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Verzoek Inlichtingen

Beantwoording van een verzoek om inlichtingen, gesteld door de fractie VVD betreffende van burgemeester in
kader van “Boa’s en dragen van geweldsmiddelen ter zelfverdediging”.

Aan de leden van de Gemeenteraad
Op 29 mei 2020 heeft de fractie VVD onder verwijzing naar artikel 37 van het reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad, de navolgende verzoek om inlichtingen gesteld over Boa’s en dragen van
geweldsmiddelen ter zelfverdediging, het antwoord vindt u onder de vraag:
1.
2.
3.

Bij wie ligt uiteindelijk de bevoegdheid te beslissen dat een BOA in een gemeente geweldsmiddelen
(zoals wapenstok en pepperspray) worden toegekend?
Wat is daarbij de te volgen procedure? En wie kan een aanvraag daartoe indienen?
Wat is hierbij precies de rol en verantwoordelijkheid van de burgemeester vs. die van de Minister van
Justitie en Veiligheid?
Een aanvraag van een burgemeester wordt gedaan in de driehoek, waarna er een toetsing plaats vindt
door OM en politie en er een advies volgt op de aanvraag van de gemeente. Vandaar gaat de aanvraag
met advies naar het bureau van de dienst Justis bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier wordt de
aanvraag beoordeeld. De minister is eindverantwoordelijk van het besluit.

4.

Aan welke criteria dient te worden voldaan voordat die geweldsmiddelen kunnen worden toegekend? En
wie bepaalt of aan die criteria is voldaan?
De aanvraag moet conform het “Aanvraag formulier geweldsbevoegdheid” aangevraagd worden. De
eisen voor de boa’s zijn opgenomen in “Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon
opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten”.

5.

Wat is de reden dat in sommige gemeenten (kennelijk) aan BOA’s de bevoegdheid is toegekend om
wapenstok en/of pepperspray te dragen?
In twaalf gemeenten beschikken boa’s over een wapenstok en in sommige gevallen ook pepperspray. De
meeste van deze aanvragen zijn voor de vorming van de landelijke politie afgegeven. De minister van
Justitie en Veiligheid heeft onlangs weer te kennen gegeven tegen verdere uitbreiding van de boa
uitrusting met wapenstok en pepperspray te zijn.

Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Den Helder, 2 juni 2020
Met vriendelijke groet,
Burgemeester van Den Helder,
Jeroen Nobel
burgemeester

