruik kan worden gemaakt. 
Het PMG wordt jaarlijks geactualiseerd 
en vloeit voort uit de Agenda Groen die 
in maart 2013 door Provinciale Staten is 
vastgesteld.
GS hebben ook de Uitvoeringsregeling Groen 
op enkele onderdelen aangepast. Hierdoor 
kan er bijvoorbeeld meer en eenvoudiger 
subsidie voor Toeristische Overstappunten 
worden aangevraagd. 
Het concept PMG 2016-2020 wordt, net als 

Ook willen GS het groen in Noord-Holland verder 
toegankelijk maken voor wandelaars, fietsers en 
waterrecreanten.

eerdere jaren is gedaan, voor advies voor-
gelegd aan de gebiedscommissies en andere 
betrokken partners zoals gemeenten en 
natuurorganisaties. 
Voor de uitvoering van het PMG 2016-
2020 is voldoende budget beschikbaar. In 
november wordt het PMG door Provinciale 
Staten vastgesteld en staat vast hoe het 
budget voor groen de komende jaren ver-
deeld wordt.
De provincie zorgt voor het groen op 
de kaart in Noord-Holland. Samen met 
organisaties, bedrijfsleven en inwoners 
beschermt en ontwikkelt de provincie het 

Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners 
beschermt en ontwikkelt de provincie het groen.

groen. Hierdoor blijven natuur en landschap 
behouden en kunnen bewoners en bezoekers 
genieten van het groen in de  omgeving. 
Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en 
vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het 
groenbeleid de belangen van de inwoners, 
natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de 
natuur zelf.  

Friesland: Oproep aan agrarische 
natuurverenigingen: kom met 
predatiebeheerplan
Uit eerste bevindingen vanuit het veld blijkt 
dat de predatie van weidevogelnesten dit 
jaar 50% hoger was dan voorgaande jaren. 
Dit betekent dat veel roofdieren nesten 
buit maakten. De provincie Fryslân roept 
de agrarische natuurverenigingen (collec-
tieven) op om met een predatiebeheerplan 
te komen. Hiermee kunnen collectieven de 
roofdieren (predatoren) vroegtijdig aan-
pakken. Dit ter bescherming van de nesten.

Extra roofdieren dit jaar
Er zijn nog geen eindcijfers bekend over het 
aantal verloren nesten. Wel blijkt uit eerste 
bevindingen dat dit aantal veel hoger is dan 
voorgaande jaren. Een oorzaak zou kunnen 
zijn dat er dit jaar extra roofdieren (onder 
andere vossen) waren door de muizenplaag.

Een ontheffing aanvragen kan alleen via een 
predatiebeheerplan. Dit is een plan waaruit 
blijkt hoe het collectief de roofdieren wil 
aanpakken ter bescherming van weidevo-
gelnesten.

Nieuwe aanpak met collectieven
Agrarische natuurverenigingen zijn sinds 
kort verenigd in collectieven. Elk collec-
tief levert eind juli een gebiedsaanvraag 
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Er zijn nog geen eindcijfers bekend over het aantal 
verloren nesten.

(offerte) in. Hieruit blijkt dat de boeren 
in hun bedrijfsvoering rekening houden 
met de natuur. Onderdeel hiervan is de 
bescherming van weidevogels. Wanneer 
collectieven roofdieren willen bestrijden 
ter behoud van de nesten, moeten ze zelf 
een predatiebeheerplan aanleveren. Dit 
predatiebeheerplan moet deel uitmaken 
van de gebiedsaanvraag die ze doen. Dit 
is nodig voor het ontvangen van subsidie 
voor agrarisch natuurbeheer.

Limburg: Limburg investeert in 
schonere stallen
De Provincie Limburg heeft ruim 1,6 
miljoen euro subsidie verleend aan 
veehouders die maatregelen treffen voor 
schonere stallen. 
Initiatiefnemers konden een aanvraag 
indienen via de zogenoemde SILG-regeling 
wat staat voor Subsidieverordening inrich-
ting landelijk gebied 2015. De aanvragen 
zijn gericht op het realiseren van schonere 
stallen door het treffen van extra maatre-
gelen om de uitstoot van ammoniak, geur 
en fijnstof aanzienlijk te verminderen. De 
projecten hebben betrekking op nieuw-
bouw en bestaande stallen, zijn verspreid 
over geheel Limburg en afkomstig uit de 
varkens-, pluimvee- en melkveehouderij. 
Veehouders hebben grote belangstelling 
getoond voor deze regeling die inmiddels 
is gesloten omdat het beschikbare budget 
inmiddels overvraagd is.
Voor de zomer worden over de overige 
aanvragen beslissingen genomen.
“De ruime belangstelling is een goed 

teken”, zegt gedeputeerde Patrick van der 
Broeck. “Er is bij boeren dus bereidheid om 
te investeren in maatschappelijk gewenste 
ontwikkelingen. Het gaat niet zomaar om 
het inpassen van bestaande technieken, 
maar om echt grensverleggende stalcon-
cepten en technieken die leiden tot ‘nul 
emissies’.” De projecten hebben betrek-
king op het op bedrijfsschaal toepassen 
van technieken die op dit moment in 
Nederland nog niet zo gangbaar zijn, 
maar waarmee in het buitenland positieve 
ervaringen zijn opgedaan. De aanvragen 
hebben onder andere betrekking op 
wijzigingen in luchtwassers, inzet van 
plasmatechnologie en ultraviolet licht en 
toepassing van koeling in stallen.
Ondernemers investeren in grensverleg-
gende vernieuwingen die naast effecten 
voor de bedrijfsvoering ook een positief 
effect hebben op de leefbaarheid in hun 
directe omgeving. Zij spelen bewust in op 
de markt- en maatschappelijke ontwik-
kelingen en zijn bereid tot kennisdeling en 
kennisoverdracht.

Er is bij boeren dus bereidheid om te investeren in 
maatschappelijk gewenste ontwikkelingen
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PDM ACADEMIE
    CURSUSKALENDER 2015 – 2017

2015 – 2016

PRAKTIJKDAG   ‘HERKENNEN VERVOLGING WILDE FAUNA’

  9     oktober Epe/elders Regionaal in overleg in Midden- en West-Nederland  
   t.b.v. natuurwerkgroepen IVN, Vogelbescherming e.a.
   Vindt doorgang bij  voldoende deelname. 
   Aanmelden voor 1 september.
30      oktober Epe Centraal in Epe t.b.v. boa ’s en politieagenten.
   Vindt doorgang bij voldoende deelname. 
   Aanmelden voor 1 oktober
7 en 14  nov. Beneden-
  Leeuwen I.s.m. IVN afdeling Maas en Waal  

18 en 21  nov. Norg I.s.m. IVN afdeling en NGC-team afd. Norg.

Jan. – febr 2016 Apeldoorn I.s.m. IVN afdeling Apeldoorn

PRAKTIJKDAG  ‘INTRODUCTIE NIEUWE WETGEVING NATUUR’

Nov. – januari Epe Centraal of op meerdere plaatsen regionaal
   Meer info als inhoud en invoering wetgeving rond is.

2016 – 2017

In voorbereiding:
•	 UITROL	PRAKTIJKDAGEN		‘HERKENNEN	VAN	VERVOLGING	WILDE	FAUNA’

•	 In	Oost-	en	Zuid-Nederland	en	Noord-Holland

•	 PRAKTIJKDAGEN	INTEGRAAL	MILIEUTOEZICHT

•	 PRAKTIJKDAGEN	‘HERKENNEN	EN	AANPAK	VISSTROPERIJ’
 I.s.m. Sportvisserij Nederland  t.b.v. controleurs en boa’s

•	 PRAKTIJKDAGEN	CITES	‘Internationale	soortenbescherming’

•	 VERDIEPINGSCURSUS	FLORA	EN	FAUNA	NIEUWE	WETGEVING	NATUUR

•	 PRAKTIJKDAGEN	‘HERKENNEN	EN	AANPAK	WILDSTROPERIJ’

Volg de PDM Academie cursuskalender 
op www.politiedierenenmilieu.nl

Meer informatie: e-mail: 
academie@politiedierenenmilieu.nl
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Stuur of mail dit formulier naar onze administrateur (zie voor adres pag. 2)

De Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming is voor de 
handhavers een informatiebron en wil dit blijven. We hebben u 
als lid nodig maar we hebben ook nieuwe leden nodig om als 
goede informatiebron te kunnen blijven functioneren.

Word daarom lid van onze vereniging, meld u aan via het in-
schrijfformulier op onze website:
www.politiedierenenmilieu.nl
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HULP HULP HULPHELP HELP

Samen met inmiddels ruim 200 lokale 
en regionale dierenhulporganisaties met 
o.a. circa 90 Dieren Noodhulp Ambulances en 
Dieren Transport Ambulances, helpt Stichting 
DierenLot dieren in nood in heel Nederland. 

Mishandelde, verwaarloosde, gewonde en 
afgedankte dieren: gezelschapsdieren, 

maar ook zwerfdieren en wilde dieren zoals 
vogels, egels, vossen, reeën, zeehonden enz. 

Daarvoor werken wij graag samen met alle 
dierenhulpverleners in Nederland.

Voor een uitgebreid overzicht 
kijkt u op www.dier.nu

7 November is het zover: De 10e Landelijke Bij-
eenkomst Dierenhulpverlening staat weer voor 
de deur! Tweemaal per jaar organiseren wij 
deze geweldig leuke en leerzame dag voor 
medewerkers en vrijwilligers van alle dieren-

hulporganisaties in Nederland. Ook dierenart-
sen, assistenten en (dieren)politie zijn van harte 

welkom op dit platform van én voor dierenhulpverlening. 

De TOEGANG IS GRATIS*, dus kom ook! 
Inclusief gratis lunch en gehele dag kof� e/thee/fris.

Wat is er allemaal te doen op deze dag?
 -  Interessante presentaties, workshops en

bijeenkomsten met betrekking tot 
 verzorging van en hulp aan dieren.

 -  Mobiele werkplaats waar onze 
 ca. 90 dierenambulances 
 nagekeken worden.

 -  Informatiemarkt met o.a. 
DierenLot informatiestand 

 en specialisten uit de 
 dierensector.

 - Gloednieuwe demo`s van onze dierenambulances. 

 -  Volop mogelijkheid tot netwerken met honderden 
 collega’s. 

 - Informatie met betrekking tot onze succesvolle kleding/
 textiel/schoenen inzamelactie.

En natuurlijk...

 Inspectie en uitleg over 
het Nationaal Keurmerk Dierenambulance 
Op deze dagen worden ook tientallen dierenambulances 
geïnspecteerd voor het Nationaal Keurmerk Dierenambu-
lances. Het Nationaal Keurmerk Dierenambulances is hét 
keurmerk in deze sector voor verantwoord en ef� ciënt 
vervoer van dieren in nood.

Noteer in uw agenda:
Datum: 7 november 2015 
Locatie: EvenementenHal, Gorinchem
Tijd:   Aanvang dagprogramma 09.30 uur, 

eindtijd 16.00 uur

* Toegang is gratis voor dierenhulpverleners 
werkzaam bij dierenhulporganisaties in 
Nederland (als vrijwilliger of medewerker).

HULP VOOR DIEREN IN NOOD IN HEEL NEDERLAND

VOORAANKONDIGING

het Nationaal Keurmerk Dierenambulance 
Op deze dagen worden ook tientallen dierenambulances 

ZET IN UWAGENDA!*

10 JAAR
DIERENLOT!

EXTRA FEESTELIJKE LANDELIJKE BIJEENKOMST DIERENHULPVERLENING. 
WIJ VIEREN ONS 10 JARIG BESTAAN EN ONZE 10e BIJEENKOMST!

ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015
EVENEMENTENHAL, GORINCHEM

7 November is het zover: De 10
eenkomst Dierenhulpverlening staat weer voor 
de deur! Tweemaal per jaar organiseren wij 
deze geweldig leuke en leerzame dag voor 
medewerkers en vrijwilligers van alle dieren-

hulporganisaties in Nederland. Ook dierenart-
sen, assistenten en (dieren)politie zijn van harte 

10e

BIJEEN-
KOMST!
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