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Nr. RV18.0081 (2018) 

 
 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV betreffende Raadsvraag 
inzake de uitrusting van de Boa handhavers 

 
 

Aan de fractie PVV 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 
Op 29 november 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Raadsvraag inzake de uitrusting van 

de Boa handhavers, het antwoord vindt u onder de vraag: 

 
1. Is het college bereid om naast handboeien de uitrusting van de BOA Handhavers op zo 

kort mogelijke termijn uit te breiden met de wapenstok, en zo nee waarom niet. 

 

 

Nee, daar is het college van B&W niet toe bereid. De reden hiervoor is dat de nut en noodzaak op dit 

moment niet aanwezig is. De geweldsbevoegdheden zijn krachtige instrumenten waar wij als overheid 

zuinig mee om moeten springen. Voor de handboeien was de nut en noodzaak wel aanwezig en zijn 

wij de procedure gestart. In de bijgevoegde bijlage is een korte schets wat er nodig is voor een 

aanvraag van geweldsbevoegdheden.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 18 december 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
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Bijlage. 

 

Het toepassen van geweld met gebruik van een geweldsmiddel is een bevoegdheid die in beginsel 

alleen toekomt aan de gewapende macht van de overheid (de krijgsmacht) en de politie. Derhalve 

worden slechts in uitzonderlijke gevallen geweldsmiddelen aan anderen toegekend. Mede vanuit de 

doelstelling van de Wet wapens en munitie (hierna: WWM) wordt een restrictief beleid gehanteerd. 

Het toekennen van geweldsmiddelen aan een boa geschiedt slechts indien de noodzaak hiertoe door 

de aanvrager aangetoond is en indien zijn bekwaamheid in de omgang met het betreffende wapen is 

aangetoond (zie ook artikel 5, eerste lid, Regeling wapens en munitie, hierna: Rwm). Het toekennen 

van geweldsmiddelen wordt tevens afhankelijk gesteld van de in redelijkheid te verwachten kans dat 

de boa bij de vervulling van zijn functie met geweld of dreiging met geweld wordt geconfronteerd. De 

bevoegdheid kent onder andere de volgende niveaus:  

 

Niveau 1 : Bevoegd tot gebruik geweld (alleen fysiek zonder middelen of transportboeien); 

Niveau 2 : Bevoegd tot gebruik geweld en veiligheids-fouillering (alleen fysiek zonder middelen of 

transportboeien); 

Niveau 3 : Bevoegd tot gebruik geweld, veiligheids-fouillering en handboeien; 

Niveau 4 : Bevoegd tot gebruik geweld, veiligheids-fouillering, handboeien en wapenstok. 

  
In beginsel treedt de boa (domein openbare ruimte) op in situaties waarin er geen sprake is van een te 

verwachten gevaarzetting. Wanneer de boa situaties tegenkomt waar geweld plaatsvindt of dreigt of 

waar sprake is van criminaliteit, zal hij een beroep doen op de politie. In de gevallen waar bij een 

aanhouding geweld gebruikt moet worden is enkele minuten wachten op de politie al een wezenlijk 

gevaar voor de boa en de persoon waartegen geweld wordt gebruikt. Het door de boa toepassen van 

gepast geweld alsmede het onderzoeken van kleding van verdachte om te controleren of de 

verdachte geen (potentieel) gevaarlijke voorwerpen bij zich heeft, de zogenaamde 

veiligheidsfouillering kan dan van wezenlijk belang zijn. Voor de veiligheid van de boa kan een 

aangehouden persoon in uiterste gevallen worden geboeid in geval de boa de bevoegdheid niveau 3 

is toegekend, wanneer dit gelet op de situatie noodzakelijk wordt geacht. 

 

Omdat de boa’s openbare orde op elk moment van de dag in verschillende situaties terecht kunnen 

komen, worden de boa’s openbare ruimte meerdere dagdelen per jaar hiervoor getraind waarbij extra 

aandacht wordt besteed aan praktijkcasussen. Hiermee bereiden wij de boa’s zo goed mogelijk voor 

op mogelijke geweldsincidenten en het voorkomen van geweldssituaties. Vanwege het takenpakket 

en de situaties waar de boa’s mee geconfronteerd kunnen worden, gaan de boa’s naast deze training 

ook met een goede uitrusting de straat op. Geweldsbevoegdheden niveau 1, 2 en 3 zijn daarmee 

onmisbaar om zichzelf te kunnen beschermen en de tijd te overbruggen die nodig kan zijn voordat de 

politie ter plaatse is. Daarom is begin 2018 hiervoor een aanvraag ingediend bij Justis. In de zomer 

zijn de gevraagde bevoegdheden toegekend. Zodra de handboeien geleverd zijn zullen onze boa’s 

hiermee uitgerust worden. Op dat moment zijn de boa’s (openbare ruimte) gelijk aan het gros van de 

boa’s in Nederland (60%) uitgerust. Een verdere uitbreiding van de geweldsbevoegdheden van de 

boa’s is niet aan de orde. Doelstelling blijft dat ingezet wordt op de-escalatie en het gebruik van 

geweldsmiddelen niet nodig is. 

 


