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COLOFON

JAARGANG 27, NO. 3 - VOORJAAR 2016

In dit nummer:
  4   ALV 2016 

Ondanks dat op 19 maart tegelijkertijd de 
Geweiententoonstelling op kasteel Middachten 
werd gehouden, kon de ingelaste ALV zich 
verheugen in een goede opkomst. 

7  Recht op advocaat 
Het recht op verhoorbijstand is een aanscherping 
van het zogenaamde Salduz-arrest, dat het 
recht op consultatiebijstand tot gevolg had. 
Consultatiebijstand is het recht om een raadsman 
te raadplegen voorafgaand aan het eerste 
politieverhoor. Verhoorbijstand gaat verder. 

8  Veldwaarneming 
Verboden toegang en Fietspad. Duidelijke teksten 
die nog niet zo lang geleden bij de toegangswegen 
naar bos, heide en veld stonden. En wat te 
denken van toegepaste poëzie om het publiek op 
zachtaardige wijze een geweten aan te praten? 

10  Gezocht: Acteurs en fotografen gevraagd 
Om artikelen in De Jachtopzichter meer kracht te 
geven en aantrekkelijker te maken, hebben we uw 
hulp hard nodig.  
We zoeken een goede fotograaf die bereid is om 
meerdere fotoseries te maken. En we zoeken 
acteurs. 

12  Schietbioscoop Harderwijk 
Het projectiescherm is een rol papier met 
daarachter een kogelvang. Op het projectiescherm 
worden allerlei situaties geprojecteerd; van 
aanzitjacht tot drukjacht en van schijfschieten 
tot bewegende doelen. De plaats waar de kogel 
door het papier gaat, wordt waargenomen door de 
computer en het beeld wordt even stil gezet. 
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Het lidmaatschap van de KNVvN staat open voor beëdigde Buitengewone 
Opsporingsambtenaren (Boa’s) die belast zijn met het toezicht in bos en veld. Contributie 
€ 65,- per jaar voor gewone leden. Niet-beëdigde toezichthouders kunnen de status van 
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Advertenties:
Bedrijven of instellingen die in ons geïnteresseerd zijn als doelgroep of die de vereniging 
wensen te steunen door plaatsing van een advertentie in ons blad, kunnen inlichtingen 
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De inhoud van dit vakblad en de artikelen is met grote zorg en zorgvuldigheid samengesteld. 
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VAN DE VOORZITTER

Vooruit!

Voor tweede paasdag was ‘code geel’ afgekondigd; onstuimig weer met regen en harde windstoten. Maar 
tijdens het schrijven van het voorwoord schijnt de lentezon. Een mooi moment om nog even terug te blikken 
en daarna alleen nog maar vooruit! De vervroegde ALV van 19 maart is geweest en het eerste kwartaal zit er 
al weer bijna op.

Er komt dit jaar geen reguliere ALV meer. Het bestuur 
gaat eerst aan de slag met de lopende zaken en dingen 
die al gepland waren. Eerst volgend jaar zullen we 
verantwoording afleggen aan de
 leden tijdens de ALV.

Statutenwijziging

De veranderingen in de statuten 
en het huishoudelijk reglement 
zijn op detail aangepast 
en doorgevoerd. Zodra de 
commissie Tamminga haar 
werk helemaal afheeft, 
wordt bij de notaris de 
statutenwijziging vastgelegd.

Bedanken voor inzet

Wij willen de inzet van alle 
HB-bestuursleden in de 
afdelingen c.q. de regio’s 
natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. 
Na de zomervakanties zoeken we een mooi gezellig 
gezamenlijk moment om op gepaste wijze elkaar te 
bedanken voor al die jaren inzet.

Vanachter mijn bureau, in de namiddagzon, zie ik dat de 
lente is begonnen. Ik wens u vanuit het mooie Drenthe 
een goed voorjaar en een fijne zomer toe. Geniet ervan 
met allen die u dierbaar zijn.

Met vriendelijke groet,
Ronald Vorenhout
Voorzitter KNVvN

Afronding reorganisatie

Ik kijk terug op een goede ALV. De sfeer was ontspannen en 
de punten waarover nog een besluit genomen moest worden, 
werden unaniem aangenomen. Daarmee is de reorganisatie 
van de vereniging een feit. Ter afronding wil het bestuur op 
korte termijn, voor 13 april, van iedere regio weten wie de 
regiocoördinator wordt. U kunt dat aan mij doorgeven.

Startoverleg

Voor de zomer wordt een gezamenlijk startoverleg gepland met 
het bestuur en de regiocoördinatoren. Agendapunt is onder 
andere wat de beleidslijn zal zijn van het bestuur naar de regio’s 
en de leden. Een ander belangrijk agendapunt is het afhandelen 
van de financiën. Ik kijk er naar uit om met het nieuwe bestuur 
deze zaken handen en voeten te geven.

Nieuwe bestuursleden

Op de ALV zijn door de vergadering drie nieuwe bestuursleden 
unaniem gekozen. Verderop in dit blad stellen zij zich aan u 
voor. Op 13 april hebben wij de eerste bestuursvergadering 
en kijken wij samen hoe de bestuursfuncties kunnen worden 
ingevuld. Ik verheug me op de samenwerking met de nieuwe 
bestuursleden.

Cursus leidinggevenden

Er zijn weer vier nieuwe cursusdagen gepland voor 
leidinggevenden (bij werkgevers) met boa’s in dienst. Na het 
succes van vorig jaar verwachten wij dat alle cursussen dit jaar 
volgeboekt zullen zijn. De cursus begint te leven en de collega’s 
die de cursus vorig jaar hebben gevolgd, hebben kunnen ervaren 
dat het een cursus met diepgang is. Meer informatie: www.
natuurtoezicht.nl/wp/academie-voor-natuurtoezicht/

Permanente Her- en Bijscholing (PHB)

De module E is bijna afgerond en de voorbereidingen voor het 
nieuwe blok zijn in volle gang. Zoals het er nu naar uitziet, gaat 
de KNVvN zelf aan de slag met de PHB. De lesstof zal op de 
praktijk aansluiten en ook de casussen worden eveneens op de 
praktijk gestoeld. Op 21 april in Amersfoort wordt duidelijk 
wat er van de opleiders verwacht wordt. We weten nu al dat de 
theorie samenloopt met Domein I en III. De precieze invulling 
is echter nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat er twee 
theorieblokken in zitten. Jullie worden op de hoogte gehouden.
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Afscheid Ton Grootenhuis
Na een relatief korte periode heb ik besloten niet langer 
bestuurslid te willen zijn. Tijdens de afgelopen ALV van 19 
maart heb ik afscheid genomen. 

De redenen die tot dit afscheid hebben geleid zijn 
tijdgebrek en verschil van inzicht tussen mij en 
bestuursleden over een aantal zaken.

Ik ben blij met de drie nieuwe bestuursleden en wens hen 
alle succes toe! Ik draag de KNVvN nog steeds een warm 
hart toe, dus uiteraard blijf ik lid en betrokken. Mocht er 
geen nieuwe penningmeester gevonden worden, dan ben 
ik bereid, als een soort financieel adviseur, de vereniging 
behulpzaam te blijven. 

Ik wil er aan blijven werken dat onze vereniging een 
actieve bijdrage levert aan een goed werkklimaat voor de 
groene boa. Daardoor kunnen we over de mogelijkheden 
en middelen blijven beschikken die we nodig hebben voor 
onze functie! 

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat ik heb gekregen 
tijdens mijn periode als penningmeester.

Afscheid Ger Verwoerd
Begin januari 2016 heb ik mijn functie als algemeen 
secretaris neergelegd omdat ik vond dat er onvoldoende 
basis was om als bestuurder verder te gaan. Met name het 
verschil van inzicht met de voorzitter op bestuurlijk vlak 
maar ook de persoonlijke communicatie waren aanleiding 
tot mijn terugtreden. 

De KNVvN heeft belang bij een goed en sterk 
bestuur dat voldoende in staat is om onze belangen te 
behartigen. Tevens verwacht ik dat wordt ingespeeld op 
ontwikkelingen en vernieuwingen die zich voordoen 
binnen het werkveld. Ik hoop dan ook dat het nieuwe 
bestuur in staat is om de vereniging door deze roerige 
tijden heen te loodsen. 

Met de verkiezing van de drie nieuwe bestuursleden lijkt 
de continuïteit gewaarborgd. Een vereniging floreert naar 
mijn idee alleen maar door betrokkenheid van de leden 
en een gezond verenigingsleven. De basis hiervan ligt 
bij de afdelingen. Belangrijk is dat de activiteiten binnen 
de afdelingen naadloos overgaan in de nieuwe regio’s. 
Graag wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor de 
plezierige samenwerking en voor zijn of haar bijdrage aan 
de vereniging.  Ik wens iedereen die verbonden is aan de 
vereniging veel sterkte en wijsheid toe.
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Mijn naam is Reinout Scheffers 
(1975), opgegroeid in en met 
de natuur en woonachtig in 
Beverwijk.

Ik ben boa voor Sportvisserij 
MidWest Nederland en als 
zp-er (zelfstandig professional) 
actief als faunabeheerder en –

adviseur. ‘Maar waarover adviseer je dan?’ vragen mensen 
mij geregeld. Steevast is mijn antwoord: ‘Van bedwants tot 
gans’. 

Voor de KNVvN vind ik het belangrijk dat de vereniging 
er is voor de leden én door de leden. Nu het erop lijkt dat 
toezicht in het buitengebied steeds meer op het conto 
komt van de groene boa’s, wil ik mij ervoor inzetten om de 
vereniging stevig verankerd te houden als gesprekspartner 
van de verschillende overheden. Daarnaast is de 
samenwerking met de landeigenaren, particulieren en 
TBO’s van groot belang. 

Samen bereik je immers meer dan alleen.

Mijn naam is Peter van Tulden 
(1972) woonachtig in Giethoorn 
en werkzaam bij het Central 
Veterinary  Institute, onderdeel 
van Wageningen UR te Lelystad 
en vervul daar de functie 
coördinator onderzoek wilde 
fauna. 

Daar houd ik mij onder andere bezig met onderzoek naar 
de doodsoorzaak bij wilde dieren en dan met name waar 
het gaat om de illegale praktijken. In die hoedanigheid heb 
ik veel te maken met (groene) opsporingsambtenaren en 
dus indirect ook met natuurtoezicht. 

Ik heb geen jachtakte en ben ook geen jager. Ik ben niet 
tegen de jacht, maar ik ben wel tegen misstanden in 
de natuur. Ik wil door middel van mijn verkiezing als 
bestuurslid een bijdrage leveren aan de positie van een 
essentiële groep toezichthouders in de samenleving en het 
belang hiervan uitdragen. 

Ik wil met een frisse blik de vereniging  versterken.

Ik ben Günther Sparenberg, 
40 jaar en woon samen met 
mijn vriendin en twee ruwhaar 
teckels in De Heen, Noord 
Brabant.

In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam als quality analysis 
en control manager bij een 

voedselproducent. In mijn vrije tijd ben ik boa voor 
Natuurmonumenten in Zeeland, voornamelijk Schouwen-
Duiveland, en probeer ik mijn teckels af te richten voor 
zweetwerk.

Tijdens mijn eerste bestuursvergadering als beoogd 
bestuurslid, heb ik aangegeven mij in te willen zetten voor 
de vereniging. Ik moest natuurlijk nog wel eerst gekozen 
worden. Mijn voornaamste drijfveer om bestuurslid te zijn 
is de KNVvN (nog) meer zichtbaar te maken; te beginnen 
met én voor onze leden. Communicatie en PR passen daar 
uitstekend bij; werkvelden die mij zeer aanspreken.

Inmiddels heb ik ook de financiën ingezien en ik denk dat 
daar komend jaar goed naar gekeken moet worden om in 
ieder geval te proberen het volgend boekjaar positief af te 
sluiten.

De nieuwe eindredacteur 
van de JOZ, want zo wordt 
De Jachtopzichter in de 
wandelgangen genoemd, 
is Reinier Broeks (1964) 
geworden. Hij coacht 
ondernemers en begeleidt 
mensen met een uitkering weer 
naar werk. 

De andere helft van zijn tijd is hij freelance schrijver en 
parttime journalist voor onder andere het Nederlandse 
jagersmagazine Waidmannsheil en Reewild Magazine van 
de Vereniging Het Reewild. Broeks is vogelaar, jager en 
smulpaap; wat hij schiet dat eet hij op.

Het eindredacteurschap is voor hem een mooie uitdaging 
en een volgende stap in zijn carrière als redacteur. Broeks: 
‘Ik wil voor de groene professional een vakblad maken, 
wat de JOZ al is, dat tevens herkenbaar blijft als een 
verenigingsblad. 

Doorwrochte juridische en technische teksten voor 
de groene boa moet worden afgewisseld met luchtige, 
prettig leesbare en vooral praktische informatie voor het 
verenigingslid van de KNVvN.’ 
Deze editie van De Jachtopzichter is al grotendeels van zijn 
hand.

VERENIGINGSZAKEN OUD & NIEUW
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Algemene Ledenvergadering 2016

Ondanks dat op  19 maart tegelijkertijd de Geweiententoonstelling op kasteel Middachten werd gehouden,  
kon de ingelaste  ALV zich verheugen in een goede opkomst. De zaal was met circa veertig mensen 
ruim gevuld. De locatie van de vergadering was in het gebouw  van de stichting Groennetwerk aan de 
Tongerenseweg in Epe. Klokslag tien uur begon voorzitter Ronald Vorenhout de vergadering.

Oorspronkelijk was de ALV in juni gepland maar omdat er 
dringend behoefte was aan nieuwe bestuursleden werd een 
eerdere datum gekozen. De agenda wordt vastgesteld waarna 
er één minuut stilte was voor de ons ontvallen leden. Na wat 
mededelingen van huishoudelijke aard spreekt de voorzitter 
over de koers van de vereniging en wat daarmee samenhangt. 
Hij geeft uitleg over de bestuurswisselingen, stelt de nieuwe 
eindredacteur van De Jachtopzichter en de nieuwe secretaresse 
van het Secretariaat voor.

Opleidingen

De KNVvN wil de komende jaren fors inzetten op opleidingen; 
ingegeven door het succes van de KNVvN cursus voor BOA-
werkgevers. De cursus scoort heel goed: een 8,5 voor de 
cursusinhoud en een 9 voor de docenten.  Verder liggen aan het 
besluit drie redenen ten grondslag. Bij de vereniging is heel veel 
kennis aanwezig, financieel is het aantrekkelijk en het geven 
van cursussen is voortaan vrij. Het theorie- en praktijkdeel van 
cursussen kan door iedereen worden gegeven.  Mogelijk dat 
straks slechts het examen plaats moet vinden bij een ROC. Dat 
staat momenteel nog ter discussie, op dit moment moet men naar 
Amersfoort om examen te doen.

Uniform

Tijdens de ALV van vorig jaar (juni) in Otterlo en op het 
boa-congres (september) in Apeldoorn is het nieuwe uniform 
gepresenteerd. Momenteel is de KNVvN in gesprek met 
werkgevers om het uniform een wettelijke status te geven. Er is 
grote behoefte onder de boa’s aan een wettelijke erkenning en 
goede herkenbaarheid van hun uniform. Vorenhout geeft aan dat 
er samenwerking wordt gezocht met de politievakbond ACP en 
de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming PDM om 
draagvlak te creëren voor het uniform.

Commissie Tamminga

Ben Tamminga is kartrekker van de 
commissie die zich bezighoudt met 
de formele veranderingen binnen de 
KNVvN. De statuten en het huishoudelijk 
reglement moeten aan de nieuwe 
organisatiestructuur en –koers worden 
aangepast. Tijdens de vergadering 
worden bij acclamatie de voorgestelde 
wijzigingen aangenomen en krijgt 
de commissie Tamminga tevens de 

goedkeuring om door te gaan met de 
laatste aanpassingen. Zo moet er onder andere in 

het HR nog een profielschets komen van de regiocommissaris 

als vervanger van de regiocoördinator. Is dat alles klaar, dan 
kunnen de nieuwe statuten bij de notaris worden verleden. 

Financiën

Ondanks dat Ton Grootenhuis scheidend bestuurslid is, geeft 
hij een prima presentatie over de financiën van 2015. In zijn blik 
vooruit snijdt hij een interessant punt aan, namelijk de begroting. 
Tijdens de ALV, normaliter in juni, wordt de jaarrekening van 

het vorige jaar vastgesteld en de begroting van het volgende jaar 
(het lopende jaar) goedgekeurd. En daar zit volgens Grootenhuis 
de kneep. De begroting die tijdens de ALV wordt goedgekeurd 
is een begroting voor een jaar dat al halverwege is. Zijn voorstel 
is om tijdens de ALV de begroting voor het komende jaar goed 
te keuren. Dat snijdt namelijk hout. Ter voorbereiding op het 
besluit van de vergadering heeft Grootenhuis een begroting 
gemaakt voor 2017. Ondanks dat de begroting een negatief 
resultaat heeft, wordt deze door de vergadering aangenomen. 
Het is een zorg dat de KNVvN een vergrijzende vereniging is. 
Een behoorlijk aantal leden is niet meer werkzaam als boa en er 
is een hoog sterftecijfer binnen de vereniging. Tot slot van zijn 
presentatie roept Grootenhuis iedereen op om met ideeën te 
komen om de financiële nood te lenigen. Een van de aanwezigen 
reageert direct: ‘De oplossing is een werkgroep die aan de slag 
gaat met de centrale vraag: wat hebben we nieuwe leden te 
bieden?’ Tegelijkertijd wordt uit de zaal opgemerkt dat diezelfde 
werkgroep ook moet kijken naar hoe aantrekkelijk het is voor 
bestaande leden om lid te blijven. Ook is er de mogelijkheid dat 
leden zich inzetten voor het geven van cursussen.
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Afscheid Ton Grootenhuis

De ambtelijk secretaris van de KNVvN is Hennie van Trigt. 
Naast haar werk is zij niet geheel onverdienstelijk als beeldend 
kunstenaar. Zij maakt kleurrijke schilderijen van auto’s, mensen 
en dieren. Zo vroeg zij Grootenhuis om een foto van zijn 
hond omdat ze zich meer op het schilderen van honden wilde 
gaan toeleggen. Wat Grootenhuis niet wist, was dat Van Trigt 
speciaal voor zijn afscheid een levensecht portret van zijn hond 
als afscheidscadeau had gemaakt. Grootenhuis is  diep onder 
de indruk. In zijn afscheidsspeech geeft  Grootenhuis aan lid 
te blijven van de vereniging. Sterker nog, hij wil zich over een 
tijdje weer actief inzetten voor de KNVvN. Al met al een mooi 
afscheid.

Nieuwe bestuursleden

Als een van de laatste agendapunten is er de bestuursverkiezing. 
Günther Sparenberg, Reinout Scheffers en Peter van Tulden 
stellen zich kort voor waarna alle drie bij acclamatie worden 
gekozen als nieuwe bestuursleden. De voorzitter licht toe dat 
op de eerst volgende bestuursvergadering de functies worden 
bepaald. Tot die tijd zijn ze algemeen bestuurslid. De voorzitter 
heet de nieuwbakken bestuursleden hartelijk welkom en  wenst 
ze veel succes. Verderop in De jachtopzichter komen oud en 
nieuw aan het woord.

Wvttk en rondvraag

Vanwege de tijd – de voorzitter wil op tijd klaar zijn – wordt 
besloten het Wat verder ter tafel komt en de rondvraag  als één 
agendapunt te behandelen.
De regio Utrecht – ‘t Gooi wil het verhaal van de boa meer over 
de bühne brengen. Meer publieksvoorlichting, meer naar scholen 
toe gaan om te vertellen over het werk van de boa.

Er moet een toelichting komen op het convenant dat boa’s met 
de provincie Utrecht hebben gesloten zodat dit mogelijk als 
voorbeeld kan dienen voor andere regio’s
Noteer vast in uw agenda: de jaarlijkse Schietdag is op 2 
september en het bestuur komt met een team.
Na een goedverzorgde lunch werden er nog twee presentaties 
gegeven.

Marijn Steijven is beleidsmedewerker milieu-boa van het 
Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Zij geeft inzicht 
in wat het  FP  is, namelijk een specialistisch, landelijk opererend 
onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich toelegt op de 
bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en in het 
afwikkelen van complexe ontnemingszaken. Het FP is partner in 
toezicht en opsporing  voor de milieu-boa’s  die volgens Steijven 
betrouwbaar en bekwaam zijn. De milieu-boa is de ogen en 
oren van het FP; de milieu-boa is de expert. Een aandachtspunt 
volgens Steijven is de terugloop van het aantal Domein II boa’s. 
Oorzaken zijn volgens haar de vergrijzing, de verzwaring van het 
basisexamen van de Permanente Her- en Bijscholing, de hoge 
kosten van de inzet van boa’s en de vorming van de Nationale 
Politie.

Jan Brinkman, voorzitter van de werkgroep boa-praktijkdagen 
van de stichting Groennetwerk (SGN) geeft de tweede 
presentatie. Hij legt uit waar de SGN voor staat en benadrukt 
het belang van het boa registratiesysteem (BRS).  In het BRS 
leggen boa’s alle handelingen en meldingen vast zodat collega’s 
meer informatie hebben over –de geschiedenis  van - personen 
en locaties. Dat geldt voor aangehouden stropers maar ook voor 
knelpunten met betrekking tot wildaanrijdingen. Brinkman pleit 
ervoor om de afhandeling en de registratie van wildaanrijdingen 
door een boa met aanwijzing door de Provincie te laten doen en 
via het BRS te registreren. 
Het BRS biedt bijvoorbeeld ook een standaard mini-PV.
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Recht op advocaat bij (politie)verhoor

In eerdere artikelen hebben wij u in uw vakblad geïnformeerd over het recht op bijstand door een raadsman, 
voorafgaand aan een (politie)verhoor. Daarin is een verandering gekomen die van cruciaal belang is bij de 
uitvoering van uw Boa-werkzaamheden. Verdachten hebben recht op een raadsman tijdens het verhoor. Dit 
oordeelde de Hoge Raad (HR) eind december 2015. Dat arrest heeft veel impact op het politie- en Boa-werk. 
Vanaf 1 maart 2016 zijn we (Boa, politie, etc.) verplicht verdachten actief op dit recht te wijzen.

Verhoorbijstand wordt alleen gefinancierd voor aangehouden 
verdachten van feiten waar voorlopige hechtenis op staat.

Afwijken

Er bestaan slechts twee dwingende redenen om (tijdelijk) af te 
wijken van het recht op verhoorbijstand: 

• Als direct verhoren een einde kan maken aan een ernstig 
misdrijf waarbij het leven, de vrijheid of gezondheid van 
een persoon in het geding is. Of wanneer een gijzeling, 
een ontvoering of een (terroristische) aanslag kan 
worden voorkomen.

• Als niet direct verhoren het onderzoek aanzienlijke 
schade toe zou brengen. Dit laatste argument wordt niet 
concreet beschreven in de nieuwe regelgeving. 

• Die schade dient natuurlijk aanmerkelijk te zijn indien 
een verdachte zo’n belangrijk recht wordt onthouden.

• Vanzelfsprekend kan tot verhoor worden overgegaan als 
de verdachte nadrukkelijk en ondubbelzinnig afziet van 
het recht op verhoorbijstand.

Hoe gaat het in andere landen?

Diverse Europese landen hebben al ervaring opgedaan 
met de aanwezigheid van advocaten bij (politie)
verhoren. Zo komt uit een Rechtsvergelijkend onderzoek 
over Nederland, België en Engeland naar voren dat de 
aanwezigheid van een raadsman slechts beperkt invloed 
heeft op de verklaringsbereidheid en dat de richtlijn zelfs 
professionalisering van het verhoor teweegbrengt.

Wat zijn de consequenties van deze nieuwe 
regeling?

U zult begrijpen dat het recht op een raadsman tijdens het 
verdachtenverhoor diverse gevolgen met zich meebrengt in 
de uitvoering van uw Boa-werkzaamheden. Wij hebben die 
gevolgen bij het opmaken van dit artikel niet overzichtelijk. 
Echter wanneer u dit artikel leest, is deze nieuwe regelgeving 
wel al in werking getreden per 1 maart 2016. Wij adviseren u 
daarom bij vragen contact op te nemen met uw aanspreekpunt 
van de politieregio waar u als Boa werkzaam bent. 

U zult het ongetwijfeld met ons eens zijn dat er praktische 
problemen zullen ontstaan waar nu nog geen panklaar 
antwoord voor bestaat. Daarom zullen wij u, indien nodig, 
in een volgend artikel informeren over de gevolgen van de 
nieuwe regelgeving.

� Joop Assink & Herbert Hoekerswever

VERDACHTENBIJSTAND

Het recht op verhoorbijstand is een aanscherping 
van het zogenaamde Salduz-arrest, dat het recht op 
consultatiebijstand tot gevolg had. Consultatiebijstand is het 
recht om een raadsman te raadplegen voorafgaand aan het 
eerste politieverhoor. Verhoorbijstand gaat verder. 

De verdachte heeft recht op bijstand door een raadsman 
tijdens het verhoor.

Achtergrond

In 2013 spraken de EU-lidstaten minimumregels af voor 
het recht op rechtsbijstand tijdens strafprocedures. Deze 
voorschriften dienden zij uiterlijk op 27 november 2016 om 
te zetten in nationale regelgeving. Het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens besloot echter al enkele keren dat het 
ontbreken van rechtsbijstand bij een verhoor een schending 
kan betekenen van het recht op een eerlijk proces. Als gevolg 
daarvan was de HR beducht voor zeer tijdrovende Europese 
procedures die lopende Nederlandse strafzaken aanzienlijk 
zouden vertragen.

Vormverzuim

Om vertraging van strafzaken te voorkomen deed de HR op 22 
december 2015 de uitspraak dat het recht op verhoorbijstand 
met onmiddellijke ingang van toepassing is. De politie en 
haar ketenpartners kregen tot 1 maart 2016 de gelegenheid 
om verhoorbijstand te regelen. Vanaf 1 maart 2016 moet 
de verdachte verplicht gewezen worden op het recht tot 
verhoorbijstand. Anders levert dit in principe een vormfout 
op, conform artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. 
Vormverzuim kan resulteren in lagere straffen en zelfs tot 
verwerping van het bewijs.

Verkeersovertredingen

Het recht op verhoorbijstand geldt voor elk verhoor met 
betrekking tot elk strafbaar feit en voor aangehouden en niet-
aangehouden verdachten. Dus ook bij staandehouding, waar 
u eveneens inhoudelijk vragen stelt over het strafbare feit. De 
latere strafrechtelijke afdoening (berechting, strafbeschikking, 
transactie of sepot) speelt geen rol. 
Het recht op een raadsman is niet van toepassing 
op bestuurlijke boeteprocedures en dus ook niet bij 
verkeersovertredingen die via de Wet Mulder worden 
afgedaan. In dat geval is er namelijk sprake van een betrokkene 
en niet van een verdachte. 

Verdachten kunnen overigens afstand doen van het recht 
op verhoorbijstand. Het afstand doen moet goed worden 
vastgelegd in het proces-verbaal van het verhoor.
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Blikjesindex revisited
Verboden toegang en Fietspad. Duidelijke teksten die nog niet zo lang geleden bij de toegangswegen 
naar bos, heide en veld stonden. En wat te denken van toegepaste poëzie om het publiek op zachtaardige 
wijze een geweten aan te praten? Zoals de dichtregels van Jacob Hendrik Slicher († 1938), bestuurslid van 
de ANWB, met zijn beroemde ‘Laat niet als dank voor ‘t aangenaam verpozen, de eigenaar van ‘t bos de 
schillen en de dozen’.

Incontinentieluiers

Ondanks de diarree van (verbods)bordjes is het bos 
verworden tot afvalplaats. Ik kan dat illustreren aan de 
hand van achtergelaten blikjes. Blikjes is hier ruim opgevat, 
het is namelijk zwerfafval inclusief pakjes en flesjes. Sinds 
1993 woon ik aan de Doldersummerweg, een zandweg op 
Landgoed Berkenheuvel in Drenthe, een idyllische plek 
te midden van bos en hei. Die weg is 3 km lang en wordt 
afgezoomd door een fietspad. Het zal u niet verbazen dat 
ik daar dagelijks gebruik van maak. Langs het fietspad 
kom ik van alles tegen, variërend van snoepwikkels tot 
incontinentieluiers. Daaronder veel drankafval. Dan kun 
je twee dingen doen, laten liggen of weghalen. Ik doe het 
laatste. En dat niet alleen. Ik houd netjes bij om hoeveel 
stuks het maandelijks gaat en wat precies ligt. Voordat je 
het weet heb je een Excel-werkblad met gegevens die op 
gestandaardiseerde manier zijn verzameld. Daar heb ik in 
2006 al eens over bericht in De Levende Natuur, gebaseerd op 
14 jaar blikjes tellen. Het artikel heette De Blikjesindex.

Recreatiedruk

Ondertussen leven we in 2016 en is de Blikjesindex 10 jaar 
langer geworden. Is er wat veranderd in de tussentijd? Nee, 
niet echt. De Blikjesindex vertoont nog steeds een prachtige 
zaagtandcurve. Lage aantallen in de wintermaanden, hoge 
aantallen in de zomer. De huidige winteraantallen zijn 
vrijwel gelijk aan de zomeraantallen van de beginperiode. 
Dat had ik al in 2006 had vastgesteld. Het bevestigt de 
trend dat recreatie een jaarrond verschijnsel is geworden. 
Krachtdadig geëntameerd door overheid en ondernemers 
want meer geld in het laadje. Hoezo huisjes leeg in de winter, 
hoezo bossen zonder ATB-ers, hondenuitlaters, prikstokkers, 
ruiters, GPS-zoektochten, huifkarren, slipjachten, wampexen 
of natuurliefhebbers? Een beetje uitbater zorgt ervoor dat 
huisjes en bossen tot op het bot worden benut. De weerslag 
daarvan vind ik langs de zandweg in mijn werkgebied (figuur 
1).

Figuur 1. 
Gevonden 
blikjes, pakjes en 
flesjes langs de 
Doldersummer-
weg.

Een verschil met mijn eerdere analyse is te vinden in de 
hellingshoek van de index: tot en met 2007 vrijwel constant 
in een stijgende lijn (bruin), daarna afvlakkend (groen). Die 
afvlakking zou je een verheugende ontwikkeling kunnen 
noemen, ware het niet dat ik nog steeds 200-360 blikjes per 
jaar opraap, ofwel tien keer zoveel als in het begin van de 
jaren negentig. Daar komt bij dat ik de stellige indruk heb 
niet meer de enige persoon te zijn die langs ‘mijn’ route 
afval raapt. Dat weet ik omdat soms blikjes die ik op de 
heenweg zag liggen en van plan was later mee te nemen, op 
de terugweg verdwenen bleken te zijn. Iemand was me voor 
geweest! Goed om te zien dat er meer mensen rondlopen die 
betrokken zijn bij zwerfafval, maar helaas wel corrumperend 
gedrag vertonen voor mijn Blikjesindex.

Zwerfafval

Wat ik op mijn route zie, is in het klein wat er landelijk 
gebeurt. Over zwerfafval wordt al decennia gemiauwd door 
personen, natuurclubjes, bedrijven, bureautjes en lokale, 
provinciale en landelijke overheden. 
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9

De hoeveelheid papier die dat heeft opgeleverd is een 
afvalberg op zich. En het gaat nog steeds door. Deze 
cabaretvoorstelling is hilarisch en alleszins de moeite waard 
om te volgen. Allereerst, hoeveel er ook wordt gebladieblaat, 
het blijft virtueel. 

prestatiegaranties, stappenplannen, kenniswijzers, 
deelconvenanten, Schoon Belonen en meer van dat fraais. 
Inderdaad, we mogen ons op de borst kloppen: Nederland 
heeft een hoog ontwikkeld afvalbeleid. De berg papier is 
onoverzienbaar, maar de kloof tussen papier en werkelijkheid 
evenzeer.

We zullen doorgaan

Het virtuele karakter van de bladiebla rondom zwerfafval 
wordt mooi geïllustreerd met de conclusie die volgde op een 
inventarisatie van de ervaringen van beheerders van natuur- 
en recreatieterreinen met zwerfafval. Op de vraag ‘Hoe nu 
verder?’ was het antwoord: verdieping door middel van 
pilots, bijeenkomsten en debat! Precies, papperlepap ohne 
Ende. Of zoals een grote natuurbeschermingsorganisatie 
het aanpakt: niet de medewerkers het veld insturen 
maar adviseren de cursus te volgen ‘50 plus, omgaan met 
verwachtingen’. Dat veldwerk wordt uitbesteed aan de 
vrijwilliger, ooit gekarakteriseerd als de knuffelbeer van de 
natuurorganisaties, want verricht onbetaald werk dat de 
organisaties zelf zouden moeten doen.
Net als in 2006 is mijn conclusie ook nu: ik ga gewoon door 
met het wegrapen van vuil langs mijn weg. En om de 10 
jaar geef ik een aanvulling op eerder behaalde resultaten. 
Dat zijn twee pagina’s tekst per tien jaar en een schone 
Doldersummerweg op de koop toe. Gratis.

� Tekst en foto’s: Rob Bijlsma

Foto 1. 
Het nieuwe Verboden Toegang, publieksvriendelijk 
verkocht als Rustgebied voor het Wild, in kekke kleurtjes 
ontworpen in de nieuwe huisstijl van Natuurmonumenten 
(naambalk verticaal in plaats van horizontaal), zonder 
enige ironie geplaatst naast de A12 waar overdag 
gemiddeld 100 auto’s per minuut passeren.

Foto 2. 
Recht voor zijn raap: Verboden Toegang. En ook nog in 
een passende kleur voor bosgebieden. Das war einmal.

foto 1

Ten tweede, niemand neemt verantwoordelijkheid en in het 
voetspoor daarvan: elkaar het balletje toespelen is tot grote 
kunst verheven. 
Ten derde, en dat is zeker een van de leukere kanten aan deze 
soapvoorstelling, het taalgebruik in kringen van zwerfafval 
is fantastisch. Ik heb daar eerder een proeve van gegeven (De 
Levende Natuur 107: 200-201), maar de vindingrijkheid van de 
babbelaars is oneindig. 

Kretologie

In recente rapporten duiken, naast onnoemelijke afkortingen 
met hoofdletters (in zichzelf al veelbetekenend), de prachtigste 
kreten op als het gaat over zwerfafval: schoongedrag, 
schoonheidsgraden, zwerfafvalgevoeligheid, diftar, motivaction, 
verduurzamingsagenda, actoren, buitenruimte, nudges & 
primes, desk research (deze jongens en meisjes zijn verzot op 
Engelse termen), innovatie-inspanning, sub- en hoofddoelen, 
belevingsmonitor; er komt geen einde aan. Dat alles verpakt 
in raamovereenkomsten, VANG programma’s, landelijke 
afvalbeheerplannen, convenanten verpakkingen (al drie), 
impulsprogramma’s, focusprogramma’s, zuiverheidsnormen, 

foto 2
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MEDEDELINGEN

Groene boa’s niet onderbrengen bij de politie
De vakgroep BOA ACP heeft onlangs via een mini-enquête boa’s de volgende stelling 
voorgelegd: groene boa’s moeten worden ondergebracht bij de politie. Daarop hebben 
132 mensen gereageerd. Een meerderheid - 80 respondenten - heeft daarop met nee 
geantwoord, 52 met ja. Een meerderheid vindt dus dat groene boa’s niet moeten worden 
ondergebracht bij de politie.

De discussie hierover is gestart door onze voorzitter 
Ronald Vorenhout. Aanleiding voor de discussie is dat de 
bevoegdheden van de groene boa niet aansluiten op de 
praktijk, naast het opmerkelijke feit dat binnen domein II 
groene handhavers actief zijn in het publieke domein, maar 
niet werkzaam voor het zogenoemde bevoegd gezag.
Vorenhout ziet mogelijkheden om enerzijds de bevoegd-
heden van groene boa’s (domein II) te optimaliseren en 
anderzijds een bijdrage te leveren aan het ophogen van 
het aantal politievrijwilligers. Hij reageert daarmee op 
politiechef G. Veldhuis die op de ‘Dag van de boa’ stelde 
dat de doelstelling meer vrijwilligers te werven nog niet 

was gehaald. Onze voorzitter formuleerde toen snel het 
volgende: 
‘Breng de groene boa onder bij de vrijwillige politie onder 
het label Groen; dat maakt dat er weer synergie komt 
tussen deze boa’s en de politie. Net als vroeger toen de 
jachtopzichter/toezichthouders onbezoldigd ambtenaar 
korps Rijkspolitie waren.’
Gezien de stemming is deze discussie nog lang niet klaar. 
Een volgende keer wordt hem gevraagd hoe hij inmiddels de 
toekomst van de groene boa ziet.

Bron: www.ikbenboa.nl

Acteurs en fotografen gevraagd

Om artikelen in De Jachtopzichter meer kracht te geven en aantrekkelijker te maken, hebben we uw hulp hard nodig.  
We zoeken een goede fotograaf die bereid is om meerdere fotoseries te maken. En we zoeken acteurs. 
Uiteraard worden de foto’s zo gemaakt dat personages niet herkenbaar zijn. Mocht het echter wel een doel dienen om iemand 
herkenbaar in beeld te brengen, dan alleen met uitdrukkelijke toestemming. 
Om een idee te geven van de scenario’s waar we aan denken: een aanhouding, fouilleren, een getrokken vuurwapen, actie 
met de wapenstok, handboeien om, iets met pepperspray, observaties, een voertuig klem rijden, een corrigerend gesprek met 
mountainbikers, noem maar op. 
Dus nogmaals: één of meerdere fotografen, diverse acteurs en ideeën over scenario’s. 

Onze tegenprestatie: gegarandeerd veel plezier tijdens de opnames en een nog veel leuker verenigingsmagazine, tevens 
vakblad.

Aanmeldingen of ideeën kunt u sturen naar: redactie@knvvn.nl

Berichtenservice
Via onze website natuurtoezicht.nl kunt u abonnee worden van onze dagelijkse berichtenservice. Momenteel is meer dan 
de helft van onze leden geabonneerd. We horen eigenlijk alleen maar positieve geluiden. Van wijkhandhaver buitengebied 
tot winterverblijfplaats voor meervleermuizen en van kamervragen over wildstroperij tot de hazenpest. In onze 
berichtenservice is voor elk wat wils. Schrijf u nu in op www.natuurtoezicht.nl – helemaal onderaan de pagina. Zo bent u 
altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
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REGIONIEUWS

actuele stand:
leden 611 en donateuRs 325

 � Regio gRoningen-DRenthe-FRieslanD

Voorzitter: dhr. T. Sijmonsma 
Rijksweg 154
9011 VJ Jirnsum
06-46487488
titussijmonsma@hotmail.com

Secretaris: dhr. S. Nijsingh
Eerste Compagnonsweg 34
8415 AC  Bontebok
06-19338657
stevennijsingh@hotmail.com

Nieuwe leden G-D-Fr:
Dhr. H.J. Koorneef, Boijl

 � Regio oveRijssel

Voorzitter: dhr. G.D. Velten
Weverstraat 2
7461 CD Rijssen
06-29076243
gvelten@rocvantwente.nl

Secretaris: dhr. A. Eertink
Vossenweg 1
7451 HJ Holten
06-22601279
natuurtoezicht@live.nl 

Overleden OV:
Dhr. A.C. Verkuyl, Hattem

 � Regio gelDeRlanD-FlevolanD

Voorzitter: dhr. C.P.G. de Meijer
Hagemanswei 54
6843 XN Arnhem
026-325 7003
coen28@gmail.com

Secretaris: vacant

 � Regio UtRecht-’t gooi 
Voorzitter: dhr. E. van Keulen
Hazenhof 48
3451 LL Vleuten
06-53408107
ed@deboswachter.nl

Secretaris: dhr. J. van Eijk
Sanderburgerlaan 3
3947 CS Langbroek
06-27077287
jvaneijk03@hotmail.nl

 � Regio nooRD-hollanD

Voorzitter: dhr. J. Engelhart
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
06-53496023
patricia-jeroen@tele2.nl

 � Regio ZUiD-hollanD

Voorzitter: dhr. J. Wansinck
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
0172-488620 of 06-20571805
wansinck48@live.nl

Secretaris: dhr. P.H. Korstanje
Albert Cuypplein 1
3141 GA Maassluis
010-5910154 of  06-50662731
Kabako@kabelfoon.nl

 � Regio ZeelanD

Voorzitter: dhr. A. Sol
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
0115-689568 of 06-51337643
info@soladvocaat.nl

Secretaris: dhr. P.J. Sinke 
Moerdamme 24
4415 AP Oostdijk
06-14249835
petersinke@hotmail.com

 � Regio activiteiten:
Regio Brabant-Limburg
Voorzitter: dhr. A.J. Schakel
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
0475-853659
arieschakel@gmail.com 

Secretaris: dhr. A.J.G.P Cuppens
Berkenstraat 14
6031 XB Nederweert
06-29477369
aj.cuppens@kpnplanet.nl

Overleden B-L:
Dhr. G.M. Hanrats, Grashoek

Secretariaat KNVvN - Postbus 693, 4200 AR Gorinchem - Bezoekadres: Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem

e-mail: secretariaat@natuurtoezicht.nl - Tel: 0183 - 822 909

E-mailadressen gevraagd
om u nu en in de toekomst nog BeteR Van dienst te kunnen zijn, willen gRaag uw e-mailadRes heBBen. 

Zo kunnen we bijvoorbeeld op termijn De Jachtopzichter naast de gedrukte versie ook digitaal beschikbaar stellen. 
Via e-mail kunt u ook uitgenodigd worden voor vergaderingen en dergelijke. Dat scheelt de vereniging een hoop kosten.
Maar wees gerust, over echte veranderingen moet eerst het bestuur een besluit nemen. Vooralsnog willen we wel graag uw 
e-mailadres. U kunt dat sturen naar secretariaat@knvvn.nl met vermelding van uw naam en woonplaats.

Een bloemlezing over 100 jaar 
natuurtoezicht is een unieke zaak en 
daar kunt u vanaf nu zelf kennis van 
nemen.

De prijs van het jubileumboek is € 14,95
(excl. portokosten € 2,50)

Het boek is te bestellen door overmaking van € 17,45 per 
boek op rekeningnummer 1157.23.439
t.n.v.: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Natuurtoezicht 
onder vermelding van
jubileumboek Koninklijke Nederlandse VerenigingvoorNatuurtoezicht
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SCHIETVAARDIGHEIDSTRAINING

Schietbioscopen in Nederland
Om in Duitsland deel te mogen nemen aan druk- en drijfjachten is het steeds vaker verplicht om een 
schietvaardigheidsbewijs te hebben. De meeste jagers gaan voor zo’n bewijs ‘even’ naar Duitsland of België. 
Over een maand of twee is dat niet meer nodig. De twee Nederlandse schietbioscopen in aanbouw, zijn dan 
hoogstwaarschijnlijk klaar. Er komt er een in Lottum, dat ligt net boven Venlo en een in Harderwijk.
Lottum

Wapenmakerij Hendrix uit Lottum heeft al een 100 
meter lange ondergrondse schietbaan. Daar kunnen 
klanten hun aangeschafte buksen, richtkijkers en zelfs 
nachtzichtapparatuur direct testen en inschieten. Met de 
komst van de schietbioscoop is hun aanbod compleet. 
Ria Kempen over hun nieuwste aanwinst: ‘We zouden 
inderdaad in januari dit jaar open zijn gegaan maar het 
bouwen van een schietbioscoop vraagt veel aandacht. Zo 
moet bijvoorbeeld het afzuigsysteem perfect werken; dat 
was nog niet het geval. Maar alles is nu geleverd en begin 
april gaan we proefdraaien.’ Op de website van Hendrix 
valt te lezen dat de doelgroepen voor zijn schietbioscoop 
niet alleen jagers maar ook politie, jachtopzichters en 
boa’s zijn.

Niet voor wapendragende boa’s

Of de nieuwe schietbioscopen ook gebruikt kunnen 
worden voor schietoefeningen door boa’s die een 
handvuurwapen hebben? Volgens Jacques Kooning, 
coördinator voor ruim 2.100 boa’s in oost-Nederland 
bij de politie, kan dat niet. ‘Vuurwapendragende boa’s 
oefenen verplicht in onze IBT-trainingscentra. Het 
trainen en toetsen is wettelijk vastgelegd. Boa’s mogen 
niet met hun dienstwapen bij een schietvereniging 
schieten. Sterker nog, als ze het vuurwapen ter 
hand nemen, moeten ze dat onmiddelijk melden.’ 
Uiteraard kunnen boa’s die sportschutter (verlof) 
of jager (jachtakte) zijn wel gebruik maken van een 
schietbioscoop; dat is dan een privéaangelegenheid en 
staat los van hun functie als boa (red.).

Harderwijk

‘Als alles meezit opent het Jacht- en Schietsportcentrum 
half mei 2016 de deuren.’ Dat is de kop boven 
een interview met de Ermelose ondernemer en 
schietinstructeur Marcel van Seventer op ermelo.nieuws.
nl. Het idee voor een schietbioscoop had Van Seventer al 
in 2005. Maar zoals vaker staan tussen droom en daad 
wetten in de weg en praktische bezwaren. Eind 2013 werd 
de knoop definitief doorgehakt en besloot Van Seventer 
te gaan bouwen. Net buiten de bebouwde kom van 
Harderwijk pal aan de A28 gaat het gebeuren.

Harderwijk ligt aan de rand van de Veluwe. Voor Van 
Seventer een voorwaarde omdat op en rond de Veluwe 
relatief veel grofwildjagers wonen. 

Van Seventer: ‘De 15.000 Nederlandse grofwildjagers zijn 
mijn belangrijkste doelgroep. De meeste van hen jagen over 
de grens, waarvan naar schatting de helft in Duitsland. 
En daar heb je in steeds meer deelstaten bij staatsjachten 
een schietvaardigheidsbewijs nodig. Daarnaast eisen ook 
verschillende Nederlandse Terreinbeherende organisaties 
een jaarlijks schietvaardigheidsbewijs van jagers die 
bij hen het afschot realiseren. Verplicht minimaal één 
keer per jaar oefenen op bewegende dieren. Ik vind dat 
trouwens een goede zaak. Veilig omgaan met je wapen is 
het allerbelangrijkste maar direct daar achteraan komt goed 
schieten. Dat zijn we verplicht aan het wild.’

Graziani

Van Seventer geeft tussendoor nog even een verhuisbericht 
door: Graziani Gunshop uit Harderwijk komt bij hem in 
het pand. ‘We versterken elkaar. Jagers die bij mij komen 
zijn meestal ook geïnteresseerd in de spullen die Graziani 
verkoopt en andersom.’ aldus Van Seventer. Ton Pijpers, één 
van de eigenaren van Graziani over hun keuze: ‘De nieuwe 
winkel wordt veel overzichtelijker dan de huidige. Dat is 
fijn voor ons én voor onze klanten. Verder is het vanuit 
financieel oogpunt aantrekkelijk. Maar misschien wel het 
allerbelangrijkste: we horen bij elkaar want we vullen elkaar 
perfect aan.’

Wat is een schietbioscoop eigenlijk?

Een projectiescherm, een projector en software. Meer is 
een schietbioscoop eigenlijk niet. Het projectiescherm 
is een rol papier met daarachter een kogelvang. Op het 
projectiescherm worden allerlei situaties geprojecteerd; van 
aanzitjacht tot drukjacht en van schijfschieten tot bewegende 
doelen. De plaats waar de kogel door het papier gaat, wordt 
waargenomen door de computer en het beeld wordt even stil 
gezet. 
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Op het inslagpunt verschijnt een rode punt waardoor je 
perfect kunt zien waar het schot zat. 
Alles wordt opgenomen zodat je zelf later je eigen 
resultaten haarscherp terug kunt zien. Om een reële 
jachtsituatie te creëren is een werkelijke afstand 25 meter 
meer dan voldoende. Het geheim zit hem namelijk in 
de film en de software. De gesimuleerde afstand tot het 
wild ligt standaard ergens tussen de 40 en 80 meter. Maar 
een situatie ensceneren op 300 meter is met de huidige 
technieken geen enkel probleem. 

Munitie

Er wordt in de schietbioscoop geschoten met echte munitie; 
je schiet namelijk met je eigen buks of handvuurwapen en 
eigen patronen. Echter… omwille van de luchtzuiverheid 
gaat de voorkeur van de schietbioscopen uit naar 
het gebruik van Cineshot. Dat is speciaal door RWS 
ontwikkelde munitie waarvan de slaghoedjes geen lood 
bevatten en waarbij de kogel aan de achterkant beschermd 
is zodat er geen looddeeltjes in de lucht kunnen komen. De 
patronen zijn in de bioscoop verkrijgbaar in kalibers 7x64, 
.308Win., .30-06, 8x57 JS, .300 win. mag. en 9,3x62. Omdat 

de fysieke schootsafstand 25 meter is, zijn de verschillen in 
afkomen met reguliere munitie verwaarloosbaar. 
Een bijkomend voordeel van Cineshot is dat de patronen 
een stuk goedkoper zijn dan de jachtmunitie. Een doos 
7x64 Cineshot kost ongeveer een kwart van de prijs van een 
doos 7x64 RWS Evolution. Ook voor de overige kalibers is 
meestal ter plaatse een goedkope variant verkrijgbaar.

Baanhuur
In Duitsland zijn de meeste banen te huren per half uur of 
per uur. De op de baan toegestane groepsgrootte varieert 
van 6 tot 12 schutters. Bijna alle banen zijn geheel of 
gedeeltelijk overdag en in het weekend geopend. De kosten 
doordeweeks zijn tussen de € 95 en € 110 per uur en in 
het weekend moet daar rond de € 20 bij. Tijdig reserveren 
is geboden. Met de nieuwe banen in Nederland zal het 
waarschijnlijk niet anders zijn. De maximale groepsgrootte 
is wat kleiner en ligt waarschijnlijk ergens rond de 4-6 
personen per groep. De kosten zullen waarschijnlijk ook 
niet veel afwijken van onze oosterburen. Jagend Nederland 
mag zich gelukkig prijzen met het initiatief van beide 
ondernemers. 
Het is een enorme aanwinst!
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 Subsidiemogelijkheid voor gedupeerden 
van drugsafvaldumping

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren 
die in 2015 kosten hebben gemaakt voor het opruimen 
van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen. 
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte 
opruimkosten. De openstelling van de subsidie verschilt per 
provincie. Voor u een kans om met partijen in het gebied 
waar u werkzaam bent, in contact te komen. Mogelijk zijn zij 
niet op de hoogte van de subsidie. Kijk op de website van uw 
provincie voor meer informatie.

 BOA-regeling 2016 nog niet open

De groene werkgevers, onder voorzitterschap van Nationaal 
Park De Hoge Veluwe, hebben in 2015 van het ministerie van 
Economische Zaken (EZ) vijf jaar lang jaarlijks 100.000 euro 
gekregen. Dat geld is bedoeld als bijdrage aan de opleiding 
van groene buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De 
VBNE verkent nu met EZ of deze bijdrage via de u bekende 
BOA regeling kan gaan lopen. In 2016 kunt u daarom niet 
direct de vervolgopleiding of her- en bijscholing declareren 
zoals u dat gewend bent. Bewaar de factuur van de opleiding.

Bron: website VBNE.nl

 FBE Gelderland: gebruik kunstmatige 
lichtbronnen ontheffing vos

Sinds eind 2015 beschikt de FBE over een ontheffing die het 
mogelijk maakt om schade aan weidevogels, freilandkippen 
en korhoenders veroorzaakt door de vos te bestrijden en 
te voorkomen. Afschot is mogelijk van zonsondergang tot 
zonsopkomst met gebruik van kunstmatige lichtbronnen, al 
dan niet op het geweer gemonteerd, zoals de voorschriften 
stellen. Met kunstmatige lichtbronnen, of te wel kunstlicht 
wordt alleen de lichtbak bedoeld: een voorziening om de vos 
te verlichten en daarmee het dier te stellen. Andere middelen 
zoals de restlichtversterker zijn niet toegestaan. Middelen zoals 
vangkooien en aardhonden (m.u.v. 1 maart tot 1 september) zijn 
wel toegestaan.

Bron: website FBE Gelderland

 

 Raad van State vernietigt 
natuurvergunning voor mountainbikeroute

Onduidelijkheid over de exacte ligging van de mountainbikeroute 
in de Schoorlse duinen heeft geleid tot een vernietiging van de 
natuurvergunning voor dit project. De Raad van State legde 
daarmee woensdag een verbod neer voor de aanleg en het gebruik 
van de gewijzigde route door het beschermde duingebied. De 
provincie Noord-Holland heeft volgens de Raad onzorgvuldig 
gehandeld bij het verlenen van de natuurvergunning aan 
Staatsbosbeheer. Mogelijk zal de provincie een uitgebreid 
natuuronderzoek moeten doen om te zien of de beschermde 
natuur ernstig wordt aangetast. De provincie vond zo’n onderzoek 
eerder niet nodig.

Volgens de Raad is de routekaart voor het nieuwe parcours niet 
gedetailleerd genoeg. Daardoor is niet gegarandeerd dat de route 
buiten de zwaar beschermde natuur blijft. Daarnaast kan de route 
op een aantal plaatsen breder worden dan tachtig centimeter. Bij 
het verlenen van de vergunning is de provincie uitgegaan van een 
maximale breedte van tachtig centimeter voor de beoordeling van 
mogelijke schade aan de natuur.

De door de provincie vergunde route loopt op een aantal 
plaatsen vlak langs beschermde natuur. Verder constateert 
de Raad dat een nieuw deel van de route zonder meer door 
een gebied loopt met grote natuurwaarden. Juist vanwege die 
natuurwaarden heeft het gebied een Europees beschermde 
status gekregen.

Door het oordeel van de Raad zal het waarschijnlijk nog lang 
duren voordat de vernieuwde mountainbikeroute in gebruik 
kan worden genomen.

Bron: website dichtbij.nl
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 Verbod van gewasbeschermingsmiddelen 
op verhardingen gaat veel geld kosten

Op 31 maart heeft staatssecretaris Dijksma van 
Infrastructuur en Milieu het besluit gepubliceerd waardoor 
het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
op verhardingen met ingang van 31 maart niet meer is 
toegestaan. Gemeenten, terreinbeheerders en bedrijven 
krijgen te maken met hogere kosten voor onkruidbestrijding. 
Niet-chemische methoden voor de bestrijding zijn duurder, 
minder effectief en zorgen voor extra CO2 en fijnstof. Omdat 
het onkruid minder effectief bestreden kan worden, zal ook 
het straatbeeld veranderen. Dat stelt de brancheorganisatie 
voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen Nefyto. 
De organisatie voorziet ook een forse toename van het 
gebruik van illegale en dus risicovolle middelen.

Bron en meer informatie: website groeneruimte.nl , nieuws 
van 31 maart

foto Anneke Scholten

 Het Faunafonds is klaar voor de komst van 
de wolf

Alle consulenten van het Faunafonds, onderdeel van BIJ12, 
zijn sinds maart 2016 wolvenexperts. Dat houdt in dat zij 
wolvensporen en schade veroorzaakt door wolven kunnen 
herkennen en DNA-monsters kunnen nemen. Zij volgden 
een instructiebijeenkomst bij Alterra en een vijfdaagse 
cursus in Duitsland. Op deze manier is het Faunafonds goed 
voorbereid op een eventuele terugkeer van de wolf naar 
Nederland.

Dat de wolf hoog op de agenda staat bij het Faunafonds blijkt 
ook uit twee studies die in opdracht van het Faunafonds 
pasgeleden zijn uitgevoerd. Een studie betrof onderzoek 
naar effectieve en praktisch uitvoerbare maatregelen 
ter voorkoming van predatie van vee door wolven en 
de ander een haalbaarheidsstudie voor de inzet van 
een kuddewaakhondenteam. Uit deze studies blijkt dat 
schapenkuddes effectief te beschermen zijn tegen de wolf. Er 
zijn hiervoor meerdere preventieve middelen beschikbaar.

Bron: website NOJG.nl - voor meer informatie over de wolf: 
wolveninnederland.nl

 Vissen

De gesloten tijden komen er weer aan. Hoe, waarmee en 
wanneer mag nu wel of niet gevist worden?
In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee 
gesloten periodes: een gesloten tijd voor vissoorten (=directe 
terugzetplicht) en een gesloten tijd voor bepaalde aassoorten. 
Met name voor de snoek, snoekbaars en baars geeft dit altijd 
veel vragen. Hieronder leest u hoe het zit, aan de hand van 
enkele voorbeelden:
In de maand maart mag volgens de wet gevist worden met 
kunstaas, een stukje vis of een dood visje. Vang je hiermee 
een snoek dan moet je deze direct terugzetten (gesloten tijd 
voor de snoek). Vang je een snoekbaars of baars die voldoet 
aan de minimummaat dan mag je deze snoekbaars of baars 
houden.

Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet 
met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis vissen en 
moet je iedere snoek, snoekbaars of baars die je eventueel 
vangt, direct terugzetten (zowel gesloten tijd voor aassoorten 
als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).
Vanaf de laatste zaterdag van mei (Nationale Hengeldag: 
einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor 
snoekbaars, baars en snoek) mag je wettelijk gezien weer met 
alle aassoorten vissen en mag je bovenmaatse snoekbaarzen, 
baarzen en snoeken behouden.

Op grond van de vergunningsvoorwaarden moet snoek 
bijna overal direct worden teruggezet. Voor snoekbaars 
en baars zijn vaak maximum aantallen vastgesteld in de 
vergunningsvoorwaarden.
Let op de voorwaarden: een visrechthebbende kan als 
voorwaarde in de schriftelijke toestemming een langere 
gesloten periode vaststellen voor bepaalde vissoorten. Deze 
lees je bijvoorbeeld in de verenigingslijst van viswateren.
Een visrechthebbende mag ook een langere gesloten periode 
vaststellen voor het gebruik van bepaalde aassoorten. Dit is 
bijvoorbeeld gebeurd bij het IJsselmeer en het Markermeer 
waar de gesloten tijd voor bepaalde aassoorten al eerder 
ingaat en ook langer duurt dan de wettelijke periode. 
In de Landelijke Lijst van Viswateren en de Kleine Lijst 
van Viswateren is de gesloten periode voor deze wateren 
vastgesteld van 16 maart tot en met 30 juni. Kijk dus ook 
altijd naar de voorwaarden.

Voor meer informatie: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/
visserijwet-en-regels/binnenwater/gesloten-tijden.html
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OP PAD MET...

Boswachter in de stad
 
Bij een boswachter denk je eerder aan een bosrijke omgeving dan aan een stad. Toch zijn er in Rotterdam 
boswachters. Niet één, maar zelfs een compleet team van zes mensen. Coen van den Berg (1966) is een van 
die boswachters.

De geboren en getogen Rotterdammer had als kind meer 
interesse in het buitenleven dan in studeren en in de stad. 
Maar gelukkig voor Van den Berg was er in de stad ook veel 
natuur. Hij wilde boswachter worden. Uiteraard ging hij naar 
de tuinbouwschool en volgde de richting Hovenier. Begin jaren 
tachtig ging hij werken bij gemeente Rotterdam als leerling-
tuinman en werd door een aanvullende opleiding vakbekwaam 
hovenier. Een kleine tien jaar later kon hij de stap maken die hij 
graag wilde. Van den Berg werd parkwachter; bij dezelfde baas.

In die tijd werd aan een parkwachter hoge eisen gesteld. 
Van den Berg moest de boeken weer in. EHBO-diploma, 
reanimatiecursus, dierverzorging, begrazingsbeheer, het 
jachtexamen, grofwildbeheer en tele-immobilisatie voor dieren 
(verdoven van dieren met een verdovingsgeweer). De E bij zijn 
rijbewijs B halen want BE was de norm. Hij moest onbezoldigd 
ambtenaar worden van de gemeentepolitie wat niet doorging 
vanwege reorganisatie bij de politie. Dus werd hij, na de cursus 
gevolgd te hebben, aangesteld en beëdigd als boa.

Naast het op peil houden van kennis en vaardigheden moest 
Van den Berg continu worden bijgeschoold. Zo’n dynamische 
stad als Rotterdam vraagt veel van toezichthouders. Het ene 
moment sta je namelijk iemand te woord uit Crooswijk, die 
tegen je zegt: ‘Mot jij is effe goed luisteruh, joh’. Het andere 
moment spreekt iemand uit Hillegersberg je aan met: ‘Hier heeft 
u het kaartje van mijn advocaat. Wilt u zo vriendelijk zijn met 
hem in contact te treden?’

Midden jaren ’90 werd parkwachter verandert in boswachter. 
Rotterdam kreeg zes boswachterijen, elk met een eigen 
boswachter. Inhoudelijk veranderde er niet veel aan de functie. 
Van de Berg: ‘Het werk is enorm divers. Ik geef voorlichting 
aan het publiek. Ben bezig met handhaving, dierverzorging, 
faunabeheer, advisering en ben vraagbaak zijn voor mijn eigen 
dienst. Ik voel me in alles thuis; als een vis in het water.’ Het 
grootste gedeelte van de boa-taken hebben betrekking op 
de APV en dan met name op de kapvergunningen. Binnen 
Rotterdam is een groep vrijwilligers actief die misstanden met 
bomen melden bij de gemeente die op haar beurt de boswachterij 
weer inschakelen.

Van den Berg heeft dierverzorgende taken in de hertenkampen, 
hij houdt zich bezig met begrazingsprojecten, hier en daar een 
volière en niet te vergeten de verzorging de dienstfretten. Tussen 
deze activiteiten door is hij in de grotere groengebieden om daar 
te surveilleren. De meest bekende gebieden zijn het Kralingse 
Bos, het Zuiderpark en Het Park bij de Euromast. Tijdens deze 
surveillances moet worden gelet op gebreken in de buitenruimte; 
bijvoorbeeld kapot straatmeubilair of, gevaarlijke situaties zoals 
dood hout in een boom boven een voetpad. 

Verder worden de boswachters ingezet voor het waarborgen 
van de zorgplicht in het kader van artikel 2 van de flora- en 
faunawet.

Om goed te kunnen functioneren is goed contact met het 
gemeentelijke gebiedskantoor een vereiste. Van den Berg: ‘Dit 
contact is belangrijk om na te gaan welke en wat voor soort 
werkzaamheden er plaats vinden in de groengebieden zodat je 
eventuele vragen van bezoekers kan beantwoorden. Daarnaast 
heb je contact met de collega’s van Toezicht en Handhaving en 
pak je zo nodig gezamenlijk problemen in de groengebieden 
aan. Er zijn groengebieden waar er periodiek overleg 
plaatsvindt waarbij alle belanghebbende een rol hebben: politie, 
bewonersorganisaties, gebiedscommissies en de boswachters.’

In toenemende mate wordt alle verslaglegging digitaal. 
Bijvoorbeeld processen-verbaal of het vastleggen van 
waarnemingen in het boa registratie systeem (BRS). Maar ook 
de runderregistratie of de registratie van faunagegevens. Sinds 
kort zijn de boswachters uitgerust met een iPad. Van den Berg 
noemt hem zijn appleflap. ‘Door middel van internet in het veld 
kunnen diverse systemen geraadpleegd worden. Bijvoorbeeld 
kadastrale informatie om te zien wie er juridisch eigenaar is van 
een perceel.’

Van den Berg gaat verder: ‘Mocht je er in het veld niet uitkomen, 
dan kan met de portofoon contact worden gezocht met de 
meldkamer van Toezicht en Handhaving. In geval van een 
noodsituatie heeft de meldkamer van Toezicht en Handhaving 
directe toegang tot het noodkanaal van de Politiemeldkamer. 
Voor de diverse meldkamers en externe partners zijn wij door 
piketdiensten 24/7 telefonisch bereikbaar.’

Hij is geboren en getogen Rotterdammer en weet als geen ander 
de pareltjes in de stad te vinden. Van den Berg: ‘Ik zeg altijd 
maar dat Rotterdam bijzonder veel ‘natuur’ herbergt; alleen 
moet je het wel willen zien. In Het Park broedt de ijsvogel. 
Mensen zien vossen in hun achtertuin en in het Zuiderpark 
lopen reeën. Urban jungle, of niet dan!

(Zelf)vertrouwen

Om goed te kunnen functioneren vindt Van den Berg het heel 
belangrijk dat de boswachters van Rotterdam zich terdege 
bewust zijn van hun positie. Enerzijds als gemeenteambtenaar, 
anderzijds als opsporingsambtenaar. ‘In een split second moet je 
adequaat optreden en dus ook beslissingen durven nemen. Dat 
kan alleen als je vertrouwen hebt in jezelf. En tegelijkertijd weten 
dat je onvoorwaardelijk gesteund wordt als er soms over mijn 
optreden wordt geklaagd. Al met al een schitterende baan in een 
schitterende stad!’

� Jaap Wansinck
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GEWELDSDELICT

Zoals wij u in de winter-editie 2015 van De Jachtopzichter 
hebben toegezegd, geven wij in dit artikel een vervolg aan het 
thema ‘Geweld gebruikt, wat nu?’. Daar de materie complex is 
beperken wij ons tot de onderwerpen ‘rechten en plichten’; met 
name omdat er schijnbare tegenstrijdigheden in voorkomen.

In ons vorige artikel waren wij dan ook toegekomen aan ‘rechten 
en plichten in een strafrechtelijk onderzoek’. De bronnen van 
waaruit u de informatie door middel van dit en het vorige 
artikel wordt aangeboden zijn de brochure van de politieregio 
Oost-Nederland genaamd ‘Naslagwerk, de juridische positie 
van een politieambtenaar bij geweldsaanwending’ en de 
brochure ‘Geweld gebruikt, wat nu?’. Beide brochures dateren 
van augustus 2015 en zijn het meest recente over onderhavig 
onderwerp. Echter de verhoorbijstand door een raadsman is in 
tussenliggende tijd gewijzigd.

Erg belangrijk voor de (politie)ambtenaar en daarmee ook voor 
de boa bij geweldsaanwending is: u meldt mondeling de feiten en 
omstandigheden aan uw meerdere.
Voor de boa zal dat in de meest voorkomende gevallen de 
dienstdoende chef van dienst (politie) in de functie van 
hulpofficier van justitie zijn. Deze besluit of er een zogenaamde 
geweldsrapportage wordt opgemaakt die vervolgens kan worden 
verstuurd naar bijvoorbeeld de korpsleiding en/of de officier van 
justitie.

Rechten:

In de ‘Aanwijzing handelswijze bij geweldsaanwending (politie)
ambtenaar’ geldt als uitgangspunt dat op de politieverdachte 
in beginsel geen vrijheidsbenemende dwangmiddelen worden 
toegepast. In eerste instantie worden geen persoonsgegevens 
opgenomen via de zogenaamde ID-zuil (identiteitszuil) en er 
wordt geen strafrechtketennummer toegekend.
Twee strafrechtsbeginselen spelen een rol:

• niemand is gehouden tegen zichtzelf bewijs te leveren
• niemand wordt gedwongen tegen zichzelf bewijs te leveren

Indien van toepassing probeert de Rijksrecherche de (politie)
ambtenaar binnen 24 uur te horen. Als de (politie)ambtenaar de 
status van getuige heeft, zal deze voorafgaande aan het verhoor 
door de Rijksrecherche gewezen worden op het feit dat deze 
geen vragen behoeft te beantwoorden, als de (politie)ambtenaar 
zichzelf daardoor aan het gevaar van een vervolging blootstelt. 
De betrokken (politie)ambtenaar wordt altijd individueel, 
maar wel in bijzijn van een advocaat gehoord. Dit geldt ook 
voor geweldsaanwending in groepsverband. Bestaat er vooraf 
gerede twijfel of de (politie)ambtenaar heeft gehandeld volgens 
de Ambtsinstructie, dan wordt voorafgaand aan het verhoor 
de (politie)ambtenaar de cautie gegeven en wordt deze als 
verdachte aangemerkt. Gerede twijfel betekent dat oprecht en 
redelijkerwijs getwijfeld kan worden aan de rechtmatigheid van 
het handelen. Bijvoorbeeld omdat niet volgens de regels van 

de Ambtsinstructie gehandeld is of omdat niet direct duidelijk 
is dat er een beroep op een strafuitsluitingsgrond gedaan kan 
worden.
Is de (politie)ambtenaar als verdachte aangemerkt, dan heeft 
deze recht op rechtshulp en vergoeding van deze rechtshulp 
op grond van het Barp (Besluit algemene rechtspositie 
politieambtenaar). De (politie)ambtenaar heeft de vrije keuze 
voor een bepaalde rechtshulpverlener. Ditzelfde recht heeft 
ook de (politie)ambtenaar die aangemerkt is als getuige, 
wiens gedraging onderzocht wordt door de Rijksrecherche. 
Dit betreft geen formeel recht, maar de Korpsleiding is van 
mening dat een(politie)ambtenaar ook bij de status van 
getuige rechtsbijstand moet krijgen. De status van getuige wil 
namelijk nogal eens veranderen in de status van verdachte. 
Alleen aangehouden verdachten hebben het recht op 
consultatiebijstand. Zoals reeds in ons artikel ‘Recht op advocaat 
bij (politie)verhoor’ in deze uitgave van De Jachtopzichter 
vermeld, hebben aangehoudene verdachten ook recht op 
bijstand tijdens het verhoor van een raadsman. De (politie)
ambtenaar wordt standaard niet aangehouden en heeft formeel 
geen consultatierecht. Hij heeft echter wel het recht op bijstand 
tijdens het verhoor, dit in verband met de recente uitspraak van 
de Hoge Raad (nr. S 14/01680 22 december 2015).
Er bestaat een lijst met advocaten die ervaring hebben in het 
bijstaan van (politie)ambtenaren in strafzaken. De (politie)
ambtenaar kan kiezen voor een advocaat uit deze lijst of zelf een 
advocaat regelen, al dan niet via de vakbond.
De (politie)ambtenaar heeft als verdachte een zwijg– en 
inzagerecht. Het zwijgrecht lijkt op gespannen voet te staan met 
de meldingsplicht en de verbaliseringsplicht. Als de (politie)
ambtenaar zijn geweld niet meldt en toelicht en voldoende 
medewerking verleent aan het Rijksrecherche onderzoek, 
dan valt dit als plichtsverzuim aan te rekenen. Dat kan een 
disciplinaire straf voor de (politie)ambtenaar opleveren. Als de 
(politie)ambtenaar geen volledig en/of naar waarheid opgemaakt 
proces-verbaal oplevert, kan dit ook tot plichtsverzuim leiden en 
strafrechtelijke gevolgen (bijv. meineed) hebben.
De aanleiding tot het geweld (bijv. een aanhouding en 
de noodzaak daarbij geweld te gebruiken) en het geweld 
zelf zijn onderwerp van twee afzonderlijke onderzoeken. 
Dienen de feiten en omstandigheden met betrekking tot het 
geweldsgebruik te worden opgenomen in bijvoorbeeld het 
proces-verbaal van aanhouding? Dit hangt af van de vraag 
of deze informatie redelijkerwijs van belang kan zijn voor 
de beoordeling van het ten laste gelegde feit van dat bewuste 
strafrechtelijke onderzoek. Er dient natuurlijk geen vertekend 
beeld van de werkelijkheid te ontstaan door het bewust 
weglaten, verdraaien of gedeeltelijk vermelden van feiten en/of 
omstandigheden. Dit kan ook meineed opleveren. Het optreden 
van de (politie)ambtenaar en het gebruikte geweld wordt in 
andere onderzoeken nader bekeken en beoordeeld.
De meldings- en verbaliseringsplicht is een instructienorm voor 
de (politie)ambtenaar, terwijl het zwijgrecht zoals neergelegd 
in artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, een recht 
van de verdachte betreft. In de fase van de geweldsrapportage 

Omdat wij in dit artikel geen onjuiste of halve informatie willen geven, hebben we uit het oogpunt van zorgvuldigheid
gekozen voor een uitgebreide ambtelijke schrijfstijl die recht doet aan het onderwerp.

Geweld gebruikt, wat nu? (vervolg)
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GEWELDSDELICT

is de (politie)ambtenaar veelal nog geen verdachte in de zin 
van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Deze 
geweldsrapportage wordt, zoals eerder vermeld, door de 
dienstdoende hulpofficier van justitie opgemaakt. Wanneer 
de (politie)ambtenaar weigert over het geweldsgebruik te 
rapporteren, dan kan dat niet alleen in strijd zijn met artikel 
17 van de Ambtsinstructie, maar ook met artikel 152 van het 
Wetboek van Strafvordering. Dit laatste betreft de zogenaamde 
strafvorderlijke verbaliseringsplicht.
Wanneer de (politie)ambtenaar is aangemerkt als verdachte, 
maakt deze aanspraak op alle rechten en waarborgen die 
een verdachte rechtens toekomen. Op de (politie)ambtenaar 
rust geen rechtsplicht om aan het onderzoek medewerking 

te verlenen. Als verdachte mag deze vrijelijk zijn 
strafprocespositie bepalen. De verplichtingen die 
voortvloeien uit de arbeidsrechtelijke positie en status als 
opsporingsambtenaar moeten wijken voor het uitgangspunt 
dat de (politie)ambtenaar als verdachte niet kan worden 
gedwongen zichzelf in een strafprocedure te belasten. Een 
(politie)ambtenaar die met kans op succes een beroep op 
een strafuitsluitingsgrond wil doen, heeft belang bij een 
voortvarend en gedegen onderzoek, waarin de relevante 
feiten en omstandigheden worden vastgelegd. Een 
verklaring over wat er is gebeurd, helpt bij die voortvarende 
afronding van het onderzoek.
Onderwerp van een onderzoek worden, kan behoorlijk 
aangrijpend zijn en ook het geweldsincident kan de nodige 
stress opleveren. Het is belangrijk dat de (politie)ambtenaar 
goed zijn grenzen aangeeft. Belangrijk is om pas weer IBT-
lessen te volgen, te schieten met het vuurwapen en te gaan 
werken als de (politie)ambtenaar zich daar goed bij voelt. 
De (politie)ambtenaar kan hierbij gebruik maken van een 
psycholoog of andere zorg.

Plichten:

Ingevolge artikel 17 van de Ambtsinstructie heeft 
de (politie)ambtenaar de plicht om het aangewende 
geweld te melden. Hierbij moet deze (politie)ambtenaar 
alert zijn zichzelf niet te incrimineren (beschuldigen/
veroordelen). Wanneer de officier van justitie op grond 
van het toegezonden geweldsrapport (opgemaakt door de 
hulpofficier van justitie bij wie het aangewende geweld is 
gemeld) tot vervolging overgaat, dan mogen de gegevens, 
die door de melding zijn verkregen, niet voor de vervolging 
worden gebruikt. De geweldsrapportage dient teruggestuurd 
te worden. De geweldsrapportage kan op bevel van de 
rechter-commissaris of de zittingsrechter echter wel in het 
strafdossier terechtkomen. Wij merken op dat hierbij een 
gevoel van tegenstrijdigheid kan ontstaan.
Bij geweld met een vuurwapen wordt dit vaak ingenomen 
ten behoeve van onderzoek en soms worden zogenaamde 
schiethanden afgenomen. Direct na een geweldsaanwending 
valt er nog geen beslissing over de juridische status van 
een (politie)ambtenaar. Het inleveren van een vuurwapen 
gebeurt dan op basis van vrijwilligheid. Bij weigering 
om het vuurwapen in te leveren, kan dit op grond van 

waarheidsvinding als bedoeld in artikel 94 van het Wetboek van 
Strafvordering, in beslag genomen worden. Dit laatste wanneer 
een opsporingsonderzoek is gestart. Schiethanden kunnen 
worden afgenomen wanneer iemand wordt opgehouden voor 
onderzoek. De (politie)ambtenaar wordt (in principe) formeel 
niet opgehouden voor onderzoek. De grond van artikel 61a van 
het Wetboek van Strafvordering geldt dan ook niet. In vermeld 
artikel staan maatregelen die in het belang van een onderzoek 
bij een opgehouden verdachte kunnen worden bevolen. In lid 
1 onder h staat de maatregel ‘onderzoek naar de schotresten op 
het lichaam’. Schiethanden worden dan ook meestal vrijwillig 
afgenomen. Vaak is namelijk al duidelijk wie geschoten 
heeft. Dat maakt afname van schiethanden overbodig. Het 
opsporingsonderzoek moet immers juist duidelijk maken 
waarom er is geschoten dan wel geweld is gebruikt.
Wij willen ingevolge de inhoud van vermelde brochures 
nogmaals benadrukken dat de opsporingsambtenaar 
conform artikel 152 van het Wetboek van Strafvordering een 
verbaliseringsplicht heeft. Deze verplichting impliceert dat de 
opsporingsambtenaar ten spoedigste proces-verbaal op maakt 
van wat ter opsporing is verricht of bevonden. Dit laatste met in 
achtneming van het feit dat de opsporingsambtenaar zichtzelf 
niet incrimineert.
Dit artikel is een juridische uiteenzetting van rechten en plichten 
aangaande geweldsaanwending. Omwille van de werkelijkheid 
dat ook u, als boa, met geweldsaanwending te maken kunt 
krijgen of wellicht al heeft gehad, hebben wij gemeend uw belang 
te dienen door u dit onderwerp aan te bieden in uw vakblad.

� Joop Assink & Herbert Hoekerswever
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VERBODEN MIDDELEN

Door zuinig te jagen, schadelijk wild fanatiek te bestrijden 
en de stroperij te beperken had ik na drie jaar een optimale 
wildstand bereikt. Perfect voor de jacht om te oogsten en ook 
leuk voor het publiek dat van de natuur wil genieten en graag 
een dier ziet lopen.

Als je wild hebt, dan heb je stroperij. Nou, dat had ik daar 
enorm. Volop stropen met strikken, gebruik van lichtbakken, 
inzet van lange honden en uiteraard het gebruik van de buks. 
Het was af en toe zo druk dat ik het alleen niet aan kon. Ik 
werkte daarom heel veel met de toenmalige veldpolitie samen 
en ik mag wel zeggen dat we een superteam waren.

Op het juiste moment toeslaan was het credo. Maar voor het 
zover was ging er heel veel tijd zitten in posten en observeren. 
Vaak deden we dat op basis van tips. Maar je moest ook wel 
het geluk hebben dat alles klopte om de stropers te kunnen 
pakken. Dat ging soms wel eens mis, naar gelukkig niet al te 
vaak.

Op enig moment kreeg ik een tip gekregen van één van 
mijn beste tipgevers. Er reed regelmatig een oude bak, hij 
dacht een Opel, in de buurt van Slot Loevestein. Met twee 
man er in die er niet zo fris uitzagen. Ik maakte een plan de 
campagne, informeerde mijn geüniformeerde maten en trok 
twee dagen uit om te posten. Donderdag en vrijdag moest het 
gaan gebeuren. We deden onze ronde en reden een grient in 
zodat we zelf niet gezien konden worden maar zelf wel alles 
zagen. Er kwam die avond van alles de polder in maar niet 
iets wat ons interesseerde. Na vier uur posten hielden we het 
voor gezien. Het was inmiddels al donker en de lieden waren 
steeds bij daglicht gezien, dus gingen we naar huis, naar de 
koffie.

Onder het motto ‘de aanhouder wint’ gingen we de volgende 
dag weer op pad. We stonden alweer een paar uur op post 
toen ik een auto in het oog kreeg die wel heel zachtjes reed. 
Gauw de koffie opgedronken, de krentenbollen weer in de 
zak en de verrekijker paraat. De auto reed langzaam en stopte 
af en toe. De portierramen waren aan beide zijden naar 
beneden en de inzittenden waren duidelijk bezig met het 
spotten van wild.

De auto was nog ver weg dus we moesten geduld hebben. Na 
een minuut of tien verdween de auto achter een bosperceel, 
uit het zicht. Wachten duurt lang dus om de tijd te doden 
smeedden we een plan van aanpak. Om te slagen moest het 
natuurlijk wel verlopen zoals wij het gepland hadden. Die 
stomme auto bleef lang weg totdat hij ineens vlakbij ons 
opdook. Het was inderdaad een Opel, een blauwe. 

Het zit niet altijd mee

Het was nog in mijn tijd dat ik in Vuren, vlakbij Leerdam, jachtopzichter was. En een mooi veld met veel 
grienden, populierenbossen, weilanden en eendenkooien. Ik had daar drie velden om bij te houden; in het 
totaal 2.000 hectare. Ik was aan de andere kant van de Waal, rond Slot Loevestein ook nog actief. Dus al met 
al een groot stuk. Er zat allerlei wild zoals hazen, konijnen, reeën en eenden.

Wij hadden hem niet op die plek verwacht dus ons plannetje 
viel in duigen. We moesten snel iets anders bedenken. 
Ondertussen reden we onopvallend de auto achterna; hij leek 
de polder uit te rijden. We moesten snel zijn want eenmaal 
de polder uit zouden we hem kwijt zijn. De kentekenplaten 
bleken vals te zijn wat genoeg reden was om hem te passeren 
en tot stoppen te dwingen. We gaven gas maar de bestuurder 
van de andere auto liet zich niet inhalen. Steeds als we 
probeerden hem voorbij te komen, kwam hij naar links. Ik 
zette het stopbord aan maar dat werkte averechts. Op een 
gegeven moment reden we 130 k/u over polderweggetjes. 
Qua snelheid had ik geen moeite om hem bij te houden, maar 
onze veiligheid was het belangrijkste dus we besloten om 
maar achter de auto te blijven en te bezien hoe het verder zou 
verlopen.

Nou, dat verliep niet best. Ze vluchtten een klein 
woonwagenkampje op en stopten. Wij er achteraan, maar 
de mannen gingen er vandoor terwijl wij in een fractie 
van een seconde door zo’n 30 bewoners werden omsingeld. 
Vervolgens begon er een felle discussie met veel intimiderend 
geschreeuw. ‘Het was toch niet normaal om zo het kamp 
op te rijden, zeker met al die kinderen hier!’ Tijdens de 
commotie was het me gelukt om bij de blauwe Opel te komen 
om eventueel bewijs veilig te stellen, daar zouden ze in ieder 
geval niets uithalen. De bewoners maakten nog een tijdje 
ruzie met mijn collega’s van de politie en uiteindelijk kwam 
het hoge woord eruit: de twee verdachten hoorden hier niet 
thuis maar op een ander, veel groter kamp. Ondertussen 
werden de aanstichters afgeschermd waardoor zij er tussenuit 
konden knijpen; dat was wel zuur voor ons.

Toch leverde de actie voldoende op. We hadden natuurlijk 
de oude Opel met valse platen die direct in beslag werd 
genomen. In de auto troffen we 3 dode hazen aan, 15 lege 
hulzen van het kaliber .22 en een bijna vol doosje met 
scherpe .22 munitie. Helaas troffen we het wapen niet aan. 
De auto is verbeurd verklaard en de hazen zijn afgevoerd 
naar de Voedselcommissaris. Verder een hele lijst met 
verkeersovertredingen; echter van de daders geen spoor te 
bekennen.

Al met al een spannende dag met veel actie waarbij iedereen 
gelukkig weer heelhuids huiswaarts is gekeerd. Zo zie je 
maar weer, het gaat ook wel eens mis. Het blijft een kat en 
muis spel. Toch met een lichte frustratie maar een borreltje 
genomen…

� Cees van Geel
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KNVvN cursus 
voor BOA-werkgevers 2016
Voor u als werkgever zijn er twee belangrijke documenten 
als het gaat over opsporingsambtenaren. Dat is het besluit 
buitengewoon opsporingsambtenaar en de circulaire buitengewoon 
opsporingsambtenaar. In totaal komt het woord werkgever daar 
124 keer in voor. U heeft als werkgever dan ook een belangrijke 
taak en verantwoordelijkheid als het gaat om uw medewerker(s) 
met opsporingsbevoegdheid.

Het in dienst hebben van opsporingsambtenaren vraagt om 
kennis op het gebied van het vastleggen van (strafrechtelijke) 
informatie, opleidingen, geweldsmiddelen, samenwerking en 
klachten. De vereniging voor Natuurtoezicht merkt dat veel 
werkgevers hier mee worstelen en hebben dan ook besloten om 
hiervoor een cursus aan te bieden.

De cursus is gebaseerd op de dagelijkse praktijk en waar nodig 
wordt de wet- en regelgeving nader toegelicht. Een prachtige 
gelegenheid om voor u als boa-werkgever, meer duidelijkheid te 
krijgen in het werkveld van de opsporingsambtenaar en uw rol als 
werkgever.

Cursusdata:
•  Donderdag 12 mei 2016 

Natuurmonumenten 
Oude Benderseweg 14 7963 PX Ruinen

•  Donderdag 23 juni 2016 
Stichting Groennetwerk, Tongerenseweg 212 
8162 PR Epe

•  Donderdag 29 september 2016 
Werkschuur van Natuurmonumenten, 
De Logt 5a 5062TK Oisterwijk

•  Donderdag 17 november 2016 
Stichting Groennetwerk, 
Tongerenseweg 212 8162 PR Epe

Praktische informatie:
Ontvangst: 09.30 uur
Start cursus: 10.00 uur
Einde dag: 15.00 uur

Kosten:
De prijs voor deze cursusdag bedraagt € 295,- excl. BTW. Lunch 
wordt verzorgd tijdens de cursusdag. Het verschuldigde bedrag 
dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt 
onder vermelding van ‘KNVvN cursusdag’ en de naam van de 
deelnemer(s).

Aanmelding:
www.natuurtoezicht.nl/wp/academie-voor-natuurtoezicht/

w w w w . T e e k w e r e n d e k l e d i n g . n l

H e e f t  u  l a s t  v a n  t e k e n ?
O f  w i l t  u  t e k e n  v o o r k o m e n
W i j  h e b b e n  d e  o p l o s s i n g ! !

“ D e  k l e d i n g  i s  o p t i m a a l  a f g e s t e m d  o p  b e s c h e r m i n g  
t e g e n  t e k e n ,  z o n d e r  d a t  e x t r a  b e h a n d e l i n g  v a n  k l e d i n g  
n o d i g  i s  e n  m e t  m a x i m a l e  a a n d a c h t  v o o r  u w  g e z o n d h e i d . ”

“ O n z e  k l e d i n g  i s  m i n i m a a l  
8 0  k e e r  w a s b a a r  z o n d e r  
d a t  d e z e  z i j n  t e e k w e r e n d e  
w e r k i n g  v e r l i e s t . ”

1 0 0 %  v e i l i g  i n  g e b r u i k .
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www.milieuvizier.nl / info@milieuvizier.nl
telefoon 0413-29 63 67

Hoog-Beugt 25, 5473 KN Heeswijk-Dinther   

Milieuvizier is al vanaf 1993 uw partner voor alle vak-

opleidingen en praktijkcursussen op het gebied van de

handhaving. Onze docenten en adviseurs zijn uiteraard

deskundigen uit de actieve praktijk.

Opleidingen en cursussen op gebied van
handhaving:
•   Buitengewoon opsporingsambtenaar: basis-

    en vervolgcursussen

•   Toezicht: vaardigheden voor toezichthouders

•   Flora en fauna: onder andere toepassen van 

    gedragscodes, natuurbescherming, beheer en 

    schadebestrijding, jacht, vellen van houtopstanden

•   Ruimte: bestemmingsplannen en landinrichtingen

•   Water: onttrekkingen, verontreinigingen en lozingen

•   Milieubeheer: onder andere algemene vorming, 

    geluid, afvalstoffen, bodem, lucht

•   Optreden in handhavingssituaties: trainingen tegen

    verbale en fysieke agressie, ook RTGB-geweld-

    beheersingstoetsen

•   Gemeentelijke leefomgeving: Algemene Plaatselijke

    Verordening

•   Parkeren: gemeentelijk parkeerbeleid

•   Speciale trajecten en maatwerk 

Tekstontwikkeling:
Syllabi en lesmateriaal

Advies:
Adviezen voor overheden bij toepassing van

natuur- en milieuwetgeving

Bezoekt u onze website of neem vrijblijvend
contact met ons op.


